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PROCESS0 ne 963228/18
pRrcÃo elernôrutco ne o2o/2019
CONïRATO ns 12712019

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O CENTRO
EsïADUAL or eoucnçÃo tecruolóerca "pnuLn
SOUZA" - CEETEPS, e a EMpRESA REFtït MOVETS
coRpoRATtvos EtREU rENDo eoR ortrro e aqutstçÂo
DE MESA og nrururÃo REDoNDA, Ttpo GERENctAt lpo
RETANGUTAR, esreçÃo rRanerHo lpg prAïAFoRMA,
GAVËtrEtRo, EsÌoFADo lpo sorÁ, aRuÁRro DE Aço E

CADEIRA FIXA,

O CENTRO ESTADUAL OE EOUCNçÃO TECNOLóGICA "PAUIA SOUZA'', iNSCritA NO CNPJ NS
62.823.257 /aaor-09, com sede a Rua dos Andradas, 140, santa tfigênia - são paulo - sp, doravante
desìgnado{a) 'coNÏRATANTE", neste ato represèntada pela sua Vice-Diretora Superintendente, em
exercício como Diretora Superintendente, Emitena Josimari Lorenzon Bianco, RG ns:24.626.531-0 e
CPF ns 250.920.988-65, no uso da competência conferÌda pelo Decreto-Lei Estadual ns 233, de zg de
abril de 1970, e REFITI MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI, inscrÌta no cNPJ sob ne 21.532.455/0001-28, com
sede na Rua Leôncio de carvalho ns 306- cj- 92, pãraíso, cEp: 04003-010, 5ão paulo/Sp- Telefone: (11)
3050-8877, e-mail: beatriz@refitì.com.br, a seguìr denominada ,,coNTRATADA,,, neste ato representada
por sua sócia Diretora, senhora BEATRIZ AICANTARA FERNANDES, portadoÍa do RG ne 43-447.7go_4 e
cPF ne 359.682.388-95, em face da adjudicação efetuada no Pregão Eletrônico indicado em epigrafe,
celebram Õ presente TERMo DE coNTRATo, sujeitando-se às disposições previstas na Lei Federal ne
to.szo/zoo2, no Decreto Estadual n'49.72L/zoos e pelo re1ulamento anexo à Resolução cc-27, de 25 de
maio de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei FederaÍ ne
8.666/1993, do Decreto Estadual n'47,297/2Qo2, do regularnento ânexo à Resolução cEGp_1o, de 19 de
novembro de 2002, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, mediante as seguintes
cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam:

CúUSULA PRIMEIRA . Do oBJETo

constitui objeto do presente instrurnento AQUlstçÃo DE MEsA DE REUNTÃo REDoNDA, Ttpo GERENctAL
TIPO RETANGUTAR, ESTAçÃO TRABATHO TIPO PLATAFORMA, GAVEITEIRO, ESTOFADO TIPO SOFÁ,
ARMÁRlo DE AçO E CADEIRA FlxA, conforme detalhamento e especificações técnicas constantes do
Termo de Referêncìa, da pÍoposta da CONTMTADA e demais documentos constantes do prccesso
administÌativo em epígraÍe.

CúUST'IA SEGUNDA - DOS PRAZOS. DAS CONDICõES E DO tOCAt DE ENTREGA DOS BENS

PAúGRAFO PRIMEIRO
Os bens deverão ser entÌegues em 60 Ísessenta) dies corÍidos, contados da data da assinàtura do contrato
pelâ contratadô-
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paúe nqro see uNoo
A entrega dos produtos objeto deste contrato deve ser feita na Rua dos Andradas, 140 ê Santa lfigênia "
01208-000. São Paulo/SP, de segunda a sexta-feira das g:0O às X2:00 e das 13:00 à 17:00 horas,

panÁeRnro reRcerno
correrão por conta da contratada tÕdas âs despesas de ernbalagem, seguros, transporte, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos.

PAúGR'AFo QUARTo
Durante o período de garantia deverão ser substituidas, sem nenhum ônus para o coNTRATANTE, peças
ou paÌtes defeituosas, salvo quando o defeito for provocado por uso indevido dc produto, devidamente
comprovado.

CúUSUI TERGEIRA - DAs oBRIGAcÕEs DA CoNTRATADÀ

À corutRnteo4 além das obrigaçôes constantes do Termo de Referência, que constitui ANEXo t do Edital
indicado no preâmbulo, e daqueÍas estabelecidas em lei, em especial as definidas nos diplomas federal e
estadual sobre licitações, cabe:

l- zelar pela fiel execuçâo deste contrato, utilizando-se de todos os Íecursos materiais e humanos
necessárÌos;

ll - designar o responsável pelo acornpanhamento da execução das atividades e pelos contatos com o
CONTRATANTE;

lll - responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da
execução deste contrato, nos termos do aÍtigo 71 da Lei Federal n" A.666l7gg3t

lV - manteÍ, durante toda a execução do contrãto, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no preâmbulo deste termo;

V - dar ciência imediata e poÍ escrito ao CONTRATANTE de qualquer anormalidade que verificar na
execução do contrato;

Vl - prestaÍ ao CONÏRATANTE, por escrito, os esclarecimentos solicitados e atender prontamente âs
reclamaçôes sobre a execução do contrato;

Vll - responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a
terceiros decèrrentes da execução do contrôto;

Vlll - responder, civil e criminalmente, por todos os danos que vier a causar direta ou indiretamente, ao
CONTRATANTE ou a terceÍros.

lX - manteí seus empregados ìdentificados por meio de crachás, com fotografia recente;

X - substituiÍ qualquer integíante de sua equipe cuja permanêncìa no local de execução do contÍato for
julgada inconveniehte, da solicitação justiÌìcada formulada pelo CONTRATANTE;

\rt{vJ , cttÍ; . Íi t} , { *v. ttt r
Rua dos Andradãs, 140 . Santa lfigènia . 01208-000 . 5ão pauto " 5p. Tel.; {11} 3324.3300
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xl - prestar a garantia técnica para o objeto deste contrato, nos teÍmós do Termo de Referência.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
A CoNTRATADA nâo poderã oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que sejâ, tampouco
aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, poÍ conta própÍia ôu por intermédio de
outrem, qualquer paganìento, doação. compensaçãq vantagens financeiras ou benefícìos de qualquer
espécie relacionados de forma diÍeta ou ìndireta ao objeto deste contrato, o que deve ser observado,
ainda, pelos seus prepostos, colaboradcres e eventuais subcontratados, caso permitlda a subcontratação.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Em âtendimento à Lei Federal ns 72.84612oL3 e ao Decreto Estadual ne 60.106/2of4,a C0NTRATADA se
compromete a conduzir os seus negócìos de forma a coibir fraudes, corrupção e quaisquer outÍos atos
lesivos à Administração Pública, nacional ou estÍangeira, abstendo-se de práticas como as seguintes:

prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou
a terceira pessoa a ele relacionada;

ll - comprovadãmente, financiãr, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática
dos atos ilícitos previstos em LeÌ;

lll - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dìssÌmular
seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos prãticãdos;

lV - no tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, medìante ajuste, combinação ou qualquer outro expedÍente, o câráteÍ
competitivo de procedimento licitatório público;

u) 'nr.rËurr, yçrrurudr uu ll<luudr d re.i zilçdo (]e quàtqueI ato oe pÍocedímenro ltcttatono
público;

c) afastar ou procurar afàstãr licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública
ou celebrar contÍato administrativo;

f) obter vãntagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou
prorrogações de contíatos celebrados com a administÍação pública, sem autorização em
lei, no ato convocatório da licìtaçâo pública ou nos respectivos instrurnentos contratuais;
ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeìro dos contratos celebrados com a
administração pública;
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V - dificultar atìvÌdade de investìgação ou fiscalização cle órgãos, entidades ou ãgentes públicos,
ou intervir em sua atuação, Ìnclusive no âmbito das ãgências reguladoras e dos órgãos de
fiscalizaçâo do sìstema financeiro nacional.

PARÃGRAFO TERCEIRO

O descumprimento das obrigações previstas nos Parágrafos Primeìro e Segundo desta Cláusula Ìerceira
poderá submeteÍ a CoNÏRATADA à rescisão unilateral do contíato, a cÍitério da CONTRATANTË, sem
prejuízo da aplicação das sanções penais e admìnistrativas cabíveis e, também, da instauração do
processo adminÌstrativo de responsabilização de que tratam a l-ei Federal ns 12.846/2013 e o Decreto
Estadual ns 60.106/2014.

CúUSULA QUARTA - DAS oBRIGAcÕEs Do CoNTRATANTE

Ao CONTRATANTE cabe:

l- indicar formalmente o servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do
ajuste e, ainda, pelos contatos com a CONTRATADA;

ll - fornecer à CoNTRATADA todos os dados e informações necessários à execução do objetc do contrato;

lll - efetuar os pagamentos devidos. de acordo com o estabelecido neste ajuste;

lV - peímitir aos técnicos e profissionais da CONÌRATADA acesso às áreas físicas envolvldas na execucão
deste contrãto, observadas as normas de segurança;

CúUsUtÀ QUINTA - DA FIscAtIzAúo Do coNTRATo

o CONTRATANTE exerceÍá a fiscalìzação contratual por inteíínédio do gestor do contrato, de modo a
assegurãr o efetivo cumprimento das obrigações ajustadas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
A fiscalização nâo exclui e nem reduz a integral responsabÌlidade da CoNTRATADÀ mesmo perante
terceiros, por quaisqueÍ ìrregularìdades constatadas na execução do objeto contrãtado, inexistÌndo, em
qualquer hipótese, corresponsabilidade por parte do CoNTRATANïE.

PARÁGRAFO SEGUNDO

A ãusência de comunicação, por parte do CONTRATANTE, referente a iÍregularidades ou falhas, nâo exime
a CONTRÁTADA do regular cumprimento das obrÍgações previstas nêste contrato e no ANEXO Í do Eclital.

cúusutA SEXTA - DAs coNDtcõEs DE REcEBtMENïo po oBjÊro

o objeto, será recebido provisoriamente em até 05 (cinco) dìas úteis, contados da data da entrega dos
bens, acompanhado da respectiva nota fÌscalfatura. Y
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PAúGRAFO PRIMEIRO
Por ocasìão dê entrega, a CONTRATADA deverá colher no comFrovante respectivo a datô, o nome, o
caÍgo, a assinatura e o número do Registro Gerãl (RG), emitido pela Secíetariã de SeguÍança pública, ou
documento equivalente, do servidor do coNTRATANïE responsável pelo recebirnento.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Constatadas ÌÍreguÍaridades no objetÕ contratual, o CONTRATANTE poderá:

I. 5e disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou êm pâÌtê, determinando sua substituição ou
rescindindo a contratação, sem preiuízo das penalidades cabíveis. Na hipótese de substituiçâo, a
CONTRATADA deverá fazêJô em conformidade com a indicação do CoNTRATANTE, no prazo máximo de
05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido Ò preço inìcìalmente contíatado;

Í1. 5e disser respeito à diferença de guantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir
a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. Na hipótese de complementação, a coNTRATADA
deverá fazê-la em conformidade com a indicação do coNTRATANTE, no prazo máximo de 0S (cinco) dias,
contados da notificação por escÍito, mântido o preco inicialmente contratado.

PARÁGRAFO TERCEIRO

o recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prâzo de 05 (cinco) dias úteis, após o Íecebimento
provisório, uma vez verificadD o atendimento integral da quantidade e das especìíicações contratadas,
mediante'"ïermo de Recebimento Definitivo" ou "Recibo", firmado pelo serrridor responsável.

cúusurA sÉTtMA - po pRECos

A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto deste conÌrâto peÍo preço total de R$ 591.400,00
(quinhentos e noventa e um míl e quatÍocentos reais), medÌante os seguÌntes valores unitários:

W
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LOTE 01

IT ESPECTFICAçÃO DO OBIETO
UND.

MENS. QUANT
PREçO

UNIT.
PREçO

TOTAL
01 MESA DE REUNIÃO REDONDA ALTA

DTMENSÕES GERATS: O 1200X H 1000mm

Marca: FoÍtíine
Modelo: Genius
Procedência: NâcioÌ'ìal

UND. o4 R$ 1.547,00 RS 6.188,00

MESA DE REUNIÃO REDONDA
REFEITóRIO

DÍMENSÕES GERATS: @ 1fiX] X H 740mm

PARA

Marca: FoÍtline
Modelo; cenius
Procedênf,iã: Nacional

UND. L6 Rs 1-282,00 Rs 20.512,00

www,ül)s,5p,g(}v,tlÍ
Rua dos Andradas, 140 . Santa Ífigênia . 01208-000. Sâo paulo " Sp. Tel.: {11} 3324.3300
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03 EsrAçÃo DE TRABALHo Ïpo ptAïAFoRMA
DUPLA {8 TUGARES} COM CArHA TtpO rËtTo
oe ncesso a rrnçÃo.
Dimensões GeÍais (64ÍNlLXt6ff]PX740H) mm

MaÍce: Fortline
Modelq: Fit
Procedência: Nacional

UND. 02 Rs 16.67s,00 R5 33.350,00

o4 GAVETEIRO VOLANTE COM 1 GAVETA E 1
eqverÃo.
Dimensões geÍaisr L 400 x P 470 x H 580 mm

Marca: Fortlìne
Modelo: Genius
Ptocedência: Nacional

UND. 18 RS l.24o,oo R5 22.320,00

05 MESA GERENCIA COM MESA PRINCIPAL E

MESA ÂUXILIAR
Dimensões geÍais: L 1600 x 80O X 1200 x 600 x
7 0ínm

Marea: FortÍine
Modelo: Nexus
PÍocedência: Nacional

UND, a2 R5 5.724,00 ì5 11.44s,00

o6 MEsA DE RruruÉoTvulnuso RETANGULAR
Dimensôes: t 2400 X P 14fi) X H 740 mm

Marca: Foítline
Modelo:8G
Procedência: Nacional

UND, o2 RS s.o91,oo ÌS 10.182,00

VALOR TOTAL DO LOTE 104.000,00

LOTE 02

lÌ ESPECTFTCAçÃO DO OBJETO
UND.

MENS. QUANT
PREçO

UNIT.
PREçO
TOTAT

01 ARMÁR.IO AITO COM 2 PORTAS

Dimensões geÍais: [ 800 x P 50Ox H 1600 mm

Marea: Fortline
fulodelo: Genius
Procedência: Nacional

U ND. 16
2.613,00
R5

R$ 41.808,00

02 ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS
Dímensões gerais: L800 x P 500 x H 740 mm

UND. L4
n$
1.228,O0

Rs I7.L92,OA 5
$rr.Jw,cFs.sp.fi0v. br
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Marca: Fortline
ModeÍo: Genius
Procedência: Nacional

VALOR TOTAL DO LOTE R$ s9.000,0o

LOTE 03

tï rsercrrrcaçÃo oo oBJETo UND.
MENS. QUANT

PREçO

UNIT.
PREçO

TOTAT
01

Dimens6es: H 780 X t 1650X p 710mm.
Altura do assento até o chão: 420 mm.

Marca: Eiccateca
Modelo: Lounge
Procedência: Nacional

ESTOFADO TIPO DE OZ TUGARES

r..tND. 06
3.135,00

R5
RSr8.81o,oo

02

Dimensõês: Curva Assento: 1ZS0 mm Cuna
Ehèa-+^.

MaÍca: Biccateca
Modelo: Lounge
Procedência: Nacional

ESTOFADÜ CURVO

UND, 03 RS 4.eoo,oo 14.700,00

03 ESTOFADO CURVO CONVEXO
Dimensões: CuÍva Assento: 2010 mm Curva
Encosto: 1250 mm
P720XH750mm
Seró admitìdo tolerâncía de até Smm nas medídos
para mois.

MaÍca: BÌccateca
Modelo: l-ounge
Procedência: Nacional

UND. 03 5.510,00 RSr

o4 ESïOFADO RETO SEM ENCOSTO

Dimensões: t 1500 X P 720 X p 450

MaÍca: Biccateca
Modelo: Lounge
Procedência: Nacional

UND. 02 3.230,00 R5 6.460,00

Rua dos Andradâs, 140 , sanra nnnu"l-nlò1'*Ël1,jffi''j'!r" Paulo . 5P. ïel.; (11] 3324.3300
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VALOR TOTAL DO LOÏE 56.500,00

toïË 04

IT ESPECT FICAçÃO tlo OBJETO
UND.

MES|S.
QTJANÏ

PREçO

UNIï.
PREçO

TOTÀL
o1 ARMÁRíO DE AçO PARA TV-DVD

Dimensões: t 1120 X P 590X H 1770 mrn

MaÍca: Biccateca

Modelo: Multi
Procedência: Nacional

Ut{D. a2 S 3.4so,oo Rs 6.900,00

VALOR TOTAL DO LOTE 6.900,00

LOTE 05

IT ESPECTFTCAçÃO DO OBJETO
UND.

MENS. QUANT.
PREçO
UNIT-

PREçO

TOTAL
01 CADEIRA GIRATORIA DE ESPAT-DAR AITO

MEDIDAS: ENCOSTO: L 470 X H 560 mm
ÂSSENTO: 1490 X P 470 mm.

MaÍ€a: FlexfoÍm
Modelo: Tecton
Procedência: Nacional

UND. 106 Rs 2,398,0O
Rs

254.188,00

02 CADEIRiq GIRATÓRIA DE ESPALDAR AITO EM
TEIA
MEDIDAS: ENCOSTO: t 470 X H 560 mm
ASSENTO: 1490 X P 470 mm.

Marca: Flexform
Modelo: Ìecton
Procedência: ilacional

UND. 10 R$1.288,00 R$ 12.880,00

03 CADEIRA FIXA DE ESPAIDAR MÉDIO EM TELÀ
MEDTDAS: ENCOSTO: L 460 X H 470 mm
ASSENTO: 1465 X P 470 mm.

MaÍca: Flexform
Modelo: Uni
Procedência: Nacional

UND. 02 Rs 1.oOO,oo Rs 2.000,oo

04 CADEIRA FIXA MONOBLOCO 4 PÉS COM
EsPATDAR MÉDIO, TOTATMENÏE ÍNJETADA

UND. R$ 68s,00 Rs 19.292,00

0
cì.-
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DTMENSõEs:

Matca: Flexform
Modelo: Coral
Procedência: Nacional

05 CADEIRÂ FIXA EMPILHAVEL

MEDIDAS: ENCOSTO: L 450X H 240mm
ASSENTO:L460XP475mm-

Marca: Flèxform
Modelo: Moire
Procedência: Nacional

UND, 80 R$ 9s8,oo R$ 76.640,00

VALOR TOTAL DO LOTE RS 36s.ooo,oo

Adff irrístração eentraÍ
Gôbínêtê dâ Superinteddênciã

pnRÁeReço pRrnnerno

Nos preços acima estão incluídos, alÉm do lucro, todas as despesas e custos diretos e indiretos
relacionados ao fornecimento, tais como tributos, remunerações, despesas financeirâs e quâisqueÌ outras
necessárias ao cumprimento do objeto desta licìtação, inclusÌve gastos com transporte.

PARÁGRAFo SEGUNDo
Caso a coNTRATADA seja optante pelo Simples Nacional e, por causa supeÍveniente à contratação, perca
as condições de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou, aÌhda, torne-se
impedida de beneficiar-se desse regime tributário diferenciado por incoÍrer em alguma das vedações
previstas na Lei complementâr Federàl ne 72312006, não poderá deixar de cumprir as obrigaçôes
avençadas peÍante a Administração, tampouco requerer o reequilíbrio econômico-financeiro, com base
na alegação de que a sua proposta levou em consideração as vantagens daquele regirne tributário
diferenciado.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Os preços contÍatados permanecerão fìxos e irreãjustáveis.

CúUsUtA oIÏAvÂ - Dos REcURsoloRcAMENTÁRIos

No presente exercício as despesas decorrentes destâ contratação irão onerar o crédito orçãmentário
desta Autarquia, ucE 102401, PRoGRAMA DE TRABALHo: 12 363 1039 2226 ooo, FoNTE DE REcuRso:
001 001 (X)1, NATUREZA DE DESPESA: rt4 90 52 32.

CLÁuSULA NoNA - Dos PAGAMENT0S

os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias, contados da apresentação de cada nota fiscalfatura
no protocoÌo da CONTRATANTE, à vista do respectÌvo "Termo de Recebimento Definitivo,, ou,,Recibo,,,
em conformidade com a Cláusula 5extã deste instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO A-
o

"Ì*v4!.{!.í,€pg, tip "lJOv, br'
Rua dos Andrôdas, 140 " Santa Ifigènia . 01208-000 " 5ão pôuto . Sp. ïet.: (11) 3324,3300
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As notas fÌscaisfaturas que apresentaÍern incorreções serão devolvidas à contratada e seu vencimento
ocorrerá eÍÍ 30 (trinta) dias, após a data de sua apresentação válida.

peúcRnro srcuruoo
constÍtui condição para a realizaçâo dos pagamentos a inexistência de registros em nome dã contratada
no "Cadastro lnfoÍmâtivo dos créditos não Quitados de órgãos e Entidades do Estado de São paulo -
CADIN ESTADUAL", o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada pagamento. O
cumprimeÍìto desta condição poderá se dar pela comprovação, pela contrãtada, de que os Íegìstros estão
suspensos, nos termos do artigo 8e da Lei Estadual ne t2.799 /2AJA.

PARÁGMFO TÉRCEIRO

os pagamentos serão feitos mediante crédito abeÉo em conta ccrrente em nome da contratãda no Banco
do Brasil S/4.

PARÁGRAFO qUARTO

Havendo atÍaso nos pagâmentos, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação
aplicável, bem como juros moratórios , a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados ,,pró-rata

tempore", em relação ao atraso verificado.

PARÁGRAFO QUINTO
A(sì Nota(sì Fiscal/Íatura deveÌá ser emitida em nome do CENTRo €STADUAL DE EDUcAcÃo
TECNOTóGICÂ "PAUIA SOUZA" - RUA DOS ANDRADÂS, ÍU} - SANTA IFIGENIA. €EP. O12O8.OOO - 5ÃO
PA!j!O1SP - CNPJ Ne 62.823.25710001-09. INSCRICÃo ESTADUAt IsENTÀ" eneâminhada à cada unidade
recebedoÍa, de oue obrigatoÍiemente deveÍá constar;

- ne do contÌato;
- ns nota de empenho;
- ne do orocesso; e
- identiÍicaeão da {.tnidade.

cúusulA DÉctMA - DA ALTERACÃo DA QUANTIDADE Do oBlETo coNTRÀTADo

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acléscimos ou supressões
que se fizerem necessários no objeto, a critéíio exclusivo do CONïRATANTE, até o lìmite de 25% (uinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO
Eventual alteração será obrigatoriamente formalizãda pela celebração de prévio termo aditivo ao
presente instrumento, respeitadas as disposições da Lei Federal ne 9.666/1993.

cúusuLA pÉcrMA pRrMEIM - pA REsctsÃo

O contrato poderá ser rescìndido, na forma, com as consequências e peios motivos previstos nos artigos
77 a 80 e 86 a 89, da Lei Federal ns 8.666/1993.

!.0/45
1.v$/ ì,v. {: pl-ì . S F. ç A V, bl

Rua dos Andradôs. 14O ' Santa lfìgènìa ' 01208-000 " Sõo Faut6.5p. Têt,; (11) 3324,3300
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plnÁeRlpo úNrco
A CONTRATADA reconhece desde já os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão administrativa,
prevÌstã no artigo 79 da Lei Federal ne 8.666/1993.

cúusuLa oÉcrug sgcuÍvoa - oAs sní$€Õss pnRA o cAso oE tNnolMpLe MeÍ{to

A CONTRATADA ficará impedìda de licitãr e Ëontratar com a Adminìstração dìreta e indireta do Estado de
São Paulo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, se vier a praticar quaisquer ãtÕs previstos no artigo 7e da Lei
Federal nQ 10.520, de 17 de julho de 2002, sem prejuízo da responsabilidade civll ou criminal, quando
couber.

PARÁGRAFo pBtMEtRo

A sanção de que tíata o caput desta Cláusula poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas na
Resoluçâo cuja cópia constitui ANEXO lV do Edital indicado no preâmbulo deste instrumento, garantido
o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no cAUFESp, no "sistema Eletrônico de
Aplicação e Registro de 5anções Administrativas - e-Sanções", no endereço www.esancoes.sp-gov-br, e
também no "CadastÍo Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS", no endereço
http :/lwww.portaltra nsparencia.gov. br/ceis.

PARÁGR,AFO SEGUNDO
As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra

PARÁGRAFO TERCEIRO

o CONTRATANTE reserva-se no dìreito de descontar das fatuías os valores correspondentes às multas
que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusulas cóntrãtuais, ou, quando for o caso,
efetuará a cobrança judicialmente.

PARÁGRÂFO QUARÏO
A prática de atÕs que atentem contra o patrimônio púbiico nacional úu estrangeiro, contra princípios da
administração pública, ou que de qualquer forma venham a constituìr fraude ou corrupção, durante a
licitação ou ao longo da execução do contrato, seÍá objeto de instauração de processo administrativo de
responsabilização nos termos da Lei Federal ne 72.846/ 2O!3 e do Decreto EstaduaÍ ne 60-106/2O14, sem
preiuízo da aplicação das sanções adrninistrativas previstas nos ãrtigos 87 e 88 da Leì Federal ne
8.666/1993, e no artigo 7e da Lei FedeÍal ne 7O.52O/20O2.

ctÁusutA DÉCIMA TER!E!R]q - DA GARANTIA DE EXEcUcÃo çoNTRAÏUAT

Não será exigida a apresentação de gaÍantia para a contíãtação que constitui objeto do presente
instrumento.

cúusulA pÉcrMA ouARrA - ptsposlqõEsÌlNAtli

Fica ajustado, aÌnda, que:

a. o Edital mencionado no preámbulo e seus anexos.

b. a proposta apresentada pela CONTRATADA; $
...:1.*"ct

w\,,,w, )5.."jp. g(]v,ht'
Rua dós Andradôs, 140 ' Santa Ifigënia " 01208-000 " São Fã{,to . Sp. Tet.: (11) 3324.3300
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ll. Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições normativãs indicadas no preâmbulo deste
Termo de Contrato e demais dìsposiçôes regulamentares pertinentes.

lll. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Termo de Contrato, nâo resolvidas na esfera
admihlstrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de Sâo paulo.

E assim, por estaÍem as partes justas e contíatadas, foì lavrado o presente instrumento 02 (duas) vias de
igual teor e forma que, lido e achado conforme pela CoNTRATADA e pela CoNTRATANTE, vaÌ por elas
assìnado para gue produza todos os efeitos de Direito, nã presença das testemunhas abaixo identificadas.

são eauto, J0 de hc,tr S-k, dè zo1s.

CONTRAÏANTE CONTRATADA

Y)];"'-*-*
EMILENA ÍJTüRENZ0N BIANco

Vice-Díretora Superintendente,

em exercício como DiretoÍâ Superintendente

TESTEMUNHAS:

'ê,*or+*..;6 q .5',.'...()..-q,r!,0;

BEATRIZ ALCANTARA FERNANDES

Sócia Diretora

{*l Èrk gk-,/,
Nome: trtaqüe,i H4iieì Ficüeiçe$à

*n.,1..#E$,,ç*9iici AdminhlÌi!Ìlïo I

H',^,,,.,'1..,1'n. *, il,r,ú,-^

liume: / /
-"'iiÍ,-111{:'t 
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ANEXO I

TERMo DE REFERÊNCIA

1 - ESPECTFTCAçÃo Do oBJETo

LOTE 01

IT DEscRrçÃo UND.
MENS,

qUANT

01 MESA DE REUNrÃo REDoNDA AtrA DtryterusÕes eenn$: 6 tzoax H 1000mm
Será admitido tolerância de atÉ 5mm nas medidas para maÌs.

Tampo inteiriço, com forínatD circular, confeccionado em MDp com 25 mm de
espessura, revestido em ambas as faces com BP de O,2 mm na cor carvalho
avelã, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo deye ser encabeçado com
fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mÍnima, coladas com adesivo hot
melt, com arestas arredondadas e raìo ergonômico de 2,5 mm. A fÌxaçâo do
tampo/estrutura deverá seí feita por meio de parafusos máquina M6, fixados
por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZÁMAK cravadas na face
inferior do tampo fâcilitando eventuaìs desmontagens.
Estrutura intêiriça com 04 patas formada por tubos e chapas metálicas, com a
base superior em tubo de aço 20 X 30x\,2 rnm,a base inferìor em chapa de aco
repuxada curva dispensando desta foÍma o uso de ponteiras de pVC, com
espessura mínìma de 1,5 mm, e a coluna de sustentação compostâ por tubo
redondo ú 101,6 x 1,5 mm. Todas as partes metálicas deverão ser em pintuía
eletrostática em tinta epóxi pó branca. Acabamento com sapatas em pVC rígido
com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.
Garantiâ de no mínimo 60 {sessenta} meses.

APRESENÏAR COMPROVACÃO VATIDO DE LAUDOS E CERTIFICACÃO NA
ASSINATURA DO CONTRATO:

Certificado de Rótulo Ecológico expedido por Organismo de Certificação de
Produtos (OCP) devidamente acreditado pelo lhtMETRO.
Ceúificado do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas
expedido por Organismo de Certificação de PÍodutos (OCp) devidamente
acreditados pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 10443/ NBR4528 e
normas correlatas.
Laudo expedido por laboratório devidamente acreditados pelo INMETRO
de conformidade com a NBR 8094/1983 de no mínimo 400hs.
NBR 16332:2014
NBR 15761:20oq

Mârca: Frlrtline
Modelo: Genius
Procedência: Nacional

UND. u

!31"è3
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02 MESA DE REUNTÃo RED0NDA pARn nere tróRto
DIMENSÕES GERAIS: 0 Looo x Ft z4omm
Será admitido tolerância de até 5mm nas medidas para mais

Tampo inteiÍiço, com foÍmato circular, com 25 mm de espessura em MDF. A face
inferior do tampo deve ser revestida com filme termo prensada de melaminico
de baixa pressão (BP) na cor carvaÌho avelã, com espessura de 0,2 mm,
texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno
da face superior do tampo deve ser usinado 15" inclusive os seus vérÌices não
deixando dessa forma "quinas vicas", o revestÌmeÌlto deve ser em película de
PVC termo formável a vácuo com espessura mínima de 0,6 tìm, dispensando
desta forma o uso de acabamentos do tipo fitas de bordo ou perfis de pVC. A
fixaçào tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6,
fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na
face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel
sem danificá-lo facilitandÕ eventuais desmontagens.
Estrutura inteíriça com 04 patas formada por tubos e chapas metálicas, com a
base superior em tubo de ãço 20 X 30 x 1,2 mm, a base inferior em chapa de aço
repuxada curva dispensando desta forma o uso de ponteiÍas de pVC, com
espessuÍa mínima de 1,5 mm, e a coluna de sustentação composta por tubo
redondo @ 101,6 x 1,5 mm. ïodas as paÍtes metálicas deverão ser em pintura
eletrostática em tinta epóxi pó. Acabamento com sãpatas em pVC rígido com
diámetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuaÌs desníveis de nlso
Garantia de no mínimo 60 (sessenta) meses.

APRESENÏAR COMPROVACÃO VATIDO DE LAUDOS E CERTIFICACÃO NA
ASSINATURA DO CONTMTO:
o Certificado de Conformidade do produto com a ASNT NBR 13966:2010

expedido por OÍganismo de Certificação de Produtos (OCP) devídamente
acredltados pelo ÍNMETRO. fu informações constãntes no certificado
deverão ser suficÌentes paía ã correta identificação do produto ou vií
acompanhado do seu respectivo laudo de avaliação emitido por laboratório
acreditado pelo lnmetro.

. Certificado de Rótulo Ecológico expedido por Organismo de Certifrcaçâo de
Produtos (OCP) devidamente acreditado pelo INMETRO.

o CertifÌcado do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas
expedìdo por Organìsmo de Certificação de Produtos (OCP) devidamente
acreditados pelo INMEïRO de acordo corn a,ABNT NBR 10443/ NBR 4628 e
normãs correlatas.

o Laudo expedido por laboÍatório devidamente acreditados Ìtelo INMËïRO
de conÍormidade com a NBR 8094/1983 de no mÍnimo 40ohs.

ô NBR L6332:2O14
c NBR 15767:2009

Marca: Fortlìne
Modelo: Genius
Procedência: Nacional

UND. 16
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o3 rstnçÃo DE TRABALHO TIPO PIAÌAFORMA DUPTA (8 LUGARES) COM CA!.HÂ
TrPo rErro or ncrsso n rnçÃo.
Dimensões Gerais (64001X16O0PX740H) mm
5eró ddmitido tolerâncis de oté Smm nas medidas para maìs.

Tampos laterais (O8 peças) medindo: Profundìdade de âproximadamente 635
mm, Largura de L600 mm, confeccionados com chapas de partículas de madeira
de média densidade (MDP), com 25 mm de espessurar revestido em ambas as
faces por filme termo-prensado de melamÌnico corn espessura de 0,2 mm,
texturizado, semifosco e antireflexo. O bordo que acompanha todo o contorno
do tampo deve ser encabeçado com fÌta de polìestireno com 2,5 mm de
espessuÍa mínÍma, coladas com adesivo hot melt, com ãrestas arredondadas e
raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do
tampofestrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados
por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAI( e cravadas na face
inferior do tampo, possibilìtando a montagem e desmontagem do móvel sem
dan ifìcáio.
CaÍha horizontal {04 peçasi, leito com largura de 330 mm para passagem de
cabôs sob o tampo por toda extensâo da mesa, confeccionada em chapas de aço
dobrada com espessura mínima 0,95 mm, divìsores soldado pelo processo de
soldâ MIG paÍa que seja feita a divisão do cabeamento de acordo com a
necessidade, a Íixação calha/estrutura deve ser feitâ por meio de encaixe
possÌbilitando uma fácil remocão para eventuais manutenções.
A calha ainda deve ser dotada de 2 suportes de tomada confeccionado em chapa
de aço dobrada com espessura mínima 0,95 mm embutido com 04 orifícios
Íetangulares ambos orifícios para colocação de tomadas elétricas {padrâo
ABNT), 02 orifícios quadrados para colocação de receptores para plug RI45 e
aberturas para passãgem de cabeamento. Sendo que ern uma das extremidades
da calha deverá possuir régua dÊ tomada com previsão para 3 tomadãs.
Estfutuíã de sustentação central {O3 peças) formada por 02 colunas em tubos
de aço de secção retangular, TO \ 30 x 1,5 mrn, fixado pelo processo de solda
MIG/MAG em sua extÍemidade. Com Calha verticalpara subida de cabeamento,
formada por contra placas confeccionadas com chapas de partículas de madeira
de média densidade (MDP), com 15 mm de espessuÍa, revestido em ambas as
faces com filme termo prensado de melaminico com espessuÍa de 0,2 mm,
textuÌizado, semifosco e antireflexo-
O bordo que acompanha todo o contorno da placa deve ser encabeçado em fita
de polìestireno com 1,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hút
ÍÌêlt. A fixação destãs placas deve ser feita poÍ meio de click de pVÇ que
permite fácil remoção em cêso de eventuais manutenções no cabêamento.
Acabamento em sapatas niveladoras em nylon com @ 50 mm, com rosca central
318" cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.
EstÌutura de sustentação lateràl (Q2 peças) com tubos quadrados na medida de
50x50mm, dobrados e soldados, formando um cayalete em formato de "U,,
único e inseparável, conferindo ao conjunto estrutural força e resistência ao
balanço causado por pressões frontaìs e laterais que Õ posto de trabalho venha
sofrer.

UND. 02
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Acabamento em sapatas niveladoras em nylon com @ 50 mm, com rosca central
3/8" cuja função será contornar eventuais desníveìs de piso.
Travessas metÉlicas (2 peças) constituídas de tubo de secção retangular (2) 7O x
30 x 1.,9 mm, tubo de secção quadrada (2) 30 x 30 x 1",5 mm e tubo de secção
retangular (2) 30 x 20 x 1-,5 mm que são fixas de por meio de encaixè e fixo tanto
no tampo quanto na estrutura por meio de parafuso M6 x 40 câbeça chata, que
tem a função de daÍ estruturação para o conjunto, sendo possívelfazer com que
a estrutura seja autopoÌtante facilitando a montâgem e desmontagem dos
conjuntos.
Trilho Central (4 peças) feito em liga de alumírrio 6063 T5 com acabamento
anodizado natural, fixado nas tíavessas centrais atíavés de parafuso cabeça
chata M4 possibilitando que através dos sulcos seja feita a fixação de divisores
frontais da plataformã com dispositìvos em nylon sem que seja necessário a

utilização de parafusos através de pressão.
Tampa basculante (8 peças) feita em liga de alumínio 6063 T5 €om acabamento
anodizado natural, fixado no trilho centrâl através de um suporte em alumínio
usinado para que tenha a função de bascular com 02 pistões a gás para
amortecimento do fechamento de cada tampa e facilitando ao usuário a

utilização das tampas e calhas para que se organlze da melhor forma possÍvel
toda a parte elétrica.
Todas as partes metálicas são submetidas a um pré-tratamento por fosfatização
a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pinturâ eletrostáticâ em
tinta híbÍida epóxi em pó polÌéster fosco de ãlta peíformanee, polìÍnerizada em
estufa.
Painel divisor frontal medindo L 1400 x E 15 mm, com altura mínima de 290 mm
com acabamento revestido em tecido poliéster crespe na cor (Coronet Blue)
fixado ao trilho central através de encaixe permitido a fácil retìda para eventuais
manutenções.
Painel divisor lateral medindo L 600 x E 15 mm, com altura mínima de 29O mrn
com acabãmento revestido em tecido poliéster cÍespe na cor (Coronet Blue)
com suporte para divisor ern aluminio anodizado, fixado ao tampo por meio de
parafuso m6.

Garantiã de no mínimo 60 (sessenta) meses.

APRESENTAR COMPROVACÃO VALIDO DE I-AUDOS E CERTIFICACÃO NA
ASSINATURA DO CONTRATO:
r Certìficado de Conformidade do produto com a ABNT NBR 13966:2010

expedido por Organismo de Certiflcação de Produtos (OCP) devidamente
acreditados pelo INMEïRO. As informações constântes no certifìcado
deverão ser sufìcientes para a correta identificação do pÍoduto ou vir
acompanhado do seu respectivo laudo de avaliação emitìdo por laboratório
aÉreditado pelo lnmetro.

o CertÌficado de Rótulo EcológÌco expedido por Organismo de Ceftificação de
Produtos (OCP) devidamente acreditado pelo INN4ETRO-

o Certificado do processo de preparação e pintuÍa em superficies metálicas
expedido por OrganismÕ de Certificacão de Produtos (OCP) devidamente

][rtl{3
v{çJ$r,cll5. !il},sov. llr
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acreditados pelo INMEïRo de acordo com a ABNT NBR 10443/ NBR 4628 e
normas correlatas.
Laudo expedido por laboíatório devidamente acÍeditados pelo INMETRO
de conformidade com a NBR 8094/1983 de no mínimo 400hs.
NBR 16332:201-4

NBR 15761:2009

Mar€a: Fortline
Modelo: tit
Procedência: Nacional

D4 GAvETEtRo voLANTE cou r envera g r envgrÂo.
Dimensões BeÌais: L 400 x P 470 x H 580 mm
Será admìtido tolerâncìa de até Smtn nos medidas para maís-

Tampo superior confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, Íevestido em
ambas as faces com filme termo prensado de melamÌnìco com espessura de 0,2
mm, texturizado, semifosco e antirreflexo-
O bordo que acompanha todo o contorno do tampo deve ser encabeçado com

fìta de poliestiÍeno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot
meit, com àrestas arredondadas e raio ergonòmico de 2,5 mm de acordo com as
Normas ABNT. A fìxação do tampo/corpo deve ser feita poÍ meio de acessórios
intêrnôç ..iÍnrì cevilha< c nrrrfrrcnc ^.',1Ì^c fihõ miãifiv h^..;t;li+-^.1^ -
montagem e desmontagem do móvelsem danificá{o. Não serão aceitos fixação
no tampo com parafuso autoatarrachantes tipo chipboard.

Estofado na pãrte superior do tampo fixado ao móvel através de parafusos
ocultos tipo miniÍix. 8ae confeccionada em MDP, estofado com espuma de
poliurètâno laminado, densidade de D50 com revestimento com tecìdo
sintentico de alta resistència, na cor (Coronet Blue).

Gaveta (02 gavetas), sendo 1- com altura interna útil de aprox. gO mm e L gavetão
parô pastâ suspensas com altura interna útil de aprox.23o mm em chapa
metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pÍé-tÍatamentc poÍ
fosfatização a base de zinco {lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura
eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance,
polimerizada em estufa. Deve ser apoiada e fixada lateralmente entre par de
corredìças metálicas com deslizamento suave e sÌlencioso por meio de roldanas
de nylon.
FÍente das gavetas em MDP, com 18 mm de espessurâ, revestido em ambas as
faces com filme termo prensado de melaminìco com espessura de O,Z mm,
texturizado, semifosco e antirrefl exo-

O bordo que acompanha todo o contorno das frentes deve ser encabeçado em
fita de poliestireno com 2 rnm de espessura minìma, coladas com adesivo hot
melt na cor do tampo com ãíestas arredondadas com raìo ergonômico de 2 mm-
A frente da gaveta deve ser dotadã de "puxador lateral" (pela própria frente da
gãvetal, onde existe um espaço entre a frente dã gaveta e o corpo do GaveteÌro,
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que permite o usuário abrir a gaveta. A rotação 180s da chave aciona haste em
aço conduzida por guias, com ganchos paÍa tíavãmento da gaveta-
Acompanham 02 chaves {principal e reserva}.

Corpo confeccionado em chapa de aço dobrada com espessura de 0,6 mm com
travessas frontais e posteriores na parte inferior e superior da caixa em chapa
de aço dobrada com 1,,2 mm de espessura.
Todo conjunto metálico deve ser submetido a um pré-tratamento por
fosfatização a base de zÌnco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura
eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta performance na cor
branca, polimerizada em estufa.
Revestimento do tampo e gavetas na cor avelã com as laÌerais e estruturas
metálicas na cor branca.
Garantia de no mínimo 60 {sessenta) meses

npResENtnR cotutpRovncÃo vgLtoo oe Lauoos e ceRttrtcacÃo t\,1
ASSINATUR,A DO CONTRATO:

Certificado de ConformÌdade do produtc com a ABNT NBR 13961:2010
expedido por Organismo de Certificação de Produtos (OCP) devidamente
âcreditados pelo INMETRO. As informações constãntes no certificado
deverão ser suficientes para a coÍreta identificação do produto ou vir
acompanhado do seu respectivo íaudo de avaliaçãc emitido po!. Iabaratório
acÍedÌtado pelo lnmetro.
CertiÍìcado de Rótulo EcológÌco expedidÕ por Organismo de Certificação de
Produtos {OCP) devidamente acredítado pelo INMETRo.
Certificado do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas
expedido por Organismo de Certificação de Produtos (OCP) devidamente
acreditados pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 10443/ NBR 4628 e
normas correlatas.
l-audo expedido por Íaboratório devidamente ãcreditados pelo INMEÍRO
de conformidade com a NBR 8094/1983 de no mínìmo 40ohs.
NBR 16332:2014
NBR 15761:2009

Marca: Fortline
Modelo: Genius
Procedêncía: Nacional

o5 MESA GERFNCIA COM MESA FRINCIPAL E MESA AT.'XIIIAR
Dimensões gerais: L 1500 x 800 X 1200 x 6fi) x 740mm
Será ddmitida tolerâncid de oté 5mm nos medìdas pard mdis.

ïampo da mesa principal, medindo L 1600 x P 800 x H 740 mm, confeccÌonado
em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme
termo prensado de melamÌnico com espessuÍa de 0,2 mm, texturizado,
semifosco e antiíreflexo.
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O bordo que acompanha todo o contoÍno do tâmpo deve ser encabeçado com
fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot
melt, com aresasr com arestas arredondadas e raio ergonômìco de 2,5 mm de
àcordo com as Normas ABNT.

A fixação do tampo centÍal/estíutuÍa deverá ser feita por meio de paraíusos
máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK
cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem
do móvel sem danificá-lo.
Deye possuir 02 travessas de sustentação posicionadas horizontalmente sob
tampo, constituídas de tubos de aço de secção retangular, 70 x 30 x j.,5 mm,
interÌigadas no tampo por mão francesa chapa 1,9 mm por encaixe na tÌavessa
30 x 20 x 1,5 mm e fixada à estrutura lateral por meio de encaixe e fixação
parafuso M6.

Painel frontal de prÌvacidade

Medindo L 1O50 x H 350 mm confeccionado corn chapãs de partículas de
madeira selecionadas de eucaliptos e pinus reflorestados, aglutinadas e
consolidadas com resina sintétlca e termo estabilizado sob pressão, com 1g mm
de espessura, revestido em ambas as faces poí fÌlme termo prensado de
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo.

O bordo que acompanha todo o contorno do painel deve ser encabeçado com
fita de poliestireno de 2 mrn de espessura, coladas com adesìvo hot melt. A
fixação do pãinel/estrutura deverá ser feita por meio de chapa de lunção
dobrada em aço Il/4" x3/L6" medindo aproximàdamente 100 x 100 mm.

Tampo auxiliar da mesa medindo L 1200 x P 600 H 470 mm, confeccionado em
MDP com 25 mm de espessuÍa, revestido em ambas as faces com filme tËrmo
prensado de melaminico com espessurã de 0,2 mm, texturizado, semifosco e
antìíreflexo.

O bordo que acompanha todo o contorno do tampo deve ser encabeçado com
fita de poliestireno com 2,5 rnm de espessura mínima, coladas com adesivo hot
melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com
as Normas ABNT. A fÌxação do tampo central/estrutura deverá ser feita por meio
de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas
em ZAMAK cravadas na face inferÌoÍ do tanrpo, possìbilitando a montãgeffr e
desmontagem do móvel sem danificáJo.
Deve possuir 02 trãvessas de sustentaçâo posicionàdôs horizontalmente sob
tãmpo, constituídas de tubos de aço de secção retangula r, 70 x ZO x 1,5 mm,
interligadas no tâmpo por mão francesa chapa 1,9 mm por encaixe na travessa
30 x 20 x 1,5 mm e fìxada à estÍutura lateral por meio de encaixe e fixação
parafuso M6.
Revestimento na cor carvalho avelã.
Gaíãntia de no mínimo 60 {sessentã} meses
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ASSI I{ÀTURA DO CONTMTO:

Certificado de Rótulo EcológÌco expedido por Organismo de Certificação de
Produtos (OCP) devidamente acreditado pelo INMETRO.
Certificado do processo de preparaçâo e pintura em superfícies metálicas
expedido por Organismo de Certificação de Produtos (OCp) devidamente
ãcreditados pelo INMEïRO de acordo com a ABNT NBR 10443/ NBR 4628 e
ngrmâs correlatas.
Laudo expedido por laboratório devidamente acreditados pelo INMETRO de
conformidade com a NBR 8094/1983 de no mínimo 400hs.
NBR 16332:2014
NBR 15761:2009

Marca: Fortline
Modelo: Nexus
Procedência: Nacional

06 MESA DE REUNIÃO/MULTIUSO RETANGUTAR
Dimensões: L 2400 X P 1400 X H74O ínm
Será admÍtido tolerância de até 5mm nos medidas para maìs.

Àr^-- J^ -^..-:â ^ +:-^rrl,u uorrrdud Ll.rrr Lct tru suprttt t ctrl rvttjr zftflÍfl LUÍr! td{-e
supeÌior revestido em lâmina de PVC termo formável a vácuo, bordas retas
filetadas, estrutura formada por 3 pés modelo trave sendo 2 laterais e 1 central,
8 trãvessàs para estruturação em tubo 50 x 20mm, estrutura contraplacada nas
faces frontal, posterioÍ e somente em uma face lateÍal, em mdf de 18mm com
2 faces revestidas em lâmina de pvc termo formável a vácuo, outra face será
aberta, fixação das placas de fechamento através de parafusos fixo diÍeto nos
tubos verticais 2400 x 1400 x 740

Tampo inteiriço, com foÍmato retangular, com 25 mm de espessura em MDF. O
re\restimento deve ser em pelÍcula de PVC termo formável a vácuo com
espessura mínima de 0,6 mm, dispensando desta forma o uso de acabamentos
do tipo fitas de bordo ou Perfìs de PVC. A face inferior do tampo deve ser
revestida com filme termo píensada de melaminico de baixa pressão (Bp) na cor
carvalho avelâ, com espessuÍa de O,2 mm, texturizado, semi fosco e antirreflexo.
O bordo que acompanha todo o contorno da face superìor do tampo deve ser
usinada 15' Ìnclusive os seus vértices não deixando dessa forma "quinas vivas",
A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6,
fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na
face inferior do tampo. possibilitando a montagêm e desmontagem do móvet
sem danificá-lo.

Painéis frontãis duplos e paralelos, um em cada coluna vertical da estrutuÍa,
estÍutural e de privacidade. ern MDP, corn 18 mm de espessura, revestido em
ambas as faces com filme termo prensado de melamìnico com espessura de O,2

mm, texturizado, semifosco e ãntiÍÍeflexo. O bordo que acompanha todo o
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contorno do painel deve ser encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm
de espessura mínima, coladas corn adesivo hot melt. A fìxação painel/estrutura
deverd ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Não serão aceitos
fixação no tampo com parafuso autoatarrachantes tipo chÌpboard.

Estruturas laterals em pé painel confeecionado em MDP com 25 mrn de
espessura, revestido em arnbas as faces com fìlme termo prensãdo de
melàminico com espessufa de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo nâ
cor carvalho avelã.
Garantia de no minimo 60 {sessentâ) meses-

APRESENTAR COMPROVAçÃO VAUDO DE T.AUDOS Ë CERïIFICAçÃO NA
ASSINATURÂ DO CONTRATO;

Certificado de Conformidade do produto com a ABNT NBR 13966:2010
expedido por Organismo de Certificação de Produtos (OCP) devidamente
acreditados pelo INMETRO^ As informações constantes no ÈertÌÍìcado
deverão ser suficientes para à correta identificàção do produto ou vir
acompanhado do seu respectivo laudo de avaliação emitÌdo por Ìaboratório
acÍeditado pelo lnmetro.
Certificado de Rótulo Ecológico expedido por OrganÌsmo de Certificação de
Produtos (OCP) devidamente acreditado pelo INMETRO.
Cetfificar{n dn nrnreç<n dp nrpnararãn Â hihÍrrr. á6 clhórí^iõ. hâ};li-'.
expedido por Organismo de Certificação de produtss (OCp) devidamente
acreditados pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 10443/ NBR 4628 e
normas correÍatas.

Laudo expedido por Ìaboratório devìdamente acreditados pelo INMETRO de
conformidade com a NBR 8094/1983 de no mínimo 400hs.
NBR 16332:2014
NBR 15761:2009

Marca: Fortline
Modelo: 8G

Procedência: Nacional
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01 ARMARIO AITO COM 2 PORTAS

Dimensões gerais: L 800 x P 5(X) x H 1600 mm
Serd admitido tolerância de até 5mm nas medìdas pdro mais.

Tampo superior confeccionado em MDP com 25 rnm de espessura, na cor
carvalho avelã, revestido em ambas as faces com filme teÍmo prensado de
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. o
bordo que acompanha todo o contÕrno do tampo deve ser encabeçado com fita
dê poliestiÍeno com 2.5 mm de espessura mÍnima, coladas com adesivo hot melt,
com ãrestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A frxaçâo do
tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e
parafusos ocultos tipo minifix.

Podas confeccionadas em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas
as faces com fìlme termo prensado de melamìnico com espessurã de 0,2 mm,
texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acornpanha todo o contoíno
da porta deve ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura
mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio
ersnnÂmìcn dc ? f) mrn

O par de Portas sustenta-se em 06 (seis) dobradiças 03 (três) por porta em
ZAMAK com acabamento niquelado e fixaçâo lateral com calço de 5 mm altura,
aumentando, com abertura de âté 270 graus.

Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados.
A poÍta diíeita possui fechadura cilíndrìca com travãmento por lÌngueta lãteral,
Acompanha 02 chaves (princlpãl e reserva).
A porta esquerda deve ser automaticamente travada pela direita, por meio de
02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm. Ambas as portas são dotadas de
puxadores metálicos embutidos em ZAMAK, com rosca interna M4 com
acabamento em aço escovado. A fixação deve ser feita por dois parafusos.

Corpo (02 laterais,0l fundo, 01tâmpo inferior,0l prateleira fixa e 3 prateÌeiras
móveis) confeccionado em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas
as faces com fìlme termo prensado de melaminico com espessura de O,2 mm,
textuÍizado, semifosco e antirreflexo.

Os bordos aparentes do cohjunto são encabeçados com fita de poliestìreno com
2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com ãrestas
arredondadas e raio ergonômico de 2,O mm, e os bordos não aparentes do
conjunto são encabeçados em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura
mínÌma, coladas com adesivo hot mèlt.

As lâterais e os fundos devem ter furações para regulagem de prateleiras em
toda a altuía útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. As
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prateleiras movets sao apoiadas por suportes tipo PtÍ'{o METALICO. montagem
das peças deve ser feita por
parafusos ocultos tipo miniÍix.

rneÍo de acessonos ìnteÍnos, cavilhas ècoJní)

Rodapé retangular fechada em tubo de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo
dobrado, submetido a um pré-tratamento por fosfãtização a base de zinco
(lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrÊstática em tinta epóxi pó
poliéster fosca de altâ performance, poÍimerizada em esÌufa. O rodapé é apoiada
poÍ 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador de altura ineÍno
(por dentro do armario) e nivelãmento auto ajustável, cuja função será
contornaÍ eventuais desníveis de piso.
RevéstimÊnto na cor carvalho avelã.
Garantia de no mÍnimo 60 (sessenta) meses.

APRESENTAR COMPROVACÃO VALIDO DE LAIJDOS E CERTIFICACÃO NA
ASSINATURA DO CONTR,ATO:

CertiÍicado de Conformidade do produto com a ABNT NBR 13961:2010
expedido por Organismo de Certificação de produtos (OCp) devÌdamente
acreditados pelo INMEïRO. As informações constantes no ceÉificado
deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vìr
acompanhado do seu respectivo laudo de avaliação emitido por laboratórÌo
acreditado pelo lnmetro.
CertíÍÌcado de Rótulo Ecológico expedido por Organismo de Certificação de
Produtos (OCP) devidamente acreditado pelo INMETRO.
Certificado do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas
expedido por Organismo de Certificação de produtos (OCp) devidamente
acreditados pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 10443/ NBR4628 e
normas correlatas,
Laudo expedido por laboratório devidãmente acÍeditados pelo INMETRO de
conformidade com a NBR 8094/1983 de no mínimo 400hs.
NBR 16332:2014
NBR 15761:2009

Marca: Fartline
ModeÍo: Genius
Procedência: Nacional

02 ARMÃRIO BAIXO COM 2 PORTAS

Dimênsões gerais: L 800 x P StH] x H 740 mm
Seró admitido tolerância de até 5mm nos medidos para moìs.

Tampo superior confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em
ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2
mm. texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o
contorno do tampo deve ser encabeçado com fita de poliestÌreno côm 2,5 mm
de espessura mínima, coladas corn ad esivo hot melt, com ãrestas arredondadas
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e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do
tampo/corpo deve ser feita por meio de acessóÍios internos, como cavilhas e
pàrafusos ocultos tipo Ìninifrx.

Portas confeccionadas em MDP com 18 mm de espessura, fevestido em ambas
as faces com filme termÕ prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm,
textuÍizado, semífosco e antiríeflexo. O bordo que acompanha todo o contorno
da poÌta dêve ser encabeçado com íita de poliestireno com 1,0 mm de espessura
mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio
ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomìa NR-17-
O par de Portas sustenta-se em 04 (quatro) dobradÌças Top (duas por porta) em
ZAMAK com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura,
com abertura de atè 270 graus.

Cada dobradiça deve ser fixada por 5 parafusos fixados.A porta esquerda é
automâticãmente travadâ pela dìreita, por meio de 02 (duas) chapas metálicas
medindo 80 x 50 x L,2 mm. Ambas as portas são dotadas de puxadores metálicos
embutidos em ZAMAK, com rosca interna M4, com acabamento em açú
escovado. A fixação deve ser feita por O2 (dois) parafusos.

Corpo (02 laterais, 01 fundos, O!. tampo inferior e 01 prateleira móvell
confeccionado em MDP com 18 mm de espessuÍa, revestido em ambas as faces
com f,rlme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm,
texturizado, semifosco e antiíÍeflelo. os bor.dos aparentes do conjunto são
encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas
com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raìo ergonômico de 2,0 mm,
e os brdos não ãpaÍentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno
com O,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt.

As laterais e os fundos devem ter furações para regulagem de prateleiras em
toda a altura útil do armário, com 06 (seis) pontos de âpoio por pÍateleira-
As prâteleiras móveis são apoiadas por suportes tipo pino metálico.
A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como
cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix.
Rodapé retangular fechada em tubo de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo
dobrado, submetido ã um prÉ-tÍatamento por fosfatização a base de zinco
(lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó
poliéster fosca de alta performance, polimerizada em estufa a 2OOe C. O rodapé
deve ser apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador
de altura interno (por dentro do armario) e nivelamento auto ajustável cuja
função seá de contornar aventuais desníveis de piso.
Revestimento na cor carualho aveÍã.
GarantÌa de no mínimo 6O (sessenta) meses.

APRESTNIAR COMPROVACÃO VATIDO DE LAUDOS E CERTIFICACÃO NA
ASSI NATU RA !Q JONIEATO:

Certificado de Conformidade do produto com a ABt{ï NBR 1396112010
expedido por Organismo de Certificação de Produtos {OCP) devidamente

24 {â&
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acreditados pelo INMETRO. As informações constantes no certificado
deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir
acompanhado do seu respectivo laudo de avaliaçâo emitido por
laboratório acreditadÕ peto lnmetro.
Certìficado de Rótulo Ecológìco expedido por Organismo de Certìficaçâo
de PÍodutos (OCP) devidamente acreditado pelo INMETRü.
Certificado do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas
expedido por Organismo de Certificaçâo de PÌodutos (OCP) devìdamente
acredÌtados pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 10443/ NBR 4628
e noÍmas correlãtas.
Laudo expedido por laboratóric devidamente acreditados pelo INMETRO
de conformidade com a NBR 8094/1"983 de no mÍnimo 400hs.
NBR 16332:2O14
NBR 15761:2oo9

MãÍce: Fortline
Modelo: Genius
Procedência: Nacional
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MENS. QUANT

01 ESTOFADO TIPO SOFÁ DE 02 TUGARES

Dimensões: H 780 X t 1550 X P 71ümm.
AÍtura do assento até o chão: ruo mm.
Será admitido tolerôncia de até smm nas medidos pora mais.

Estofado 02 lugares com estrutura interna em madeira Eucaliptus Grandis
secada naturalmente e compensado multilaminado, fixadas por meio de
parafusos e grampos. Contendo:01 (um) assento com 02 (duas) almofadas fixas
confeccionado em espuma densidade 30,01 (um).

Encosto com 02 (duas) almofadas fixas confeccionado em espuma densidade 26
e 04 (quàtro) pés em madeira pintada com 50 mm de diâmetro e 300 mm de
altuÍa- Revestimento 100% poliésteÍ.

ESTRUTURA: madeira de reflorestamento (Eucalyptus grandis); DETALHES DO
ASSENTO: sem divisãolaltura do chão; 47cm/Estofado em Soft D 30 estruturado;
DETALHES ENCOSTO: Bipartido/estrutura: madeira e compensado
multilaminado/preenchimento: Soft Espuma D23; FORRAçÃO: tecido 100%
poliéster;

PÉS: madeira; Revestimento em simile couro na cor preta
Garantia de no mínimo 60 (sessentã) meses.

Marcâ: Eiccateca
Modelo: Lounge
ProcedêncÍa: Nacional

I.JND, 05

02 ESTOFADO CURVO CÔNCÁVO
Dimensões: Curva Assento: 1250 mm Curva Encosto: 2010 mm AltuÍa
Seró ddmitido tolerâncid de oté 5mm nds medidãs porÕ mdìs.

Estofado côncavo com assento e encosto íixo.
Estruturãdo totalmente em madeira de refloÍestamento (Eucalyptus graIdis).
Assênto sem divisões com ãltura de 29,5cm e profundidade de 51cm estofaclo
com espuma soft 28 estruturado com peícinta elástica itãliana.

Encosto com parte dianteira inclinada com medida superior de 14cm e inferior
de 20cm e altura de 31,5cm com espuma soft 20 estruturado com percintâ
elástica italiana, conectado ao assento no lado externo do sofá, sendoeste lado
de maior comprimento.

Forração em tecido 100% poliésterj Pés em alúmínio injetado em "Í'com abas
trapezoidais como a mãior medida a superior de 4 cm e a menor a inferior de
2cm, altura de 15cnr de e espessura de 3mm, fixados na estrutúra inferior do

UND. 03
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estofado atravós de parafusos e porca garra embutida. T5 cm Profundidade:
72cm.

ESïRUTURA: madeira de reflorestãmento (Eucalyptus grandisl; DEïALHES DO
ASSENTO: sem divisão / altura de 29,5cm / profundidade de 51cm / Estofado em
Soft 28 estruturado; DETALHES DO ENCOSTO: sem divisão / profundidade
superior de 14 cm e inferior de 20cm com alturâ de 3L,5cm / estofado com
espuma soft 20 estruturado; FORRAçÃO: tecidú 10O% poliéster;
PÉ5: alumínio lnjetado
Revestimento em tecido cinza claro.
Garantia de no mínimo 60 (sessenta) meses.

MaÍ€a: giccateca

Modelo: Lounge
Procedência: NâcioÌÌâl

o3 ESTOFADO CURVO CONVEXO
Dimensões: Curva Assento: 2010 mm CuÍva Encosto: 125í] mm
P720XH750Ínm
Será admitido tolerâncìa de até Smm nos medidas para mois.

Estofado convexo com assento e encosto fixo.
Estruturado totalmente em madeira de reflorestamento {Eucalyptus granrJis!.

Assento sem divisões com aìtura de 29,5cm e profundidade de 51cm estofãdo
com espumô soft 28 estruturado com percìnta elástica italiana; Encosto com
pêrte dianteira inclinada com medida superior de L4 e inferiar de z0cm e altura
de 31,5cm com espuma soft 20 estruturado com percinta elástica italiana
conectado ao assento no lado interor do sofá, sendo este o lado menor
compÍimento.

Forração em tecido 100% poììésteÍ; Pés em alumínio injetado em "L" com abas
trapezoidãis como a maior medida a superior de 4 cm e a menor a ìnÍerior de
2cm, altura de 15cm de e espessura de 3mm, fìxados na estrutura ìnferior do
estofado através de parafusos e porca garra embutida. ESTRUTURA: madeira de
refÌorestamento (Eucalyptus grandis); DETALHES DO ASSENTO: sem divisão 1
altura de 29,5cm, profundidade de 51cm / estofado em sóft 28 estruturado;
DETALHES DO ENCOSTO: sem divisão/ profundidade superior de 14 cm e inferior
de 20cm com altura de 31,5cm / estofado com espuma soft 20 estruturado;
FORRAçÃO: tecido 100% poliéster; PÉ5: alumínio lnjetado
Revestimento em tecido cinza claro.
Garantia de no mínimo 60 (sessenta) meses.

Marca: Biccateca
Modelo: Lounge
Procedência: Nacional
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o4 E9TOFADO RETO SEM ENCOSTO

Dimensões: t 1500 X P 720 X P 450
9erá sdmitìdo tolerâncía de oté 5mm nas medídas para mais.

Estofado reto com assento fìxo sem encosto. Estruturado totalmente em
madeira de reflorestamento (Eucalyptus grandis). Assento sem divisões com
altura de 29,5cm e profundidade de 51cm estofado com espuma soft 28
estruturado corn percinta eldstica italiana; Forração ern tecido 100% poliéster;
Pés em alumínio injetado em "1" corn abas trapezoidais como a maior medìda a
superior de 4 cm e a menor a ìnferior de 2cm, altura de 15cm de e espessura de
3mm, fixados na estÍutura inferior do estofado âtravés de parafusos e porca
garra embutida. ESTRUTURA: madeira de rêflorestãmento {Eucalyptus grandis);
DETATHES DO ASSENTO: sem divisão / altura de 29,5cm, profundidade de 51cm

/ estofado em soft 28 estÍutuíado; FORRAçÃO: tecido L00% poliéster; PÉS:

alumínio lnjetado
Revestimento em tecido marrom.
Garantia de no mínimo 60 (sessenta) meses-

MaÍ€a: Biccateca
Modelo: Lounge
Procedência: Naciona I
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01 ARMÁRIo DE Aço PARA Ïv-DvD
Din'Ìensõès: t 1120X P 590 X H !77O mrí

Serú admitido tolerâncio de até 5mm nas medidas para mais.

ArmáÍio TV/DVD para TelevÌsor de 42" confeccionado em chapa de aço de baÌxo
teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chaFa
(anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura âtravés de sistema eletrostático a pó,
com camada mínima de tinta de 7O micras contendo:
02 [duas) laterais em chapa de aço ne 20 (0,90mrn). 01 (um) fundo
confeccionado em chapa de aço ne 20 (O,g0mm).01 (um) acabamento superior
confeccionado em chapa de aço ne20 {0,90mm). 01 (um) acabamento inferior
confeccionado em chapa de aço ne20 (0,90mnì)" 03 (três) prateleiras
inteÍmediárias confeccionadas em chapa de aço ne 24 (0,60mm), uma prateleira
com 02 (dois) reforços na prateleira superior em chapa de aço 26 (0,46mm). 01
(uma) frente composta de duas laterais em chapa de aço ne16 (1,50mm) e dois
acabàmentos (superior e inferior) em chapa de aço ne 20 {0,90mm) soldados
mantendo o esquadro do armário.
n1 firrneì hâcê rônìhÕcÍâ ác Áaic <r,nnrfa< n:r: rnrl:c r^hfa-.i^hâÁ^ àm -hãôã

de aço ne 14 (1,90mm) soldada a 02 (dois) acabamentos fÍohtal e traseiro
confeccionado em chapa de aço ne16 (1,5mm)-

Deverá possuir 04 (quatro) rodizios gÌratórios com roda de borrâcha 4".
04 (quatro) portas (duas esquerdas - duas diíeita) confeccionadas em chapa de
àço ne 20 (0,90mm), sendo gue as portas inferiores contém duâs e às portas
supeíìores possuem O2 {duas) dobradiças. Dobradiça parã móveis que permite
abrir até 180 graus, duas delas com fechadura universal para móvêis de ãço com
rotação de 90 graus com duas chaves em duas portas. Área de entrada do
compartimento superior de no mínimo 807 mm de altura x 1085mmde largura,
compartimento intermediário 148mm de altura x L085mm de largura e
compartimento inferioÍ de 510 mm de altura x 1085mm de largura. Área interna
total do compartimento superìor de 858 mm de altura x 1118mmde largura x
520mm de profundidade, compartimento intermediário 148mm de altsra x
1085mm de largura x 520mm de profundidade e compartimento inferior de 528
mm dê altura x 1118mm de largura x 520mrn de profundidade.
As portas deverão possuÌr perfuraçôes na parte frontal ern forma de quadrados
de 5x5rnm que servem como ventilação dos compartimentos.
Deverá conter 01 (um) filiro de linha bivolt 6 tomadas. Montagem através de
rebites. CHAPÉU/FUNDo/LATERAIS/PoRTAS: confeccionadâ em chapa ne 20
(0,90 mm); BASE ESTRUTURAL: âço galvanizado com chapa ne14 (1,9mm) e
chapa ne 16 de 1,5mm; ESQUADRO: 01 (um) reforço superior interno
(esquadro) em chapa aço 1,20mm;
PORTAS: 04 (quatro); PRATELEIRAS:03 {tres), fixas confeccionadas em chapa ne

24 (A,60 mm); DOBRADIÇAS: internas; BATENTES: com batente nas portas;
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RQD|ZIOS: 04 (quatro) rodizios giratórios com roda de borracha 4";
FECHAMENTO: fechadura com rotação de 90 graus;
VENTILAçÃO: furação nas portas para troca de ar dentro do armário;
Ánra rrurRnoa Do CoMPART|MENïOS: superìor 807 mm de altura x
L085mmde largura / inteÍmediário 148mm de altura x 1085mm de largura /
inferÌor de 510 mm de altura x 1o85mm de largura; ÁREA INTERNA TOTAL poR

COMPARïIMENTOS: superior de 858 mm de altura x 1118mm de largura x
520mm de profundidade / intermediárlo 148mm de aítura x 1085mm de largura
x 520mm de profundidade / inferior de 5?8 mm de ãltura x 1118mm de largura
x 520mm de profundidade;
Acabamento branco e portas verdes.
GaÍantia de no mínimo 60 (sessenta) meses.

APRESEIìfÍAR COMPROVAçÂO VALIDO DE I,AUDOS E CERTIFICAçÃO NA
ASSINATURA DO CONTRATO:

TAUDO NBR 11003/2009, com resultado yoy'x0 / A pintura não destaea tinta
ern caso de sofrer pequenas avarias ou cortes àcidentais.
TAUDO NBR 8094/83 / Névoa Salina com duração igual ou superior à ?20
horas.

LAUDO INMETRO NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 90
micras f Os produtos possuem camada de tinta mínima de 90 micras,
úârâhfih.ln ãêcih m:iar eü rrrhilin:í-

tAUDo emitido por médico do trabalho, atestando que os produtos
possuem características compatíveis com a NR-17.

Marca: Biccateca
Modelo: Multi
Procedência: Nacional
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o1 CADEIRA GIRATORIA DE ESPALDAR ALTO
MEDIDAS: ENCOSïO: L 470 X H 560 mm
ASSENTO:[490XP470mm.
Será admitida tolerância de até Stnm nas medidas para mois.

Encosto:
Estrutura do encosto em resina de engenharia termoplástica injetada de alta
resistêncÌa mecânica. Espuma Ìnjetadâ em polìuretano flexível ìsenta de CFC,
alta resiliência, alta Íesistência à propagação de rasgo, alta tensão de
alongãmento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente
com densidade de 45 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para
apoio lombar e espessuÍa média de 25 mm. Na parte traseira, deve seÍ mohtada
uma capa de acabamento no encosto (encaixe sem utilização de parafusos), esta
cãpa possui gravação do nome do fabricante em baixo relevo. A capa possui no
mínrmo 2,5 mm de espessuÍa- Possuì altura de 560 mm e largura de 470 mm-
Apoio lombar injetado em resina terrnoplástica com regulagem de altura,
montado no encosto por encaìxe (sem utilÌzação da parafusos), com duas guias
lateraÌs (mínimo 10 mm de altura) que garantem a uniformidade do movimento
de altura. Largura aproximada do apoio lombar43O mm e altura de 95 mm.

Assento:
lnterno em resina de engenharia termoplástica injetada com alta resistência
mecânica eonformado anatomicamente. Deve ser dotado de garras gue
possibilÌtem a retirada do assento através de encaixe sem que seja necessárìo
desparafusar ou utilização de qualquer tipo de ferramenta, conferindo assim
rapidez e praticidade caso necessite manutençôes, espuma injetada em
poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação
de rasgo, alta tensâo de alongamento e rupturà, baixa fadiga dinâmica e baixa
deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 e moldada
anatomicamente com espessuíã média de 50 mm. Possui largura de 490 mm e
profundidade de 470 mm. Botão posicionado a dìÍeita do assento paÍa
regulagem de profundidade útil do assento, com seis posições de blogueio e
curso de 50 mm, fornecendo ao usuário melhor aproveitamento de toda a

extensão da superfície do assento. Capa de proteção e acabamento injetada sob
o assento em polipropileno texturizado gue dispensa o uso do perfil de PVC.

Acabamento na coÍ Coronet Blue-

Mecanismo:
Mecanismo com corpo de aço estampado com mínimo de 2 mm de espessura,
chapa de fixação do encosto estampada com mínimo de 4 rnm de espessura-
ApÍesenta capa de acabamento injetada na cor pÍeta. lMecanismo sincronizado
excêntrico com regulagem automótica de tensão do movimento de reclinação
(peso pessoa) com alavanca em aço trefilado de 8 mm mais ponteira injetada
em resina de Engenharia. Possui sincronismo em sua regulagem, mãntendo o
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apoio lombar permãnehte e permitindo a circulação sanguínea nas pernas do
usuário. O mecanismo possui comandos extÍemarnente fáceis que permitem
que as regulagens sejam acessadas sem a necessÍdade de o usuário levantar-sê
da poltrona. Possui alavanca sob o assento a dìreìta do usuário, para regulagem
de altuÍa e desbloqueio do movimento de inclinação sÌncronizado entre encosto
e a.$sento, este Ínovimento permite com que o apoio lombar da poltrona
mantenha contato com a regìão lombar do usuário no movimento de reclinação.
A regulagem de inclinação do encosto proporciona Z pontos de parada (posição
de trabalho 90q e posiçâo de descanso todo para trás).
lnternamente existem 3 pinos zincados com a função de articular o conjunto
assento e encosto, ambos com diâmetro de 10 mm. O mecanÌsmo tem sistema
de livre flutuação sendo a regulagem da tensão do movimento de reclinação
realizada por sìstema peso pessoa que adequa a tensão do mecanismo
automaticamente ao peso do usuário. Possui sistema anti-impacto que ìmpede
o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. Acabamento ern
pintura eletrostática realizado por processo totalmehte automatizado em tinta
pó, revestìndo totalmente a estÌutura com película de 60 a 1OO mÍcrons com
propriedades de resistência a agentes químÌcos, com pré-tratamento
antifefruginoso que gárantem grande resistência mecânica e excelente
acabamento. O mecanismo dispôe de encaìxe em cone moÍse (1" 26'16,,) para
acoplamento de coluna fixa ou com regulagem.

foluna:
Coluna de regulagem de altura por àcionamento a gás com 100 mm de curso
aproxìmado, Íabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura.
Acabamento em pintuÍa eletrostática realizado poÍ processo totalmentè
automâtizado em tinta pó, revestindo totalmente à estrutura com película de
aproximadamente 60 mícrons. A bucha guÌa paÍa o pistão deve ser injetada em
resina de engenharia poliacetal de alta resistênciâ ão desgaste e calibrada
individualmente em dois passes com precisão de 0,O3 mm. Com compÍimento
de 86 mm proporciona a guia adequâda para o perfeito funcionamento do
cohjunto, evìtando folgas e garantindo a durabilidade- Pìstão a gás para
regulagem de altuÍa em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados
ao tubo central através de porca rápida.
O movimento de Íotação da coluna deve ser sobre rolamento de esfeÍas tÍatadas
termicamênte garantindo ãlta resistência ao desgaste e mínimo atrito
suavizando o movimento de rotação. seu sistema precisÕ de acoplamento ao
mecanismo e a base dá-se através de cone morsg o que confere facilidade para
mÕntagem e casos eventuais de rnanutenção.

Base

Base para cadeira e poltrona com 5 patas, fabricada por processo de injeção em
resina de engenharia poliamida (nylon 6) com aproximadamente 30% de Íibra
de vidro na coÍ grafìte e caíacterísticas de excepcional tenacidade, resistência
mecânica, resistência a abrasão dos calçados e produtos químicos. Com 5 (cincol
hastes e alojamento para engate do rodízÌo no diâmetro de 11 mm dispensando
o uso de buchas de fixação. Possui sistema oreciso de acoplamento a coluna
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centra{ através de cone morse, o que confere facilidade para montagem em
casos eventuais de manutenção.
Na parte superior do cone da base existe um anel metálico estâmpado, que

garante maior resistêncìa no encaixe da coluna.

Rodízio
Rodízio duplo, com rodas de 65 mm de diâmetro, eixo yertical em aço trefilado
com diâmetro de 11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita
acoplamento fácil e seguro à base. Possui eixo horizontal de ligação entre as
rodas em aço. Rodas e cãvâletes injetados em resina de engenharia
termoplástica. Este rodízio possui banda de rodagem mórbida em poliuÍetano,
que pode ser utilizado em qualquer tìpo de piso.
Apoia-braço
Apoia-braço 4D, com paíte superior ìnjetãda em poliuretano integrãl skin e
corpo injetado em resinã de engenharia termoplásticâ.
Dotâdo de: Sistema de regulagem de altura em 11 posições realizadâs atràvés
de botão lateral. Regulagem de aberturã, Regulagem de profundidade em 4
posições e Regulagem angular. Estrutura do apoia-braço fabricado em resina de
engenharia injetada. Possui 245 mm de comprimento e 85 mm de largura.
Garantia de no mínimo 60 (sessenta) meses

APRESENTAR COMPROVÂçÃO VAUDO DE TAt DOS E CERTIF|CAçÃO NA
ASSINATURA DO CONTMTO:

RELATORIO DE ENSAIO DE CONFORMIDADE COM A NORMA ABNÌ NBR
13962
LAUDO NBR 11003/2009, com resultado GrO / A pintura não destaca tinta
em caso de sofrer pequenas avarias ou cortes acidêntais.
LAUDO NBR 8094/83 / Névoa Salina atestando no mínimo 5OO horãs.
LAUDO INMETRO NBR 1O443/O8 e resultado de espessura mínima de 60
micrãs / Os produtos possuem camada de tintã mínima de 60 micraç,
garantindo assirn maior durabilidade.
LAUDO emìtido por médico ou engenheiro do tÍãbalho, atestando que os
produtos possuem caracteristicas compatÍveis com a NR-17
Relatório de ensaio emitído por laboratório independente reconhecido
nacionaÍmente conforme NBR 8537 (espuma flexível de poliuretano -
determinação da densidade); NBR 8515 (espuma flexível de poliuretano -
determinação da tensão e ãlongamento na ruptura da espuma); NBR
14961 (espuma flexível de poliuretano - determirração do teor de cinzas
da espuma, com resultado de até=0,07); NBR 8516 (espuma flexível de
poliuretano - determinação da resistência ao Íasgamento da espuma);
NBR 8797 (espuma flexível de poliuretano - determinação da deformação
permanente à compressão ); NBR 8910 (espuma flexivel de poliuretano -
determinação da resistência a compressâo.

31 ún Coronet Blue
15 un Marine Green
15 un Pìtanga tr
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Marca: Flexform
Modelo: Tecton
Procedência: Nacional

02 CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPATDAR ALTO EM TELA
MEDIDAS: ENCOSTO: L 470 X H 560 mm
ASSENTO: t490 X P470 mÍn.
Seró ddmitidD tolerâncid de dté smm nos medidas pora mais.

ËstrutuÍa do encosto ern resina de engenharia termoplástica injetada dè alta
resistên€ia mecânica. Estrutura provida de superfície de revestimento tipo telã,
sem utilizâção de espuma e similares, oferecendo excelente conforto ao que se
refere à transpiração, dimìnuindo a sensação de aumento de temperaturã
corporal- Na parte traseira, deve ser montâda umã capa de acabamento no
encosto (encaixe sem utilização de parafusos), esta possuigravação do nome do
fabricante em baixo relevo. A capa possui no mínimo 2,5 mm de espessura-
Possui altura de 560 mm e largura de 470 mm. Apolo lombar ìnjetâdo em resinâ
Ìermoplástica com regulagem de altura, montado no eÌìcosto por encaixe {sem
rrtilirarâo de narafit<n<ì cnm cíttaç quiãc lãfêrâic Ímínimn ífi mm .{ê eltrrrâì Ãrrp

gaÍantem a unifoÍmidade do rnovimento de altura. Lãrgura aproximada do apoio
lombar 430 mm e altura de 95 mm.

Assento:
lnterno em resina de engenharia termoplástica injetãda com alta resistència
mecânica conformado anatomicamente. Deve ser dotado de garras quÊ
possibilitem a retirada do assento através de encaìxe sem que seja necessário
desparafusar ou utilização de qualquer tipo de ferramenta. Espumâ iniêtada
em poliuretâno flexÍvel isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a
pÍopagação de rasgo, alta tensão de alongãmento e ruptuÍa, baixa fadiga
dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 e
moldada anatomìcamente com espesstrra médìa de 50 mm. Possui largura de
490 mm e profundidade de 47O mm. Botão posicionado a direita do assento
para regulagem de profundidade útÌl do assento, com seis posiçôes de
bloqueio e curso de 50 mrn, fornecendo ao usuário melhor aproveitamento de
toda a extensâo da superficie do assento. Capa de proteção e acabamento
injetada ssb o assento em polipropileno texturizado que dispensa o uso do
peÌfil de PVC. Acabãmento na cor verde água.

Mecanismo:
Mecanismo com corpo de aço estampado com mínimo de 2 mm de espessura,
chapa de fixação do encosto Êstampada com mínimo de 4 mm de espessura,
placa do àssento estampada com no mínimo 3mm de espessura. Apresenta
capa de acabamento injetadã na coí pretã. Mecanismo sìncronizado excêntÍico
com regulagem autcmática de tensão do movimento de reclinação {peso
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pessoa) com 2 alavancas injetadas em termoplástico e haste interna em aço
trefìlado de I mm. Possui sincronismo em suã regulagem, mantendo o apoio
lombar permanente e permitindo a circulação sanguínea nas pernas do
usuário. O mecanismo possuì comandos extremamente fáceÌs que permitem
que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade de o usuário levantaí-
se da poltrona. Possui alavanca sob o assento a direita do usuário, para
regulagem de altura do assento e alavanca do lado esquerdo para desbloqueio
do movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, este
movimento permite com que o apoio lombar da poìtÍona mantenha contato
com a região lombar do usuárìo no movimento de reclinação. A regulagem de
inclìnação do encosto proporcìona 4 pontos de parada.lnternamente existem
3 pinos zincados com a função de articular o conjunto assento e encosto, todos
com diâmetro aproximãdo de 10 mm e um pino zincado para fixação da rabeta
com diametro aproximado de 8mm. O mecanismo tem sistemã de livre
flutuação sendo a reguÍâgem da tensâo do movimento de reclinação realizada
poÍ sistema peso pessoa que adequa a tensão do mecanismo
âutomaticamente ao peso do usuário. Possui sistema anti-impacto que impede
o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. Acabamento em
pintuÍa eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta
pó, revestindo totalmente a estrutura com película de apÍoxìmadamente 60
mícrons com propriedades de Íesistência a agentes químicos, com pré-
tratâmento antiferruginoso que garantem grande resistència mecânica e
av.êlênÌê ârâhãtìâhÌ^ al ha.âhì{hn .licnÃa Áa an-:iwa 6h.^hâ h^Í.6 11ú')4,

16") para acoplamento de coluna fixa ou com regulagem.

Coluna:
Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com L00 mm de curso
aproximado, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura.
Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente
automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de
aproximãdamente 60 mícrons. A bucha guia para o pistão deve ser inietada em
resÌna de engenharia poliacetal de alta resistêncÌa ao desgaste e calibrada
indÌvÌduãlmente em dois passes com precisão de 0,03 mrn. Com comprimento
de 86 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do
conjunto, evitãndo folgas e garantindo a durabilidade. Pistão a gás para
regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados
ao tubo central através de porca rápÌda. O movlmento de rotação da coluna
deve ser sobre rolamento de esferas tratadas teÍmicamente garantindo alta
resistênciã ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação.
seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a basè dá-se através de
cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de
manutenção.

Base:

Base para cadeira e poltrona com 5 patas, fabricada por processo de injeção
em resina de engenharia poÌiamida (nylon 6) com aproximadarnente 3O% de
fibra de vidro na cor grafite e características da excepcional tenacidade,
Íesistência mecânica, resìstência a abrasão dos caÍçados e produtos químicos.

eE/4*
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Com 5 (cinco) hastes e alojamento pâra engate do rodízio no diâmetro de 11
mm dìspensando o uso de buchas de fixação. Possui sistema preciso de
acoplamento a coluna central atràvés de cone morse, o que confere facilidade
para montagem em casos êventuais de manutenção. Na paÍte superior do cone
da base existe um anel metálico estampado, que garante maior resistência no
encaixe da coluna.

Rodízio:
Rodízio duplo, com rodas de 65 mrn de dÍâmetro, eixo vertical em aço trefÌlado
com diâmetro de 1l mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita
acoplamento fácil e seguro à base. PossuÌ eixo horizontal de lìgação entre as
rodas em aço. Rodas e cavaleÌes injetados em resina de engenharia
termoplástica. Este rodízio possui banda de rodagem mórbida em poliuretano,
que pode ser utilÌzado em qualquer tipo de piso.

Apoia-braço:
Apoia-braço 4D, com parte superior injetada em poliuretano integral skin e
cotpo injetado em resina de engenharia termoplástica. Dotado de: Sistema de
regulagern de altura em 11 posiçôes realizadas através de botão lateral,
Regulagem de abertura, Regulagem de profundidade em 4 posições e
Regulagem angular. Estrutura do apoia-braço fabricado em resina de
engenharia injetada. Possui 245 mm de comprimento e 85 rnm de largura.
Garantia de no mínÌmo 60 (sessenÌa! meses

APRESENTAR COMPROVAçÃO VATIDO DE I.AUDOS E CERÏIFICAçÃO NA
ASSINATURA DO CONTRATO:

Relatório de Ensaio para comprovaçâo da Qualidade com a norrna NBR

ABNT 13962:2006 expedido por Orgãnismo de CertiÍicação de Produtos
(OCP) devidamente acreditado pelo INMETRO.

Laudo do pÍocesso de pintura em superfícies metálicas expedÌdo por
laboratório devidamente acreditados pelo INMETRO de acordo com a ABNT
NBR 10443 e normas correlatas.
Laudo expedido por laboratório devidamente acreditados pelo INMETRO de
conformidade com a NBR 8094/1983 de no mínimo 4O0hs.

Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecìda em cartório,
emitida pelo fabricante do mobiliário, específica pâra este píocesso
licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no minimo
05 (cìnco) ãnos contra eventuais defeitos de fabricação (Caso lìcitante seja
também o fabricarrte).
ReÌatórios de ensaios de espuma expedidos por laboratório devidamente
acreditado pelo INMETRO de conformidade com as seguintes normas: NBR

8537; NBR 9178; NBR 8515; NBR 14961; NBR 8s16; NBR 8619; NBR 8910 e
TAUDO DE tsENçÃO DE CFC.

Marca: Flexform
Modelo: Tecton
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Procedência: Nacional

03 CADEIRA FtxA DE ESPALDAR MÉDto EM TE|A
MEDIEAS: ENCOSTOT t460X H47Omm
ASSET{TO: 1455 X P 470 mm.
Será üdmitido tolerância de sté Smm nos medidos paro mais-

Estruturã do encosto em resina de engenharia termoplástica injetada de alta
resistêncìã mecânica. Estrutuía provida de superfícìe de revestiífiento tipo tela,
sem utilização de espuma e similares, oferecendo excelente confoÉo ao que
se refere à transpiração, diminuindo a sensação de aurnento de tempeÍatura
corporal. O encosto deve ser flxado diretamente no mecanismo. Apoio lombar
injetado corn regulagem de altura- Possui altura de 470 mm e laígura de 460
mm,
Assento
lnterno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm
cada) moldada a guente. Espuma injetada em poÍiuretano flexivel isenta de
CFC, alta resiliêncÌa, alta resìstência a propagação de rasgo, alta tensão de
ãlongamento e ruptura, baixâ fadiga dinâmica e baixa deformação permanente
com densidade dê 45 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessurã
média de 40 mm. Profundidade de 470 mm e largura de 465 mm. Capa de
proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado
rnm hnrrlac arrarlnnrl:rl:c aÍo rlicnáh<âh ô Í<^ '{^ ha-fi| 'lÀ D\r.

EsÌrutura Fíxa:
Estrutura fixa contínua curvada a frio em máquina automática garantindo
confìabilidade e resistência, em tubo de aço curuado com diâmetro de 25,4O

mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,0O

mm, com chapa no lormato "U" para fixação do encosto soÍdada por sisterna
MÌG. Placa do assento fabricada em chapa de aço de 3mm e nela deve ser
soldada uma chapa estampada em U com Smm de espessura utilizadà pàra
fixação do encosto sendo mais resistente que a usual fixação no interno em
compensado anatômico. Deslizadores envolventes injetados em polipropileno-

BÍaço:
Apoia-braço fixo injêtâdo em termoplástico texturizado, em formato triangular
de grande qualidade e resistência.
GaÍantia de no mínimo 60 (sessenta) meses

APRESENTAR COMPROVAçÃO VALIDO DE LAUDOS E CERTIFICAçÃO NA
ASSINATURA DO CONTRATO:
o Relatório de Ensaio para comprovação da Qualidade com a norma NBR

ABNT 13962:2006 expedido por Organismo de Certificação de Produtos
(OCP) devidamente acreditado pelo INMETRO.

o Laudo do processo de pintura em superfícìes metálicas expedido por
ÌãboÍâtório devidamente acreditados pelo INMETRO de acordo com a

ABNT NBR 10443 e norrnas correlatas-
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Laudo expedido por laboratório devidamente acreditados pelo INMETRO
de conformidade com a NBR 8094/1983 de no mínimo 400hs.
Relatórios de ensaÌos de espuma expedidos por lâboratório devidamente
acredìtado pelo INMETRO de conformidade com as seguintes normãs:
NBR 8537; NBR 9178; NBR 8515; NBR 14961; NBR 8516; NBR 8619; NBR

8797; NBR 8910 e LAUDO DE |SENçÃO DE CFC.

MaÍca: Flexform
Modelo: Uni
Procedência: Nacional

04 CADEIRA FIXA MONOBLOCO 4 PËS COM ESPATDAR MÉOIO, TOTNINATruTE

INJETADA

DIMENSÕES:

Largura total do encosto: 410 mm.
Largure total do assento: 430 mm,
Altura total do essento: 460 mm.
Altura total do encosto: 830 mm.
Profundidade total da cadeira: 520 mm.
I-aÍguÍa total da cadeirar 445 mm
Serd admitido tolerãncia de até 5mm nÕs medidas psra mdis.

Cadeira monobloco (totãlmehte injetada) fabricado em poliamida com 3tr/o de
fibra de vidro na cor maÍrom. Deve possuir em seu design aberturas em
diversos formatos e medidas permitindo a perspiração. Constituída de 4 pés

dotados de sapatas injetadas, sendo a espessura média de cada pé de no
mínimo 5 mm. Cadeira empilhável. Na pafte supeÍior dos pés Írontais (abaìxo
do assento) existe um sistema de engate em forma de pino (com diâmetro
médio de 6,5 mm) que tem por objetivo garôntir um correto empilhamento das
cadeiras. Concha 100% íeciclável e com grande resÌstência de solidez à luz
(possui aditivo U.V. em sua matéria-prima).
Garantia de no mínimo 6O (sessenta) meses.
APRESENTAR COMPROVAçÃO VALIDO DE TAUDOS E CERTIFICAçÃO NA
ASSINATURA DO CONTRÀTO:
o Relatório de Ensaío para comprovação da Qualìdade com a norma NBR

ABNT 14776:2013 expedido por Organismo de Certificação de Produtos
(OCP) devidamente acreditado pelo INMETRO.

o Laudo do processo de pintura em superfícies metálicas expedido por
Íaboratório devìdamente acreditados pelo INMETRO de acordo com a

ABNT NBR 10443 e normas correlatas.
e Laudo expedido por laboratório devidamente acreditados pelo INMETRo

de conformÌdade com a NBR 8094/1983 de no mínimo 400hs.

Marca: Flexform
Modelo: Coral
Procedência: Nacional
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05 CADEIRA FIXA EMPII-HAVEt
MEDIDAS: ENCOSTO: 1460 X H 240mm.
ASSENTO:!450XP475mm.
Será odmìtido tolerôncia de até Smm nas medidos paro mais.
Encosto:
Encosto conformado anatomicamente injetado em resinâ de polipropileno
pigmentado estrutural de gÍande resistência mecânica e fácil limpeza.
Encosto com fixação direta à estÌuturà metálica através de engate na própria
peça dispensando o uso de parafusos. O encosto deve possuir três nervuras na
parte posterior distantes 36 mm entre si, com aproximadamente 7 mm de altura
e espessuÍa entre 1,5 e 2,5mm (ao longo do comprimentol. LaÍgura de 460 mm
e altura do encosto de 2rt0 mm-
Assento:
Assento conformado anatomicamente injetado em resina de polipropileno
pigmentâdo estrutural de grande resistência mecânica e fácil limpeza na cor
cinza. Deve possuir 3 detalhes em depressão (sulcos) com profundidade de
aproximadamente 1.8 mm e 10 mm de largura.
Largura de 460 mm e profundidade de 475 mm.
EstÌutura Fixa:
Estrutura fixa contínua trapezoidal. Suporte de encostÕ, laterais e apoio frontal
do assento são a mesma peça (tubo) sem emendas ou soldas. LateÍãis em forma
próxima a de um trapézio (parte superÌor menor que a inferior) fabricada em
tubo de ãço crrrvarlo com d!âmetro de 14 ÍDm e espessura de 1,9 nìm,
totalmente soldada por sistema MlG. Tratamento anti-corrosivo e acabamento
por eletrodeposição de cromo e níquel, com camada média de 5 mícrons.
Fixâção do assento na parte posterior através de dois parãfusos com cabeça
fenda Phillips e rosca especial para plásticos. Parte frontal do assento fixado
através de dois ganchos plásticos provenientes do próprio assento. Deslizadores
injetados em polipropileno.
Garantia de no mínimo 60 (sessenta) meses.

APRESENTÂR COMPROVACÃO VATIDO DË TAUDOS E CERTIFICACÃO NA
ASSINATURA DO CONTRATO:

Relatório de Ensaio para comprovação da Qualidade com a normâ NBR

ABNT 13962:2006 expedido por OÍganismo de Certificação de Produtos
(OCP) devidamente acreditado pelo INMETRO.

Laudo do processo de pintura em superfícies metálicas expedido por
laboratório devidamente acreditados pelo INMETRO de acordo com a

ABNT NBR 10443 e normas correlatas.
Laudo expedido por laboratório devidamente acreditados pelo INMETRO
de conformidade com a NBR 8094/1983 de no mínimo 400hs.

Marca: Flexform
Modelo: Moire
Procedência: Nacional
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z. ons colorçÕrs DE ENTREGA

1. Ptazo de entrega" Os bens deverão ser entregues em 60 {sessental dias corridos, contados da data da
assinatura do contrato pela contÍatadô.

2. A entrega dos produtos objeto deste contrãto deve ser feita no CENTRO PAULA SOUZA - Rua dos
Andradas, 140 a Santa lfigênia . 01208-0(Xt e São Paulo " SP c Tel.: (11) 3324.3433, de segunda a sexta-
feiÍa das 8:00 às 12:00 e dãs 13:00 à 17:00 horas, correndo por conta dã contratada todas as despesas de
embalagem, seguros, transpoÉe, tributos, encargos trâbalhistas e previdenciários decorrentes do
fornecimento.

3. DA rNsÌALAçÃo Do oBJETo

3.1. Efetuar, após a montagem e instalação gratuita do(s) objeto(s), segundo os teÍmos e especificaçôes
dos anexos, no prazo estabelecido neste contràto acompanhados de representantes da CONïRATANTE,
as falhas ou defeitos eventualmente encontrados deverão ser pÍontamente reparados ou substÌtuídos
pela CONTRATADA sem ônus pãÍa o CONTRATANTE, mesmo quando o defeito não possa ser corrigido no
local;

4. DA GÂRAIì|TIÂ DE PROi'ÚTO

4.7. O prazo de garantia do objeto da licitação, será de 60 (sessenta) meses, contÍâ qualquer defeìto de
fabricação elou falha, excetuados os decorrentes de uso impróprio, contados da data do recebimento
definitivo do mesmo.

4.2. Todas as despesas havidas no periodo da garantia, tais como consertos, substituição de peças,
transpoíte, mão-de-obra e manutenção do bem correrão por conta da CONTRATADA, não cabendo a

CONTRATANTE quaisquer ônus-
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ANEXO B

rrRrrao RrsoluçÃo REFERENTE A eENAUDADES
ResoluçÂo sorcn Ne 12, DE 28-3-2014.

Dispõe sobre a aplicação da penalidade de muÍta previstà nas Leis federais ns 8.666, de 21 de junho de
1.993 e ne 10.520, de 17 de julho de 2oo2, e na Lei estadual ne 6.544, de 22 de novembro de 1989, no
âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e lnovação.

o stcRgtÁRto DE DESENVOLVtMgttto gcotrtôulco, clÊructe, TEcNoLoGt.c E tNovAçÃo, com
fundamento no disposto no artigo 3e do Decreto ne 31.138, de 09 de janeiro de 1990. RESOLVE:

Art. ls. Na aplicâçâo das multas previstas nos artigos 79, 80 e 81, inciso ll, da Lei Estadual ne 6.5 44, de 22,
de novembro de 1989, nos artigos 86 e 87, inciso ll, da Lei Federal ns 8.666, de 21, de junho de 1993, e
no artigo 7e da Lei Federal ne 10.52o, de 17, de julho de 2002, serão observadas as disposiçôes desta
Resoluçâo.

Art. 29. A recusa injustificada do adjudìcatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o ihstrumento
equivalente dentÍo do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-o à aplìcação de multa, na forma estabelecida no artigo 5s desta
Resolução.

Art. 3-o- O atÍaso injustificado na execução do objeto do eontrato sujeitará o contratado à multa de mora,
observado o seguinte:

l- em se tratando de compras ou de prestação de serviços não contínuos:

a) para atrasos de até 30 (trinta) dias: multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculados
sobre o vaÍor global do contrato;

b) pâra atrasos superiores a 30 (trinta) dias: multa de 0,4% (quãtro décimos por cento) por dia de atraso,
caÍculados sobre o valor global do contrato;

ll - em se tratando de execução de obras ou de serviços de engenharia:

a) para contratos com valor de até RS 100.000,00 (cem mil reais): multa de 0,2% {dois décimos por cento)
por dia de atraso. calculados sobre o va{or da parcela da obrigação contratual não cumprida;

b) para contratos com valor de RS 1oo.00o,01 (cem mil rêais e um centavo) até R$ 500.o0o,00 (quinhentos
mil reais): multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, calculados sobre o valor da obrigação
contratual não cumprida; e

c) para contratos com valor de igual ou superior a RS 500.000,01 (quinhentos mil reaìs e um centavo)
multa de o,4% (quatro décimos por cento) por dia de atraso, calculados sobre o valor dÌário do contrato;

lll - em se trâtando de serviços contínuos: multa de 30% {trinta por cento) por dia de inexecução,
calculados sobre o valor diário do contrato.
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51e O valor das multas previstas neste artigo não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) do saldo
financeiro ainda não realizado do contrato.
52s A multã pelo ãtraso injustificado na execução do objeto do contrato será calculada a partir do primeiro
dia útil seguinte àquele em que a obrigação avençada deveria ter sido cumprida.

Art.4e. A inexecução parcial do contrato sujeìtará o contratado à multa de moÍa, obseÌvado o seguinte:

f- em se tratando de compras ou de prestação de serviços não contínuos: multa de fo% @ez por cento)
incidente sobre o valor da parcela não cumprida do contrato;

ll- em se tratando de execução de obras ou serviços de engenharia ou de serviços contínuos:

â) para contratos com valor de até R$ 100,000,00 (cem mil reais): multa de 30% {trinta por cento)
incidente sobre o valor da parcela não cumprida do contrato;

b) para contratos com valor de R$ 100.000,01 (cem mil reais e um centavo) até RS 500.000,00 (quinhentos
mil reais): multa de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor da parcela não cumprida do contrato;

c) paÍa contratos com valor igual ou superìor a R$ 500.000,01 {quinhentos mil reaìs e um centavo): multa
de !O% {dez por cento} incidente sobre o valor da parcela não cumprida do contrato;

lll - em se tratando de serviços contínuos; multa de 20% (vinte por cento) por dia de inexecução,
calculados sobre o valor diário do contÍâto.

Art. 59. A inexecução total do contÍato sujeitaÍá o contratado à multa de mora, obseÍvado o seguÌnte:

l- em se tratando de compras ou de prestação de serviços contínuos ou não; multa de 20% (vinte por
cento) incidente sobre o valor global do contrato;

ll - em se tratando de execução de obras ou serviços de engenharia ou de serviços contínuos:

a) para contratos com valor de até RS 100.000,00 (cem mil reais): multa de 20% (vinte poÍ centol incidente
sobre o valor global do contrato;

b) para contratos com valor de R$ 100.000,01 (cem mil reais e um centavo) até RS 500.000,00 (quinhentos
mil reais): multa de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor global do contrato;

c) para contratos com valor igual ou superior a R$ 500.000,01, (quinhentos mil reais e um centavo): multa
de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global do contrato.

Art.60. Confìgurada a ocorrêncÌa de hipótese ensejadora de aplicação da penalìdade de multa, o
adjudicatário ou o contratado será notificado para, querendo, apresentar defesa prévia no prazo de 5
(cinco) dias úteis, contados do prìmeiro dia subsequente à data dâ sua notificação.

91s Recebida a defesa, a autoridade competente deverá se manifestar motivadamente sobre o
acolhimentô ou Íejeição das razões apresentadas, concluindo pela aplicação ou não da penalìdade, dando
ciência inequívoca ao adjudicatário ou contratado.
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$2e A decisão que dispuser sobre a aplicação da multa será publicada no Diário Ofìcial ds Estado e deverá
conter o respectivo valor, o pÍazo para seu pagamento e a data a partir da qual o valor da multa sofrerá
correção monetária.
S3e O adjudicatário ou o contíatado será notiÍicado da decisão, da qual caberá recurso a ser apresentado
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da notificação.

54e A decisão do recurso será publicada no Diário Oficial do Estado, sem prejuízo da notificação do
adjudicatárÌo ou contratado.

Art. 79. Ao térmÌno do regular processo administrativo, dos o contraditório e a ampla defesa, a multa
aplicada será descontada da garantÌa do respectivo contratadD.

S1e 5e a multa aplicada for superior ao valor da garantla prestada, além da perda desta, o contíatado
responderá por sua complementação, mediante descontos nos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração até sua total quitação.

52e lnexistindo pagamentos a seÍem realizados, o contratado recolherá o valor ao cofre público estadual,
na forma prevista na legislação em vigor.

S3e Decorrido o prazo estabelecido sem o pagamento da multa aplicada serão adotadas as providências
pertinentes voltadas à sua cobrança judicià1.

Art. 89. As rnultas de oue tíata esta Resolução serão aplicadas sem oreÌuízo da cominacão das demais
sanções administrativas previstas na Lei Federal ne 8.666, de 1993, na Lei Federal ns 10.520, de 2002 e na
Lei Estadual 6.544, de Lgag.

AÍt. 9e. Os editais de licitação deverão fazer menção expressâ às normas estabelecidas nesta Resolução,
cujo texto deverá integrar os respectivos editais e contratos, na forma de anexo-

Art. 10. As disposiçôes desta Resolução âplicãm-se também às contratações resultantes de procedimentos
de dispensa ou de inexigibilidade de licitação.

Art. 11. Estâ Resolução entrará em vigor nâ data dã sua publicação, ficando revogada a Resolução SCTDE

-L, de 22 de fevereiro de 1994.

(*) Republicada por ter saído, no DOE, de 29-03-2014,Seção l, páginas, 7L6 e tt7, com incorreções no
original.
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