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1. PREÂMBULO 

1.1 A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ, inscrita no CNPJ sob o nº 
32.799.282/0001-25, com sede situada na Av. Vereador Francisco Sabino da Costa, nº 907. 
Centro - Maricá -RJ – CEP.: 24900-100, torna público que, devidamente autorizado na 
Resolução de Diretoria nº 11/2020 em 01 de outubro de 2020, na forma do disposto no 
processo administrativo nº 31048/2020, que no dia, hora e local indicados no item 4 deste 
Edital, será realizada licitação para Registro de Preços na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, pelo critério de julgamento de MENOR PREÇO POR LOTE, no MODO DE 
DISPUTA ABERTO que será regido pela Lei Federal nº 13.303 de 30 de junho de 2016, 
pela Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, pela Lei Complementar nº 123 de 14 de 
dezembro de 2006, pelo Decreto municipal nº 135 de 09 de julho de 2013, pelo 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Sanemar - RILC, bem como, da 
legislação correlata e disposições legais aplicáveis e do disposto no presente edital. 

1.2 A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço 
eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, no dia e hora indicados no item 3 deste 
Edital e será conduzida pela Pregoeira com o auxílio da equipe de apoio, todos designados 
nos autos do processo em epígrafe. 

1.3 As retificações deste edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais 
impugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas em todos os veículos 
em que se deu a publicação originária, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 
exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das 
propostas.  

1.4 O edital se encontra disponível para download no endereço eletrônico: 
www.sanemar.com.br, nos termos do artigo 38 do Regulamento Interno de Licitações e 

Contratos – RILC, bem como no endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br–
UASG 927591, podendo, alternativamente, ser adquirido mediante entrega de 01 (uma) 

resma de papel A4/75mg², na Av. Vereador Francisco Sabino da Costa, nº 907. Centro - 

Maricá -RJ – CEP.: 24900-100.  Tel: (21) 2634-0534.  

 1.4.1 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública, 
observarão o horário de Brasília/DF. 

1.4.2 Integram o edital, seus anexos, inclusive a minuta do contrato. 

1.4.3 As informações constantes neste Edital e em seus Anexos são 
complementares entre si, de modo que todas devem ser consideradas para os fins a que se 
destinam. 

http://www.sanemar.com.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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1.4 Os interessados poderão solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou 
interpretação de quaisquer de seus dispositivos em até 5 (cinco)dias úteis anteriores à 
abertura da sessão,por escrito, no endereço indicado no subitem 1.4, de 9:00  até 17:00 
horas, ou, ainda, mediante confirmação de recebimento, por meio do correio 
eletrônicolicitacao@sanemar-sa.com.br, até às 17:00 horas do último dia do prazo referido.  

1.4.1.1 Caberá à Pregoeira, auxiliada pelo setor responsável pela elaboração do 
edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 3 
(três)dias úteis, após o recebimento do documento. 

1.5 Os interessados poderão formular impugnações ao Edital em até 5 (cinco) dias úteis 
anteriores à abertura da sessão, por escrito, no endereço indicado no subitem 1.4, de 9:00  
até 17:00 horas, ou, ainda, mediante confirmação de recebimento, por meio do correio 
eletrônico licitacao@sanemar-sa.com.br, até às 17:00 horas do último dia do prazo referido.  

 1.6.1 Caberá à Pregoeira decidir sobre a impugnação no prazo de até 3 (três) dias 
úteis após o recebimento do documento.  

1.7 Tanto as respostas às impugnações quanto aos pedidos de esclarecimento serão 
divulgados no portal eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br,pela UASG 927591-PE 
nº 04/2020, na sessão relacionada às futuras licitações, ficando, as empresas interessadas 
em participar do certame, obrigadas a acessá-lo para a obtenção das informações 
prestadas. 

 

2. DO OBJETO E QUANTIDADES, DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E DA 
FORMA DE FORNECIMENTO 

 

2.1 O objeto deste pregão é o Registro de Preços para a pretensa AQUISIÇÃO DE 
MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO EM GERAL, conforme especificações contidas no TERMO 
DE REFERÊNCIA – ANEXO I. 

2.1.1 Este Pregão Eletrônico possui o LOTE 1 para ampla concorrência na cota 
principal e o LOTE 2 exclusivo para as Microempresas – ME e Empresas de 
Pequeno Porte – EPP, assim como o empresário individual e as cooperativas 
enquadradas no art. 34, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em 
conformidade com o que estabelece a Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006. 

2.2 Os bens objeto do Registro de Preços poderão ser adquiridos pelo ÓRGÃO 
GERENCIADOR e pelas Estatais do Município de Maricá, ora denominados ÓRGÃOS 
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PARTICIPANTES, desde que estejam enquadradas no artigo 1º da Lei Federal nº 
13.303/2016, conforme relação constante do Anexo II. 

2.3 O fornecimento do objeto será efetuado de acordo com as necessidades do ÓRGÃO 
GERENCIADOR  e ÓRGÃOS PARTICIPANTES. 

2.4 São as seguintes as quantidades estimadas para a contratação, conforme descrição no 
Termo de Referência: 

a)  A previsão de aquisição pelo  ÓRGÃO GERENCIADOR  e pelos  ÓRGÃOS 
PARTICIPANTES para os 2 (dois) lotes compreendendo um total de 17 (dezessete) 
itens encontra-se discriminada abaixo: 

 

 

ITEM CATMAT DESCRIÇÃO Unid 

Quant. 
ÓRGÃO 

GERENCIA
DOR 

 

QUANT. 
ÓRGÃOS 

PARTICIPA
NTES 

Lote 01  

01 108219 

MESA RETA 120 CM 

Mesa linear sem gavetas com calha metálica para 

fiação medindo 

1200.600.740mm - 

Tampo: Confeccionado em madeira MDP - de 25 

mm de espessura respectivamente produzida com 

partículas de madeiras selecionadas de pinus e 

eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo 

fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor 

e pressão, revestida com filme melamínico, que 

por efeito de prensagem a quente, faz o filme se 

fundir a madeira aglomerada, formando com ela 

um corpo único e inseparável com profundidade 

de aproximadamente 600 mm para tampo, com 

acabamento em fita de borda PVC de 2,5 mm de 

Un 104 0 
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espessura e raio 2,5 mm na área de contato do 

usuário e 2 mm em todas as extremidades. O 

tampo Deve possuir passa cabos em poliestireno 

injetado com aproximadamente60 mm de 

diâmetro. Painel estrutural: Confeccionado em 

madeira MDP - de 18 mm de espessura 

respectivamente produzida com partículas de 

madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, 

aglutinadas com resina sintética termo fixa que se 

consolidam sobação conjunta de calor e pressão, 

revestida com filme melamínico, que por efeito de 

prensagem a quente, faz o filme se fundir a 

madeira aglomerada, formando com ela um corpo 

único e inseparável, com acabamento em fita de 

borda PVC de 1 mm de espessura em todas as 

extremidades. Sistema de fixação composto por 

tambor de giro confeccionado em Zamak ou 

similar estampado e parafuso de montagem 

rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado 

e acabamento zincado e tampas plásticas de 

acabamento confeccionadas em polietileno. 

Estrutura metálica LE/LD: Base horizontal 

estampada "sem ponteiras" em chapa de aço SAE 

1020, com 2,65mm de espessura, com 

aproximadamente 600 mm de comprimento, 70 

mm de largura e 30 mm de altura, dotada de 

sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, 

fixadas na parte inferior da base horizontal por 

meio de duas peças metálicas, Deve possuir furo 

central com rosca 5/16 para permitir a regulagem 

das sapatas. As peças deverão ser soldadas por 

meio de solda Mig para melhor acabamento e 

resistência. Base superior horizontal 
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confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em 

formato de "L" com 2,65mm de espessura 

medindo aproximadamente 500 x 50 x 30 mm 

para maior sustentação e acabamento, perfurados 

na parte superior para fixação entre o pé da mesa 

e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio 

de solda MIG. Estrutura metálica vertical 

confeccionada em tubos de aço SAE 1020, 

medindo 40 x 40 mm com parede reforçada de 

1,90mm de espessura, deve receber usinagens a 

laser para encaixe de componentes, com rebites 

em aço M6 para fixação de painéis e calhas. 

Fechamento vertical em chapa de aço SAE 1020 

com 0,90mm de espessura, com dobras a 90º nas 

extremidades para reforço e guia para encaixe. 

Deve possuir tampa fixa pelo lado interno do pé, e 

de encaixe na externa. Deve possuir peça interna 

em formato de “U” permitindo a separação de fios, 

elétrica, lógica e telefônica. Acessório: calha para 

fiação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 

com 0,90mm de espessura. Deve possuir peça 

interna em formato de “U” com duas dobras a 90º, 

e nas extremidades Deve possuir recortes a 45º 

para evitar acidentes, permitindo a separação. 

Com furação para alojamento de 02 tomadas 

elétricas convencionais e de 2 RJ-45 para receber 

telefonia e lógica, tomadas padrão NBR 14136 

ABNT. Todas as peças metálicas do conjunto com 

acabamento em pintura eletrostática a pó com 

resina a base de epóxi e poliéster formando uma 

camada mínima de 50/60 micra de espessura, 

curadas em estufa a uma temperatura aproximada 

de 250°. Todo sistema de fixação feita através de 
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buchas metálicas/nylon ou similar, não serão 

aceitos sistema de fixação de outra forma e que 

causem o atrito direto as partes em MDP/MDF, 

Possibilitando a montagem e desmontagem por 

inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. 

Dimensões: 120x60x74 cm (LXPXH) 

*As medidas podem sofrer alteração de no 
máximo 5% +/- 

02 108219 

MESA RETA 140 CM 

Mesa linear sem gavetas com calha metálica para 

fiação medindo Tampo: Confeccionado em 

madeira MDP - de 25 mm de espessura 

respectivamente produzida com partículas de 

madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, 

aglutinadas com resina sintética termo fixa que se 

consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, 

revestida com filme melamínico, que por efeito de 

prensagem a quente, faz o filme se fundir a 

madeira aglomerada, formando com ela um corpo 

único e inseparável com profundidade de 

aproximadamente 600 mm para tampo, com 

acabamento em fita de borda PVC de 2,5 mm de 

espessura e raio 2,5 mm na área de contato do 

usuário e 2 mm em todas as extremidades. O 

tampo Deve possuir passa cabos em poliestireno 

injetado com aproximadamente 60 mm de 

diâmetro. Painel estrutural: Confeccionado em 

madeira MDP - de 18 mm de espessura 

respectivamente produzida com partículas de 

madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, 

aglutinadas com resina sintética termo fixa que se 

consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, 

Un 15 0 



 
 

  
 

 

  
  
  
  

 

Av. Vereador Francisco Sabino da Costa, nº 907. Centro - Maricá -RJ – CEP.: 24900-100 

Telefone: (21) 2634-0534 

E-mail: licitacao@sanemar-sa.com.br 

Processo nº 31048/2019- Página 11 de 228 

Companhia de Saneamento de Maricá 
SANEMAR 

Processo 31048/2019 

Data do Início 20/12/2019 

Folha  

Rubrica  

revestida com filme melamínico, que por efeito de 

prensagem a quente, faz o filme se fundir a 

madeira aglomerada, formando com ela um corpo 

único e inseparável, com acabamento em fita de 

borda PVC de 1 mm de espessura em todas as 

extremidades. Sistema de fixação composto por 

tambor de giro confeccionado em Zamak ou 

similar estampado e parafuso de montagem 

rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado 

e acabamentozincado e tampas plásticas de 

acabamento confeccionadas em 

polietileno.Estrutura metálica LE/LD: Base 

horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa 

de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura, 

com aproximadamente 600mm de comprimento, 

70 mm de largura e 30 mm de altura, dotada de 

sapatasniveladoras com rosca 5/16 em nylon, 

fixadas na parte inferior da basehorizontal por 

meio de duas peças metálicas, Deve possuir furo 

central comrosca 5/16 para permitir a regulagem 

das sapatas. As peças deverão sersoldadas por 

meio de solda Mig para melhor acabamento e 

resistência. Basesuperior horizontal 

confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em 

formato de"L" com 2,65mm de espessura medindo 

aproximadamente 500 x 50 x 30 mmpara maior 

sustentação e acabamento, perfurados na parte 

superior parafixação entre o pé da mesa e o 

tampo, soldada aos tubos verticais por meio 

desolda MIG. Estrutura metálica vertical 

confeccionada em tubos de aço SAE1020, 

medindo 40 x 40 mm com parede reforçada de 

1,90mm de espessura,deve receber usinagens a 
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laser para encaixe de componentes, com rebites 

emaço M6 para fixação de painéis e calhas. 

Fechamento vertical em chapa de açoSAE 1020 

com 0,90mm de espessura, com dobras a 90º nas 

extremidades parareforço e guia para encaixe. 

Deve possuir tampa fixa pelo lado interno do pé, 

ede encaixe na externa. Deve possuir peça 

interna em formato de “U” permitindoa separação 

de fios, elétrica, lógica e telefônica.Acessório: 

calha para fiação confeccionada em chapa de aço 

SAE 1020 com0,90mm de espessura. Deve 

possuir peça interna em formato de “U” com 

duasdobras a 90º, e nas extremidades Deve 

possuir recortes a 45º para evitaracidentes, 

permitindo a separação. Com furação para 

alojamento de 02 tomadaselétricas convencionais 

e de 2 RJ-45 para receber telefonia e lógica, 

tomadas padrão NBR 14136 ABNT. Todas as 

peças metálicas do conjunto com acabamento em 

pintura eletrostática a pó com resina a base de 

epóxi e poliéster formando uma camada mínima 

de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa 

a uma temperatura aproximada de 250°.Todo 

sistema de fixação feita através de buchas 

metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos 

sistema de fixação de outra forma e que causem o 

atrito direto as partes em MDP/MDF, 

Possibilitando a montagem e desmontagem por 

inúmeras vezes sem causar dano ao 

mesmo.Dimensões: 140x60x74 cm (LXPXH) 

*As medidas podem sofrer alteração de no 
máximo 5% +/- 
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03 108219 

MESA RETA 160 CM 

Mesa linear sem gavetas com calha metálica para 

fiação medindo 1600.600.740mm - 

Tampo: Confeccionado em madeira MDP - de 25 
mm de espessura respectivamente produzida com 
partículas de madeiras selecionadas de pinus e 
eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo 
fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor 
e pressão, revestida com filme melamínico, que 
por efeito de prensagem a quente, faz o filme se 
fundir a madeira aglomerada, formando com ela 
um corpo único e inseparável com profundidade 
de aproximadamente 600 mm para tampo, com 
acabamento em fita de borda PVC de 2,5 mm de 
espessura e raio 2,5 mm na área de contato do 
usuário e 2 mm em todas as extremidades. O 
tampo Deve possuir passa cabos em poliestireno 
injetado com aproximadamente 60 mm de 
diâmetro. Painel estrutural: Confeccionado em 
madeira MDP - de 18 mm de espessura 
respectivamente produzida com partículas de 
madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, 
aglutinadas com resina sintética termo fixa que se 
consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, 
revestida com filme melamínico, que por efeito de 
prensagem a quente, faz o filme se fundir a 
madeira aglomerada, formando com ela um corpo 
único e inseparável, com acabamento em fita de 
borda PVC de 1 mm de espessura em todas as 
extremidades. Sistema de fixação composto por 
tambor de giro confeccionado em Zamak ou 
similar estampado e parafuso de montagem 
rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado 
e acabamento zincado e tampas plásticas de 
acabamento confeccionadas em polietileno. 
Estrutura metálica LE/LD: Base horizontal 
estampada "sem ponteiras" em chapa de aço SAE 
1020, com 2,65mm de espessura, com 
aproximadamente 600 mm de comprimento, 70 
mm de largura e 30 mm de altura, dotada de 
sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, 
fixadas na parte inferior da base horizontal por 
meio de duas peças metálicas, Deve possuir furo 
central com rosca 5/16 para permitir a regulagem 
das sapatas. As peças deverão ser soldadas por 
meio de solda Mig para melhor acabamento e 
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resistência. Base superior horizontal 
confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em 
formato de "L" com 2,65mm de espessura 
medindo aproximadamente 500 x 50 x 30 mm 
para maior sustentação e acabamento, perfurados 
na parte superior para fixação entre o pé da mesa 
e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio 
de solda MIG. Estrutura metálica vertical 
confeccionada em tubos de aço SAE 1020, 
medindo 40 x 40 mm com parede reforçada de 
1,90mm de espessura, deve receber usinagens a 
laser para encaixe de componentes, com rebites 
em aço M6 para fixação de painéis e calhas. 
Fechamento vertical em chapa de aço SAE 1020 
com 0,90mm de espessura, com dobras a 90º nas 
extremidades para reforço e guia para encaixe. 
Deve possuir tampa fixa pelo lado interno do pé, e 
de encaixe na externa. Deve possuir peça interna 
em formato de “U” permitindo a separação de fios, 
elétrica, lógica e telefônica. Acessório: calha para 
fiação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 
com 0,90mm de espessura. Deve possuir peça 
interna em formato de “U” com duas dobras a 90º, 
e nas extremidades Deve possuir recortes a 45º 
para evitar acidentes, permitindo a separação. 
Com furação para alojamento de 02 tomadas 
elétricas convencionais e de 2 RJ-45 para receber 
telefonia e lógica, tomadas padrão NBR 14136 
ABNT. Todas as peças metálicas do conjunto com 
acabamento em pintura eletrostática a pó com 
resina a base de epóxi e poliéster formando uma 
camada mínima de 50/60 micra de espessura, 
curadas em estufa a uma temperatura aproximada 
de 250°. Todo sistema de fixação feita através de 
buchas metálicas/nylon ou similar, não serão 
aceitos sistema de fixação de outra forma e que 
causem o atrito direto as partes em MDP/MDF, 
Possibilitando a montagem e desmontagem por 
inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. 
Dimensões: 160x60x74 cm (LXPXH) *As medidas 
podem sofrer alteração de no máximo 5% +/- 

04 150136 

MESA DE REUNIÃO RETANGULAR COM PÉ 

METALICO - COR CINZA 

Dimensões: 3000 X 1200 X 740 MM (L X P X A) 

Tampo inteiriço, com formato retangular, em MDP, 
com 25 mm de espessura, revestido em ambas as 

Un 01 0 



 
 

  
 

 

  
  
  
  

 

Av. Vereador Francisco Sabino da Costa, nº 907. Centro - Maricá -RJ – CEP.: 24900-100 

Telefone: (21) 2634-0534 

E-mail: licitacao@sanemar-sa.com.br 

Processo nº 31048/2019- Página 15 de 228 

Companhia de Saneamento de Maricá 
SANEMAR 

Processo 31048/2019 

Data do Início 20/12/2019 

Folha  

Rubrica  

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 é encabeçado com fita de 
poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, 
coladas com adesivo hot melt, com arestas 
arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. 
Painéis frontais duplos e paralelos, um em cada 
coluna vertical da estrutura, estrutural e de 
privacidade, em MDP, com 18 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 painel é 
encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm 
de espessura mínima, coladas com adesivo hot 
melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita 
por meio de parafusos ocultos tipo minifix. 
Estruturas laterais confeccionadas com tubos e 
chapas metálicas, sendo a base superior de 
fixação ao Tampo, em tubo de aço medindo: 30 x 
20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em 
chapa de aço repuxada curva, dispensando desta 
forma o uso de ponteiras de PVC, e com 
espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de 
sustentação é composta por dois tubos redondos 
verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 mm de 
espessura, e duas chapas com espessura mínima 
de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna 
lisa e fixa; e a outra externa, com estampo 
perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e 
removível, de saque frontal, que possibilita a 
passagem de cabos por duto vertical interno do 
solo até o tampo da mesa. As Estruturas são 
dotadas de sapatas niveladoras em nylon injetado 
com diâmetro de 63 mm, cuja função será 
contornar eventuais desníveis de piso. Todo 
conjunto metálico é submetido a um pré-
tratamento 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 200º 
C; Caixa de tomadas, medindo 200 X 130 X 106 
mm, aproximadamente, o corpo da caixa deve 
possuir os cantos arredondados, suporta até seis 
tomadas elétricas tipos " clic" padrão ABNT - NBR 
14136, não necessitando parafusos para fixar as 
tomadas na caixa, facilitando e agilizando a 
montagem das mesmas. Tampa basculante com 
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recorte na parte frontal para permitir a passagem 
dos cabos até o seu interior. A caixa suporta três 
RJ 45 para lógica e telefonia e uma entrada HDMI 
que suporta duas entradas de áudio. Caixa de 
tomadas, medindo 200 X 130 X 106 mm, 
aproximadamente, o corpo da caixa deve possuir 
os cantos arredondados, suporta até seis tomadas 
elétricas tipos " clic" padrão ABNT - NBR 14136, 
não necessitando parafusos para fixar as tomadas 
na caixa, facilitando e agilizando a montagem das 
mesmas. Tampa basculante com recorte na parte 
frontal para permitir a passagem dos cabos até o 
seu interior. A caixa suporta três RJ 45 para lógica 
e telefonia e uma entrada HDMI que suporta duas 
entradas de áudio. 

05 150136 

MESA REUNIÃO OVAL 240 CM 

Mesa de reunião com caixa de tomadas medindo 
2400 x 1200 x 740mm Tampo: Confeccionado em 
madeira MDP - de 25 mm de espessura 
respectivamente produzida com partículas de 
madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, 
aglutinadas com resina sintética termo fixa que se 
consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, 
revestida com filme melamínico, que por efeito de 
prensagem a quente, faz o filme se fundir a 
madeira aglomerada, formando com ela um corpo 
único e inseparável, com acabamento em fita de 
borda PVC de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm 
em todas as extremidades. Painel estrutural 
Duplo: Confeccionado em madeira MDP - de 18 
mm de espessura respectivamente produzida com 
partículas de madeiras selecionadas de pinus e 
eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo 
fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor 
e pressão, revestida com filme melamínico, que 
por efeito de prensagem a quente, faz o filme se 
fundir amadeira aglomerada, formando com ela 
um corpo único e inseparável, com acabamento 
em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em 
todas as extremidades. Sistema de fixação 
composto por tambor de giro confecciona doem 
Zamak ou similar estampado e parafuso de 
montagem rápida M6 x 13 mm,rosca métrica em 
aço usinado e acabamento zincado e tampas 
plásticas de acabamento confeccionadas em 
polietileno. Para maior sustentação são utilizados 
painéis duplos e paralelos conferindo maior 
estruturação ao conjunto.Estrutura metálica 

UN 01 0 
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LE/LD: Base horizontal inferior estampada "sem 
ponteiras"em chapa de aço SAE 1020, com 
2,65mm de espessura, com aproximadamente800 
mm de comprimento, 70 mm de largura e 30 mm 
de altura aproximadamente. Dotada de 2 sapatas 
niveladoras com rosca 5/16 em nylon,fixadas na 
parte inferior da base horizontal por meio de duas 
peças metálicas,Deve possuir furo central com 
rosca 5/16 para permitir a regulagem das sapatas, 
As peças deverão ser soldadas por meio de solda 
Mig para melhor acabamento e resistência. Base 
superior horizontal confeccionada em chapa de 
aço SAE 1020, em formato de "L" com 2,65mm de 
espessura medindo aproximadamente 800 x 50 x 
30 mm para maior sustentação e 
acabamento,perfurado na parte superior para 
fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada 
aos tubos verticais por meio de solda Mig. 
Estrutura metálica vertical confeccionada em 
tubos de aço SAE 1020, medindo 40 x 40 mm 
com parede reforçada de 1,90mm de espessura, 
deve receber usinagens a laser para encaixe de 
componentes, com rebites em aço M6 para 
fixação de painéis e calhas.Fechamento vertical 
em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de 
espessura,com dobras a 90º nas extremidades 
para reforço e guia para encaixe. Tampa fixa pelo 
lado interno do pé, e de encaixe na externa. Deve 
possuir peça interna em formato de “U” permitindo 
a separação de fios, elétrica, lógica e 
telefônica.Caixa de tomadas: medindo 300 x 130 
mm aproximadamente, o corpo da caixa possui os 
cantos arredondados, suporta até seis tomadas 
elétricas tipos “clic”padrão da ABNT-NBR 14136, 
não necessitando parafusos para fixar as tomadas 
na caixa, facilitando e agilizando a montagem das 
mesmas. Tampa basculante com recorte na parte 
frontal para permitir a passagem dos cabos até o 
seu interior. A caixa suporta três RJ 45 modelo 
FUROKAWA para lógica e telefonia e uma 
entrada HDMI e suporta duas entradas de áudio. 
Internamente confeccionada em chapa de aço 
com tampa basculante em alumínio, cerdas 
macias no topo frontal para passagem de 
cabos.Todas as peças metálicas do conjunto com 
acabamento em pintura eletrostática pó com 
resina a base de epóxi e poliéster formando uma 
camada mínima de50/60 micra de espessura, 
curadas em estufa a uma temperatura aproximada 
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de 250°.Todo sistema de fixação feita através de 
buchas metálicas/nylon ou similar, não serão 
aceitos sistema de fixação de outra forma e que 
causem o atrito direto as partes em MDP/MDF, 
Possibilitando a montagem e desmontagem por 
inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo.*As 
medidas podem sofrer alteração de no máximo 
5% +/- 

06 150136 

MESA REUNIÃO REDONDA Ø120 CM 

Mesa de reunião redonda medindo 1200.740mm 

Tampo: Confeccionado em madeira MDP - de 25 
mm de espessura respectivamente produzida com 
partículas de madeiras selecionadas de pinus e 
eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo 
fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor 
e pressão, revestida com filme melamínico, que 
por efeito de prensagem a quente, faz o filme se 
fundir a madeira aglomerada, formando com ela 
um corpo único e inseparável, com acabamento 
em fita de borda PVC de 2,5 mm de espessura e 
raio 2,5 mm em todas as extremidades. Estrutura 
metálica: tipo estrela com base horizontal 
estampada "sem ponteiras" em chapa de aço de 
2,65mm de espessura, com aproximadamente 
500 mm de comprimento, 70 mm de largura e 30 
mm de altura aproximadamente, dotada de sapata 
niveladora com rosca 5/16 em cada base 
horizontal, Deve possuir chapa de aço usinada a 
laser tipo estrela permitindo o encaixe e 
alinhamento das cinco bases, a fixação entre a 
base e o tubo deve ser feito por meio de parafuso 
5/16 e barra roscada, unindo o tubo, a base 
inferior e a base de sustentação do tampo. A base 
superior horizontal em formato “X” confeccionada 
em tubo retangular de 20 x 30 x 1,06mm. Coluna 
vertical confeccionada em tubo de aço redondo de 
4 x 1,06 mm, fixado nas extremidades por meio de 
parafuso e barra roscada de ¼ interligando todas 
as peças, todas as partes metálicas deverão ser 
soldadas com Solda Mig para maior sustentação. 
Todas as peças metálicas do conjunto com 
acabamento em pintura eletrostática a pó com 
resina a base de epóxi e poliéster formando uma 
camada mínima de 50/60 micra de espessura, 
curadas em estufa a uma temperatura aproximada 
de 250°. Todo sistema de fixação feita através de 
buchas metálicas/nylon ou similar, não serão 
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aceitos sistema de fixação de outra forma e que 
causem o atrito direto as partes em MDP/MDF, 
Possibilitando a montagem e desmontagem por 
inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. *As 
medidas podem sofrer alteração de no máximo 
5% +/- 

07 108219 

MESA CURVA EM L 140X140 CM 

Mesa de trabalho em “L” medindo 

1400.1400.740mm 

Tampo: Confeccionado em madeira MDP- de 25 
mm de espessura respectivamente produzida com 
partículas de madeiras selecionadas de pinus e 
eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo 
fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor 
e pressão, revestida com filme melamínico, que 
por efeito de prensagem a quente, faz o filme se 
fundir a madeira aglomerada, formando com ela 
um corpo único e inseparável com profundidade 
de aproximadamente 600 mm para tampo com 
corte sinuoso em forma de delta com entrada 
orgânica para o usuário, com acabamento em fita 
de borda PVC de 2,5 mm de espessura e raio 2,5 
mm na área de contato do usuário e 2 mm em 
todas as extremidades. O tampo Deve possuir 
passa cabos em poliestireno injetado com 
aproximadamente60 mm de diâmetro na cor do 
revestimento para passagem de cabos. Painel 
estrutural: Confeccionado em madeira MDP- de 
18 mm de espessura respectivamente produzida 
com partículas de madeiras selecionadas de pinus 
e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo 
fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor 
e pressão, revestida com filme melamínico, que 
por efeito de prensagem a quente, faz o filme se 
fundir a madeira aglomerada, formando com ela 
um corpo único e inseparável, com acabamento 
em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em 
todas as extremidades. Sistema de fixação 
composto por tambor de giro confeccionado em 
Zamak ou similar estampado e parafuso de 
montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em 
aço usinado e acabamento zincado e tampas 
plásticas de acabamento confeccionadas em 
polietileno. Estrutura metálica LE/LD: Base 
horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa 
de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura, 
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com aproximadamente aproximadamente600 mm 
de comprimento, aproximadamente70 mm de 
largura e aproximadamente30 mm de altura. 
Dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 
em nylon, fixadas na parte inferior da base 
horizontal por meio de duas peças metálicas, 
deve possuir furo central com rosca 5/16 para 
permitir a regulagem das sapatas, As peças 
deverão ser soldadas por meio de solda Mig para 
melhor acabamento e resistência. Base superior 
horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 
1020, em formato de "L" com 2,65mm de 
espessura medindo aproximadamente 500 x 50 x 
30 mm para maior sustentação e acabamento, 
perfurados na parte superior para fixação entre o 
pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos 
verticais por meio de solda Mig. Estrutura metálica 
vertical confeccionada em dois tubos de aço SAE 
1020, medindo 40 x 40 mm com parede reforçada 
de 1,90mm de espessura, deve receber 
usinagens a laser para encaixe de componentes, 
com rebites em aço M6 para fixação de painéis e 
calhas. Fechamento vertical em chapa de aço 
SAE 1020 com 0,90mm de espessura, com 
dobras a 90º nas extremidades para reforço e guia 
para encaixe. Deve possuir tampa fixa pelo lado 
interno do pé, e de encaixe na externa. Deve 
possuir peça interna em formato de “U” permitindo 
a separação de fios, elétrica, lógica e telefônica. 
Acessório: 02 calhas para fiação confeccionada 
em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de 
espessura. Deve possuir peça interna em formato 
de “U” com duas dobras a 90º, e nas 
extremidades deve possuir recortes a 45º para 
evitar acidentes, permitindo a separação. Com 
furação para alojamento de 02 tomadas elétricas 
convencionais e de 2 RJ-45 para receber telefonia 
e lógica, tomadas padrão NBR 14136 ABNT. Pé 
metálico estrutura de canto 90° graus: Estrutura 
em chapa de aço em formato quadrado de 90º, 
dotada de uma sapata niveladora base superior 
horizontal, chapa de aço soldada com furação na 
parte superior da coluna para permitir a passagem 
de fiação entre a coluna de canto e o tampo da 
mesa, coluna vertical em chapa de aço dobrada 
medindo aproximadamente700 x 100 x 100 em 
chapa de aço de 1,06mm de espessura. Calha 
com saque frontal, deve possuir na tampa furação 
para fixação de 2 tomadas elétricas convencionais 
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e 2 RJ 45 para receber telefonia e lógica(tomada 
de acordo com as normas da ABNT NBR 14136), 
Todas as partes metálicas deverão ser soldadas 
por Solda Mig para maior sustentação e 
acabamento. Todas as peças metálicas do 
conjunto com acabamento em pintura eletrostática 
a pó com resina a base de epóxi e poliéster 
formando uma camada mínima de 50/60 micra de 
espessura, curadas em estufa a uma temperatura 
aproximada de 250°. Todo sistema de fixação 
feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, 
não serão aceitos sistema de fixação de outra 
forma e que causem o atrito direto as partes em 
MDP/MDF,Possibilitando a montagem e 
desmontagem por inúmeras vezes sem causar 
dano ao mesmo.*As medidas podem sofrer 
alteração de no máximo 5% +/- 

08 108219 

MESA CURVA EM L 180X160 CM 

Mesa de trabalho em “L” medindo 

1800.1600.740mm 

Tampo: Confeccionado em madeira MDP- de 25 
mm de espessura respectivamente produzida com 
partículas de madeiras selecionadas de pinus e 
eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo 
fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor 
e pressão, revestida com filme melamínico, que 
por efeito de prensagem a quente, faz o filme se 
fundir a madeira aglomerada, formando com ela 
um corpo único e inseparável com profundidade 
de aproximadamente 600 mm para tampo com 
corte sinuoso em forma de delta com entrada 
orgânica para o usuário, com acabamento em fita 
de borda PVC de 2,5 mm de espessura e raio 2,5 
mm na área de contato do usuário e 2 mm em 
todas as extremidades. O tampo Deve possuir 
passa cabos em poliestireno injetado com 
aproximadamente60 mm de diâmetro na cor do 
revestimento para passagem de cabos. Painel 
estrutural: Confeccionado em madeira MDP- de 
18 mm de espessura respectivamente produzida 
com partículas de madeiras selecionadas de pinus 
e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo 
fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor 
e pressão, revestida com filme melamínico, que 
por efeito de prensagem a quente, faz o filme se 
fundir a madeira aglomerada, formando com ela 
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um corpo único e inseparável, com acabamento 
em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em 
todas as extremidades. Sistema de fixação 
composto por tambor de giro confeccionado em 
Zamak ou similar estampado e parafuso de 
montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em 
aço usinado e acabamento zincado e tampas 
plásticas de acabamento confeccionadas em 
polietileno. Estrutura metálica LE/LD: Base 
horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa 
de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura, 
com aproximadamente aproximadamente600 mm 
de comprimento, aproximadamente70 mm de 
largura e aproximadamente30 mm de altura. 
Dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 
em nylon, fixadas na parte inferior da base 
horizontal por meio de duas peças metálicas, 
deve possuir furo central com rosca 5/16 para 
permitir a regulagem das sapatas, As peças 
deverão ser soldadas por meio de solda Mig para 
melhor acabamento e resistência. Base superior 
horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 
1020, em formato de "L" com 2,65mm de 
espessura medindo aproximadamente 500 x 50 x 
30 mm para maior sustentação e acabamento, 
perfurados na parte superior para fixação entre o 
pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos 
verticais por meio de solda Mig. Estrutura metálica 
vertical confeccionada em dois tubos de aço SAE 
1020, medindo 40 x 40 mm com parede reforçada 
de 1,90mm de espessura, deve receber 
usinagens a laser para encaixe de componentes, 
com rebites em aço M6 para fixação de painéis e 
calhas. Fechamento vertical em chapa de aço 
SAE 1020 com 0,90mm de espessura, com 
dobras a 90º nas extremidades para reforço e guia 
para encaixe.  Deve possuir tampa fixa pelo lado 
interno do pé, e de encaixe na externa. Deve 
possuir peça interna em formato de “U” permitindo 
a separação de fios, elétrica, lógica e telefônica. 
Acessório: 02 calhas para fiação confeccionada 
em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de 
espessura. Deve possuir peça interna em formato 
de “U” com duas dobras a 90º, e nas 
extremidades deve possuir recortes a 45º para 
evitar acidentes, permitindo a separação. Com 
furação para alojamento de 02 tomadas elétricas 
convencionais e de 2 RJ-45 para receber telefonia 
e lógica, tomadas padrão NBR 14136 ABNT. Pé 
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metálico estrutura de canto 90° graus: Estrutura 
em chapa de aço em formato quadrado de 90º, 
dotada de uma sapata niveladora base superior 
horizontal, chapa de aço soldada com furação na 
parte superior da coluna para permitir a passagem 
de fiação entre a coluna de canto e o tampo da 
mesa, coluna vertical em chapa de aço dobrada 
medindo aproximadamente 700 x 100 x 100 em 
chapa de aço de 1,06mm de espessura. Calha 
com saque frontal, deve possuir na tampa furação 
para fixação de 2 tomadas elétricas convencionais 
e 2 RJ 45 para receber telefonia e lógica(tomada 
de acordo com as normas da ABNT NBR 14136), 
Todas as partes metálicas deverão ser soldadas 
por Solda Mig para maior sustentação e 
acabamento. Todas as peças metálicas do 
conjunto com acabamento em pintura eletrostática 
a pó com resina a base de epóxi e poliéster 
formando uma camada mínima de 50/60 micra de 
espessura, curadas em estufa a uma temperatura 
aproximada de 250°. Todo sistema de fixação 
feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, 
não serão aceitos sistema de fixação de outra 
forma e que causem o atrito direto as partes em 
MDP/MDF, Possibilitando a montagem e 
desmontagem por inúmeras vezes sem causar 
dano ao mesmo. *As medidas podem sofrer 
alteração de no máximo 5% +/ 

09 150942 

MESA REFEITÓRIO RETANGULAR 200 CM 

Mesa de reunião retangular medindo 

2000.1000.740mm 

Tampo: Confeccionado em madeira MDP - de 25 
mm de espessura respectivamente produzida com 
partículas de madeiras selecionadas de pinus 
eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo 
fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor 
e pressão, revestida com filme melamínico, que 
por efeito de prensagem a quente, faz o filme se 
fundir a madeira aglomerada, formando com ela 
um corpo único e inseparável, com acabamento 
em fita de borda PVC de 2,5 mm de espessura e 
raio 2,5 mm em todas as extremidades.Painel 
estrutural Duplo: Confeccionado em madeira MDP 
- de 18 mm de espessura respectivamente 
produzida com partículas de madeiras 
selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas 

UN 01 0 
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com resina sintética termo fixa que se consolidam 
sob ação conjunta de calor e pressão, revestida 
com filme melamínico, que por efeito de 
prensagem a quente, faz o filme se fundir 
amadeira aglomerada, formando com ela um 
corpo único e inseparável, com acabamento em 
fita de borda PVC de 1 mm de espessura em 
todas as extremidades. Sistema de fixação 
composto por tambor de giro confeccionado em 
Zamak ou similar estampado e parafuso de 
montagem rápida M6 x 13 mm,rosca métrica em 
aço usinado e acabamento zincado e tampas 
plásticas de acabamento confeccionadas em 
polietileno. Para maior sustentação são utilizados 
painéis duplos e paralelos conferindo maior 
estruturação ao conjunto.Estrutura metálica 
LE/LD: Base horizontal inferior estampada "sem 
ponteiras"em chapa de aço SAE 1020, com 
2,65mm de espessura, com aproximadamente800 
mm de comprimento, 70 mm de largura e 30 mm 
de altura aproximadamente. Dotada de 2 sapatas 
niveladoras com rosca 5/16 em nylon,fixadas na 
parte inferior da base horizontal por meio de duas 
peças metálicas,Deve possuir furo central com 
rosca 5/16 para permitir a regulagem das sapatas, 
As peças deverão ser soldadas por meio de solda 
Mig para melhor acabamento e resistência. Base 
superior horizontal confeccionada em chapa de 
aço SAE 1020, em formato de "L" com 2,65mm de 
espessura medindo aproximadamente 800 x 50 x 
30 mm para maior sustentação e 
acabamento,perfurado na parte superior para 
fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada 
aos tubos verticais por meio de solda Mig. 
Estrutura metálica vertical confeccionada em 
tubos de aço SAE 1020, medindo 40 x 40 mm 
com parede reforçada de 1,90mm de espessura, 
deve receber usinagens a laser para encaixe de 
componentes, com rebites em aço M6 para 
fixação de painéis e calhas.Fechamento vertical 
em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de 
espessura,com dobras a 90º nas extremidades 
para reforço e guia para encaixe. Tampa fixa pelo 
lado interno do pé, e de encaixe na externa.Todas 
as peças metálicas do conjunto com acabamento 
em pintura eletrostática pó com resina a base de 
epóxi e poliéster formando uma camada mínima 
de50/60 micra de espessura, curadas em estufa a 
uma temperatura aproximada de 250°.Todo 
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sistema de fixação feita através de buchas 
metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos 
sistema de fixação de outra forma e que causem o 
atrito direto as partes em MDP/MDF, 
Possibilitando a montagem e desmontagem por 
inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo.*As 
medidas podem sofrer alteração de no máximo 
5% +/ 

10 446442 

GAVETEIRO VOLANTE 02 FECHADURAS 

Gaveteiro volante 04 gavetas medindo 

400.500.690mm 

Tampo (para gaveteiros volantes): Confeccionado 
em madeira MDP - de 25 mm de espessura 
respectivamente produzida com partículas de 
madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, 
aglutinadas com resina sintética termo fixa que se 
consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, 
revestida com filme melamínico, que por efeito de 
prensagem a quente, faz o filme se fundir a 
madeira aglomerada, formando com ela um corpo 
único e inseparável, com acabamento em fita de 
borda PVC de 2 mm de espessura e raio 2 mm 
em todas as extremidades. Corpo: Costa, bases e 
laterais confeccionado em madeira MDP - de 18 
mm de espessura respectivamente produzida com 
partículas de madeiras selecionadas de pinus e 
eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo 
fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor 
e pressão, revestida com filme melamínico, que 
por efeito de prensagem a quente, faz o filme se 
fundir a madeira aglomerada, formando com ela 
um corpo único e inseparável, com acabamento 
em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em 
todas as extremidades. Todas as peças do corpo 
do gaveteiro são unidas por sistema de fixação 
tipo cavilha em nylon injetado. Frentes de gaveta: 
Confeccionado em madeira MDP- de 18 mm de 
espessura respectivamente produzida com 
partículas de madeiras selecionadas de pinus e 
eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo 
fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor 
e pressão, revestida com filme melamínico, que 
por efeito de prensagem a quente, faz o filme se 
fundir a madeira aglomerada, formando com ela 
um corpo único e inseparável, com acabamento 
em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em 

UN 132 0 
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todas as extremidades. 02 Fechaduras: 
escamoteavel fixada na parte frontal com trava 
simultânea das gavetas pelo sistema de tranca 
interna em aço que é estampada conforme o 
número de gavetas. Abertura das gavetas através 
de cavidades laterais sem a utilização de puxador 
aparente. Gavetas: Gavetas internas 
confeccionadas em material tipo PVC injetadas, 
sem emendas com abas reforçadas com 
corrediças metálicas. COMPOSIÇÃO: Para 
gaveteiros volantes: Rodízios: Rodízios de duplo 
giro com 50 mm de diâmetro na cor preta fixados 
na base inferior do gaveteiro por meio de buchas 
de nylon medindo 8 x 8 e parafusos Philips ou 
similar 3,5 x 14 cabeça chata, fazendo com que 
possa montar e desmontar sem danos 
posteriores. Todas as peças metálicas do 
conjunto com acabamento em pintura eletrostática 
a pó com resina a base de epóxi e poliéster 
formando uma camada mínima de 50/60 micra de 
espessura, curadas em estufa a uma temperatura 
aproximada de 250°. Todo sistema de fixação 
feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, 
não serão aceitos sistema de fixação de outra 
forma e que causem o atrito direto as partes em 
MDP/MDF, Possibilitando a montagem e 
desmontagem por inúmeras vezes sem causar 
dano ao mesmo. *As medidas podem sofrer 
alteração de no máximo 5% +/ 

11 231316 

ARMÁRIO BAIXO 

Armário baixo com 02 portas medindo 

800.500.740mm 

Tampo: Confeccionado em madeira MDP - de 25 

mm de espessura respectivamente produzida com 

partículas de madeiras selecionadas de pinus e 

eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo 

fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor 

e pressão, revestida com filme melaminico 

texturizado, que por efeito de prensagem a 

quente, faz o filme se fundir a madeira 

aglomerada, formando com ela um corpo único e 

Un 24 0 
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inseparável com profundidade 500 mm para 

tampo, com acabamento em fita de borda PVC de 

2 mm de espessura em todas as extremidades. 

Corpo: Costa, bases e laterais confeccionado em 

madeira MDP - de 18 mm de espessura 

respectivamente produzida com partículas de 

madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, 

aglutinadas com resina sintética termo fixa que se 

consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, 

revestida com filme melamínico, que por efeito de 

prensagem a quente, faz o filme se fundir a 

madeira aglomerada, formando com ela um corpo 

único e inseparável, com acabamento em fita de 

borda PVC de 1 mm de espessura em todas as 

extremidades. As laterais Deve possuir furação 

espaçada com aproximadamente32 mm de 

distância que permite ao usuário regular as 

prateleiras e demais acessórios. Sistema de 

fixação composto por tambor de giro 

confeccionado em Zamak ou similar estampado e 

parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca 

métrica em aço usinado e acabamento zincado e 

tampas plásticas de acabamento confeccionadas 

em polietileno. Prateleira regulável: 

Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de 

espessura respectivamente produzida com 

partículas de madeiras selecionadas de pinus e 

eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo 

fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor 

e pressão, revestida com filme melaminico 

texturizado, que por efeito de prensagem a 

quente, faz o filme se fundir a madeira 

aglomerada, formando um corpo único e 
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inseparável, com acabamento em fita de borda 

PVC de 1 mm de espessura em todas as 

extremidades. As prateleiras devem possuir 

suportes de nylon com 20 mm de diâmetro 

insertadas no topo das mesmas para encaixe em 

parafuso a ser fixado na lateral do armário criando 

assim uma fixação rígida e travando a prateleira 

conferindo resistência ao conjunto.Portas: com 2 

dobradiças de aço com caneco de diâmetro 35 

mm por porta permitindo uma abertura de 

aproximadamente110º recobrindo totalmente a 

lateral, puxadores em alumínio de 

aproximadamente128 mm. Fechadura com duas 

chaves escamoteáveis na porta do lado direito. 

Batente de aço na porta do lado esquerdo fixado a 

meia altura. O batente do tipo “L” fixado ao tampo 

por meio de parafusos e buchas de nylon para 

alinhamento das portas, com fita de borda PVC de 

1 mm de espessura em todo o seu contorno.Todo 

o armário deve receber buchas de nylon para a 

fixação de parafusos, não tendo contato direto do 

parafuso com a madeira. Rodapé: Rodapé de aço 

confeccionado em tubo de aço de 25 x 25 x 

1,20mm de espessura estampados a45º e 

soldados com solda MIG para maior sustentação 

e acabamento, Deve possuir peças de aço curvas 

na parte interna do rodapé para a fixação do 

mesmo entre o rodapé e a base inferior do móvel, 

deve possuir 4 sapatas niveladoras de diâmetro 

30 mm em PVC. Todas as peças metálicas do 

conjunto com acabamento em pintura eletrostática 

a pó com resina a base de epóxi epoliéster 

formando uma camada mínima de 50/60 micra de 



 
 

  
 

 

  
  
  
  

 

Av. Vereador Francisco Sabino da Costa, nº 907. Centro - Maricá -RJ – CEP.: 24900-100 

Telefone: (21) 2634-0534 

E-mail: licitacao@sanemar-sa.com.br 

Processo nº 31048/2019- Página 29 de 228 

Companhia de Saneamento de Maricá 
SANEMAR 

Processo 31048/2019 

Data do Início 20/12/2019 

Folha  

Rubrica  

espessura, curada sem estufa a uma temperatura 

aproximada de 250°.Todo sistema de fixação feita 

através de buchas metálicas/nylon ou similar, não 

serão aceitos sistema de fixação de outra forma e 

que causem o atrito direto as partes em 

MDP/MDF, Possibilitando a montagem e 

desmontagem por inúmeras vezes sem causar 

dano ao mesmo.*As medidas podem sofrer 

alteração de no máximo 5% +/- 

 

12 388273 

 ARMÁRIO ALTO 

Armário Alto com 02 portas medindo 

800.500.1600mm 

Tampo: Confeccionado em madeira MDP - de 25 
mm de espessura respectivamente produzida com 
partículas de madeiras selecionadas de pinus e 
eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo 
fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor 
e pressão, revestida com filme melaminico 
texturizado, que por efeito de prensagem a 
quente, faz o filme se fundir a madeira 
aglomerada, formando com ela um corpo único e 
inseparável com profundidade 500 mm para 
tampo, com acabamento em fita de borda PVC de 
2 mm de espessura em todas as 
extremidades.Corpo: Costa, bases e laterais 
confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de 
espessura respectivamente produzida com 
partículas de madeiras selecionadas de pinus e 
eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo 
fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor 
e pressão, revestida com filme melamínico, que 
por efeito de prensagem a quente, faz o filme se 
fundir a madeira aglomerada, formando com ela 
um corpo único e inseparável, com acabamento 
em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em 
todas as extremidades. As laterais Deve possuir 
furação espaçada com aproximadamente32 mm 
de distância que permite ao usuário regular as 
prateleiras e demais acessórios. Sistema de 
fixação composto por tambor de giro 

UN 27 0 
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confeccionado em Zamak ou similar estampado e 
parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca 
métrica em aço usinado e acabamento zincado e 
tampas plásticas de acabamento confeccionadas 
em polietileno. Prateleira regulável: 
Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de 
espessura respectivamente produzida com 
partículas de madeiras selecionadas de pinus e 
eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo 
fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor 
e pressão, revestida com filme melaminico 
texturizado, que por efeito de prensagem a 
quente, faz o filme se fundir a madeira 
aglomerada, formando um corpo único e 
inseparável, com acabamento em fita de borda 
PVC de 1 mm de espessura em todas as 
extremidades. As prateleiras devem possuir 
suportes de nylon com 20 mm de diâmetro 
insertadas no topo das mesmas para encaixe em 
parafuso a ser fixado na lateral do armário criando 
assim uma fixação rígida e travando a prateleira 
conferindo resistência ao conjunto. Portas: com 2 
dobradiças de aço com caneco de diâmetro 35 
mm por porta permitindo uma abertura de 
aproximadamente110º recobrindo totalmente a 
lateral, puxadores em alumínio de 
aproximadamente128 mm. Fechadura com duas 
chaves escamoteáveis na porta do lado direito. 
Batente de aço na porta do lado esquerdo fixado a 
meia altura. O batente do tipo “L” fixado ao tampo 
por meio de parafusos e buchas de nylon para 
alinhamento das portas, com fita de borda PVC de 
1 mm de espessura em todo o seu contorno. Todo 
o armário deve receber buchas de nylon para a 
fixação de parafusos, não tendo contato direto do 
parafuso com a madeira. Rodapé: Rodapé de aço 
confeccionado em tubo de aço de 25 x 25 x 
1,20mm de espessura estampados a 45º e 
soldados com solda MIG para maior sustentação 
e acabamento, Deve possuir peças de aço curvas 
na parte interna do rodapé para a fixação do 
mesmo entre o rodapé e a base inferior do móvel, 
deve possuir 4 sapatas niveladoras de diâmetro 
30 mm em PVC. Todas as peças metálicas do 
conjunto com acabamento em pintura eletrostática 
a pó com resina a base de epóxi e poliéster 
formando uma camada mínima de 50/60 micra de 
espessura, curadas em estufa a uma temperatura 
aproximada de 250°. Todo sistema de fixação 
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feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, 
não serão aceitos sistema de fixação de outra 
forma e que causem o atrito direto as partes em 
MDP/MDF, Possibilitando a montagem e 
desmontagem por inúmeras vezes sem causar 
dano ao mesmo. *As medidas podem sofrer 
alteração de no máximo 5% +/- 

      

LOTE 02 – EXLUSIVO ME-EPP 

13 151069 

CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL 

Cadeira giratória espaldar alto com apoia braço. 

Assento em madeira compensada multilaminada, 
moldada anatomicamente, com espessura mínima 
de 12 mm (7 lâminas). Certificado FSC, Cadastro 
técnico federal-IBAMA, Certificado cadeia de 
custódia e Certificado de regularidade do IBAMA. 
Espuma de poliuretano flexível HR de alta 
resiliência (capacidade do material em sofrer 
tensão e recuperar seu estado normal quando 
suspenso o “estado de risco”). Densidade entre 50 
e 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com 
espessura mínima de 40 mm, com Isenção de 
CFC, NBR 8537/2015 determinação de da 
densidade 52 kg/m³; NBR 8619/2015 
determinação da resiliência 58%; NBR 8797/2015 
determinação da deformação permanente á 
compressão a 90% resultado 12%; NBR 
8910/2003 determinação da resistência a 
compressão a 50% resultado 7,2(Kpa); NBR 
9178/2015 determinação das características de 
queima resultado 0 mm/min; NBR 9176/2003 
determinação da força de indentação a 25%(N) 
resultado 189N, força de indentação a 40%(N) 
resultado 264N, força de indentação a 65%(N) 
resultado 559N; NBR 9177/2015 determinação da 
fadiga dinâmica, a 25% perda de força de 
indentação 13, a 40% perda de força de 
indentação 13, a 65% perda de força de 
indentação 9; NBR 14961/2007 determinação do 
teor de cinzas, resultado 0,04%; NBR 8515/2003 
determinação da resistência a tração, tensão de 
ruptura (KPa) 162, alongamento de ruptura (%) 
130; N BR 8516/2015 determinação da resistência 
ao rasgamento 669,30 (N/m). Revestimentos em 
tecido crepe. Ou tecido sintético. Medidas 
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assentos: largura de 488 mm e profundidade de 
465 mm; Encosto em polipropileno (PP) injetado, 
copolímero (material resistente a alto impacto), 
moldado anatomicamente, com espessura mínima 
de 3,5 mm Espuma em poliuretano flexível HR, 
isento de CFC, alta resiliência (capacidade do 
material em sofrer tensão e recuperar seu estado 
normal quando suspenso o “estado de risco”). 
Densidade entre 50 e 55 kg/m³ e moldada 
anatomicamente com espessura mínima de 40 
mm e saliência para apoio lombar (esta saliência 
deverá exercer pressão positiva na lombar ‐ 
“permanentcontact” ‐ independentemente da 

posição do usuário em relação a superfície de 
trabalho), com Isenção de CFC, NBR 8537/2015 
determinação de da densidade 52 kg/m³; NBR 
8619/2015 determinação da resiliência 58%; NBR 
8797/2015 determinação da deformação 
permanente á compressão a 90% resultado 12%; 
NBR 8910/2003 determinação da resistência a 
compressão a 50% resultado 7,2(Kpa); NBR 
9178/2015 determinação das características de 
queima resultado 0 mm/min; NBR 9176/2003 
determinação da força de indentação a 25%(N) 
resultado 189N, força de indentação a 40%(N) 
resultado 264N, força de indentação a 65%(N) 
resultado 559N; NBR 9177/2015 determinação da 
fadiga dinâmica, a 25% perda de força de 
indentação 13, a 40% perda de força de 
indentação 13, a 65% perda de força de 
indentação 9; NBR 14961/2007 determinação do 
teor de cinzas, resultado 0,04%; NBR 8515/2003 
determinação da resistência a tração, tensão de 
ruptura (KPa) 162, alongamento de ruptura (%) 
130; N BR 8516/2015 determinação da resistência 
ao rasgamento 669,30 (N/m). Revestimentos em 
tecido crepe. Ou tecido sintético. Medidas 
encosto: largura de 404 mm e extensão vertical 
502 mm. CAPAS de proteção do assento, encosto 
e suporte do encosto fabricadas em polipropileno 
(material resistente a alto impacto) injetado, 
texturizado e bordas arredondadas que 
dispensam o uso do perfil de PVC, sendo com 
raio de curvatura maior do que 2 mm (Norma 
13962/2006);Suporte com regulagem de altura do 
encosto, fabricado em chapa de aço estampada 
de 6,35 mm de espessura e regulagem de altura 
do suporte para o encosto com curso de 75 mm e 
acionamento sem necessidade de botões ou 
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manípulos para apoio lombar. Acabamento das 
partes metálicas em pintura eletrostática 
totalmente automatizada em epóxi‐pó, com 

pré‐tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), 

revestindo totalmente a superfície da película de 
50 a 100 μm e com propriedades de resistência a 
agentes químicos. Bases com 5 patas injetada em 
polímero termoplástico de alta resistência, nylon 
com fibra, com nervuras de reforço longitudinais; 
diâmetro externo de 700 mm e altura de 140 mm. 
Com alojamento para engate do rodízio no 
diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas 
de fixação. Alojamento central para a coluna a gás 
possui anel de aço carbono 1010/1020 que faz a 
função estrutural. Coluna de regulagem de altura 
com sistema de acionamento a gás fabricado em 
tubo de aço de Ø50,00 x 1,50mm (tolerância de 
5% para + ou -). Acabamento em pintura 
eletrostática em epóxi pó, com pré‐tratamento 

anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo 
totalmente a capa do pistão com película de 
aproximadamente 100 mícrons (tolerância de 5% 
para + ou-) e com propriedades de resistência a 
agentes químicos. Comprimento do corpo de 
240mm e regulagem mínima de altura de 120mm. 
(Tolerância de 5% para + ou -). DIN 4550. 
Mecanismo sincronizado com corpo em chapa de 
aço estampada com espessura de 3,35 mm, com 
inclinação do encosto e assento com regulável 
com curso de ângulo entre -5º a +5º, resultando 
numa proporção de deslocamento. Para ajustar a 
altura do assento, acione a alavanca do lado 
direito, para ajustar o relax e adequar o 
movimento do encosto de acordo com o peso gire 
a manopla central, o ajuste de inclinação do 
encosto utilize a alavanca da esquerda. Sistema 
de freio com pressão de 16 chapas. Acabamento 
em pintura eletrostática em epóxi pó, com 
pré‐tratamento anti-ferruginoso 

(fosfatizado),revestindo o mecanismo com 
película de 100 µm e com propriedades de 
resistência a agentes químicos. Apoia braços 
reguláveis com formato de “T”, de dupla injeção, 
com parte estrutural injetada em polipropileno 
(PP) com 20% de fibra de vidro, e a parte do 
apoio do braço pode ser injetada em poliuretano 
(PU) integral skin com toque macio. Reguláveis 
com ajuste vertical (altura) com 9 estágios de 
regulagens e curso de 87 mm. Fixação em três 
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pontos triangulares através de suporte retangular 
com parafusos com rosca M6. Medidas: Largura 
de apoia braços 70 mm e comprimento de 260 
mm (tolerância de ± 5 %). Rodízios Duplo, com 
rodas e cavalete injetados em poliamida (nylon 6), 
com aditivo anti‐ultravioleta e modificador de 

impacto. Eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 
com diâmetro de 11 mm (tolerância de 5% para + 
ou - 5%) eixo horizontal em aço trefilado 
1010/1020 com diâmetro de 8 mm (tolerância de 
5% para + ou -), e rodas com diâmetro de 50 mm 
(tolerância de 5% para + ou - 5%). *As medidas 
podem sofrer alteração de no máximo 5% +/- 

14 260399 

LONGARINA DE 3 LUGARES COM ESPALDAR 

MÉDIO - COR PRETA 

Conjunto assento / encosto em peça única ( 
monobloco ) com dois módulos medindo 
individualmente aproximadamente no assento 560 
mm largura e aproximadamente de profundidade 
470mm com espessura aproximada de 130mm. 
Encosto medindo individualmente 
aproximadamente 560mm de largura, 
aproximadamente  450mm de altura e espessura 
aproximada de 140mm. Estrutura interna em 
inserto metálico confeccionado em perfis de aço 
de diversas dimensões, soldados pelo processo 
MIG, em formato peça única, com matrizes 
especiais, e percintas elásticas fixadas através de 
ganchos, espuma de poliuretano injetado em 
molde especial, de densidade mínima de 54Kg/m³ 
inderfomável, isenta de CFC, alta resistência à 
propagação de rasgo, alta tensão de alongamento 
e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa 
deformação permanente, processada com 
retardante de chamas levergard PP (lanxss). 
Revestimento assento e encosto em material 
microperfurado  composto por polímetros  a base 
de PVC com gramatura aproximada de 700 a 780 
g/m², espessura mínima de  0,90mm, aditivado 
contra raios UV e com aditivos antichama. 
Estrutural autoportante, sendo a base dos pés 
confeccionada em chapa de aço SAE1010/1020, 
de espessura mínima de 2,5 mm, cortada a laser 
e conformada em secção transversal triangular 
equilátera de aproximadamente 60mm, com 
alojamento preciso para coluna confeccionada em 
aço tubular de secção transversal elíptica de 

UN 01 0 
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dimensões aproximadas 72mm X 26mm e 
espessura  aproximada de 2mm, a barra portante 
confeccionada em aço tubular de dimensões 
aproximadas de 80mm X 40mm e espessura 
aproximada de  2mm, contendo suportes soldados 
pelo processo MIG na barra, para fixação dos 
assentos em perfil de chapa de aço estampada, 
de 3 mm de espessura, de conformação exclusiva 
tipo "mão francesa". Todo o conjunto possuí 
ponteiras de acabamento confeccionadas em 
polipropileno bem como sapatas niveladores 
deslizantes. Todas as partes metálicas recebem 
tratamento de fosfatização a base de zinco 
(lavagem, decapagem, fosfatização) e pintura 
eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, na 
cor preta, polimerizada em estufa a 200°C, com 
película de aproximadamente 70 mícrons. Braços 
individuais com apoio em pliutiretano injetado. 

15 150664 

Poltrona presidente, em couro sintético, assento 
medindo 460mm de profundidade e 490mm de 
largura, com inserto confeccionado em madeira 
compensada multilaminada proveniente de 
reflorestamento (pinus e eucalipto) intercaladas 
entre si, coladas com resina a base de ureia-
formol com baixa emissão de formaldeído, 
conformado anatomicamente, prensadas a 
quente, com 10,5mm de espessura final. 
Estofamento realizado em espuma de poliuretano 
injetada com formato retangular e quinas 
arredondadas em suas extremidades, isenta de 
CFC, com alta resiliência, alta resistência à 
propagação de rasgo, alta tensão de alongamento 
e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa 
deformação permanente com densidade 
controlada de 54kg/m³ e espessura de 60mm. 
Revestimento do assento em material 
microperfurado composto por polímeros a base de 
PVC com gramatura de 700 a 780 g/m², 
espessura 0,90mm, aditivado contra raios UV e 
com aditivos antichama.  Encosto em estrutura 
tubular com formato retangular, medindo 689mm 
de altura, e largura iniciando com 494mm na parte 
inferior e finalizando com 418mm na parte 
superior, curvado anatomicamente, confeccionado 
com tubo redondo de 16x2mm. Revestimento em 
tela 100% poliéster, 384g/m, de alta resistência. 
Acabamentos laterais em tubo redondo cromado 
com diâmetro de 18x1,5mm, que seguem o 
formato da estrutura do encosto. Apoio lombar em 
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polietileno injetado fixado na tela e com ajuste em 
9 posições distintas, na cor preta, injetado a frio, 
sem a utilização de CFC, braços com 
componentes estruturais manufaturados em 
poliamida 6 com 30% de fibra de vidro, injetados 
sob pressão, montado em apoia-braço de 
poliuretano com de regulagem de altura com 7 
posições, através de botão localizado na parte 
superior frontal do braço, assento com 
acionamento através de alavanca com botão de 
desbloqueio de movimento. Regulagem de 
inclinação do encosto com 5 estágios e sistema 
de livre flutuação. Regulagem de tensão do 
movimento de reclinação realizada através de 
alavanca localizada sob o assento. Base giratória 
em alumínio polido. Coluna giratória com 
regulagem de altura por acionamento a gás com 
curso de 100mm, Rodízios com roldana e capa 
incorporadora injetada em Nylon poliamida 6 na 
cor preta, de duplo giro, As partes metálicas 
submetidas à pintura devem ter tratamento de 
fosfatização a base de zinco, através de processo 
eletrostático com tinta epóxi em pó texturizada. 

16 151069 

Cadeira Secretária Fixa,cor preta, assento e 
encosto anatômico, revestido de tecido preto de 
alta qualidade. Espuma injetada de 30 mm, 
estrutura fixa quatro pés, com trava de reforço, 
tubo 78, Pintura Epóxi-Pó. Medidas mínimas: 
Altura: 800 mm, Largura do Encosto: 305 mm 
,Largura do Assento: 400 mm, Altura do Assento: 
400 mm, Profundidade do Assento: 380 mm, 
Extensão vertical do Encosto: 240 mm  

UN 22 0 

17 260399 

LONGARINA DE 4 LUGARES COM ESPALDAR 

MÉDIO - COR PRETA 

Conjunto assento / encosto em peça única ( 
monobloco ) com dois módulos medindo 
individualmente aproximadamente no assento 560 
mm largura e aproximadamente de profundidade 
470mm com espessura aproximada de 130mm. 
Encosto medindo individualmente 
aproximadamente 560mm demicroperfurado 
composto por polímeros a base de PVC com 
gramatura de 700 a 780 g/m², espessura 0,90mm, 
aditivado contra raios UV e com aditivos 
antichama.  Encosto em estrutura tubular com 
formato retangular, medindo 689mm de altura, e 
largura iniciando com 494mm na parte inferior e 
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finalizando com 418mm na parte superior, 
curvado anatomicamente, confeccionado com 
tubo redondo de 16x2mm. Revestimento em tela 
100% poliéster, 384g/m, de alta resistência. 
Acabamentos laterais em tubo redondo cromado 
com diâmetro de 18x1,5mm, que seguem o 
formato da estrutura do encosto. Apoio lombar em 
polietileno injetado fixado na tela e com ajuste em 
9 posições distintas, na cor preta, injetado a frio, 
sem a utilização de CFC, braços com 
componentes estruturais manufaturados em 
poliamida 6 com 30% de fibra de vidro, injetados 
sob pressão, montado em apoia-braço de 
poliuretano com de regulagem de altura com 7 
posições, através de botão localizado na parte 
superior frontal do braço, assento com 
acionamento através de alavanca com botão de 
desbloqueio de movimento. Regulagem de 
inclinação do encosto com 5 estágios e sistema 
de livre flutuação. Regulagem de tensão do 
movimento de reclinação realizada através de 
alavanca localizada sob o assento. Base giratória 
em alumínio polido. Coluna giratória com 
regulagem de altura por acionamento a gás com 
curso de 100mm, Rodízios com roldana e capa 
incorporadora injetada em Nylon poliamida 6 na 
cor preta, de duplo giro, As partes metálicas 
submetidas à pintura devem ter tratamento de 
fosfatização a base de zinco, através de processo 
eletrostático com tinta epóxi em pó texturizada. 

 

 

 

3. DO PRAZO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E PRAZO DE ENTREGA 

 

3.1 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a 
partir da data da assinatura ata. 

3.2 As quantidades dos itens indicadas nas alíneas a, do item 2.3, consistem em mera 
estimativa e não implicam em obrigatoriedade de contratação pelo ÓRGÃO 
GERENCIADOR e pelos ÓRGÃOS PARTICIPANTES durante a vigência da Ata de 
Registro de Preços, servindo como referencial para a elaboração das propostas dos 
licitantes. 
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3.3 A entrega dos bens deverá ser realizada no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados 
do recebimento da Ordem de Fornecimento, Nota de Empenho ou documento equivalente, 
que deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a sua emissão. 

 

4. DA ABERTURA 

 

4.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio da INTERNET, 
mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases, 
dirigida pela Pregoeira designada, a ser realizada de acordo com a legislação mencionada 
no preâmbulo deste Edital, conforme indicado abaixo: 

EVENTOS DATA HORÁRIO 

Início acolhimento das propostas 14/10/2020 10:00 

Limite acolhimento das propostas 27/10/2020 10:00 

Data de abertura das propostas 27/10/2020 10:02 

Data da realização do Pregão 27/10/2020 10:30 

Processo nº 31048/2019 

Tipo Menor Preço por Lote 

Prazo para impugnação 
até 5 (cinco) dias úteis antes da abertura das 

propostas 

Data da publicação 14/10/2020 

Local / Endereço Eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br 

Número da licitação no portal UASG 927591 - PE04/2020 

 

4.2 Ocorrendo Ponto Facultativo, ou outro fato superveniente de caráter público, que 
impeçam a realização deste evento nas datas acima marcadas, a licitação ficará 
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automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de 
nova comunicação. 

 

5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

5.1 Os recursos necessários para as contratações decorrentes da Ata de Registro de 
Preços correrão por conta da Natureza da Despesa e do Programa de Trabalho próprios do 
ÓRGÃO GERENCIADOR e ORGÃOS PARTICIPANTES.  

 

6. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

6.1 O presente pregão eletrônico reger-se-á pelo critério de julgamento de MENOR PREÇO 
POR LOTE, no MODO DE DISPUTA ABERTO. 

 

7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

7.1 Poderão participar deste pregão eletrônico as pessoas físicas ou jurídicas que atuem 
em ramo de atividade compatível com o objeto licitado, e que estejam com Credenciamento 
regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme 
disposto no artigo 9º da Instrução Normativa SEGES/MP n. 3, de 2018. 

 7.1.1Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

7.2Não poderão participar do certame empresas impedidas de licitar e contratar nos termos 
do art. 38 da Lei nº 13.303/2016 e do art. 10 do Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos. 

7.3 - Não será permitida a participação na licitação de mais de uma empresa sob o controle 
de um mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas.  

7.3.1 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo 
econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços. 
Caso um licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas 
não serão levadas em consideração e serão rejeitadas. 

7.3.2- Para tais efeitos entendem-se que fazem parte de um mesmo grupo 
econômico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com 
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participação em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que 
dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa. 

7.4. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em 
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

7.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar 
nº123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 
seus artigos. 42 a 49. 

7.4.1.1.a assinalação do campo “não”, produzirá o efeito de o licitante não ter 
direito ao tratamento favorecido, diferenciado e simplificado previsto na Lei 
Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de 
pequeno porte ou sociedade cooperativa; 

7.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital, seus 
anexos e no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Sanemar, bem como 
de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital e no 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos; 

7.4.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

7.4.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 
condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.  

7.4.5. que a proposta foi elaborada de forma independente. 

7.5 A contratada deverá cumprir as normas previstas na Lei 12.846/2013, de 01/08/2013, 
“Lei Anticorrupção”, abstendo-se de cometer os atos tendentes a lesar a administração 
pública e denunciando a prática de irregularidades de que tiver conhecimento. 

7.6 Não serão admitidas na licitação as empresas punidas, no âmbito da Administração 
Pública, com as sanções prescritas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, no inciso III do 
art. 83 da Lei Federal n.º 13.303/2016 e nos incisos III e IV do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, 
bem como as que estejam inscritas no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas – CEIS, do Portal Transparência, da Controladoria Geral da União. 

7.7 Não será admitida a participação de licitantes em regime de consórcio. 
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8. CREDENCIAMENTO 

 

8.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

8.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, 
no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil. 

8.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização 
das transações inerentes a este Pregão. 

8.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 
provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

8.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

8.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação. 

8.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao 
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

 

9. DA CONEXÃO COM O SISTEMA E ENVIO DAS PROPOSTAS 

 

9.1 Observado o disposto nos itens 7 e 8 deste Edital, a participação neste pregão 
eletrônico dar-se-á por meio da conexão do licitante ao COMPRASNET, pela digitação de 
sua senha privativa e subsequente encaminhamento da proposta de preços, 
exclusivamente por meio do COMPRASNET no período compreendido entre a data de 
início e de encerramento do acolhimento das propostas, conforme subitem 4.1 deste Edital. 

9.2 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 



 
 

  
 

 

  
  
  
  

 

Av. Vereador Francisco Sabino da Costa, nº 907. Centro - Maricá -RJ – CEP.: 24900-100 

Telefone: (21) 2634-0534 

E-mail: licitacao@sanemar-sa.com.br 

Processo nº 31048/2019- Página 42 de 228 

Companhia de Saneamento de Maricá 
SANEMAR 

Processo 31048/2019 

Data do Início 20/12/2019 

Folha  

Rubrica  

9.3Ao licitante incumbirá, ainda, acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão. 

9.4.O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte 
(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob 
pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

 

10. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

10.1 A Proposta de Preços deverá ser inicialmente enviada exclusivamente por meio do 
COMPRASNET, em campo específico, a ser integralmente preenchido, inclusive com a 
indicação da marca e modelo do produto ofertado. 

10.1.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada. 

10.1.2 O Formulário de Proposta de Preços, em sua forma impressa, conforme 
Anexo V, somente será utilizado pelo licitante vencedor com vistas à readequação 
de sua oferta final. 

10.1.3 Os documentos anexados durante a inserção da proposta no campo 
“informações adicionais” (folders, prospectos, declarações, etc.) não poderão estar 
identificados, ou seja, não será admitida a veiculação do nome da empresa ou de 
seus representantes, utilização de material timbrado ou qualquer outro meio que 
facilite a identificação do licitante. 

10.1.4 O licitante deverá lançar no sistema eletrônico o VALOR DO LOTE, que 
deverá ser expresso, no máximo, com dois dígitos após a vírgula. 

10.1.5 As propostas não poderão impor condições ou conter opções diversas do 
objeto desta licitação. 

10.2. Os licitantes poderão encaminhar por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, 
então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

10.2.1. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, poderá ocorrer por meio de chave de acesso e senha. 
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10.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 
constantes dos sistemas. 

10.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão.  

10.5. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 
negociação e julgamento da proposta. 

10.6 A cotação de preços englobará todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem 
como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, despesas fiscais, 
financeiras, frete, transporte e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto 
desta licitação, salvo expressa previsão legal. Nenhuma reivindicação adicional de 
pagamento ou reajustamento de preços será considerada.  

10.6.1 Para fins de participação na licitação, o proponente que NÃO estiver 
localizado no Estado do Rio de Janeiro deverá acrescer aos preços que serão 
propostos no Sistema Eletrônico, o valor correspondente à diferença entre a 
alíquota de ICMS interna do Estado do Rio de Janeiro (20%) e aquela 
interestadual. Para fins de contratação, o licitante deverá equalizar sua proposta 
de preços, pois a Sanemar irá considerar o valor proposto calculado com a 
alíquota interestadual. 

No caso de produtos com alíquota diferenciada, será aplicado o percentual 
prescrito na norma reguladora. 

10.7 Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preço manifestamente 
inexequível e as que não atenderem às exigências do ato convocatório, assim como 
será(ão) desclassificada(s) a(s) propostas que apresentarem preço(s) unitário(s) e/ou 
total(ais) excessivo, considerados estes como aqueles superiores ao estimado pela 
Sanemar, mesmo após a negociação prevista no art. 84 do Regulamento Interno de 
Licitações e Contratos - RILC da Sanemar. 

10.8 Será considerado manifestamente inexequível o preço que não venha a ter 
demonstrada sua viabilidade para a perfeita execução do objeto licitado. 

10.9 A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas 
quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital.  
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10.10  Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

10.11  O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema 
COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos 
critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência. 

10.12O prazo de validade da Proposta será de 60 (sessenta) dias contados da data de 
abertura da sessão pública, conforme disposto no item 4. 

10.13 Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de 
validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da 
Sanemar, essa poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo. 

 

11. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

11.1 A partir do horário previsto no item 4.1 deste Edital, terá início à sessão de abertura do 
Pregão Eletrônico, ficando os licitantes no aguardo do término da análise da conformidade 
das propostas e início da disputa de preços, quando poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do COMPRASNET, sendo o licitante imediatamente informado do 
seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

11.1.1 O sistema ficará disponível para a disputa de lances de segunda a sexta-feira, no 
horário de 09h00min às 17h00min e, após esse período, será bloqueado para tal finalidade. 

11.2 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado, suas 
regras de aceitação e o limite de horário de funcionamento do sistema. 

11.3 Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance ofertado pelo 
próprio licitante e registrado no sistema. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo 
valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

11.4 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance, vedada a identificação do detentor do lance. 

11.5 No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 
Eletrônico, o COMPRASNET poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 
dos lances, retornando a Pregoeira, quando possível, sua atuação no certame, sem 
prejuízo dos atos realizados. 

11.6 Quando a desconexão da Pregoeira persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 
sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação 
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expressa aos participantes, através de aviso inserido em campo próprio do COMPRASNET 
(chat mensagem), divulgando, com antecedência mínima de 01 (uma) hora, data e hora 
para a reabertura da sessão. 

11.7 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, 
sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

11.8 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, 
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

11.9 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 
minutos do período de duração da sessão pública. 

11.10  A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 
dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período 
de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

11.11  Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 
pública encerrar-se-á automaticamente. 

11.12  Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício 
da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

11.13Caso não sejam apresentados lances, verificar-se-á a aceitabilidade da proposta de 
preços de menor valor, considerando-se o valor estimado para a contratação e o disposto 
no subitem 10.5. 

11.13.1 No caso de empate entre as propostas de menor preço e não sendo 
apresentados lances, sem prejuízo do disposto no item 11.3, será assegurada 
preferência como critério de desempate, sucessivamente, aos bens e serviços: (a) 
produzidos no País; (b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras; (c) 
produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País; e (d) produzidos ou prestados por empresas 
que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação. Persistindo o empate, o sorteio público será 
utilizado como critério de desempate, na forma prevista no inciso IV artigo 55 da Lei 
13.303/2016. 
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12. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

12.1 O julgamento obedecerá ao critério de menor preço por LOTE, na forma do item 6. 
Será declarada vencedora a proposta que apresentar o menor preço, observadas as regras 
deste Edital, especialmente o subitem 12.2. 

12.1.1 No momento da apresentação da proposta vencedora, considerando o valor 
do preço total de cada item, a mesma deverá ser apresentada com, no máximo, 2 
(duas) casas após a vírgula. 

12.1.2 As ofertas dos licitantes não poderão ultrapassar o limite dos preços unitários 
de cada item, conforme apurados pela Sanemar e consignados na Planilha 
Estimativa de Quantitativo e Preços Unitários, sob pena de desclassificação da 
proposta de preços, ainda que esta consigne o menor valor do lote. 

12.2 O sistema informará o licitante detentor da proposta de preços ou do lance de menor 
valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, 
quando for o caso, após verificação de empate ficto, nos termos do subitem 12.4 deste 
Edital, cabendo decisão, pelo Pregoeiro, acerca da aceitação do menor lance ofertado e, 
ainda, negociação visando a sua redução. 

12.3 Havendo empate ficto no momento do julgamento das propostas, será assegurada às 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte preferência na contratação, caso a proposta 
de menor preço tenho sido apresentada por empresa que não detenha tal condição. 

12.3.1 Para efeito da verificação da existência de empate, no caso das 
microempresas ou das empresas de pequeno porte, serão consideradas as propostas 
por estas apresentadas iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) àquela mais 
bem classificada. 

12.3.2  Havendo empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada para apresentar proposta de preço inferior àquela de menor preço do 
certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, após o encerramento da fase de 
lances, sob pena de preclusão. 

b) caso a microempresa ou empresa de pequeno porte, que se apresente na forma da 
alínea a, abdique desse direito ou não venha a ser contratada, serão convocadas, na 
ordem classificatória, as demais que se enquadrem na mesma hipótese, para o 
exercício de igual direito. 

c) na situação de empate na forma antes prevista, inexistindo oferta de lances e 
existindo equivalência nos valores apresentados por mais de uma microempresa ou 
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empresa de pequeno porte, o sistema identificará aquela que primeiro inseriu sua 
proposta, de modo a possibilitar que esta usufrua da prerrogativa de apresentar oferta 
inferior à melhor classificada. 

12.3.3  Caso nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte venha a ser 
contratada pelo critério de desempate, o objeto licitado será adjudicado em favor da 
proposta originalmente de menor preço do certame. 

12.5 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, a Pregoeira examinará a 
proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua 
aceitabilidade. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 

  12.5.1 Ocorrendo a situação a que se refere o subitem 12.4 e/ou subitem 12.5 deste 
Edital, a Pregoeira poderá negociar com o licitante para que seja obtido melhor 
preço. 

12.6 Somente na fase de negociação ou na fase de revogação, o licitante terá 
conhecimento do valor máximo estimado admitido pelo ÓRGÃO GERENCIADOR para a 
presente contratação, ressalvando-se os casos de publicidade do valor estimado, conforme 
disposto no caput do artigo 34 da Lei 13.303/2016. 

12.7 Transcorrida a etapa de negociação, serão consideradas desclassificadas as 
propostas que apresentarem preço(s) unitário(s) e/ou total(ais) excessivo(s), considerados 
estes como aqueles superiores ao estimado pela Sanemar. 

12.8 O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos os 
atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no 
endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. 

12.9A critério da Pregoeira poderão ser relevados erros ou omissões formais de que não 
resultem prejuízo para o entendimento das propostas de preços. 

 

13. DO CADASTRO RESERVA 

 

13.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços 
ao valor da proposta do licitante mais bem classificado, para a formação do Cadastro de 
Reserva, sendo incluído, na respectiva ata, o registro dos que aceitarem cotar o objeto com 
preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame.  

http://www.compras.rj.gov.br/
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 13.1.1 Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores 
quantos necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a 
quantidade total estimada para cada LOTE. 

 13.1.2 A apresentação de novas propostas, na forma deste item, não prejudicará o 
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 

13.2 Serão registrados na ata de registro de preços, nesta ordem: 

a) os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa 
competitiva;  

b) os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceitado cotar o objeto em 
valor igual ao do licitante mais bem classificado na sequência da classificação do 
certame, assim como dos licitantes que mantiverem suas propostas originais. 

 13.2.1 Se houver mais de um licitante na situação de que trata a alínea b, primeira 
parte, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase 
competitiva. 

 13.2.2 A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser 
respeitada para as contratações, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR realizar os devidos 
registros na Ata de Registro de Preços, para a sua atualização. 

13.3 Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto nos itens 14 e 15, serão convocados para assinar a Ata de Registro de Preços.  

13.4 O Cadastro de Reserva poderá ser empregado no caso de exclusão do primeiro 
colocado na Ata de Registro de Preços, nas seguintes ocorrências:  

a) cancelamento do registro do fornecedor, quando este descumprir as condições da 
Ata de Registro de Preços; não retirar a nota de empenho ou instrumento 
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; sofrer sanção prevista no inciso III do art. 83 da Lei 
nº 13.303/16;ou praticar as condutas descritas no artigo 7º da Lei Federal nº 
10.520/2002. 

b) cancelamento do registro de preços, por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 
comprovados e justificados, causados por razão de interesse público ou a pedido do 
fornecedor. 
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14. DOS DOCUMENTOS A SEREM ENCAMINHADOS PELO LICITANTE 
DETENTOR DA MELHOR PROPOSTA 

 

14.1 Efetuados os procedimentos previstos no item12 e 13 deste Edital, o licitante detentor 
da melhor proposta ou do lance de menor valor, deverão apresentar no endereço: Av. 
Vereador Francisco Sabino da Costa, nº 907. Centro - Maricá -RJ – CEP.: 24900-100, no 
prazo máximo de 3 (três) dias úteis contados do encerramento da etapa de lances da 
sessão pública, os originais ou cópias autenticadas documentos elencados abaixo:  

a) declaração de que não foram aplicadas penalidades de suspensão temporária da 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública 
Municipal Direta ou Indireta, salvo se o efeito da penalidade se restringir ao âmbito 
do órgão sancionador, ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar pela 
União, Estado, Distrito Federal ou pela unidade federativa a que está vinculada ao 
ÓRGÃO GERENCIADOR, cujos efeitos ainda vigorem, na forma do Anexo VI – 
Declaração de Inexistência de Penalidade 

b)os documentos de habilitação previstos no item 15; 

c)a proposta de preços relativa ao valor arrematado, inclusive, se for o caso, 
detalhando a planilha de custos. 

  

14.1.1A Pregoeira deve conceder prazo de 2 (dois) dias úteis prorrogáveis por 
igual período, para que o licitante corrija os defeitos constatados em seus 
documentos de habilitação, apresentando, se for o caso, nova documentação, 
conforme determina o artigo 97 do Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos. 

 

14.2 A apresentação dos documentos de que trata o item 14.1 deverá ser feita em envelope 
lacrado, identificado na sua parte externa da seguinte forma: 

 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS – PE Nº 04/2020 

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ 

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES 

AV. VEREADOR FRANCISCO SABINO DA COSTA Nº 907. CENTRO - MARICÁ -RJ – 
CEP.: 24900-100 
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14.2.1 Uma vez recebidos os documentos, a Pregoeira realizará a Consulta 
Consolidada de Pessoa Jurídica, obtida no site do tribunal de Contas da União, no 
endereço eletrônico: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br. 

14.2.1.1 Caso o licitante conste no Cadastro mencionado no item 14.2.1, com o 
registro de penalidade que impeça a sua participação em licitação ainda em vigor, 
não poderá prosseguir no certame, cabendo à Pregoeira declarar tal condição.  

14.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que já 
constem do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf. 

14.3.1 É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública. 

12.3.2 Caso alguma documentação conste como pendente no Sicaf, a mesma 
deverá ser entregue nos termosdo subitem 14.2. 

 

15. DA HABILITAÇÃO 

 

15.1 Os documentos de habilitação mencionados na alínea b, do item 14.1 são os indicados 
nos itens a seguir:  

 

15.2 Habilitação Jurídica 

15.2.1. Para fins de comprovação da habilitação jurídica, deverão ser apresentados, 
conforme o caso, os seguintes documentos: 

15.2.1.1 Pessoa Natural ou Empresário Individual:  

a) cédula de identidade; 

b) comprovante de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (registro 
comercial), no caso de empresário individual, a cargo da Junta Comercial da 
respectiva sede.  

15.2.1.2 Pessoa Jurídica:  

a) cédula de identidade do responsável pela assinatura do contrato e/ou procuração 
para o ato (caso não seja administrador a pessoa que irá representá-la); 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado;  

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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c) documento de eleição dos administradores, procuração ou ata de assembleia que 
outorgou poderes ao(s) representante(s), em caso dessa atribuição e do(s) dados 
pessoais dos representante(s) não constarem do estatuto ou contrato social;  

d) decreto de autorização, em se tratando de sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade desempenhada assim o exigir.  

 

15.3 Regularidade Fiscal 

  

15.3.1 Para fins de comprovação de regularidade fiscal, deverão ser apresentados os 
seguintes documentos: 

a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e/ou no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica (CNPJ), conforme o caso;  

b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

c) prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede do licitante, que será realizada da seguinte forma:  

c.1) Fazenda Federal: prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, 
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria–Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

c.2) Fazenda Estadual: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão 
Positiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Operações relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, expedida pela Secretaria de Estado de 
Fazenda, ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, em razão do 
objeto social, está isento de inscrição estadual; 

c.3) Fazenda Municipal: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão 
Positiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 
ISS, ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, em razão do objeto 
social, está isento de inscrição municipal; 



 
 

  
 

 

  
  
  
  

 

Av. Vereador Francisco Sabino da Costa, nº 907. Centro - Maricá -RJ – CEP.: 24900-100 

Telefone: (21) 2634-0534 

E-mail: licitacao@sanemar-sa.com.br 

Processo nº 31048/2019- Página 52 de 228 

Companhia de Saneamento de Maricá 
SANEMAR 

Processo 31048/2019 

Data do Início 20/12/2019 

Folha  

Rubrica  

d) declaração de que não são empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, tampouco menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inc. XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal;  

e) declaração de que não é adotada relação trabalhista caracterizando trabalho forçado ou 
análogo a trabalho escravo, conforme disposto nas Leis Federais nº 9.777/1998 e nº 
10.803/2003. 

15.3.2 Na hipótese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, 
na forma da lei, não obstante a obrigatoriedade de apresentação de toda a 
documentação habilitatória, a comprovação da regularidade fiscal somente será 
exigida para efeito de assinatura do Contrato, caso se sagre vencedora na licitação. 

15.3.2.1 Caso a documentação apresentada pela microempresa ou pela empresa de 
pequeno porte contenha alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, lhe 
será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da declaração do vencedor 
do certame (no momento imediatamente posterior à fase de habilitação), para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas que tenham efeito negativo. 

15.3.2.2 O prazo acima poderá ser prorrogado por igual período, mediante 
requerimento do interessado, a critério exclusivo da Administração Pública. 

15.3.2.3 A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais. 

 

15.4 Qualificação Econômico-Financeira 

 

15.4.1 Para fins de comprovação de qualificação econômico-financeira, deverão ser 
apresentados os seguintes documentos: 

a) declaração a respeito da caracterização de situação de falência, insolvência ou 
concordata deferida antes da vigência da Lei Federal nº 11.101/2005;  

b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercício 
social, exigíveis na forma da lei, com a comprovação, pelo particular, de índices de 
liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC), e solvência geral (SG) iguais ou 
superiores a 1 (um), vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais 
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. A exigência de qualquer 
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outro índice contábil diferente deverá ser informada e justificada pela área 
demandante no Formulário de Planejamento da Contratação;  

c) comprovação de patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor da 
proposta da licitante, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da 
apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização por índices 
oficiais. 

 

15.4.2 O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar registrados na 
Junta Comercial ou órgão equivalente na forma da legislação vigente.  

 

15.5 Qualificação Técnica 

 

15.5.1 Para fins de comprovação de qualificação técnica, deverá(ão) ser 
apresentado(s) o(s) seguinte(s) documento(s): 

a) atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado 

informando que a licitante já executou objeto compatível e pertinente em 

quantidades, características e prazos com o objeto da licitação, podendo ser 

exigida experiência correspondente a até 50% (cinquenta por cento) do 

referido objeto, admitido o somatória de atestados, que indiquem nome, 

função, endereço e o telefax de contato do(s) atestador(es), ou qualquer 

outro meio para eventual contato pela Sanemar; 
b) folder(es), catálogos, endereço de site ou qualquer documentação que 

informe sobre a qualidade de seus materiais. 

 

  

15.6 Declaração Relativa ao Trabalho de Menores 

15.6.1 Para fins de comprovação de atendimento do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição 
Federal deverá ser apresentada declaração do licitante de que não possui em seu quadro 
funcional nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, na forma do Anexo VII –
Declaração para Atendimento ao art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. 
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15.7 Declaração de Atendimento à Lei Complementar nº 123/06 

15.7.1 Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
deverá apresentar declaração de que cumprem os requisitos previstos na Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/06, em especial quanto ao seu artigo 3º, na forma do 
Anexo VIII – Declaração para microempresa, empresa de pequeno porte, empresário 
individual e cooperativas enquadradas no art. 34, da lei nº 11.488, de 2007 

 

15.8 Declaração Trabalhista 

15.8.1 declaração de que não é adotada relação trabalhista caracterizando trabalho 
forçado ou análogo a trabalho escravo, conforme disposto nas Leis nº 9.777/1998 e 
nº 10.803/2003. 

15.9Os documentos exigidos para fins de habilitação deverão ser apresentados no original 
ou em cópia reprográfica autenticada. 

15.10As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, 
reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

15.11 Constatado o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação pela própria Pregoeira, na 
hipótese de inexistência de recursos, ou pelo DIRETOR PRESIDENTE na hipótese de 
existência de recursos. 

15.12 Se o licitante desatender às exigências previstas no item 14, a Pregoeira examinará a 
oferta subsequente na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo a sua habilitação, repetindo esse procedimento sucessivamente, se for 
necessário, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo 
licitante declarado vencedor.  

15.13 A regularidade fiscal das empresas poderá ser comprovada por meio de certidão 
negativa de débito ou por certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do artigo 
206 do Código Tributário Nacional – CTN. 

15.14 O ÓRGÃO GERENCIADOR, a seu exclusivo critério, poderá a qualquer momento, 
solicitar às Licitantes informações e esclarecimentos dos documentos de habilitação 
apresentados, fixando, para isso, o prazo improrrogável de 2 (dois) dias úteis. O não 
atendimento ao estabelecido neste subitem implicará na inabilitação da Licitante faltosa. 

15.15 Em caso de reincidência de recusa, será caracterizado como descumprimento das 
obrigações estando à empresa CONTRATADA sujeita as penalidades previstas no artigo 83 
da Lei Federal nº 13.303/16. 
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16 DOS RECURSOS 

 

16.1 O licitante interessado em interpor recurso deverá manifestar-se imediatamente após a 
declaração de vencedor pela Pregoeira, expondo os motivos por meio do sistema 
eletrônico.  

 16.1.1 Na hipótese de ser aceito o Recurso, será concedido o prazo de 3  (três) dias 
úteis para apresentação das razões, ficando os demais licitantes desde logo intimados 
para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual período, que começará a contar do 
término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata do processo 
administrativo mediante requerimento dirigido à Pregoeira. 

16.2 As razões e contrarrazões de recurso deverão obrigatoriamente ser enviadas por 
campo próprio no Portal de Compras Governamentais - COMPRASNET, desde que 
observado o prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da declaração de vencedor do 
certame. 

16.3 A não apresentação das razões acarretará como consequência a análise do recurso 
apenas pela síntese da manifestação a que se refere o item 16.1. 

16.4 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela Pregoeira ao vencedor. 

16.5 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

16.6 Os recursos serão analisados pelo Pregoeiro que, reconsiderando ou não sua decisão, 
no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o respectivo parecer apreciação do Diretor 
Presidente que poderá acolhê-lo ou rejeita-lo, apresentando fundamentada justificativa. 

16.7 Na análise recursal, quando pertinente, a Pregoeira poderá valer-se de suporte técnico 
ou orientação jurídica, que emitirá a respectiva manifestação por escrito. 

 

17 DA ADJUDICAÇÃO E LAVRATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

17.1 Não sendo interposto recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto do certame ao 
arrematante, com a posterior homologação do resultado pelo DIRETOR-PRESIDENTE. 
Havendo interposição de recurso, após o julgamento, o DIRETOR-PRESIDENTE adjudicará 
e homologará o procedimento. 
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17.2 Uma vez homologado o resultado da licitação peloDIRETOR-PRESIDENTE, o licitante 
vencedor, assim como os licitantes que reduziram seus preços ao valor da proposta do 
licitante mais bem classificado, para a formação do Cadastro de Reserva, serão 
convocados, por escrito, com uma antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para a 
lavratura da Ata de Registro de Preços.  

17.2.1 Na Ata de Registro de Preços são registrados os preços, os fornecedores, os 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES e as condições a serem praticadas, conforme definido 
neste edital e no Anexo I, – Termo de Referência. 

17.3 Como condição para a lavratura da Ata de Registro de Preços o vencedor, assim como 
os licitantes que reduziram seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem 
classificado para a formação do Cadastro de Reserva, deverão apresentar a Declaração de 
Elaboração Independente de Proposta, constante do Anexo IV. 

17.4 Na hipótese de não atendimento do item 17.3 poderá o ÓRGÃO 
GERENCIADOR proceder à convocação dos demais licitantes, caso não tenha sido 
formado o Cadastro de Reserva mencionado no item 13, observada a ordem de 
classificação, caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se 
às penalidades legalmente estabelecidas e sem prejuízo de vir a indenizar eventuais danos 
decorrentes da sua recusa. 

17.5 Deixando o adjudicatário de lavrar a Ata de Registro de Preços no prazo fixado, sem 
prejuízo da aplicação das sanções administrativas ao faltoso, após a licitação ter retornado 
a fase de habilitação pelo DIRETOR PRESIDENTE, poderá a Pregoeira examinar as ofertas 
subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, até a apuração de 
uma que atenda ao Edital, caso não tenha sido formado o Cadastro de Reserva 
mencionado no item 13. 

17.6 Uma vez formado o Cadastro de Reserva mencionado no item 13, serão os 
fornecedores convocados na ordem de classificação. 

17.7 Uma vez lavrada a Ata de Registro de Preços o ÓRGÃO GERENCIADOR e os 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES estarão aptos a proceder aos procedimentos para as 
respectivas contratações, estes últimos desde que observadas às condições do item 20. 

 

18 DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

 

18.1 Dentre outras atribuições inerentes à licitação, cabe ao ÓRGÃO GERENCIADOR a 
prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços, e 
ainda o seguinte: 
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  a) provocar a abertura do sistema financeiro de registro de preços; 

b) consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, 
promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos 
encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização; 

c) promover atos necessários à instrução processual para a realização do 
procedimento licitatório; 

d) confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto à ser 
licitado, inclusive quanto aos quantitativos e termo de referência ou projeto básico; 

  e) gerenciar a ata de registro de preços; 

  f) conduzir eventuais renegociações dos preços registrados; 

g) aplicar, garantida e ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes 
das infrações no procedimento licitatório; 

h) aplicar, garantida e ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento 
das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 

18.2 O órgão gerenciador poderá solicitar auxílio técnico aos órgãos participantes para 

execução das atividades previstas nas letras “c”, “d” e “f”.” 

 

19 DA CONTRATAÇÃO PELO ÓRGÃO GERENCIADOR E PELOS ÓRGAOS 
PARTICIPANTES 

19.1 A Ata de Registro de Preços é documento vinculativo, de caráter obrigacional, com 
efeito de compromisso para futura contratação, nos termos definidos no Anexo I – Termo 
de Referência. 

19.2 A contratação com o Fornecedor registrado não é obrigatória e será realizada de 
acordo com a necessidade do ÓRGÃO GERENCIADOR e dos ÓRGÃOS 
PARTICIPANTES. 

  19.2.1 No caso de efetiva contratação pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e ÓRGÃOS 
PARTICIPANTES a prioridade de aquisição será para os itens/lotes das cotas reservadas, 
quando houverem. 

19.3 Compete ao ÓRGÃO GERENCIADOR e aos ÓRGÃOS PARTICIPANTES promover 
as ações necessárias para as suas próprias contratações, durante o prazo de validade da 
Ata de Registro de Preços. 
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19.4 A contratação realizada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelos ÓRGÃOS 
PARTICIPANTES será formalizada por celebração de instrumento contratual, constante do 
ANEXO XIII do Edital. 

19.5 O ÓRGÃO GERENCIADOR e os ÓRGÃOS PARTICIPANTES deverão verificar 
a manutenção das condições de habilitação e realizar a Consulta Consolidada de Pessoa 
Jurídica, obtida no site do Tribunal de Contas da União, no endereço eletrônico: 
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br,para constatar a inexistência de penalidade cujo efeito 
ainda vigore.  

19.6 O Fornecedor registrado deverá manter durante toda a vigência da Ata de Registro de 
Preços a compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições 
exigidas na licitação, inclusive as referentes à habilitação e às condições de participação.  

 

20 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 

20.1 Os pagamentos serão realizados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e ÓRGÃOS 
PARTICIPANTES, de acordo com as contratações realizadas por cada um deles 

20.1.1 Os pagamentos do ÓRGÃO GERENCIADOR serão realizados mediante crédito em 
conta corrente do Banco do Brasil, cujo número e agência deverão ser informados no 
formulário “Solicitação de Cadastro de Credor” – Anexo IX que deverá ser apresentado até 
a efetiva contratação. 

20.2 O pagamento será realizado à vista, a depender do quantitativo empenhado, conforme 
necessidade do ÓRGÃO. 

20.3 Os pagamentos, pelos ÓRGÃOS PARTICIPANTES, serão efetuados, 
obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente da instituição financeira contratada 
por cada um deles, cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a 
efetiva contratação. 

20.4 No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua 
agência da instituição financeira contratada pela CONTRATANTE ou caso verificada pelo 
CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da 
instituição financeira contratada, abrir ou manter conta corrente naquela instituição 
financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra 
instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais 
serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA. 

20.5 O pagamento será feito após a apresentação do documento de cobrança, no prazo de 
trinta dias da data de sua certificação pelo fiscal do contrato, por meio de ordem bancária 
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emitida por processamento eletrônico, em instituição financeira credenciada, a crédito da 
Contratada 

20.6 Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, 
devidamente atestada por agentes designados pelo DIRETOR-PRESIDENTE, ou, em se 
tratando o CONTRATANTE de órgão componente da Administração Pública do Município 
de Maricá pelos agentes designados pela Autoridade Competente do próprio órgão. 

20.7Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer fatura por culpa do 
CONTRATADO, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem 
a partir da data da respectiva reapresentação. 

20.8 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato 
ou fato atribuível ao CONTRATADO, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo 
IGP-M calculado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas - FGV e juros moratórios de 
0,5% ao mês, calculado pro rata die. 

20.9 O pagamento será efetuado em parcela única, no prazo estabelecido no item 20.5. A 
aceitação do objeto desta licitação dar-se-á por Comissão de Fiscalização, devidamente 
nomeada e designada para este fim pelo DIRETOR-PRESIDENTE.  

20.10O contratado deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, consoante o Protocolo ICMS 
nº 42/2009, 

20.10.1 Todos os arquivos de NF-e oriundos de fornecedor (arquivo XML) 
encaminhados à Sanemar deverão ser enviados para os e-mails: 
financeiro.sanemar@gmail.com e patrimônio@sanemar-sa.com.br. 

20.10.2 Ficará a critério dos ÓRGÃOS PARTICIPANTES a indicação da forma de 
recebimento da NF-e. 

 

20.11 O pagamento deve estar condicionado ao recebimento das parcelas mensais, e deve 
ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal eletrônica, que deve conter o 
detalhamento do objeto executado. 

 

21 DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

21.1 O registro do Fornecedor será cancelado quando: 

a) forem descumpridas as condições da Ata de Registro de Preços; 

mailto:financeiro.sanemar@gmail.com
mailto:patrim�nio@sanemar-sa.com.br


 
 

  
 

 

  
  
  
  

 

Av. Vereador Francisco Sabino da Costa, nº 907. Centro - Maricá -RJ – CEP.: 24900-100 

Telefone: (21) 2634-0534 

E-mail: licitacao@sanemar-sa.com.br 

Processo nº 31048/2019- Página 60 de 228 

Companhia de Saneamento de Maricá 
SANEMAR 

Processo 31048/2019 

Data do Início 20/12/2019 

Folha  

Rubrica  

b) não for retirada a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

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

d) sofrer sanção prevista no inciso III do caput do art. 83 da Lei nº 13.303, de 2016, 
ou Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar pela União, Estado, Distrito 
Federal ou pela unidade federativa a que está vinculada ao ÓRGÃO 
GERENCIADOR, cujos efeitos ainda vigorem, ou praticar as condutas descritas no 
artigo 7° da Lei Federal nº 10.520/2002. 

21.1.1 O cancelamento do registro nas hipóteses previstas nas alíneas a, b e c do item 22.1 
será formalizado por despacho do ÓRGÃO GERENCIADOR, assegurado o contraditório e 
a ampla e prévia defesa. 

21.2 O cancelamento do Registro de Preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados: 

a) por razão de interesse público; ou 

b) a pedido do Fornecedor. 

 

22 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES 

 

22.1 O licitante que, convocado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, não celebrar o contrato, 

deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal na forma do 
artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, ficará, sem prejuízo das demais cominações legais, 
sujeito as seguintes sanções: 
 
a) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública do Município de Maricá, 
com a consequente suspensão de seu registro no Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de 
até 5 (cinco) anos; 
 
b) multas previstas em edital e no contrato. 
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22.1.1 As condutas verificadas pela Sanemar, para fins deste item são assim 
consideradas: 
I – retardar a execução do objeto, qualquer ação ou omissão do licitante que 
prejudique o bom andamento da licitação, inclusive deixar de entregar a amostra no 
prazo assinalado no edital, que evidencie tentativa de indução a erro no julgamento, 
ou que atrase a assinatura do contrato ou da ata de registro de preços; 
II – não manter a proposta, a ausência de seu envio, bem como a recusa do envio 
de seu detalhamento, quando exigível, ou ainda o pedido, pelo licitante, da 
desclassificação de sua proposta, quando encerrada a etapa competitiva, desde que 
não esteja fundamentada na demonstração de vício ou falha na sua elaboração, que 
evidencie a impossibilidade de seu cumprimento; 
III – falhar na execução contratual, o inadimplemento grave ou inescusável de 
obrigação assumida pelo contratado; 
IV – fraudar na execução contratual, a prática de qualquer ato destinado à obtenção 
de vantagem ilícita, induzindo ou mantendo em erro a Administração Pública; e 
V – comportar-se de modo inidôneo, a prática de atos direcionados a prejudicar o 
bom andamento do certame ou do contrato, tais como fraude ou frustração do 
caráter competitivo do procedimento licitatório, ação em conluio ou em 
desconformidade com a lei, indução deliberada a erro no julgamento, prestação falsa 
de informações, apresentação de documentação com informações inverídicas, ou 
que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor 
original.  

 
22.2 Ocorrendo qualquer outra infração legal ou contratual, o contratado estará sujeito, 
sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, 
que deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:  
 
a) advertência; 
b) multa administrativa;  
c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Entidade Sancionadora; 
 
22.3 A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza, a gravidade 
da falta cometida, os danos causados à CONTRATANTE e as circunstâncias agravantes e 
atenuantes.  
 

22.3.1Quando a penalidade envolver prazo ou valor, os critérios estabelecidos no 
item 22.3 também deverão ser considerados para a sua fixação. 
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22.4 As sanções previstas no item 22 serão impostas pelo Ordenador de Despesa da 
CONTRATANTE. 
 
22.5 A advertência previstas na alínea a do item 22.2: 
 
 a) deve ser aplicada por escrito sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, assim 
entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a CONTRATANTE. 
 
22.6 As multas administrativas, previstas na alínea b do item 22.1 e na alínea b, do item 
22.2: 
 
a) corresponderão ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do 
empenho se não houver previsão de celebração de instrumento contratual, aplicadas de 
acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas; 
b) poderão ser aplicadas cumulativamente a qualquer outra;  
c) não têm caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por 
perdas e danos das infrações cometidas;  
d) deverão ser graduadas conforme a gravidade da infração; 
e) nas reincidências específicas, deverão corresponder ao dobro do valor da que tiver sido 
inicialmente imposta; 
f) deve ser aplicada, após regular processo administrativo, segundo os seguintes 
parâmetros:   

I - quando se tratar de multa moratória:  

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor 
correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) 
dias de atraso;  

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor 
correspondente à parte inadimplente, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, até o 
limite máximo de 20%. 

II - quando se tratar de multa compensatória:  

a) até 10% em caso de inexecução parcial do objeto pela CONTRATADA ou nos casos de 
rescisão do contrato, calculada sobre a parte inadimplida; 

b) até 20% do valor calculado sobre o valor total da contratação, pela inexecução total.  

III – quando se tratar de multa administrativa, de caráter sancionatório: 
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a) Será aplicada pelas infrações cometidas e descumprimento das obrigações contratuais 
acessórias, não possuindo caráter compensatório.  

b) Poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra penalidade, inclusive pode ser 
cumulada multa moratória com multa compensatória, nos termos do art. 83 §2° da Lei 
13.303/2016 e observará os seguintes percentuais:  

b.1) corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento), aplicada de acordo com a 
gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;  

b.2) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver 
sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do 
valor do contrato ou do empenho. 

c) deverá respeitar o limite do artigo 412 do Código Civil Brasileiro.  

d) poderá ser descontada da garantia do Contrato, se houver previsão de garantia. 

22.6.1 As multas porventura aplicadas serão consideradas dívidas líquidas e certas, 
ficando a CONTRATANTE autorizado a descontá-las das garantias prestadas, e caso 
estas sejam insuficientes ou não exista previsão contratual, dos pagamentos devidos 
à CONTRATADA; ou ainda, quando for o caso, cobrá-las judicialmente, servindo para 
tanto, o instrumento contratual como título executivo extrajudicial. 

 

22.7 A penalidade de impedimento de contratar com a Administração Pública do Município 
de Maricá, prevista na alínea “a”, do subitem22.1, deve ser aplicada, após regular processo 
administrativo, pelo prazo não superior a 5 (cinco) anos, segundo os seguintes parâmetros:  

a) Período mínimo de 6 (seis) meses se não assinar o contrato/ata de registro de preços ou 
não aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de 
validade de sua proposta;  

b) Período mínimo de 6 (seis) meses se  deixar de entregar a documentação exigida para o 
certame;  

c) Período mínimo de 6 (seis) meses se ensejar o retardamento da execução ou da entrega 
do objeto da licitação sem motivo justificado;  

d) Período mínimo de 6 (seis) meses se não mantiver a sua proposta, salvo se em 
decorrência de fato superveniente, devidamente justificado;  

e) Período mínimo de 1 (um) ano se falhar na execução contratual, der causa à inexecução 
total ou parcial do contrato, sem motivo justificável;  



 
 

  
 

 

  
  
  
  

 

Av. Vereador Francisco Sabino da Costa, nº 907. Centro - Maricá -RJ – CEP.: 24900-100 

Telefone: (21) 2634-0534 

E-mail: licitacao@sanemar-sa.com.br 

Processo nº 31048/2019- Página 64 de 228 

Companhia de Saneamento de Maricá 
SANEMAR 

Processo 31048/2019 

Data do Início 20/12/2019 

Folha  

Rubrica  

f) Período mínimo de 2 (dois) anos se comportar-se de forma inidônea, apresentar 
documento falso, fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato; 

 

22.8 A penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a CONTRATANTE, prevista na alínea “c”, do subitem 22.2, deve ser 
aplicada, após regular processo administrativo, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos, 
segundo os seguintes parâmetros:  

a) Período mínimo de 6 (seis) meses se o licitante/contratado faltoso, sancionado com 
multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido.  

b) Período mínimo de 1 (um) ano se após ter sido advertido, não manter as condições de 
habilitação na licitação durante a vigência do contrato ou de pagamento exigidos como 
condição à obtenção do recibo de adimplemento; 

c) Período mínimo de 6 (meses) meses na ocorrência de qualquer outra infração legal ou 
contratual não prevista no subitem 22.1. 

 

22.8.1 As sanções previstas no subitem 22.2 poderão também ser aplicadas às 
empresas ou aos profissionais que, em razão de contratos com empresas públicas e 
sociedades de economia mista, que: 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a empresa pública ou a 
sociedade de economia mista em virtude de atos ilícitos praticados.  

22.9 As penalidades previstas no item 22 também poderão ser aplicadas aos licitantes e ao 
adjudicatário.  

22.10 A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do 
Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia. 

22.11 A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que 
indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação 
da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo valor, se 
for o caso. 

22.11.1 Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia. 
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22.11.2 A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a 
apresentação da defesa prévia.  

22.11.3 A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 10 (dez) dias úteis.  

22.11.4 Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela 
autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a 
demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.  

22.11.5 Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem penalizados com as 
sanções de suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de 
contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer ente ou 
entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal ficarão impedidos 
de contratar com a entidade sancionadora enquanto perdurarem os efeitos da 
respectiva penalidade. 

22.12 As penalidades serão registradas pela CONTRATANTE, que também deverá 
informar os dados relativos às sanções por ela aplicadas aos CONTRATADOS de forma a 
manter atualizado o cadastro de empresas inidôneas de que trata os artigos 22 e 23 da Lei 
Federal nº 12.846/2013. 

22.13 Aplicam-se a esta licitação as normas de direito penal contidas nos artigos 89 a 99 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  

22.14 Aplicam-se também as sanções previstas na Lei Federal nº 12.846/2013, salvo as 
previstas nos incisos II, III e IV do caput do art. 19 da referida Lei.  

22.15 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo 
estipulado pela CONTRATANTE, sem que haja justo motivo para tal, caracterizará o 
descumprimento total da obrigação assumida e determinará a aplicação de multa de 5% 
(cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicação das demais 
sanções administrativas. 

22.16 Diante da inexistência de Manual de Procedimentos para Aplicação de Sanções da 
Sanemar, as sanções administrativas e demais penalidades observarão o disposto no 
presente edital e respectivo instrumento contratual. 

 

23 DA ACEITAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL 

 

23.1 Executado o contrato, o seu objeto será recebido na forma prevista nos artigos 200 e 
203 do Regulamento Interno de Licitações Contratos ÓRGAO GERENCIADOR ou 
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conforme prescrito nos Regulamentos Internos de Licitações e Contratos dos ÓRGÃOS 
PARTICIPANTES, dependendo de quem será o CONTRATANTE. 

23.2 O recebimento provisório ou definitivo do objeto do Contrato não exclui a 
responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do 
Contrato. 

23.3 O CONTRATADO é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às 
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados. 

23.4Salvo se houver exigência a ser cumprida pelo adjudicatário, o processamento da 
aceitação provisória ou definitiva deverá ficar concluído no prazo de 90 (noventa) dias úteis, 
contados da entrada do respectivo requerimento, conforme artigo 201 do Regulamento 
Interno de Licitações e Contratos - RILC do ÓRGÃO GERENCIADOR. 

 a) O recebimento provisório e definitivo dos ÓRGÃOS PARTICIPANTES será feito 
de acordo com o regulamento interno de cada um. 

 

24 DA GARANTIA 

Não será exigida garantia. 

 

25 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

25.1 É facultada à Pregoeira ou ao DIRETOR-PRESIDENTE, em qualquer fase da licitação, 
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente da proposta. 

25.2 A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente 
de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro, de acordo com o art. 62 da Lei Federal 
n.º 13.303/2016, assegurado o direito de defesa sobre os motivos apresentados para a 
prática do ato de revogação ou anulação.  

 25.2.1 A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 
indenizar, conforme art. 62, § 1o  da Lei nº 13.303/2016. 

25.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do término.   
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25.4 A homologação do resultado desta licitação não importará direito à contratação. 

25.5 Os casos omissos serão resolvidos observando o disposto na Lei nº 13.303/16 e no 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Sanemar. 

25.6 Para todos os fins de direito, obrigações e responsabilidades das partes, vinculam-se 
ao presente edital o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Sanemar e a Lei 
13.303/2016, como se nele tivessem transcritos. 

25.7Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis caso 
apresentem na licitação qualquer declaração falsa que não corresponda à realidade dos 
fatos.  

25.8 Para fins de aplicação das sanções administrativas constantes no presente edital, o 
lance é considerado proposta de preços. 

25.9 O foro central da comarca de Maricá fica designado como o competente para dirimir 
quaisquer controvérsias relativas a este Pregão e a adjudicação, contratação e execução 
dela decorrentes. 

 

Maricá,          de                 de 2020. 

 

 

___________________________________________________ 

EDES FERNANDES DE OLIVEIRA 

DIRETOR PRESIDENTE 

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ 
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ANEXO I 

TERMO DEREFERÊNCIA 

 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRO DE ESCRITÓRIO EM 

GERAL 

 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 Este Termo de Referência define as condições para eventual “AQUISIÇÃO DE 

MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO EM GERAL”, que será realizado na modalidade Pregão, 

através do Sistema de Registro de Preços, visando atender às necessidades da Companhia 

de Saneamento de Maricá - SANEMAR, bem como para utilização dos possíveis órgãos 

participantes desta aquisição, desde que esteja sob o regime da Lei Federal nº 13.303/2016, 

na forma do artigo 2º do Decreto Municipal nº 135/2013. 

2 OBJETO 

2.1 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO EM 

GERAL, de forma eventual, visando atender às necessidades da SANEMAR e dos demais 

Órgãos Participantes, desde que estejam sob o regime da Lei Federal nº 13.303/2016, 

conforme especificações e quantidades estabelecidas neste Termo de Referência.O critério 

de julgamento do presente registro de preço será menor preço global por LOTE. 

2.2 Os itens deverão ser cotados por lote, visando a padronização do design e do 
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acabamento dos diversos móveis que comporão os ambientes da SANEMAR, para “garantir 

um mínimo de estética e identidade visual apropriada, por grupo e localidade, já que os itens 

fazem parte de um conjunto que deverá ser harmônico entre si”. 

 

3 JUSTIFICATIVA 

3.1 O objeto do presente Termo de Referência se destina à aquisição de mobiliários de 

escritório em geral, caracterizados como comuns, destinados à utilização pelos empregados 

da SANEMAR, com intuito de proporcionar as condições mínimas e regulares para o 

desempenho de suas rotinas laborais, prestando melhor serviço e agilizando os processos e 

procedimentos, de acordo com as especificações deste Termo de Referência e Anexos. 

3.2 Tal necessidade é respaldada na constituição da Companhia de Saneamento de 

Maricá S.A. – SANEMAR, ocorrida na data de 23/01/2019, de acordo com a Ata da 

Assembleia Geral Constituinte, na forma da Lei Municipal Complementar nº 183/2009, bem 

como Lei Municipal Complementar nº 190/2009, tendo as suas atividades se iniciado, de 

maneira iminente, a partir do dia 01/03/2019. 

3.3 Ainda com fluxo no decreto 135/2013, art. 3°, incisos I e II:  

 

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá 
ser adotado nas seguintes hipóteses: 

I – quando, pelas características do bem ou 
serviço, houver necessidade de contratações 
frequentes; 

II – quando for conveniente a aquisição de bens 
com previsão de entregas parceladas ou 
contratação de serviços remunerados por 
unidade de medida ou em regime de tarefa; 
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4 DA MEMÓRIA DE CÁLCULO E DAS ESPECIFICAÇÕES 

4.1 A memória de cálculo esta inserida no Anexo I, que é parte integrante deste Termo de 

Referência. 

4.2 As especificações dos materiais estão inseridas no Anexo II, que é parte integrante deste 

Termo de Referência. 

4.3 Os itens do lote 01 deste Termo de Referencia deverão estar em conformidade com as 

Normas Técnicas abaixo: 

 

a) NBR 8094. Essa norma verifica a resistência à corrosão por exposição à névoa salina; 

b) NR 17. Norma do ministério do Trabalho que estabelece parâmetros que permitam a 

adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos 

trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e 

desempenho eficiente, emitido por Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do 

Trabalho ou por profissional com Certificado da ABERGO; 

c) NBR 13961:2010: Esta Norma especifica as características físicas e dimensionais dos 

armários para escritório, bem como estabelece os métodos para a determinação da 

estabilidade, resistência e durabilidade; 

d) NBR 13966:2008: Esta Norma especifica as dimensões de mesas de escritório de uso 

geral, inclusive mesas de reuniões, os requisitos mecânicos, de segurança e 

ergonômicos para mesas de escritório, bem como define os métodos de ensaio para o 

atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos 

para o uso; 

4.4 Os itens do lote 02 deste Termo de Referencia deverão estar em conformidade com as 

Normas Técnicas abaixo: 
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a) NBR 13962:2018 Esta Norma especifica as características físicas e dimensionais e 

classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a 

determinação da estabilidade, da resistência e da durabilidade de cadeiras de 

escritório, de qualquer material, excluindo-se longarinas e poltronas de auditório e 

cinema. 

b) NBR 8094. Essa norma verifica a resistência à corrosão por exposição à névoa salina; 

c) NR 17. Norma do ministério do Trabalho que estabelece parâmetros que permitam a 

adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos 

trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e 

desempenho eficiente, emitido por Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do 

Trabalho ou por profissional com Certificado da ABERGO; 

d) NBR 15878:2011 Esta Norma especifica os métodos de ensaio e os requisitos que 

determinam a resistência e a durabilidade estrutural de todos os tipos de assentos para 

espectadores, que são fixados ao piso e/ou paredes de forma permanente, seja na 

forma de bancos ou cadeiras simples. Esta Norma também inclui uma tabela de valores 

de ensaios com cargas e ciclos. Esta Norma aplica-se aos lugares fixados 

permanentemente em filas, mas não aos assentos conjugados não fixados ao piso e/ou 

paredes. A avaliação do efeito do envelhecimento e da temperatura ambiente não esta 

incluída. Estes ensaios não se destinam a avaliar a durabilidade dos materiais de 

enchimento, tais como espumas e seus revestimentos. Os ensaios visam valorizar a 

resistência e a durabilidade de assentos para espectadores classificados, 

independentemente dos materiais, da concepção/execução ou dos processos; 

e) NBR 9178:2015 Esta Norma especifica o método para determinação das 

características de queima (velocidade de combustão) em espumas flexíveis de 

poliuretano; 

f) NBR 8537:2015 Esta Norma estabelece o método para determminação da densidade 

aparente de espumas flexíveis de poliuretano; 
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g) NBR 14961:2019 Esta Norma especifica um método para determinação do teor de 

cinzas em espumas flexíveis de poliuretano; 

 

5 ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

5.1. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro dePreçosserá a Sanemar através da Assessoria 

de Licitações. 

5.2 Serão consideradas participantes as Entidades intregrantes da Administração Pública, 

desde que estejam sob o regime da Lei Federal nº 13.303/2016, relacionados em lista anexa 

ao instrumento convocatório. 

 

6 PRAZO DA ATA DE REGISTRO DEPREÇOS 

 

6.1 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir 

da data de assinatura da Ata. 

 

7 GARANTIA 

 

7.1 Os materiais deverão ter garantia contra qualquer defeito de fabricação, devidamente 

comprovado. 

a) A garantia importa na substituição de peças defeituosas ou a correção de falhas 

decorrentes de execução inadequada dos serviços de fabricação e/ou falhas de 

material sem ônus para a CONTRATANTE. 

b) A CONTRATADA, mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na 



 
 

  
 

 

  
  
  
  

 

Av. Vereador Francisco Sabino da Costa, nº 907. Centro - Maricá -RJ – CEP.: 24900-100 

Telefone: (21) 2634-0534 

E-mail: licitacao@sanemar-sa.com.br 

Processo nº 31048/2019- Página 73 de 228 

Companhia de Saneamento de Maricá 
SANEMAR 

Processo 31048/2019 

Data do Início 20/12/2019 

Folha  

Rubrica  

fabricação de seus produtos, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e 

autenticidade destes, obrigando-se a substituir as suas expensas, no todo ou em parte, 

o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes 

da fabricaçõa ou tranposte, constatado visualmente, correndo estes custos por sua 

conta, independente da aprovação do material pela comissão de fiscalização. 

7.2 Os mobiliários deverão ter garantia de fábrica mínima de 01 (um) ano. 

 

8 DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA HABILITAÇÃO 

 

8.1Será solicitado à Licitante a apresentação na fase de habiliatação do procedimento 

licitatório folderes, catálogos, endereços de site ou qualquer documentação que 

informe sobre a qualidade de seus materiais, sob pena de exclusão no certame. 

 

9 CONDIÇÕES DEFORNECIMENTO 

 

9.1 O fornecimento será efetuado à medida da necessidade de reposição da 

CONTRATANTE, com prazo de entrega não superior a 30 (trinta) dias corridos, contados do 

recebimento da Ordem de Fornecimento ou da Nota de Empenho (ou documentoequivalente). 

9.2 Correrão por conta da CONTRATADA todos os custos e despesas, encargos e 

incidências, diretos e indiretos, não importando a natureza que recaiam sobre o produto, 

inclusive o frete, a carga e a descarga, taxas e pedágios, que correrão por sua conta e risco. 

 

 

10 DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 
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• Os materiais adquiridos pela SANEMAR deverão ser entregues em até 30 dias corridos 

apos o recebimento da Ordem de Fornecimento, de acordo com a solicitação prévia da 

Diretoria Administrativa Financeira, com agendamento prévio de 24 horas, por meio do 

telefone (21) 2634-0534, de segunda à sexta-feira, de 08h30min as 16h00min. 

 

• Os materiais adquiridos pela SANEMAR deverão ser entregues na Av. Vereador 

Francisco Sabino da Costa, lote 13ª, centro – Marica – RJ, Cep 24900-100. 

 

• Os materiais adquiridos pelos órgãos participantes deverão ser entregues no local 

indicado no momento da Ordem de Fornecimento, no Município de Marica, de acordo com a 

solicitação prévia do responsável pelo recebimento, com agendamento prévio de 24 horas, 

por meio do telefone ou mensagem eletrônica (e-mail), em horário determinado pelo 

solicitante. 

 

 

11 CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

11.1 O recebimento do objeto deverá ser feito pela comissão de Fiscalização, conforme 

nomeação do DIRETOR PRESIDENTE, a quem competirá acompanhar e fiscalizar a 

execução do objeto contratado e providenciar o encerramento do Contrato. 

11.2 O recebimento dos itens deverão ser efetuado da seguinte forma: 

• Provisoriamente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento do 

equipamento; 

• Definitivamente, no prazo máximo de 90 dias, contados do recebimento provisório. 

11.3 Sendo o objeto entregue em desacordo com o especificado neste documento, a 

empresa contratada será obrigada a substituí-lo no prazo de 10 (dez) dias corridos, sob pena 
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de serem aplicadas as sanções administrativas previstas na Lei nº 13.303/16. 

11.4 Sempre que julgar necessário, a Contratante solicitará, durante a vigência da Ata de 

Registro de Preço, a execução dos preços registrados, na quantidade necessária, mediante a 

entrega da Ordem de Fornecimento e Nota de Empenho. 

11.5 Nos termos do art. 190 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 

SANEMAR, será designado comissão para acompanhar e fiscalizar a entrega do bem. 

11.6 A fiscalização de que se trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 

de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabiladade da SANEMAR ou de seus agentes e prepostos. 

 

12 TRANSPORTE E DESCARGA 

12.1 O armazenamento e transporte até a entrega no local indicado pela SANEMAR, ou o 

Órgão Participante será de responsabilidade da CONTRATADA e deverão ser conduzidos 

dentro das melhores práticas e técnicas, visando o atendimento ás normas e legislações 

vigentes de armazenamento, transporte e inclusive empilhamento, quando houver, garantindo 

a integridade dos materiais, das vias de uso comum pessoas envolvidas. 

12.2 Correrão por conta da CONTRATADA, as despesas de frete e seguro até o local de 

entrega definitiva 

12.3 O carregamento e descarregamento dos materiais deverão incluir equipamentos e mão 

de obra no destino e corbetura de responsabilidade civil do transporte de carga rodoviário. 

12.4 Os equipamentor e acessórios necessário ao transporte, manuseio e armazenamento 

do objeto ora licitado serão de responsabilidade da CONTRATADA, cabendo e ale ou 

cuidados oriundos de tais obrigações. 

12.5 O FORNECEDOR é responsável por danos decorrentes do transporte, descarga e 

empilhamento inadequado, bem como danos causados ao meio ambiente, quando houver. 
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12.6 Os funcionários da CONTRATADA/TRANSPORTADORA, no momento em que 

estiverno interior das instalações da CONTRATANTE, deverão se submeter às normas 

internas da CONTRATANTE. 

 

13 DA CONDIÇÃO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS 

13.1 Os mobiliários deverão ser novos e entregues acondicionados, lacrados, de forma a 

permitir completa segurança quanto a sua originalidade e integridade, devendo estar 

condicionada e embalada conforme praxe do fabricante, protegendo o produto durante o 

transporte e armazenamento, com indicação do material contido, volume, data de fabricação, 

fabricante, importador (se for o caso), procedência, bem como, demais informações exigidas 

na legislação em vigor. 

13.2 A empresa fornecedora deverá fazer a montagem de todos os materiais no período de 

até 05 (cinco) dias úteis a partir de seu recebimento. 

13.3 Qualquer produto será recusado inteiramente nas seguintes condições: 

a) Caso seja entregue em desconformidade com as especificações técnicas constante 

deste Termo de Referência e da proposta vencedora; 

b) Caso seja detectado que qualquer componente adquirido não seja novo; 

c) Caso apresente vícios ou defeitos de fabricação ou montagem, em qualquer de suas 

partes ou componentes. 

14 DAS CONDIÇÕES E PRAZOS PARA PAGAMENTO 

14.1 O pagamento se efetivará após a regular liquidação da despesa, à vista de fatura 

apresentada pelo contratado, atestada e visada por, no mínimo, 02 (dois) representantes da 

SANEMAR. 

14.2 O pagamento se realizará mediante encaminhamento de pedido próprio, observado o 
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disposto no Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC). 

14.3 O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, contados da data final de 

adimplemento de cada parcela, mediante apresentação pela Contratada à repartição 

competente, da nota fiscal, previamente atestada por dois servidores que não o ordenador de 

despesas, designados para a fiscalização do contrato. 

14.4 Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer fatura por culpa da Contratada, 

o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso e reiniciar-se-á a contar da data da respectiva 

reapresentação. 

14.5 Verificados erros no documento de cobrança, ensejarão a devolução do mesmo, sendo 

que o prazo será contado a partir da nova apresentação. 

 

15 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

15.1 O Contratante obriga-se a: 

a) Prestar as informações e esclarecimentos necessários ao bom desempenho das 

atividades, fiscalizar e gerenciar a execução do objeto contratado. 

b) Permitir acesso dos empregados/prepostos/subordinados da Contratada às 

dependências da SANEMAR S.A., quando da entrega dos mobiliários. 

c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, separado ou corrigido. 

d) Solicitar a substituição dos itens que apresentarem defeitos de fabricação. 

e) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes da Ata de Registro de Preço e da 

proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo, atestando seu recebimento. 



 
 

  
 

 

  
  
  
  

 

Av. Vereador Francisco Sabino da Costa, nº 907. Centro - Maricá -RJ – CEP.: 24900-100 

Telefone: (21) 2634-0534 

E-mail: licitacao@sanemar-sa.com.br 

Processo nº 31048/2019- Página 78 de 228 

Companhia de Saneamento de Maricá 
SANEMAR 

Processo 31048/2019 

Data do Início 20/12/2019 

Folha  

Rubrica  

f) Atestar a(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondente(s), por intermédio de funcionário 

designado para esse fim. 

g) Efetuar o pagamento à Contratada desde que verificada a adequação dos materiais 

fornecidos em relação às especificações constantes deste Termo de Referência e após 

o cumprimento das formalidades legais. 

15.2 A SANEMAR S.A. não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, 

bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de 

seus empregados prepostos ou subordinados. 

 

16 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

16.1 A Contratada caberá as seguintes obrigações: 

a) A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no termo de referência, Ata 

de Registro de Preços, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente 

seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita entrega dos materiais. 

b) Responder por quaisquer danos causados aos equipamentos, quando do transporte 

dos mesmos até a entrega final e montagem na sede da SANEMAR S.A. 

c) Assinar a Ata de Registro de Preços até 5 (cinco) dias úteis contados da convocação 

para sua formalização pela Contratante. 

d) Manter, durante toda a execução da contratação, as mesmas condições da habilitação. 

e) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 

artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). 

f) Comunicar ao setor responsável da SANEMAR S.A. quaisquer anormalidades de 
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caráter urgente/motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 

devida comprovação, referente ao fornecimento dos equipamentos, no prazo máximo 

de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega. 

g) Fornecer e montar o mobiliário, no prazo previsto, obedecendo rigorosamente ao 

disposto nas especificações deste Termo de Referencia.  

 

17 DAS PENALIDADES 

17.1 No caso de descumprimento total ou parcial das condições deste Termo de Referência, 

a SANEMAR, será aplicada as penalidades previstas no Regulamento Interno de Licitações 

e Contratos (RILC). 

 

Maricá, 07de julho de 2020. 

 

 

 

________________________________ 

Cristiane Azevedo 

Diretora de Administração e Finanças 

Matr. 800.081 
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ANEXO l DO TERMO DE REFERÊNCIA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

  local 
mesa reta 1,20 
x 0,60 x 0,74m 

mesa reta 
1,40 x 0,60 x 

0,74m 

mesa reta 
1,60 x 0,60 

x 0,74m 

mesa de 
reunião 

3,00 X 1,20 
X 0,74m 

mesa de 
reunião 
2,40 X 
1,20 X 
0,74m 

mesa de 
reunião 
1,20 X 
0,74m 

mesa L 
1,40 x 
1,40 x 
0,74m 

mesa L 
1,80 x 
1,60 x 
0,74m 

mesa de 
refeitorio 

2,00 X 1,00 
X 0,74m 

terreo 

recepção 1                 

Atendimento   4               

Escritoriomultisuso 32         1 2     

2° 
pavimento 

ADM /FIN 2 9   0             

ADM /FIN 1 4 1               

Dir ADM/ FIN             1     

equi. Juridica 4                 

DirJuridico             1     

Licitação 6 2               

ADM /FIN 6 2               

Chefe Gabinete           1 1     

sala de espera                   

Presidência         1     1   

sala de reunião       1           

3° 
pavimento 

Equi. Operações 5                 

Dir. Operações             1     

ENG 01 3 3               
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ASS. ENG             1     

ENG 02 8 1               

Equi. Diversas 14                 

Copa                 1 

Comercial 10                 

Ass. Comercial             1     

Projetos   2 4             

  Reposição 2                 

    104 15 4 1 1 2 8 1   

 

 

 

  local 
Gaveteiro 

volante 400 x 
500 x 690mm 

Armário 
baixo800 x 

500 x 
740mm 

Armário 
alto800 x 

500xx 
1600mm 

Cadeira 
giratória 
espaldar 

alto 

Longarina 
3 lugares 

Poltrona 
presidente 

Cadeira 
Secretária 

Fixa 

Longarina 
4 lugares 

terreo 

recepção 1     1 1       

Atendimento 4   1 4     8 3 

Escritoriomultisuso 34 10 9 42   2     

2° 
pavimento 

ADM /FIN 2 9   1 9         

ADM /FIN 1 5   2 5         

Dir ADM/ FIN 1 1   2   1     

equi. Juridica 4   1 4         

DirJuridico 1 1   2   1     

Licitação 8 2 2 9         

ADM /FIN 8   2 8         

Chefe Gabinete 1 2 1 6   1     

sala de espera               1 
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Presidência 1 1   12   1     

sala de reunião       14         

3° 
pavimento 

Equi. Operações 5 2 1 5         

Dir. Operações 1     2   1     

ENG 01 6   2 6         

ASS. ENG 1     2   1     

ENG 02 9 1 1 9         

Equi. Diversas 14 2 1 14         

Copa   1         12   

Comercial 10   2 10         

Ass. Comercial 1 1   2   1     

Projetos 6   1 6         

                  

  Reposição 2     9     2   

    132 24 27 183 1 9 22 4 
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ANEXO ll DO TERMO DE REFERÊNCIA 

ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS 

Item CatMat Descrição Unid Quant. 

  Lote 01   

01 108219 

MESA RETA 120 CM 

Mesa linear sem gavetas com calha metálica para fiação medindo 

1200.600.740mm - 

Tampo: Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de espessura 

respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus 

e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob 

ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por 

efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, 

formando com ela um corpo único e inseparável com profundidade de 

aproximadamente 600 mm para tampo, com acabamento em fita de borda 

PVC de 2,5 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 

2 mm em todas as extremidades. O tampo Deve possuir passa cabos em 

poliestireno injetado com aproximadamente60 mm de diâmetro. Painel 

estrutural: Confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura 

respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus 

e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam 

Un 104 
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sobação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que 

por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, 

formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de 

borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de 

fixação composto por tambor de giro confeccionado em Zamak ou similar 

estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em 

aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento 

confeccionadas em polietileno. Estrutura metálica LE/LD: Base horizontal 

estampada "sem ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de 

espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 70 mm de 

largura e 30 mm de altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em 

nylon, fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas peças 

metálicas, Deve possuir furo central com rosca 5/16 para permitir a regulagem 

das sapatas. As peças deverão ser soldadas por meio de solda Mig para 

melhor acabamento e resistência. Base superior horizontal confeccionada em 

chapa de aço SAE 1020, em formato de "L" com 2,65mm de espessura 

medindo aproximadamente 500 x 50 x 30 mm para maior sustentação e 

acabamento, perfurados na parte superior para fixação entre o pé da mesa e 

o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda MIG. Estrutura 

metálica vertical confeccionada em tubos de aço SAE 1020, medindo 40 x 40 

mm com parede reforçada de 1,90mm de espessura, deve receber usinagens 

a laser para encaixe de componentes, com rebites em aço M6 para fixação de 

painéis e calhas. Fechamento vertical em chapa de aço SAE 1020 com 

0,90mm de espessura, com dobras a 90º nas extremidades para reforço e 

guia para encaixe. Deve possuir tampa fixa pelo lado interno do pé, e de 

encaixe na externa. Deve possuir peça interna em formato de “U” permitindo a 

separação de fios, elétrica, lógica e telefônica. Acessório: calha para fiação 

confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura. Deve 

possuir peça interna em formato de “U” com duas dobras a 90º, e nas 

extremidades Deve possuir recortes a 45º para evitar acidentes, permitindo a 

separação. Com furação para alojamento de 02 tomadas elétricas 

convencionais e de 2 RJ-45 para receber telefonia e lógica, tomadas padrão 

NBR 14136 ABNT. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento 
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em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando 

uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma 

temperatura aproximada de 250°. Todo sistema de fixação feita através de 

buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de 

outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF, 

Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar 

dano ao mesmo. Dimensões: 120x60x74 cm (LXPXH) 

*As medidas podem sofrer alteração de no máximo 5% +/- 

02 108219 

MESA RETA 140 CM 

Mesa linear sem gavetas com calha metálica para fiação medindo Tampo: 

Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de espessura respectivamente 

produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, 

aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação 

conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito 

de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, 

formando com ela um corpo único e inseparável com profundidade de 

aproximadamente 600 mm para tampo, com acabamento em fita de borda 

PVC de 2,5 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 

2 mm em todas as extremidades. O tampo Deve possuir passa cabos em 

poliestireno injetado com aproximadamente 60 mm de diâmetro. Painel 

estrutural: Confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura 

respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus 

e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob 

ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por 

efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, 

formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de 

borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de 

fixação composto por tambor de giro confeccionado em Zamak ou similar 

estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em 

aço usinado e acabamentozincado e tampas plásticas de acabamento 

confeccionadas em polietileno.Estrutura metálica LE/LD: Base horizontal 

Un 15 
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estampada "sem ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de 

espessura, com aproximadamente 600mm de comprimento, 70 mm de largura 

e 30 mm de altura, dotada de sapatasniveladoras com rosca 5/16 em nylon, 

fixadas na parte inferior da basehorizontal por meio de duas peças metálicas, 

Deve possuir furo central comrosca 5/16 para permitir a regulagem das 

sapatas. As peças deverão sersoldadas por meio de solda Mig para melhor 

acabamento e resistência. Basesuperior horizontal confeccionada em chapa 

de aço SAE 1020, em formato de"L" com 2,65mm de espessura medindo 

aproximadamente 500 x 50 x 30 mmpara maior sustentação e acabamento, 

perfurados na parte superior parafixação entre o pé da mesa e o tampo, 

soldada aos tubos verticais por meio desolda MIG. Estrutura metálica vertical 

confeccionada em tubos de aço SAE1020, medindo 40 x 40 mm com parede 

reforçada de 1,90mm de espessura,deve receber usinagens a laser para 

encaixe de componentes, com rebites emaço M6 para fixação de painéis e 

calhas. Fechamento vertical em chapa de açoSAE 1020 com 0,90mm de 

espessura, com dobras a 90º nas extremidades parareforço e guia para 

encaixe. Deve possuir tampa fixa pelo lado interno do pé, ede encaixe na 

externa. Deve possuir peça interna em formato de “U” permitindoa separação 

de fios, elétrica, lógica e telefônica.Acessório: calha para fiação 

confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com0,90mm de espessura. Deve 

possuir peça interna em formato de “U” com duasdobras a 90º, e nas 

extremidades Deve possuir recortes a 45º para evitaracidentes, permitindo a 

separação. Com furação para alojamento de 02 tomadaselétricas 

convencionais e de 2 RJ-45 para receber telefonia e lógica, tomadaspadrão 

NBR 14136 ABNT. Todas as peças metálicas do conjunto comacabamento 

em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliésterformando 

uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas emestufa a uma 

temperatura aproximada de 250°.Todo sistema de fixação feita através de 

buchas metálicas/nylon ou similar, nãoserão aceitos sistema de fixação de 

outra forma e que causem o atrito direto aspartes em MDP/MDF, 

Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmerasvezes sem causar 

dano ao mesmo.Dimensões: 140x60x74 cm (LXPXH) 
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*As medidas podem sofrer alteração de no máximo 5% +/- 

03 108219 

MESA RETA 160 CM 

Mesa linear sem gavetas com calha metálica para fiação medindo 

1600.600.740mm - 

Tampo: Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de espessura 

respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus 

e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob 

ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por 

efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, 

formando com ela um corpo único e inseparável com profundidade de 

aproximadamente 600 mm para tampo, com acabamento em fita de borda 

PVC de 2,5 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 

2 mm em todas as extremidades. O tampo Deve possuir passa cabos em 

poliestireno injetado com aproximadamente 60 mm de diâmetro. Painel 

estrutural: Confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura 

respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus 

e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob 

ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por 

efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, 

formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de 

borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de 

fixação composto por tambor de giro confeccionado em Zamak ou similar 

estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em 

aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento 

confeccionadas em polietileno. Estrutura metálica LE/LD: Base horizontal 

estampada "sem ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de 

espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 70 mm de 

largura e 30 mm de altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em 

nylon, fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas peças 

metálicas, Deve possuir furo central com rosca 5/16 para permitir a regulagem 

das sapatas. As peças deverão ser soldadas por meio de solda Mig para 

Un 04 
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melhor acabamento e resistência. Base superior horizontal confeccionada em 

chapa de aço SAE 1020, em formato de "L" com 2,65mm de espessura 

medindo aproximadamente 500 x 50 x 30 mm para maior sustentação e 

acabamento, perfurados na parte superior para fixação entre o pé da mesa e 

o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda MIG. Estrutura 

metálica vertical confeccionada em tubos de aço SAE 1020, medindo 40 x 40 

mm com parede reforçada de 1,90mm de espessura, deve receber usinagens 

a laser para encaixe de componentes, com rebites em aço M6 para fixação de 

painéis e calhas. Fechamento vertical em chapa de aço SAE 1020 com 

0,90mm de espessura, com dobras a 90º nas extremidades para reforço e 

guia para encaixe. Deve possuir tampa fixa pelo lado interno do pé, e de 

encaixe na externa. Deve possuir peça interna em formato de “U” permitindo a 

separação de fios, elétrica, lógica e telefônica. Acessório: calha para fiação 

confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura. Deve 

possuir peça interna em formato de “U” com duas dobras a 90º, e nas 

extremidades Deve possuir recortes a 45º para evitar acidentes, permitindo a 

separação. Com furação para alojamento de 02 tomadas elétricas 

convencionais e de 2 RJ-45 para receber telefonia e lógica, tomadas padrão 

NBR 14136 ABNT. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento 

em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando 

uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma 

temperatura aproximada de 250°. Todo sistema de fixação feita através de 

buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de 

outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF, 

Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar 

dano ao mesmo. Dimensões: 160x60x74 cm (LXPXH) *As medidas podem 

sofrer alteração de no máximo 5% +/- 

04 150136 

MESA DE REUNIÃO RETANGULAR COM PÉ METALICO - COR CINZA 

Dimensões: 3000 X 1200 X 740 MM (L X P X A) 

Tampo inteiriço, com formato retangular, em MDP, com 25 mm de espessura, 

revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com 

Un 01 
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espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que 

acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno 

com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 

arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. Painéis frontais duplos e 

paralelos, um em cada coluna vertical da estrutura, estrutural e de 

privacidade, em MDP, com 18 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 painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de 

espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura 

deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais 

confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de 

fixação ao Tampo, em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, 

a base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando desta forma o 

uso de ponteiras de PVC, e com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de 

sustentação é composta por dois tubos redondos verticais paralelos, com Ø 

de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas chapas com espessura mínima de 

0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra externa, 

com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque 

frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical interno do solo 

até o tampo da mesa. As Estruturas são dotadas de sapatas niveladoras em 

nylon injetado com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais 

desníveis de piso. Todo conjunto metálico é submetido a um pré-tratamento 

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 200º C; Caixa de tomadas, medindo 200 X 130 X 

106 mm, aproximadamente, o corpo da caixa deve possuir os cantos 

arredondados, suporta até seis tomadas elétricas tipos " clic" padrão ABNT - 

NBR 14136, não necessitando parafusos para fixar as tomadas na caixa, 

facilitando e agilizando a montagem das mesmas. Tampa basculante com 

recorte na parte frontal para permitir a passagem dos cabos até o seu interior. 

A caixa suporta três RJ 45 para lógica e telefonia e uma entradaHDMI que 

suporta duas entradas de áudio. Caixa de tomadas, medindo 200 X 130 X 106 
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mm, aproximadamente, o corpo da caixa deve possuir os cantos 

arredondados, suporta até seis tomadas elétricas tipos " clic" padrão ABNT - 

NBR 14136, não necessitando parafusos para fixar as tomadas na caixa, 

facilitando e agilizando a montagem das mesmas. Tampa basculante com 

recorte na parte frontal para permitir a passagem dos cabos até o seu interior. 

A caixa suporta três RJ 45 para lógica e telefonia e uma entradaHDMI que 

suporta duas entradas de áudio. 

05 150136 

MESA REUNIÃO OVAL 240 CM 

Mesa de reunião com caixa de tomadas medindo 2400 x 1200 x 740mm 

Tampo: Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de espessura 

respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus 

e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob 

ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por 

efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, 

formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de 

borda PVC de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm em todas as extremidades. 

Painel estrutural Duplo: Confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de 

espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras 

selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa 

que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com 

filmemelamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir 

amadeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, 

comacabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas 

asextremidades. Sistema de fixação composto por tambor de giro 

confeccionadoem Zamak ou similar estampado e parafuso de montagem 

rápida M6 x 13 mm,rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e 

tampas plásticas deacabamento confeccionadas em polietileno. Para maior 

sustentação sãoutilizados painéis duplos e paralelos conferindo maior 

estruturação ao conjunto.Estrutura metálica LE/LD: Base horizontal inferior 

estampada "sem ponteiras"em chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de 

espessura, com aproximadamente800 mm de comprimento, 70 mm de largura 

e 30 mm de alturaaproximadamente. Dotada de 2 sapatas niveladoras com 

UN 01 
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rosca 5/16 em nylon,fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de 

duas peças metálicas,Deve possuir furo central com rosca 5/16 para permitir 

a regulagem dassapatas, As peças deverão ser soldadas por meio de solda 

Mig para melhoracabamento e resistência. Base superior horizontal 

confeccionada em chapa deaço SAE 1020, em formato de "L" com 2,65mm 

de espessura medindoaproximadamente 800 x 50 x 30 mm para maior 

sustentação e acabamento,perfurado na parte superior para fixação entre o 

pé da mesa e o tampo, soldadaaos tubos verticais por meio de solda Mig. 

Estrutura metálica verticalconfeccionada em tubos de aço SAE 1020, medindo 

40 x 40 mm com paredereforçada de 1,90mm de espessura, deve receber 

usinagens a laser para encaixede componentes, com rebites em aço M6 para 

fixação de painéis e calhas.Fechamento vertical em chapa de aço SAE 1020 

com 0,90mm de espessura,com dobras a 90º nas extremidades para reforço 

e guia para encaixe. Tampafixa pelo lado interno do pé, e de encaixe na 

externa. Deve possuir peça internaem formato de “U” permitindo a separação 

de fios, elétrica, lógica e telefônica.Caixa de tomadas: medindo 300 x 130 mm 

aproximadamente, o corpo da caixapossui os cantos arredondados, suporta 

até seis tomadas elétricas tipos “clic”padrão da ABNT-NBR 14136, não 

necessitando parafusos para fixar as tomadasna caixa, facilitando e 

agilizando a montagem das mesmas. Tampa basculantecom recorte na parte 

frontal para permitir a passagem dos cabos até o seuinterior. A caixa suporta 

três RJ 45 modelo FUROKAWA para lógica e telefonia euma entrada HDMI e 

suporta duas entradas de áudio. Internamenteconfeccionada em chapa de 

aço com tampa basculante em alumínio, cerdasmacias no topo frontal para 

passagem de cabos.Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento 

em pintura eletrostáticaa pó com resina a base de epóxi e poliéster formando 

uma camada mínima de50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma 

temperatura aproximadade 250°.Todo sistema de fixação feita através de 

buchas metálicas/nylon ou similar, nãoserão aceitos sistema de fixação de 

outra forma e que causem o atrito direto aspartes em MDP/MDF, 

Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmerasvezes sem causar 

dano ao mesmo.*As medidas podem sofrer alteração de no máximo 5% +/- 
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06 150136 

MESA REUNIÃO REDONDA Ø120 CM 

Mesa de reunião redonda medindo 1200.740mm 

Tampo: Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de espessura 

respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus 

e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob 

ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por 

efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, 

formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de 

borda PVC de 2,5 mm de espessura e raio 2,5 mm em todas as 

extremidades. Estrutura metálica: tipo estrela com base horizontal estampada 

"sem ponteiras" em chapa de aço de 2,65mm de espessura, com 

aproximadamente 500 mm de comprimento, 70 mm de largura e 30 mm de 

altura aproximadamente, dotada de sapata niveladora com rosca 5/16 em 

cada base horizontal, Deve possuir chapa de aço usinada a laser tipo estrela 

permitindo o encaixe e alinhamento das cinco bases, a fixação entre a base e 

o tubo deve ser feito por meio de parafuso 5/16 e barra roscada, unindo o 

tubo, a base inferior e a base de sustentação do tampo. A base superior 

horizontal em formato “X” confeccionada em tubo retangular de 20 x 30 x 

1,06mm. Coluna vertical confeccionada em tubo de aço redondo de 4 x 1,06 

mm, fixado nas extremidades por meio de parafuso e barra roscada de ¼ 

interligando todas as peças, todas as partes metálicas deverão ser soldadas 

com Solda Mig para maior sustentação. Todas as peças metálicas do 

conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de 

epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de 

espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Todo 

sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não 

serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto 

as partes em MDP/MDF, Possibilitando a montagem e desmontagem por 

inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. *As medidas podem sofrer 

alteração de no máximo 5% +/- 

Un 02 

07 108219 MESA CURVA EM L 140X140 CM UN 08 
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Mesa de trabalho em “L” medindo 1400.1400.740mm 

Tampo: Confeccionado em madeira MDP- de 25 mm de espessura 

respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus 

e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob 

ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por 

efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, 

formando com ela um corpo único e inseparável com profundidade de 

aproximadamente 600 mm para tampo com corte sinuoso em forma de delta 

com entrada orgânica para o usuário, com acabamento em fita de borda PVC 

de 2,5 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm 

em todas as extremidades. O tampo Deve possuir passa cabos em 

poliestireno injetado com aproximadamente60 mm de diâmetro na cor do 

revestimento para passagem de cabos. Painel estrutural: Confeccionado em 

madeira MDP- de 18 mm de espessura respectivamente produzida com 

partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com 

resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e 

pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a 

quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um 

corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm 

de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação composto por 

tambor de giro confeccionado em Zamak ou similar estampado e parafuso de 

montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento 

zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno. 

Estrutura metálica LE/LD: Base horizontal estampada "sem ponteiras" em 

chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura, com aproximadamente 

aproximadamente600 mm de comprimento, aproximadamente70 mm de 

largura e aproximadamente30 mm de altura. Dotada de sapatas niveladoras 

com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base horizontal por meio 

de duas peças metálicas, deve possuir furo central com rosca 5/16 para 

permitir a regulagem das sapatas, As peças deverão ser soldadas por meio 

de solda Mig para melhor acabamento e resistência. Base superior horizontal 

confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato de "L" com 2,65mm 
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de espessura medindo aproximadamente 500 x 50 x 30 mm para maior 

sustentação e acabamento, perfurados na parte superior para fixação entre o 

pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda Mig. 

Estrutura metálica vertical confeccionada em dois tubos de aço SAE 1020, 

medindo 40 x 40 mm com parede reforçada de 1,90mm de espessura, deve 

receber usinagens a laser para encaixe de componentes, com rebites em aço 

M6 para fixação de painéis e calhas. Fechamento vertical em chapa de aço 

SAE 1020 com 0,90mm de espessura, com dobras a 90º nas extremidades 

para reforço e guia para encaixe. Deve possuir tampa fixa pelo lado interno do 

pé, e de encaixe na externa. Deve possuir peça interna em formato de “U” 

permitindo a separação de fios, elétrica, lógica e telefônica. Acessório: 02 

calhas para fiação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm 

de espessura. Deve possuir peça interna em formato de “U” com duas dobras 

a 90º, e nas extremidades deve possuir recortes a 45º para evitar acidentes, 

permitindo a separação. Com furação para alojamento de 02 tomadas 

elétricas convencionais e de 2 RJ-45 para receber telefonia e lógica, tomadas 

padrão NBR 14136 ABNT. Pé metálico estrutura de canto 90° graus: Estrutura 

em chapa de aço em formato quadrado de 90º, dotada de uma sapata 

niveladora base superior horizontal, chapa de aço soldada com furação na 

parte superior da coluna para permitir a passagem de fiação entre a coluna de 

canto e o tampo da mesa, coluna vertical em chapa de aço dobrada medindo 

aproximadamente700 x 100 x 100 em chapa de aço de 1,06mm de 

espessura. Calha com saque frontal, deve possuir na tampa furação para 

fixação de 2 tomadas elétricas convencionais e 2 RJ 45 para receber telefonia 

e lógica(tomada de acordo com as normas da ABNT NBR 14136), Todas as 

partes metálicas deverão ser soldadas por Solda Mig para maior sustentação 

e acabamento. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em 

pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando 

uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma 

temperatura aproximada de 250°. Todo sistema de fixação feitaatravés de 

buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema defixação de 

outra forma e que causem o atrito direto as partes em 

MDP/MDF,Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes 



 
 

  
 

 

  
  
  
  

 

Av. Vereador Francisco Sabino da Costa, nº 907. Centro - Maricá -RJ – CEP.: 24900-100 

Telefone: (21) 2634-0534 

E-mail: licitacao@sanemar-sa.com.br 

Processo nº 31048/2019- Página 95 de 228 

Companhia de Saneamento de Maricá 
SANEMAR 

Processo 31048/2019 

Data do Início 20/12/2019 

Folha  

Rubrica  

sem causardano ao mesmo.*As medidas podem sofrer alteração de no 

máximo 5% +/- 

08 108219 

MESA CURVA EM L 180X160 CM 

Mesa de trabalho em “L” medindo 1800.1600.740mm 

Tampo: Confeccionado em madeira MDP- de 25 mm de espessura 

respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus 

e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob 

ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por 

efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, 

formando com ela um corpo único e inseparável com profundidade de 

aproximadamente 600 mm para tampo com corte sinuoso em forma de delta 

com entrada orgânica para o usuário, com acabamento em fita de borda PVC 

de 2,5 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm 

em todas as extremidades. O tampo Deve possuir passa cabos em 

poliestireno injetado com aproximadamente60 mm de diâmetro na cor do 

revestimento para passagem de cabos. Painel estrutural: Confeccionado em 

madeira MDP- de 18 mm de espessura respectivamente produzida com 

partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com 

resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e 

pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a 

quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um 

corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm 

de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação composto por 

tambor de giro confeccionado em Zamak ou similar estampado e parafuso de 

montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento 

zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno. 

Estrutura metálica LE/LD: Base horizontal estampada "sem ponteiras" em 

chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura, com aproximadamente 

aproximadamente600 mm de comprimento, aproximadamente70 mm de 

largura e aproximadamente30 mm de altura. Dotada de sapatas niveladoras 

com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base horizontal por meio 
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de duas peças metálicas, deve possuir furo central com rosca 5/16 para 

permitir a regulagem das sapatas, As peças deverão ser soldadas por meio 

de solda Mig para melhor acabamento e resistência. Base superior horizontal 

confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato de "L" com 2,65mm 

de espessura medindo aproximadamente 500 x 50 x 30 mm para maior 

sustentação e acabamento, perfurados na parte superior para fixação entre o 

pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda Mig. 

Estrutura metálica vertical confeccionada em dois tubos de aço SAE 1020, 

medindo 40 x 40 mm com parede reforçada de 1,90mm de espessura, deve 

receber usinagens a laser para encaixe de componentes, com rebites em aço 

M6 para fixação de painéis e calhas. Fechamento vertical em chapa de aço 

SAE 1020 com 0,90mm de espessura, com dobras a 90º nas extremidades 

para reforço e guia para encaixe.  Deve possuir tampa fixa pelo lado interno 

do pé, e de encaixe na externa. Deve possuir peça interna em formato de “U” 

permitindo a separação de fios, elétrica, lógica e telefônica. Acessório: 02 

calhas para fiação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm 

de espessura. Deve possuir peça interna em formato de “U” com duas dobras 

a 90º, e nas extremidades deve possuir recortes a 45º para evitar acidentes, 

permitindo a separação. Com furação para alojamento de 02 tomadas 

elétricas convencionais e de 2 RJ-45 para receber telefonia e lógica, tomadas 

padrão NBR 14136 ABNT. Pé metálico estrutura de canto 90° graus: Estrutura 

em chapa de aço em formato quadrado de 90º, dotada de uma sapata 

niveladora base superior horizontal, chapa de aço soldada com furação na 

parte superior da coluna para permitir a passagem de fiação entre a coluna de 

canto e o tampo da mesa, coluna vertical em chapa de aço dobrada medindo 

aproximadamente 700 x 100 x 100 em chapa de aço de 1,06mm de 

espessura. Calha com saque frontal, deve possuir na tampa furação para 

fixação de 2 tomadas elétricas convencionais e 2 RJ 45 para receber telefonia 

e lógica(tomada de acordo com as normas da ABNT NBR 14136), Todas as 

partes metálicas deverão ser soldadas por Solda Mig para maior sustentação 

e acabamento. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em 

pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando 

uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma 
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temperatura aproximada de 250°. Todo sistema de fixação feita através de 

buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de 

outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF, 

Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar 

dano ao mesmo. *As medidas podem sofrer alteração de no máximo 5% +/ 

09 150942 

MESA REFEITÓRIO RETANGULAR 200 CM 

Mesa de reunião retangularmedindo 2000.1000.740mm 

Tampo: Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de 

espessurarespectivamente produzida com partículas de madeiras 

selecionadas de pinus eeucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa 

que se consolidam sobação conjunta de calor e pressão, revestida com filme 

melamínico, que por efeitode prensagem a quente, faz o filme se fundir a 

madeira aglomerada, formandocom ela um corpo único e inseparável, com 

acabamento em fita de borda PVCde 2,5 mm de espessura e raio 2,5 mm em 

todas as extremidades.Painel estrutural Duplo: Confeccionado em madeira 

MDP - de 18 mm deespessura respectivamente produzida com partículas de 

madeiras selecionadasde pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética 

termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida 

com filmemelamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se 

fundir amadeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, 

comacabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas 

asextremidades. Sistema de fixação composto por tambor de giro 

confeccionadoem Zamak ou similar estampado e parafuso de montagem 

rápida M6 x 13 mm,rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e 

tampas plásticas deacabamento confeccionadas em polietileno. Para maior 

sustentação sãoutilizados painéis duplos e paralelos conferindo maior 

estruturação ao conjunto.Estrutura metálica LE/LD: Base horizontal inferior 

estampada "sem ponteiras"em chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de 

espessura, com aproximadamente800 mm de comprimento, 70 mm de largura 

e 30 mm de alturaaproximadamente. Dotada de 2 sapatas niveladoras com 

rosca 5/16 em nylon,fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de 

UN 01 
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duas peças metálicas,Deve possuir furo central com rosca 5/16 para permitir 

a regulagem dassapatas, As peças deverão ser soldadas por meio de solda 

Mig para melhoracabamento e resistência. Base superior horizontal 

confeccionada em chapa deaço SAE 1020, em formato de "L" com 2,65mm 

de espessura medindoaproximadamente 800 x 50 x 30 mm para maior 

sustentação e acabamento,perfurado na parte superior para fixação entre o 

pé da mesa e o tampo, soldadaaos tubos verticais por meio de solda Mig. 

Estrutura metálica verticalconfeccionada em tubos de aço SAE 1020, medindo 

40 x 40 mm com paredereforçada de 1,90mm de espessura, deve receber 

usinagens a laser para encaixede componentes, com rebites em aço M6 para 

fixação de painéis e calhas.Fechamento vertical em chapa de aço SAE 1020 

com 0,90mm de espessura,com dobras a 90º nas extremidades para reforço 

e guia para encaixe. Tampafixa pelo lado interno do pé, e de encaixe na 

externa.Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura 

eletrostáticaa pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma 

camada mínima de50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma 

temperatura aproximadade 250°.Todo sistema de fixação feita através de 

buchas metálicas/nylon ou similar, nãoserão aceitos sistema de fixação de 

outra forma e que causem o atrito direto aspartes em MDP/MDF, 

Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmerasvezes sem causar 

dano ao mesmo.*As medidas podem sofrer alteração de no máximo 5% +/ 

10 446442 

GAVETEIRO VOLANTE 02 FECHADURAS 

Gaveteiro volante 04 gavetas medindo 400.500.690mm 

Tampo (para gaveteiros volantes): Confeccionado em madeira MDP - de 25 

mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras 

selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa 

que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme 

melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a 

madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com 

acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura e raio 2 mm em 

todas as extremidades. Corpo: Costa, bases e laterais confeccionado em 

UN 132 



 
 

  
 

 

  
  
  
  

 

Av. Vereador Francisco Sabino da Costa, nº 907. Centro - Maricá -RJ – CEP.: 24900-100 

Telefone: (21) 2634-0534 

E-mail: licitacao@sanemar-sa.com.br 

Processo nº 31048/2019- Página 99 de 228 

Companhia de Saneamento de Maricá 
SANEMAR 

Processo 31048/2019 

Data do Início 20/12/2019 

Folha  

Rubrica  

madeira MDP - de 18 mm deespessura respectivamente produzida com 

partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com 

resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e 

pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a 

quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um 

corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm 

de espessura em todas as extremidades. Todas as peças do corpo do 

gaveteiro são unidas por sistema de fixação tipo cavilha em nylon injetado. 

Frentes de gaveta: Confeccionado em madeira MDP- de 18 mm de espessura 

respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus 

e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob 

ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por 

efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, 

formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de 

borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. 02 

Fechaduras: escamoteavel fixada na parte frontal com trava simultânea das 

gavetas pelo sistema de tranca interna em aço que é estampada conforme o 

número de gavetas. Abertura das gavetas através de cavidades laterais sem 

a utilização de puxador aparente. Gavetas: Gavetas internas confeccionadas 

em material tipo PVC injetadas, sem emendas com abas reforçadas com 

corrediças metálicas. COMPOSIÇÃO: Para gaveteiros volantes: Rodízios: 

Rodízios de duplo giro com 50 mm de diâmetro na cor preta fixados na base 

inferior do gaveteiro por meio de buchas de nylon medindo 8 x 8 e parafusos 

Philips ou similar 3,5 x 14 cabeça chata, fazendo com que possa montar e 

desmontar sem danos posteriores. Todas as peças metálicas do conjunto 

com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e 

poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, 

curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Todo sistema de 

fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos 

sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em 

MDP/MDF, Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes 

sem causar dano ao mesmo. *As medidas podem sofrer alteração de no 
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máximo 5% +/ 

11 231316 

ARMÁRIO BAIXO 

Armário baixo com 02 portas medindo 800.500.740mm 

Tampo: Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de espessura 

respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus 

e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob 

ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melaminicotexturizado, 

que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira 

aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável com 

profundidade 500 mm para tampo, com acabamento em fita de borda PVC de 

2 mm de espessura em todas as extremidades. Corpo: Costa, bases e laterais 

confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura respectivamente 

produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, 

aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação 

conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito 

de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, 

formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de 

borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. As laterais 

Deve possuir furação espaçada com aproximadamente32 mm de distância 

que permite ao usuário regular as prateleiras e demais acessórios. Sistema 

de fixação composto por tambor de giro confeccionado em Zamak ou similar 

estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em 

aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento 

confeccionadas em polietileno. Prateleira regulável: Confeccionado em 

madeira MDP - de 25 mm de espessura respectivamente produzida com 

partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com 

resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e 

pressão, revestida com filme melaminicotexturizado, que por efeito de 

prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando 

um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1 

mm de espessura em todas as extremidades. As prateleirasdevem possuir 

Un 24 
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suportes de nylon com 20 mm de diâmetro insertadas no topodas mesmas 

para encaixe em parafuso a ser fixado na lateral do armáriocriando assim 

uma fixação rígida e travando a prateleira conferindo resistênciaao 

conjunto.Portas: com 2 dobradiças de aço com caneco de diâmetro 35 mm 

por portapermitindo uma abertura de aproximadamente110º recobrindo 

totalmente alateral, puxadores em alumínio de aproximadamente128 

mm.Fechadura comduas chaves escamoteáveis na porta do lado direito. 

Batente de aço na porta dolado esquerdo fixado a meia altura. O batente do 

tipo “L” fixado ao tampo pormeio de parafusos e buchas de nylon para 

alinhamento das portas, com fita deborda PVC de 1 mm de espessura em 

todo o seu contorno.Todo o armário deve receber buchas de nylon para a 

fixação de parafusos, nãotendo contato direto do parafuso com a madeira. 

Rodapé: Rodapé de açoconfeccionado em tubo de aço de 25 x 25 x 1,20mm 

de espessura estampados a45º e soldados com solda MIG para maior 

sustentação e acabamento, Devepossuir peças de aço curvas na parte 

interna do rodapé para a fixação domesmo entre o rodapé e a base inferior do 

móvel, deve possuir 4 sapatasniveladoras de diâmetro 30 mm em PVC. 

Todas as peças metálicas do conjuntocom acabamento em pintura 

eletrostática a pó com resina a base de epóxi epoliéster formando uma 

camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadasem estufa a uma 

temperatura aproximada de 250°.Todo sistema de fixação feita através de 

buchas metálicas/nylon ou similar, nãoserão aceitos sistema de fixação de 

outra forma e que causem o atrito direto aspartes em MDP/MDF, 

Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmerasvezes sem causar 

dano ao mesmo.*As medidas podem sofrer alteração de no máximo 5% +/- 

 

12 388273 

 ARMÁRIO ALTO 

Armário Alto com 02 portas medindo 800.500.1600mm 

Tampo: Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de espessura 

respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus 

e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob 

UN 27 
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ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melaminicotexturizado, 

que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira 

aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável com 

profundidade 500 mm para tampo, com acabamento em fita de borda PVC de 

2 mm de espessura em todas as extremidades.Corpo: Costa, bases e laterais 

confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura respectivamente 

produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, 

aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação 

conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito 

de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, 

formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de 

borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. As laterais 

Deve possuir furação espaçada com aproximadamente32 mm de distância 

que permite ao usuário regular as prateleiras e demais acessórios. Sistema 

de fixação composto por tambor de giro confeccionado em Zamak ou similar 

estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em 

aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento 

confeccionadas em polietileno. Prateleira regulável: Confeccionado em 

madeira MDP - de 25 mm de espessura respectivamente produzida com 

partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com 

resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e 

pressão, revestida com filme melaminicotexturizado, que por efeito de 

prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando 

um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1 

mm de espessura em todas as extremidades. As prateleiras devem possuir 

suportes de nylon com 20 mm de diâmetro insertadas no topo das mesmas 

para encaixe em parafuso a ser fixado na lateral do armário criando assim 

uma fixação rígida e travando a prateleira conferindo resistência ao conjunto. 

Portas: com 2 dobradiças de aço com caneco de diâmetro 35 mm por porta 

permitindo uma abertura de aproximadamente110º recobrindo totalmente a 

lateral, puxadores em alumínio de aproximadamente128 mm.Fechadura com 

duas chaves escamoteáveis na porta do lado direito. Batente de aço na porta 

do lado esquerdo fixado a meia altura. O batente do tipo “L” fixado ao tampo 
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pormeio de parafusos e buchas de nylon para alinhamento das portas, com 

fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todo o seu contorno. Todo o 

armário deve receber buchas de nylon para a fixação de parafusos, não tendo 

contato direto do parafuso com a madeira. Rodapé: Rodapé de aço 

confeccionado em tubo de aço de 25 x 25 x 1,20mm de espessura 

estampados a 45º e soldados com solda MIG para maior sustentação e 

acabamento, Deve possuir peças de aço curvas na parte interna do rodapé 

para a fixação do mesmo entre o rodapé e a base inferior do móvel, deve 

possuir 4 sapatas niveladoras de diâmetro 30 mm em PVC. Todas as peças 

metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com 

resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 

micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 

250°. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou 

similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o 

atrito direto as partes em MDP/MDF, Possibilitando a montagem e 

desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. *As medidas 

podem sofrer alteração de no máximo 5% +/- 

  Lote 02   

13 151069 

CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL 

Cadeira giratória espaldar alto com apoia braço. 

Assento em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, 

com espessura mínima de 12 mm (7 lâminas). Certificado FSC, Cadastro 

técnico federal-IBAMA, Certificado cadeia de custódia e Certificado de 

regularidade do IBAMA. Espuma de poliuretano flexível HR de alta resiliência 

(capacidade do material em sofrer tensão e recuperar seu estado normal 

quando suspenso o “estado de risco”). Densidade entre 50 e 55 kg/m³ e 

moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm, com Isenção de 

CFC, NBR 8537/2015 determinação de da densidade 52 kg/m³; NBR 

8619/2015 determinação da resiliência 58%; NBR 8797/2015 determinação 

da deformação permanente á compressão a 90% resultado 12%; NBR 

8910/2003 determinação da resistência a compressão a 50% resultado 

UN 183 
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7,2(Kpa); NBR 9178/2015 determinação das características de queima 

resultado 0 mm/min; NBR 9176/2003 determinação da força de indentação a 

25%(N) resultado 189N, força de indentação a 40%(N) resultado 264N, força 

de indentação a 65%(N) resultado 559N; NBR 9177/2015 determinação da 

fadiga dinâmica, a 25% perda de força de indentação 13, a 40% perda de 

força de indentação 13, a 65% perda de força de indentação 9; NBR 

14961/2007 determinação do teor de cinzas, resultado 0,04%; NBR 

8515/2003 determinação da resistência a tração, tensão de ruptura (KPa) 

162, alongamento de ruptura (%) 130; N BR 8516/2015 determinação da 

resistência ao rasgamento 669,30 (N/m). Revestimentos em tecido crepe. Ou 

tecido sintético. Medidas assentos: largura de 488 mm e profundidade de 465 

mm; Encosto em polipropileno (PP) injetado, copolímero (material resistente a 

alto impacto), moldado anatomicamente, com espessura mínima de 3,5 mm 

Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência 

(capacidade do material em sofrer tensão e recuperar seu estado normal 

quando suspenso o “estado de risco”). Densidade entre 50 e 55 kg/m³ e 

moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm e saliência para 

apoio lombar (esta saliência deverá exercer pressão positiva na lombar ‐ 

“permanentcontact” ‐ independentemente da posição do usuário em relação a 

superfície de trabalho), com Isenção de CFC, NBR 8537/2015 determinação 

de da densidade 52 kg/m³; NBR 8619/2015 determinação da resiliência 58%; 

NBR 8797/2015 determinação da deformação permanente á compressão a 

90% resultado 12%; NBR 8910/2003 determinação da resistência a 

compressão a 50% resultado 7,2(Kpa); NBR 9178/2015 determinação das 

características de queima resultado 0 mm/min; NBR 9176/2003 determinação 

da força de indentação a 25%(N) resultado 189N, força de indentação a 

40%(N) resultado 264N, força de indentação a 65%(N) resultado 559N; NBR 

9177/2015 determinação da fadiga dinâmica, a 25% perda de força de 

indentação 13, a 40% perda de força de indentação 13, a 65% perda de força 

de indentação 9; NBR 14961/2007 determinação do teor de cinzas, resultado 

0,04%; NBR 8515/2003 determinação da resistência a tração, tensão de 

ruptura (KPa) 162, alongamento de ruptura (%) 130; N BR 8516/2015 
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determinação da resistência ao rasgamento 669,30 (N/m). Revestimentos em 

tecido crepe. Ou tecido sintético. Medidas encosto: largura de 404 mm e 

extensão vertical 502 mm. CAPAS de proteção do assento, encosto e suporte 

do encosto fabricadas em polipropileno (material resistente a alto impacto) 

injetado, texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de 

PVC, sendo com raio de curvatura maior do que 2 mm (Norma 

13962/2006);Suporte com regulagem de altura do encosto, fabricado em 

chapa de aço estampada de 6,35 mm de espessura e regulagem de altura do 

suporte para o encosto com curso de 75 mm e acionamento sem necessidade 

de botões ou manípulos para apoio lombar. Acabamento das partes metálicas 

em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi‐pó, com 

pré‐tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a 

superfície da película de 50 a 100 μm e com propriedades de resistência a 

agentes químicos. Bases com 5 patas injetada em polímero termoplástico de 

alta resistência, nylon com fibra, com nervuras de reforço longitudinais; 

diâmetro externo de 700 mm e altura de 140 mm. Com alojamento para 

engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de 

fixação. Alojamento central para a coluna a gás possui anel de aço carbono 

1010/1020 que faz a função estrutural. Coluna de regulagem de altura com 

sistema de acionamento a gás fabricado em tubo de aço de Ø50,00 x 1,50mm 

(tolerância de 5% para + ou -). Acabamento em pintura eletrostática em epóxi 

pó, com pré‐tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a 

capa do pistão com película de aproximadamente 100 mícrons (tolerância de 

5% para + ou-) e com propriedades de resistência a agentes químicos. 

Comprimento do corpo de 240mm e regulagem mínima de altura de 120mm. 

(Tolerância de 5% para + ou -). DIN 4550. Mecanismo sincronizado com 

corpo em chapa de aço estampada com espessura de 3,35 mm, com 

inclinação do encosto e assento com regulável com curso de ângulo entre -5º 

a +5º, resultando numa proporção de deslocamento. Para ajustar a altura do 

assento, acione a alavanca do lado direito, para ajustar o relax e adequar o 

movimento do encosto de acordo com o peso gire a manopla central, o ajuste 

de inclinação do encosto utilize a alavanca da esquerda. Sistema de freio com 



 
 

  
 

 

  
  
  
  

 

Av. Vereador Francisco Sabino da Costa, nº 907. Centro - Maricá -RJ – CEP.: 24900-100 

Telefone: (21) 2634-0534 

E-mail: licitacao@sanemar-sa.com.br 

Processo nº 31048/2019- Página 106 de 228 

Companhia de Saneamento de Maricá 
SANEMAR 

Processo 31048/2019 

Data do Início 20/12/2019 

Folha  

Rubrica  

pressão de 16 chapas. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó, 

com pré‐tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado),revestindo o mecanismo 

com película de 100 µm e com propriedades de resistência a agentes 

químicos. Apoia braços reguláveis com formato de “T”, de dupla injeção, com 

parte estrutural injetada em polipropileno (PP) com 20% de fibra de vidro, e a 

parte do apoio do braço pode ser injetada em poliuretano (PU) integral skin 

com toque macio. Reguláveis com ajuste vertical (altura) com 9 estágios de 

regulagens e curso de 87 mm. Fixação em três pontos triangulares através de 

suporte retangular com parafusos com rosca M6. Medidas: Largura de apoia 

braços 70 mm e comprimento de 260 mm (tolerância de ± 5 %). Rodízios 

Duplo, com rodas e cavalete injetados em poliamida (nylon 6), com aditivo 

anti‐ultravioleta e modificador de impacto. Eixo vertical em aço trefilado 

1010/1020 com diâmetro de 11 mm (tolerância de 5% para + ou - 5%) eixo 

horizontal em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 8 mm (tolerância de 

5% para + ou -), e rodas com diâmetro de 50 mm (tolerância de 5% para + ou 

- 5%). *As medidas podem sofrer alteração de no máximo 5% +/- 

14 260399 

LONGARINA DE 3 LUGARES COM ESPALDAR MÉDIO - COR PRETA 

Conjunto assento / encosto em peça única ( monobloco ) com dois módulos 

medindo individualmente aproximadamente no assento 560 mm largura e 

aproximadamente de profundidade 470mm com espessura aproximada de 

130mm. Encosto medindo individualmente aproximadamente 560mm de 

largura, aproximadamente  450mm de altura e espessura aproximada de 

140mm. Estrutura interna em inserto metálico confeccionado em perfis de aço 

de diversas dimensões, soldados pelo processo MIG, em formato peça unica, 

com matrizes especiais, e percintas elásticas fixadas através de ganchos, 

espuma de poliuretano injetado em molde especial, de densidade mínima de 

54Kg/m³ inderfomável, isenta de CFC, alta resistência à propagação de rasgo, 

alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa 

deformação permanente, processada com retardante de chamas levergard 

PP (lanxss). Revestimento assento e encosto em material microperfurado  

composto por polímetros  a base de PVC com gramatura aproximada de 700 

a 780 g/m², espessura mínima de  0,90mm, aditivado contra raios UV e com 

UN 01 
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aditivos antichama. Estrutural autoportante, sendo a base dos pés 

confeccionada em chapa de aço SAE1010/1020, de espessura mínima de 2,5 

mm, cortada a laser e conformada em secção transversal triangular equilátera 

de aproximadamente 60mm, com alojamento preciso para coluna 

confeccionada em aço tubular de secção transversal elíptica de dimensões 

aproximadas 72mm X 26mm e espessura  aproximada de 2mm, a barra 

portante confeccionada em aço tubular de dimensões aproximadas de 80mm 

X 40mm e espessura aproximada de  2mm, contendo suportes soldados pelo 

processo MIG na barra, para fixação dos assentos em perfil de chapa de aço 

estampada, de 3 mm de espessura, de conformação exclusiva tipo "mão 

francesa". Todo o conjunto possuí ponteiras de acabamento confeccionadas 

em polipropileno bem como sapatas niveladores deslizantes. Todas as partes 

metálicas recebem tratamento de fosfatização a base de zinco (lavagem, 

decapagem, fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó 

texturizada, na cor preta, polimerizada em estufa a 200°C, com película de 

aproximadamente 70 mícrons. Braços individuais com apoio em pliutiretano 

injetado. 

15 150664 

Poltrona presidente, em couro sintético, assento medindo 460mm de 

profundidade e 490mm de largura, com inserto confeccionado em madeira 

compensada multilaminada proveniente de reflorestamento (pinus e eucalipto) 

intercaladas entre si, coladas com resina a base de ureia-formol com baixa 

emissão de formaldeído, conformado anatomicamente, prensadas a quente, 

com 10,5mm de espessura final. Estofamento realizado em espuma de 

poliuretano injetada com formato retangular e quinas arredondadas em suas 

extremidades, isenta de CFC, com alta resiliência, alta resistência à 

propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga 

dinâmica e baixa deformação permanente com densidade controlada de 

54kg/m³ e espessura de 60mm. Revestimento do assento em material 

microperfurado composto por polímeros a base de PVC com gramatura de 

700 a 780 g/m², espessura 0,90mm, aditivado contra raios UV e com aditivos 

antichama.  Encosto em estrutura tubular com formato retangular, medindo 

689mm de altura, e largura iniciando com 494mm na parte inferior e 

UN 09 
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finalizando com 418mm na parte superior, curvado anatomicamente, 

confeccionado com tubo redondo de 16x2mm. Revestimento em tela 100% 

poliéster, 384g/m, de alta resistência. Acabamentos laterais em tubo redondo 

cromado com diâmetro de 18x1,5mm, que seguem o formato da estrutura do 

encosto. Apoio lombar em polietileno injetado fixado na tela e com ajuste em 

9 posições distintas, na cor preta, injetado a frio, sem a utilização de CFC, 

braços com componentes estruturais manufaturados em poliamida 6 com 

30% de fibra de vidro, injetados sob pressão, montado em apoia-braço de 

poliuretano com de regulagem de altura com 7 posições, através de botão 

localizado na parte superior frontal do braço, assento com acionamento 

através de alavanca com botão de desbloqueio de movimento. Regulagem de 

inclinação do encosto com 5 estágios e sistema de livre flutuação. Regulagem 

de tensão do movimento de reclinação realizada através de alavanca 

localizada sob o assento. Base giratória em alumínio polido. Coluna giratória 

com regulagem de altura por acionamento a gás com curso de 100mm, 

Rodízios com roldana e capa incorporadora injetada em Nylon poliamida 6 na 

cor preta, de duplo giro, As partes metálicas submetidas à pintura devem ter 

tratamento de fosfatização a base de zinco, através de processo eletrostático 

com tinta epóxi em pó texturizada. 

16 151069 

Cadeira Secretária Fixa,cor preta, assento e encosto anatômico, revestido de 

tecido preto de alta qualidade. Espuma injetada de 30 mm, estrutura fixa 

quatro pés, com trava de reforço, tubo 78, Pintura Epóxi-Pó. Medidas 

mínimas: Altura: 800 mm, Largura do Encosto: 305 mm ,Largura do Assento: 

400 mm, Altura do Assento: 400 mm, Profundidade do Assento: 380 mm, 

Extensão vertical do Encosto: 240 mm  

UN 22 

17 260399 

LONGARINA DE 4 LUGARES COM ESPALDAR MÉDIO - COR PRETA 

Conjunto assento / encosto em peça única ( monobloco ) com dois módulos 

medindo individualmente aproximadamente no assento 560 mm largura e 

aproximadamente de profundidade 470mm com espessura aproximada de 

130mm. Encosto medindo individualmente aproximadamente 560mm 

demicroperfurado composto por polímeros a base de PVC com gramatura de 

UN 04 
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700 a 780 g/m², espessura 0,90mm, aditivado contra raios UV e com aditivos 

antichama.  Encosto em estrutura tubular com formato retangular, medindo 

689mm de altura, e largura iniciando com 494mm na parte inferior e 

finalizando com 418mm na parte superior, curvado anatomicamente, 

confeccionado com tubo redondo de 16x2mm. Revestimento em tela 100% 

poliéster, 384g/m, de alta resistência. Acabamentos laterais em tubo redondo 

cromado com diâmetro de 18x1,5mm, que seguem o formato da estrutura do 

encosto. Apoio lombar em polietileno injetado fixado na tela e com ajuste em 

9 posições distintas, na cor preta, injetado a frio, sem a utilização de CFC, 

braços com componentes estruturais manufaturados em poliamida 6 com 

30% de fibra de vidro, injetados sob pressão, montado em apoia-braço de 

poliuretano com de regulagem de altura com 7 posições, através de botão 

localizado na parte superior frontal do braço, assento com acionamento 

através de alavanca com botão de desbloqueio de movimento. Regulagem de 

inclinação do encosto com 5 estágios e sistema de livre flutuação. Regulagem 

de tensão do movimento de reclinação realizada através de alavanca 

localizada sob o assento. Base giratória em alumínio polido. Coluna giratória 

com regulagem de altura por acionamento a gás com curso de 100mm, 

Rodízios com roldana e capa incorporadora injetada em Nylon poliamida 6 na 

cor preta, de duplo giro, As partes metálicas submetidas à pintura devem ter 

tratamento de fosfatização a base de zinco, através de processo eletrostático 

com tinta epóxi em pó texturizada 
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ANEXO – II 

RELAÇÃO DE PARTICIPANTES 

 

IRP nº 1/2019 

1 Companhia de Saneamento de Maricá 
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ANEXO – III 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/XXXX 

 

ATA DE REGISTRODE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
MOBILIÁRO DE ESCRITÓRIO EM GERAL QUE 
FIRMAM, PELA COMPANHIADE SANEAMENTO DE 
MARICÁ, EO(S) FORNECEDOR(ES) ABAIXO 
INDICADO(S) 

 

A Companhia de Saneamento de Maricá - Sanemar, CNPJ sob o nº 32.799.282/0001-25, 
com sede situada na Av. Vereador Francisco Sabino da Costa, nº 907. Centro - Maricá -RJ 
– CEP.: 24900-100, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR, representado neste ato 
pelo Diretor Presidente (INDICAR), e a empresa (INDICAR) situada na Rua (INDICAR), 
Bairro (INDICAR), Cidade (INDICAR) e inscrita no CNPJ/MF sob o nº (INDICAR), daqui por 
diante denominada FORNECEDOR, representada neste ato por (INDICAR), cédula de 
identidade nº (INDICAR), domiciliada na Rua (INDICAR), Cidade (INDICAR), lavram a 
presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, na forma do disposto no processo 
administrativo nº (INDICAR), que se regerá pelas normas da Lei Federal nº 13.303 de 30 de 
junho de 2016, pela Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, pela Lei Complementar 
nº 123 de 14 de dezembro de 2006, pelo Decreto Municipal n° 135 de 09 de julho de 2013, 
pelo Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Sanemar, do instrumento 
convocatório, aplicando-se a este instrumento suas disposições irrestrita e 
incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de MOBILIÁRO 
DE ESCRITÓRIO EM GERAL, conforme as especificações contidas no Anexo I do Edital 
desse Pregão, assim como as informações reunidas no Anexo A desta Ata – Consolidação das 
Informações desta Ata de Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Esta Ata de Registro de Preços é documento vinculativo, de caráter obrigacional, com efeito 
de compromisso de fornecimento, para futura contratação, nos termos definidos no Anexo I 
– Termo de Referência. 
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Parágrafo primeiro: A contratação com o FORNECEDOR registrado não é obrigatória e 
será realizada de acordo com a necessidade do ÓRGÃO GERENCIADOR e dos ÓRGÃOS 
PARTICIPANTES, e de acordo com o quantitativo máximo fixado na cláusula quarta. 

Parágrafo segundo: A lavratura desta Ata de Registro de Preços não obriga a contratação 
dos itens registrados, facultando-se a realização de licitação específica para o objeto da 
contratação, sendo assegurada preferência ao FORNECEDOR registrado em igualdade de 
condições, assim como ao FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA, na forma da 
cláusula décima sétima. 

Parágrafo terceiro: A Ata de Registro de Preços, com a indicação do preço registrado, dos 
fornecedores do registro que aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do fornecedor 
vencedor na sequência da classificação do certame será divulgada no COMPRASNET e na 
página eletrônica do ÓRGÃO GERENCIADOR da Ata: www.sanemar-sa.com.br, e ficará 
disponibilizada durante a sua vigência. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO ÓRGÃO GERENCIADOR e DOS ÓRGÃOS 
PARTICIPANTES  

O ÓRGÃO GERENCIADOR desta Ata de Registro de Preços é a Companhia de 
Saneamento de Maricá - Sanemar. 

Parágrafo primeiro – São ÓRGÃOS PARTICIPANTES as Entidades do Município de 
Maricá,desde estejam enquadradas no artigo 1º da Lei Federal nº 13.303/2016, conforme 
relação constante do Anexo II do Edital. 

CLÁUSULA QUARTA: DO QUANTITATIVO 

São as seguintes as quantidades estimadas para a contratação, conforme descrição no 
Termo de Referência – Anexo I do Edital e reunidas no Anexo A –Consolidação das 
Informações desta Ata de Registro de Preços. 

a) A previsão de aquisição pelo  ÓRGÃO GERENCIADOR  e pelos  ÓRGÃOS 
PARTICIPANTES para os 2 (dois) lotes compreendendo um total de 17 (dezessete) 
itens encontra-se discriminada abaixo: 

 

ITEM CATMAT DESCRIÇÃO Unid 

Quant. 
ÓRGÃO 

GERENCIA
DOR 

 

QUANT. 
ÓRGÃOS 

PARTICIPA
NTES 

Lote 01  



 
 

  
 

 

  
  
  
  

 

Av. Vereador Francisco Sabino da Costa, nº 907. Centro - Maricá -RJ – CEP.: 24900-100 

Telefone: (21) 2634-0534 

E-mail: licitacao@sanemar-sa.com.br 

Processo nº 31048/2019- Página 113 de 228 

Companhia de Saneamento de Maricá 
SANEMAR 

Processo 31048/2019 

Data do Início 20/12/2019 

Folha  

Rubrica  

01 108219 

MESA RETA 120 CM 

Mesa linear sem gavetas com calha metálica para 

fiação medindo 

1200.600.740mm - 

Tampo: Confeccionado em madeira MDP - de 25 

mm de espessura respectivamente produzida com 

partículas de madeiras selecionadas de pinus e 

eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo 

fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor 

e pressão, revestida com filme melamínico, que 

por efeito de prensagem a quente, faz o filme se 

fundir a madeira aglomerada, formando com ela 

um corpo único e inseparável com profundidade 

de aproximadamente 600 mm para tampo, com 

acabamento em fita de borda PVC de 2,5 mm de 

espessura e raio 2,5 mm na área de contato do 

usuário e 2 mm em todas as extremidades. O 

tampo Deve possuir passa cabos em poliestireno 

injetado com aproximadamente60 mm de 

diâmetro. Painel estrutural: Confeccionado em 

madeira MDP - de 18 mm de espessura 

respectivamente produzida com partículas de 

madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, 

aglutinadas com resina sintética termo fixa que se 

consolidam sobação conjunta de calor e pressão, 

revestida com filme melamínico, que por efeito de 

prensagem a quente, faz o filme se fundir a 

madeira aglomerada, formando com ela um corpo 

único e inseparável, com acabamento em fita de 

borda PVC de 1 mm de espessura em todas as 

extremidades. Sistema de fixação composto por 

Un 104 0 
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tambor de giro confeccionado em Zamak ou 

similar estampado e parafuso de montagem 

rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado 

e acabamento zincado e tampas plásticas de 

acabamento confeccionadas em polietileno. 

Estrutura metálica LE/LD: Base horizontal 

estampada "sem ponteiras" em chapa de aço SAE 

1020, com 2,65mm de espessura, com 

aproximadamente 600 mm de comprimento, 70 

mm de largura e 30 mm de altura, dotada de 

sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, 

fixadas na parte inferior da base horizontal por 

meio de duas peças metálicas, Deve possuir furo 

central com rosca 5/16 para permitir a regulagem 

das sapatas. As peças deverão ser soldadas por 

meio de solda Mig para melhor acabamento e 

resistência. Base superior horizontal 

confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em 

formato de "L" com 2,65mm de espessura 

medindo aproximadamente 500 x 50 x 30 mm 

para maior sustentação e acabamento, perfurados 

na parte superior para fixação entre o pé da mesa 

e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio 

de solda MIG. Estrutura metálica vertical 

confeccionada em tubos de aço SAE 1020, 

medindo 40 x 40 mm com parede reforçada de 

1,90mm de espessura, deve receber usinagens a 

laser para encaixe de componentes, com rebites 

em aço M6 para fixação de painéis e calhas. 

Fechamento vertical em chapa de aço SAE 1020 

com 0,90mm de espessura, com dobras a 90º nas 

extremidades para reforço e guia para encaixe. 

Deve possuir tampa fixa pelo lado interno do pé, e 
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de encaixe na externa. Deve possuir peça interna 

em formato de “U” permitindo a separação de fios, 

elétrica, lógica e telefônica. Acessório: calha para 

fiação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 

com 0,90mm de espessura. Deve possuir peça 

interna em formato de “U” com duas dobras a 90º, 

e nas extremidades Deve possuir recortes a 45º 

para evitar acidentes, permitindo a separação. 

Com furação para alojamento de 02 tomadas 

elétricas convencionais e de 2 RJ-45 para receber 

telefonia e lógica, tomadas padrão NBR 14136 

ABNT. Todas as peças metálicas do conjunto com 

acabamento em pintura eletrostática a pó com 

resina a base de epóxi e poliéster formando uma 

camada mínima de 50/60 micra de espessura, 

curadas em estufa a uma temperatura aproximada 

de 250°. Todo sistema de fixação feita através de 

buchas metálicas/nylon ou similar, não serão 

aceitos sistema de fixação de outra forma e que 

causem o atrito direto as partes em MDP/MDF, 

Possibilitando a montagem e desmontagem por 

inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. 

Dimensões: 120x60x74 cm (LXPXH) 

*As medidas podem sofrer alteração de no 
máximo 5% +/- 

02 108219 

MESA RETA 140 CM 

Mesa linear sem gavetas com calha metálica para 

fiação medindo Tampo: Confeccionado em 

madeira MDP - de 25 mm de espessura 

respectivamente produzida com partículas de 

madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, 

aglutinadas com resina sintética termo fixa que se 
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consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, 

revestida com filme melamínico, que por efeito de 

prensagem a quente, faz o filme se fundir a 

madeira aglomerada, formando com ela um corpo 

único e inseparável com profundidade de 

aproximadamente 600 mm para tampo, com 

acabamento em fita de borda PVC de 2,5 mm de 

espessura e raio 2,5 mm na área de contato do 

usuário e 2 mm em todas as extremidades. O 

tampo Deve possuir passa cabos em poliestireno 

injetado com aproximadamente 60 mm de 

diâmetro. Painel estrutural: Confeccionado em 

madeira MDP - de 18 mm de espessura 

respectivamente produzida com partículas de 

madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, 

aglutinadas com resina sintética termo fixa que se 

consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, 

revestida com filme melamínico, que por efeito de 

prensagem a quente, faz o filme se fundir a 

madeira aglomerada, formando com ela um corpo 

único e inseparável, com acabamento em fita de 

borda PVC de 1 mm de espessura em todas as 

extremidades. Sistema de fixação composto por 

tambor de giro confeccionado em Zamak ou 

similar estampado e parafuso de montagem 

rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado 

e acabamentozincado e tampas plásticas de 

acabamento confeccionadas em 

polietileno.Estrutura metálica LE/LD: Base 

horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa 

de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura, 

com aproximadamente 600mm de comprimento, 

70 mm de largura e 30 mm de altura, dotada de 
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sapatasniveladoras com rosca 5/16 em nylon, 

fixadas na parte inferior da basehorizontal por 

meio de duas peças metálicas, Deve possuir furo 

central comrosca 5/16 para permitir a regulagem 

das sapatas. As peças deverão sersoldadas por 

meio de solda Mig para melhor acabamento e 

resistência. Basesuperior horizontal 

confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em 

formato de"L" com 2,65mm de espessura medindo 

aproximadamente 500 x 50 x 30 mmpara maior 

sustentação e acabamento, perfurados na parte 

superior parafixação entre o pé da mesa e o 

tampo, soldada aos tubos verticais por meio 

desolda MIG. Estrutura metálica vertical 

confeccionada em tubos de aço SAE1020, 

medindo 40 x 40 mm com parede reforçada de 

1,90mm de espessura,deve receber usinagens a 

laser para encaixe de componentes, com rebites 

emaço M6 para fixação de painéis e calhas. 

Fechamento vertical em chapa de açoSAE 1020 

com 0,90mm de espessura, com dobras a 90º nas 

extremidades parareforço e guia para encaixe. 

Deve possuir tampa fixa pelo lado interno do pé, 

ede encaixe na externa. Deve possuir peça 

interna em formato de “U” permitindoa separação 

de fios, elétrica, lógica e telefônica.Acessório: 

calha para fiação confeccionada em chapa de aço 

SAE 1020 com0,90mm de espessura. Deve 

possuir peça interna em formato de “U” com 

duasdobras a 90º, e nas extremidades Deve 

possuir recortes a 45º para evitaracidentes, 

permitindo a separação. Com furação para 

alojamento de 02 tomadaselétricas convencionais 
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e de 2 RJ-45 para receber telefonia e lógica, 

tomadaspadrão NBR 14136 ABNT. Todas as 

peças metálicas do conjunto comacabamento em 

pintura eletrostática a pó com resina a base de 

epóxi e poliésterformando uma camada mínima 

de 50/60 micra de espessura, curadas emestufa a 

uma temperatura aproximada de 250°.Todo 

sistema de fixação feita através de buchas 

metálicas/nylon ou similar, nãoserão aceitos 

sistema de fixação de outra forma e que causem o 

atrito direto aspartes em MDP/MDF, Possibilitando 

a montagem e desmontagem por inúmerasvezes 

sem causar dano ao mesmo.Dimensões: 

140x60x74 cm (LXPXH) 

*As medidas podem sofrer alteração de no 
máximo 5% +/- 

03 108219 

MESA RETA 160 CM 

Mesa linear sem gavetas com calha metálica para 

fiação medindo 1600.600.740mm - 

Tampo: Confeccionado em madeira MDP - de 25 
mm de espessura respectivamente produzida com 
partículas de madeiras selecionadas de pinus e 
eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo 
fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor 
e pressão, revestida com filme melamínico, que 
por efeito de prensagem a quente, faz o filme se 
fundir a madeira aglomerada, formando com ela 
um corpo único e inseparável com profundidade 
de aproximadamente 600 mm para tampo, com 
acabamento em fita de borda PVC de 2,5 mm de 
espessura e raio 2,5 mm na área de contato do 
usuário e 2 mm em todas as extremidades. O 
tampo Deve possuir passa cabos em poliestireno 
injetado com aproximadamente 60 mm de 
diâmetro. Painel estrutural: Confeccionado em 
madeira MDP - de 18 mm de espessura 
respectivamente produzida com partículas de 
madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, 
aglutinadas com resina sintética termo fixa que se 

Un 04 0 



 
 

  
 

 

  
  
  
  

 

Av. Vereador Francisco Sabino da Costa, nº 907. Centro - Maricá -RJ – CEP.: 24900-100 

Telefone: (21) 2634-0534 

E-mail: licitacao@sanemar-sa.com.br 

Processo nº 31048/2019- Página 119 de 228 

Companhia de Saneamento de Maricá 
SANEMAR 

Processo 31048/2019 

Data do Início 20/12/2019 

Folha  

Rubrica  

consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, 
revestida com filme melamínico, que por efeito de 
prensagem a quente, faz o filme se fundir a 
madeira aglomerada, formando com ela um corpo 
único e inseparável, com acabamento em fita de 
borda PVC de 1 mm de espessura em todas as 
extremidades. Sistema de fixação composto por 
tambor de giro confeccionado em Zamak ou 
similar estampado e parafuso de montagem 
rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado 
e acabamento zincado e tampas plásticas de 
acabamento confeccionadas em polietileno. 
Estrutura metálica LE/LD: Base horizontal 
estampada "sem ponteiras" em chapa de aço SAE 
1020, com 2,65mm de espessura, com 
aproximadamente 600 mm de comprimento, 70 
mm de largura e 30 mm de altura, dotada de 
sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, 
fixadas na parte inferior da base horizontal por 
meio de duas peças metálicas, Deve possuir furo 
central com rosca 5/16 para permitir a regulagem 
das sapatas. As peças deverão ser soldadas por 
meio de solda Mig para melhor acabamento e 
resistência. Base superior horizontal 
confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em 
formato de "L" com 2,65mm de espessura 
medindo aproximadamente 500 x 50 x 30 mm 
para maior sustentação e acabamento, perfurados 
na parte superior para fixação entre o pé da mesa 
e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio 
de solda MIG. Estrutura metálica vertical 
confeccionada em tubos de aço SAE 1020, 
medindo 40 x 40 mm com parede reforçada de 
1,90mm de espessura, deve receber usinagens a 
laser para encaixe de componentes, com rebites 
em aço M6 para fixação de painéis e calhas. 
Fechamento vertical em chapa de aço SAE 1020 
com 0,90mm de espessura, com dobras a 90º nas 
extremidades para reforço e guia para encaixe. 
Deve possuir tampa fixa pelo lado interno do pé, e 
de encaixe na externa. Deve possuir peça interna 
em formato de “U” permitindo a separação de fios, 
elétrica, lógica e telefônica. Acessório: calha para 
fiação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 
com 0,90mm de espessura. Deve possuir peça 
interna em formato de “U” com duas dobras a 90º, 
e nas extremidades Deve possuir recortes a 45º 
para evitar acidentes, permitindo a separação. 
Com furação para alojamento de 02 tomadas 
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elétricas convencionais e de 2 RJ-45 para receber 
telefonia e lógica, tomadas padrão NBR 14136 
ABNT. Todas as peças metálicas do conjunto com 
acabamento em pintura eletrostática a pó com 
resina a base de epóxi e poliéster formando uma 
camada mínima de 50/60 micra de espessura, 
curadas em estufa a uma temperatura aproximada 
de 250°. Todo sistema de fixação feita através de 
buchas metálicas/nylon ou similar, não serão 
aceitos sistema de fixação de outra forma e que 
causem o atrito direto as partes em MDP/MDF, 
Possibilitando a montagem e desmontagem por 
inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. 
Dimensões: 160x60x74 cm (LXPXH) *As medidas 
podem sofrer alteração de no máximo 5% +/- 

04 150136 

MESA DE REUNIÃO RETANGULAR COM PÉ 

METALICO - COR CINZA 

Dimensões: 3000 X 1200 X 740 MM (L X P X A) 

Tampo inteiriço, com formato retangular, 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 é encabeçado com fita de 
poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, 
coladas com adesivo hot melt, com arestas 
arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. 
Painéis frontais duplos e paralelos, um em cada 
coluna vertical da estrutura, estrutural e de 
privacidade, em MDP, com 18 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 painel é 
encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm 
de espessura mínima, coladas com adesivo hot 
melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita 
por meio de parafusos ocultos tipo minifix. 
Estruturas laterais confeccionadas com tubos e 
chapas metálicas, sendo a base superior de 
fixação ao Tampo, em tubo de aço medindo: 30 x 
20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em 
chapa de aço repuxada curva, dispensando desta 
forma o uso de ponteiras de PVC, e com 
espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de 
sustentação é composta por dois tubos redondos 
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verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 mm de 
espessura, e duas chapas com espessura mínima 
de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna 
lisa e fixa; e a outra externa, com estampo 
perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e 
removível, de saque frontal, que possibilita a 
passagem de cabos por duto vertical interno do 
solo até o tampo da mesa. As Estruturas são 
dotadas de sapatas niveladoras em nylon injetado 
com diâmetro de 63 mm, cuja função será 
contornar eventuais desníveis de piso. Todo 
conjunto metálico é submetido a um pré-
tratamento 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 200º 
C; Caixa de tomadas, medindo 200 X 130 X 106 
mm, aproximadamente, o corpo da caixa deve 
possuir os cantos arredondados, suporta até seis 
tomadas elétricas tipos " clic" padrão ABNT - NBR 
14136, não necessitando parafusos para fixar as 
tomadas na caixa, facilitando e agilizando a 
montagem das mesmas. Tampa basculante com 
recorte na parte frontal para permitir a passagem 
dos cabos até o seu interior. A caixa suporta três 
RJ 45 para lógica e telefonia e uma entradaHDMI 
que suporta duas entradas de áudio. Caixa de 
tomadas, medindo 200 X 130 X 106 mm, 
aproximadamente, o corpo da caixa deve possuir 
os cantos arredondados, suporta até seis tomadas 
elétricas tipos " clic" padrão ABNT - NBR 14136, 
não necessitando parafusos para fixar as tomadas 
na caixa, facilitando e agilizando a montagem das 
mesmas. Tampa basculante com recorte na parte 
frontal para permitir a passagem dos cabos até o 
seu interior. A caixa suporta três RJ 45 para lógica 
e telefonia e uma entradaHDMI que suporta duas 
entradas de áudio. 

05 150136 

MESA REUNIÃO OVAL 240 CM 

Mesa de reunião com caixa de tomadas medindo 
2400 x 1200 x 740mm Tampo: Confeccionado em 
madeira MDP - de 25 mm de espessura 
respectivamente produzida com partículas de 
madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, 
aglutinadas com resina sintética termo fixa que se 
consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, 
revestida com filme melamínico, que por efeito de 
prensagem a quente, faz o filme se fundir a 
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madeira aglomerada, formando com ela um corpo 
único e inseparável, com acabamento em fita de 
borda PVC de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm 
em todas as extremidades. Painel estrutural 
Duplo: Confeccionado em madeira MDP - de 18 
mm de espessura respectivamente produzida com 
partículas de madeiras selecionadas de pinus e 
eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo 
fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor 
e pressão, revestida com filmemelamínico, que 
por efeito de prensagem a quente, faz o filme se 
fundir amadeira aglomerada, formando com ela 
um corpo único e inseparável, comacabamento 
em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em 
todas asextremidades. Sistema de fixação 
composto por tambor de giro confeccionadoem 
Zamak ou similar estampado e parafuso de 
montagem rápida M6 x 13 mm,rosca métrica em 
aço usinado e acabamento zincado e tampas 
plásticas deacabamento confeccionadas em 
polietileno. Para maior sustentação sãoutilizados 
painéis duplos e paralelos conferindo maior 
estruturação ao conjunto.Estrutura metálica 
LE/LD: Base horizontal inferior estampada "sem 
ponteiras"em chapa de aço SAE 1020, com 
2,65mm de espessura, com aproximadamente800 
mm de comprimento, 70 mm de largura e 30 mm 
de alturaaproximadamente. Dotada de 2 sapatas 
niveladoras com rosca 5/16 em nylon,fixadas na 
parte inferior da base horizontal por meio de duas 
peças metálicas,Deve possuir furo central com 
rosca 5/16 para permitir a regulagem dassapatas, 
As peças deverão ser soldadas por meio de solda 
Mig para melhoracabamento e resistência. Base 
superior horizontal confeccionada em chapa 
deaço SAE 1020, em formato de "L" com 2,65mm 
de espessura medindoaproximadamente 800 x 50 
x 30 mm para maior sustentação e 
acabamento,perfurado na parte superior para 
fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldadaaos 
tubos verticais por meio de solda Mig. Estrutura 
metálica verticalconfeccionada em tubos de aço 
SAE 1020, medindo 40 x 40 mm com 
paredereforçada de 1,90mm de espessura, deve 
receber usinagens a laser para encaixede 
componentes, com rebites em aço M6 para 
fixação de painéis e calhas.Fechamento vertical 
em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de 
espessura,com dobras a 90º nas extremidades 
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para reforço e guia para encaixe. Tampafixa pelo 
lado interno do pé, e de encaixe na externa. Deve 
possuir peça internaem formato de “U” permitindo 
a separação de fios, elétrica, lógica e 
telefônica.Caixa de tomadas: medindo 300 x 130 
mm aproximadamente, o corpo da caixapossui os 
cantos arredondados, suporta até seis tomadas 
elétricas tipos “clic”padrão da ABNT-NBR 14136, 
não necessitando parafusos para fixar as 
tomadasna caixa, facilitando e agilizando a 
montagem das mesmas. Tampa basculantecom 
recorte na parte frontal para permitir a passagem 
dos cabos até o seuinterior. A caixa suporta três 
RJ 45 modelo FUROKAWA para lógica e telefonia 
euma entrada HDMI e suporta duas entradas de 
áudio. Internamenteconfeccionada em chapa de 
aço com tampa basculante em alumínio, 
cerdasmacias no topo frontal para passagem de 
cabos.Todas as peças metálicas do conjunto com 
acabamento em pintura eletrostáticaa pó com 
resina a base de epóxi e poliéster formando uma 
camada mínima de50/60 micra de espessura, 
curadas em estufa a uma temperatura 
aproximadade 250°.Todo sistema de fixação feita 
através de buchas metálicas/nylon ou similar, 
nãoserão aceitos sistema de fixação de outra 
forma e que causem o atrito direto aspartes em 
MDP/MDF, Possibilitando a montagem e 
desmontagem por inúmerasvezes sem causar 
dano ao mesmo.*As medidas podem sofrer 
alteração de no máximo 5% +/- 

06 150136 

MESA REUNIÃO REDONDA Ø120 CM 

Mesa de reunião redonda medindo 1200.740mm 

Tampo: Confeccionado em madeira MDP - de 25 
mm de espessura respectivamente produzida com 
partículas de madeiras selecionadas de pinus e 
eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo 
fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor 
e pressão, revestida com filme melamínico, que 
por efeito de prensagem a quente, faz o filme se 
fundir a madeira aglomerada, formando com ela 
um corpo único e inseparável, com acabamento 
em fita de borda PVC de 2,5 mm de espessura e 
raio 2,5 mm em todas as extremidades. Estrutura 
metálica: tipo estrela com base horizontal 
estampada "sem ponteiras" em chapa de aço de 
2,65mm de espessura, com aproximadamente 
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500 mm de comprimento, 70 mm de largura e 30 
mm de altura aproximadamente, dotada de sapata 
niveladora com rosca 5/16 em cada base 
horizontal, Deve possuir chapa de aço usinada a 
laser tipo estrela permitindo o encaixe e 
alinhamento das cinco bases, a fixação entre a 
base e o tubo deve ser feito por meio de parafuso 
5/16 e barra roscada, unindo o tubo, a base 
inferior e a base de sustentação do tampo. A base 
superior horizontal em formato “X” confeccionada 
em tubo retangular de 20 x 30 x 1,06mm. Coluna 
vertical confeccionada em tubo de aço redondo de 
4 x 1,06 mm, fixado nas extremidades por meio de 
parafuso e barra roscada de ¼ interligando todas 
as peças, todas as partes metálicas deverão ser 
soldadas com Solda Mig para maior sustentação. 
Todas as peças metálicas do conjunto com 
acabamento em pintura eletrostática a pó com 
resina a base de epóxi e poliéster formando uma 
camada mínima de 50/60 micra de espessura, 
curadas em estufa a uma temperatura aproximada 
de 250°. Todo sistema de fixação feita através de 
buchas metálicas/nylon ou similar, não serão 
aceitos sistema de fixação de outra forma e que 
causem o atrito direto as partes em MDP/MDF, 
Possibilitando a montagem e desmontagem por 
inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. *As 
medidas podem sofrer alteração de no máximo 
5% +/- 

07 108219 

MESA CURVA EM L 140X140 CM 

Mesa de trabalho em “L” medindo 

1400.1400.740mm 

Tampo: Confeccionado em madeira MDP- de 25 
mm de espessura respectivamente produzida com 
partículas de madeiras selecionadas de pinus e 
eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo 
fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor 
e pressão, revestida com filme melamínico, que 
por efeito de prensagem a quente, faz o filme se 
fundir a madeira aglomerada, formando com ela 
um corpo único e inseparável com profundidade 
de aproximadamente 600 mm para tampo com 
corte sinuoso em forma de delta com entrada 
orgânica para o usuário, com acabamento em fita 
de borda PVC de 2,5 mm de espessura e raio 2,5 
mm na área de contato do usuário e 2 mm em 
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todas as extremidades. O tampo Deve possuir 
passa cabos em poliestireno injetado com 
aproximadamente60 mm de diâmetro na cor do 
revestimento para passagem de cabos. Painel 
estrutural: Confeccionado em madeira MDP- de 
18 mm de espessura respectivamente produzida 
com partículas de madeiras selecionadas de pinus 
e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo 
fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor 
e pressão, revestida com filme melamínico, que 
por efeito de prensagem a quente, faz o filme se 
fundir a madeira aglomerada, formando com ela 
um corpo único e inseparável, com acabamento 
em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em 
todas as extremidades. Sistema de fixação 
composto por tambor de giro confeccionado em 
Zamak ou similar estampado e parafuso de 
montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em 
aço usinado e acabamento zincado e tampas 
plásticas de acabamento confeccionadas em 
polietileno. Estrutura metálica LE/LD: Base 
horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa 
de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura, 
com aproximadamente aproximadamente600 mm 
de comprimento, aproximadamente70 mm de 
largura e aproximadamente30 mm de altura. 
Dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 
em nylon, fixadas na parte inferior da base 
horizontal por meio de duas peças metálicas, 
deve possuir furo central com rosca 5/16 para 
permitir a regulagem das sapatas, As peças 
deverão ser soldadas por meio de solda Mig para 
melhor acabamento e resistência. Base superior 
horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 
1020, em formato de "L" com 2,65mm de 
espessura medindo aproximadamente 500 x 50 x 
30 mm para maior sustentação e acabamento, 
perfurados na parte superior para fixação entre o 
pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos 
verticais por meio de solda Mig. Estrutura metálica 
vertical confeccionada em dois tubos de aço SAE 
1020, medindo 40 x 40 mm com parede reforçada 
de 1,90mm de espessura, deve receber 
usinagens a laser para encaixe de componentes, 
com rebites em aço M6 para fixação de painéis e 
calhas. Fechamento vertical em chapa de aço 
SAE 1020 com 0,90mm de espessura, com 
dobras a 90º nas extremidades para reforço e guia 
para encaixe. Deve possuir tampa fixa pelo lado 
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interno do pé, e de encaixe na externa. Deve 
possuir peça interna em formato de “U” permitindo 
a separação de fios, elétrica, lógica e telefônica. 
Acessório: 02 calhas para fiação confeccionada 
em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de 
espessura. Deve possuir peça interna em formato 
de “U” com duas dobras a 90º, e nas 
extremidades deve possuir recortes a 45º para 
evitar acidentes, permitindo a separação. Com 
furação para alojamento de 02 tomadas elétricas 
convencionais e de 2 RJ-45 para receber telefonia 
e lógica, tomadas padrão NBR 14136 ABNT. Pé 
metálico estrutura de canto 90° graus: Estrutura 
em chapa de aço em formato quadrado de 90º, 
dotada de uma sapata niveladora base superior 
horizontal, chapa de aço soldada com furação na 
parte superior da coluna para permitir a passagem 
de fiação entre a coluna de canto e o tampo da 
mesa, coluna vertical em chapa de aço dobrada 
medindo aproximadamente700 x 100 x 100 em 
chapa de aço de 1,06mm de espessura. Calha 
com saque frontal, deve possuir na tampa furação 
para fixação de 2 tomadas elétricas convencionais 
e 2 RJ 45 para receber telefonia e lógica(tomada 
de acordo com as normas da ABNT NBR 14136), 
Todas as partes metálicas deverão ser soldadas 
por Solda Mig para maior sustentação e 
acabamento. Todas as peças metálicas do 
conjunto com acabamento em pintura eletrostática 
a pó com resina a base de epóxi e poliéster 
formando uma camada mínima de 50/60 micra de 
espessura, curadas em estufa a uma temperatura 
aproximada de 250°. Todo sistema de fixação 
feitaatravés de buchas metálicas/nylon ou similar, 
não serão aceitos sistema defixação de outra 
forma e que causem o atrito direto as partes em 
MDP/MDF,Possibilitando a montagem e 
desmontagem por inúmeras vezes sem 
causardano ao mesmo.*As medidas podem sofrer 
alteração de no máximo 5% +/- 

08 108219 

MESA CURVA EM L 180X160 CM 

Mesa de trabalho em “L” medindo 

1800.1600.740mm 

Tampo: Confeccionado em madeira MDP- de 25 
mm de espessura respectivamente produzida com 
partículas de madeiras selecionadas de pinus e 
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eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo 
fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor 
e pressão, revestida com filme melamínico, que 
por efeito de prensagem a quente, faz o filme se 
fundir a madeira aglomerada, formando com ela 
um corpo único e inseparável com profundidade 
de aproximadamente 600 mm para tampo com 
corte sinuoso em forma de delta com entrada 
orgânica para o usuário, com acabamento em fita 
de borda PVC de 2,5 mm de espessura e raio 2,5 
mm na área de contato do usuário e 2 mm em 
todas as extremidades. O tampo Deve possuir 
passa cabos em poliestireno injetado com 
aproximadamente60 mm de diâmetro na cor do 
revestimento para passagem de cabos. Painel 
estrutural: Confeccionado em madeira MDP- de 
18 mm de espessura respectivamente produzida 
com partículas de madeiras selecionadas de pinus 
e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo 
fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor 
e pressão, revestida com filme melamínico, que 
por efeito de prensagem a quente, faz o filme se 
fundir a madeira aglomerada, formando com ela 
um corpo único e inseparável, com acabamento 
em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em 
todas as extremidades. Sistema de fixação 
composto por tambor de giro confeccionado em 
Zamak ou similar estampado e parafuso de 
montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em 
aço usinado e acabamento zincado e tampas 
plásticas de acabamento confeccionadas em 
polietileno. Estrutura metálica LE/LD: Base 
horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa 
de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura, 
com aproximadamente aproximadamente600 mm 
de comprimento, aproximadamente70 mm de 
largura e aproximadamente30 mm de altura. 
Dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 
em nylon, fixadas na parte inferior da base 
horizontal por meio de duas peças metálicas, 
deve possuir furo central com rosca 5/16 para 
permitir a regulagem das sapatas, As peças 
deverão ser soldadas por meio de solda Mig para 
melhor acabamento e resistência. Base superior 
horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 
1020, em formato de "L" com 2,65mm de 
espessura medindo aproximadamente 500 x 50 x 
30 mm para maior sustentação e acabamento, 
perfurados na parte superior para fixação entre o 
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pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos 
verticais por meio de solda Mig. Estrutura metálica 
vertical confeccionada em dois tubos de aço SAE 
1020, medindo 40 x 40 mm com parede reforçada 
de 1,90mm de espessura, deve receber 
usinagens a laser para encaixe de componentes, 
com rebites em aço M6 para fixação de painéis e 
calhas. Fechamento vertical em chapa de aço 
SAE 1020 com 0,90mm de espessura, com 
dobras a 90º nas extremidades para reforço e guia 
para encaixe.  Deve possuir tampa fixa pelo lado 
interno do pé, e de encaixe na externa. Deve 
possuir peça interna em formato de “U” permitindo 
a separação de fios, elétrica, lógica e telefônica. 
Acessório: 02 calhas para fiação confeccionada 
em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de 
espessura. Deve possuir peça interna em formato 
de “U” com duas dobras a 90º, e nas 
extremidades deve possuir recortes a 45º para 
evitar acidentes, permitindo a separação. Com 
furação para alojamento de 02 tomadas elétricas 
convencionais e de 2 RJ-45 para receber telefonia 
e lógica, tomadas padrão NBR 14136 ABNT. Pé 
metálico estrutura de canto 90° graus: Estrutura 
em chapa de aço em formato quadrado de 90º, 
dotada de uma sapata niveladora base superior 
horizontal, chapa de aço soldada com furação na 
parte superior da coluna para permitir a passagem 
de fiação entre a coluna de canto e o tampo da 
mesa, coluna vertical em chapa de aço dobrada 
medindo aproximadamente 700 x 100 x 100 em 
chapa de aço de 1,06mm de espessura. Calha 
com saque frontal, deve possuir na tampa furação 
para fixação de 2 tomadas elétricas convencionais 
e 2 RJ 45 para receber telefonia e lógica(tomada 
de acordo com as normas da ABNT NBR 14136), 
Todas as partes metálicas deverão ser soldadas 
por Solda Mig para maior sustentação e 
acabamento. Todas as peças metálicas do 
conjunto com acabamento em pintura eletrostática 
a pó com resina a base de epóxi e poliéster 
formando uma camada mínima de 50/60 micra de 
espessura, curadas em estufa a uma temperatura 
aproximada de 250°. Todo sistema de fixação 
feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, 
não serão aceitos sistema de fixação de outra 
forma e que causem o atrito direto as partes em 
MDP/MDF, Possibilitando a montagem e 
desmontagem por inúmeras vezes sem causar 
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dano ao mesmo. *As medidas podem sofrer 
alteração de no máximo 5% +/ 

09 150942 

MESA REFEITÓRIO RETANGULAR 200 CM 

Mesa de reunião retangularmedindo 

2000.1000.740mm 

Tampo: Confeccionado em madeira MDP - de 25 
mm de espessurarespectivamente produzida com 
partículas de madeiras selecionadas de pinus 
eeucalipto, aglutinadas com resina sintética termo 
fixa que se consolidam sobação conjunta de calor 
e pressão, revestida com filme melamínico, que 
por efeitode prensagem a quente, faz o filme se 
fundir a madeira aglomerada, formandocom ela 
um corpo único e inseparável, com acabamento 
em fita de borda PVCde 2,5 mm de espessura e 
raio 2,5 mm em todas as extremidades.Painel 
estrutural Duplo: Confeccionado em madeira MDP 
- de 18 mm deespessura respectivamente 
produzida com partículas de madeiras 
selecionadasde pinus e eucalipto, aglutinadas 
com resina sintética termo fixa que se consolidam 
sob ação conjunta de calor e pressão, revestida 
com filmemelamínico, que por efeito de 
prensagem a quente, faz o filme se fundir 
amadeira aglomerada, formando com ela um 
corpo único e inseparável, comacabamento em 
fita de borda PVC de 1 mm de espessura em 
todas asextremidades. Sistema de fixação 
composto por tambor de giro confeccionadoem 
Zamak ou similar estampado e parafuso de 
montagem rápida M6 x 13 mm,rosca métrica em 
aço usinado e acabamento zincado e tampas 
plásticas deacabamento confeccionadas em 
polietileno. Para maior sustentação sãoutilizados 
painéis duplos e paralelos conferindo maior 
estruturação ao conjunto.Estrutura metálica 
LE/LD: Base horizontal inferior estampada "sem 
ponteiras"em chapa de aço SAE 1020, com 
2,65mm de espessura, com aproximadamente800 
mm de comprimento, 70 mm de largura e 30 mm 
de alturaaproximadamente. Dotada de 2 sapatas 
niveladoras com rosca 5/16 em nylon,fixadas na 
parte inferior da base horizontal por meio de duas 
peças metálicas,Deve possuir furo central com 
rosca 5/16 para permitir a regulagem dassapatas, 
As peças deverão ser soldadas por meio de solda 
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Mig para melhoracabamento e resistência. Base 
superior horizontal confeccionada em chapa 
deaço SAE 1020, em formato de "L" com 2,65mm 
de espessura medindoaproximadamente 800 x 50 
x 30 mm para maior sustentação e 
acabamento,perfurado na parte superior para 
fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldadaaos 
tubos verticais por meio de solda Mig. Estrutura 
metálica verticalconfeccionada em tubos de aço 
SAE 1020, medindo 40 x 40 mm com 
paredereforçada de 1,90mm de espessura, deve 
receber usinagens a laser para encaixede 
componentes, com rebites em aço M6 para 
fixação de painéis e calhas.Fechamento vertical 
em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de 
espessura,com dobras a 90º nas extremidades 
para reforço e guia para encaixe. Tampafixa pelo 
lado interno do pé, e de encaixe na externa.Todas 
as peças metálicas do conjunto com acabamento 
em pintura eletrostáticaa pó com resina a base de 
epóxi e poliéster formando uma camada mínima 
de50/60 micra de espessura, curadas em estufa a 
uma temperatura aproximadade 250°.Todo 
sistema de fixação feita através de buchas 
metálicas/nylon ou similar, nãoserão aceitos 
sistema de fixação de outra forma e que causem o 
atrito direto aspartes em MDP/MDF, Possibilitando 
a montagem e desmontagem por inúmerasvezes 
sem causar dano ao mesmo.*As medidas podem 
sofrer alteração de no máximo 5% +/ 

10 446442 

GAVETEIRO VOLANTE 02 FECHADURAS 

Gaveteiro volante 04 gavetas medindo 

400.500.690mm 

Tampo (para gaveteiros volantes): Confeccionado 
em madeira MDP - de 25 mm de espessura 
respectivamente produzida com partículas de 
madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, 
aglutinadas com resina sintética termo fixa que se 
consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, 
revestida com filme melamínico, que por efeito de 
prensagem a quente, faz o filme se fundir a 
madeira aglomerada, formando com ela um corpo 
único e inseparável, com acabamento em fita de 
borda PVC de 2 mm de espessura e raio 2 mm 
em todas as extremidades. Corpo: Costa, bases e 
laterais confeccionado em madeira MDP - de 18 
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mm deespessura respectivamente produzida com 
partículas de madeiras selecionadas de pinus e 
eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo 
fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor 
e pressão, revestida com filme melamínico, que 
por efeito de prensagem a quente, faz o filme se 
fundir a madeira aglomerada, formando com ela 
um corpo único e inseparável, com acabamento 
em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em 
todas as extremidades. Todas as peças do corpo 
do gaveteiro são unidas por sistema de fixação 
tipo cavilha em nylon injetado. Frentes de gaveta: 
Confeccionado em madeira MDP- de 18 mm de 
espessura respectivamente produzida com 
partículas de madeiras selecionadas de pinus e 
eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo 
fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor 
e pressão, revestida com filme melamínico, que 
por efeito de prensagem a quente, faz o filme se 
fundir a madeira aglomerada, formando com ela 
um corpo único e inseparável, com acabamento 
em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em 
todas as extremidades. 02 Fechaduras: 
escamoteavel fixada na parte frontal com trava 
simultânea das gavetas pelo sistema de tranca 
interna em aço que é estampada conforme o 
número de gavetas. Abertura das gavetas através 
de cavidades laterais sem a utilização de puxador 
aparente. Gavetas: Gavetas internas 
confeccionadas em material tipo PVC injetadas, 
sem emendas com abas reforçadas com 
corrediças metálicas. COMPOSIÇÃO: Para 
gaveteiros volantes: Rodízios: Rodízios de duplo 
giro com 50 mm de diâmetro na cor preta fixados 
na base inferior do gaveteiro por meio de buchas 
de nylon medindo 8 x 8 e parafusos Philips ou 
similar 3,5 x 14 cabeça chata, fazendo com que 
possa montar e desmontar sem danos 
posteriores. Todas as peças metálicas do 
conjunto com acabamento em pintura eletrostática 
a pó com resina a base de epóxi e poliéster 
formando uma camada mínima de 50/60 micra de 
espessura, curadas em estufa a uma temperatura 
aproximada de 250°. Todo sistema de fixação 
feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, 
não serão aceitos sistema de fixação de outra 
forma e que causem o atrito direto as partes em 
MDP/MDF, Possibilitando a montagem e 
desmontagem por inúmeras vezes sem causar 
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dano ao mesmo. *As medidas podem sofrer 
alteração de no máximo 5% +/ 

11 231316 

ARMÁRIO BAIXO 

Armário baixo com 02 portas medindo 

800.500.740mm 

Tampo: Confeccionado em madeira MDP - de 25 

mm de espessura respectivamente produzida com 

partículas de madeiras selecionadas de pinus e 

eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo 

fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor 

e pressão, revestida com filme 

melaminicotexturizado, que por efeito de 

prensagem a quente, faz o filme se fundir a 

madeira aglomerada, formando com ela um corpo 

único e inseparável com profundidade 500 mm 

para tampo, com acabamento em fita de borda 

PVC de 2 mm de espessura em todas as 

extremidades. Corpo: Costa, bases e laterais 

confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de 

espessura respectivamente produzida com 

partículas de madeiras selecionadas de pinus e 

eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo 

fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor 

e pressão, revestida com filme melamínico, que 

por efeito de prensagem a quente, faz o filme se 

fundir a madeira aglomerada, formando com ela 

um corpo único e inseparável, com acabamento 

em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em 

todas as extremidades. As laterais Deve possuir 

furação espaçada com aproximadamente32 mm 

de distância que permite ao usuário regular as 

prateleiras e demais acessórios. Sistema de 

Un 24 0 
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fixação composto por tambor de giro 

confeccionado em Zamak ou similar estampado e 

parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca 

métrica em aço usinado e acabamento zincado e 

tampas plásticas de acabamento confeccionadas 

em polietileno. Prateleira regulável: 

Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de 

espessura respectivamente produzida com 

partículas de madeiras selecionadas de pinus e 

eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo 

fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor 

e pressão, revestida com filme 

melaminicotexturizado, que por efeito de 

prensagem a quente, faz o filme se fundir a 

madeira aglomerada, formando um corpo único e 

inseparável, com acabamento em fita de borda 

PVC de 1 mm de espessura em todas as 

extremidades. As prateleirasdevem possuir 

suportes de nylon com 20 mm de diâmetro 

insertadas no topodas mesmas para encaixe em 

parafuso a ser fixado na lateral do armáriocriando 

assim uma fixação rígida e travando a prateleira 

conferindo resistênciaao conjunto.Portas: com 2 

dobradiças de aço com caneco de diâmetro 35 

mm por portapermitindo uma abertura de 

aproximadamente110º recobrindo totalmente 

alateral, puxadores em alumínio de 

aproximadamente128 mm.Fechadura comduas 

chaves escamoteáveis na porta do lado direito. 

Batente de aço na porta dolado esquerdo fixado a 

meia altura. O batente do tipo “L” fixado ao tampo 

pormeio de parafusos e buchas de nylon para 

alinhamento das portas, com fita deborda PVC de 
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1 mm de espessura em todo o seu contorno.Todo 

o armário deve receber buchas de nylon para a 

fixação de parafusos, nãotendo contato direto do 

parafuso com a madeira. Rodapé: Rodapé de 

açoconfeccionado em tubo de aço de 25 x 25 x 

1,20mm de espessura estampados a45º e 

soldados com solda MIG para maior sustentação 

e acabamento, Devepossuir peças de aço curvas 

na parte interna do rodapé para a fixação 

domesmo entre o rodapé e a base inferior do 

móvel, deve possuir 4 sapatasniveladoras de 

diâmetro 30 mm em PVC. Todas as peças 

metálicas do conjuntocom acabamento em pintura 

eletrostática a pó com resina a base de epóxi 

epoliéster formando uma camada mínima de 

50/60 micra de espessura, curadasem estufa a 

uma temperatura aproximada de 250°.Todo 

sistema de fixação feita através de buchas 

metálicas/nylon ou similar, nãoserão aceitos 

sistema de fixação de outra forma e que causem o 

atrito direto aspartes em MDP/MDF, Possibilitando 

a montagem e desmontagem por inúmerasvezes 

sem causar dano ao mesmo.*As medidas podem 

sofrer alteração de no máximo 5% +/- 

 

12 388273 

 ARMÁRIO ALTO 

Armário Alto com 02 portas medindo 

800.500.1600mm 

Tampo: Confeccionado em madeira MDP - de 25 
mm de espessura respectivamente produzida com 
partículas de madeiras selecionadas de pinus e 
eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo 
fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor 
e pressão, revestida com filme 

UN 27 0 
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melaminicotexturizado, que por efeito de 
prensagem a quente, faz o filme se fundir a 
madeira aglomerada, formando com ela um corpo 
único e inseparável com profundidade 500 mm 
para tampo, com acabamento em fita de borda 
PVC de 2 mm de espessura em todas as 
extremidades.Corpo: Costa, bases e laterais 
confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de 
espessura respectivamente produzida com 
partículas de madeiras selecionadas de pinus e 
eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo 
fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor 
e pressão, revestida com filme melamínico, que 
por efeito de prensagem a quente, faz o filme se 
fundir a madeira aglomerada, formando com ela 
um corpo único e inseparável, com acabamento 
em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em 
todas as extremidades. As laterais Deve possuir 
furação espaçada com aproximadamente32 mm 
de distância que permite ao usuário regular as 
prateleiras e demais acessórios. Sistema de 
fixação composto por tambor de giro 
confeccionado em Zamak ou similar estampado e 
parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca 
métrica em aço usinado e acabamento zincado e 
tampas plásticas de acabamento confeccionadas 
em polietileno. Prateleira regulável: 
Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de 
espessura respectivamente produzida com 
partículas de madeiras selecionadas de pinus e 
eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo 
fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor 
e pressão, revestida com filme 
melaminicotexturizado, que por efeito de 
prensagem a quente, faz o filme se fundir a 
madeira aglomerada, formando um corpo único e 
inseparável, com acabamento em fita de borda 
PVC de 1 mm de espessura em todas as 
extremidades. As prateleiras devem possuir 
suportes de nylon com 20 mm de diâmetro 
insertadas no topo das mesmas para encaixe em 
parafuso a ser fixado na lateral do armário criando 
assim uma fixação rígida e travando a prateleira 
conferindo resistência ao conjunto. Portas: com 2 
dobradiças de aço com caneco de diâmetro 35 
mm por porta permitindo uma abertura de 
aproximadamente110º recobrindo totalmente a 
lateral, puxadores em alumínio de 
aproximadamente128 mm.Fechadura com duas 
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chaves escamoteáveis na porta do lado direito. 
Batente de aço na porta do lado esquerdo fixado a 
meia altura. O batente do tipo “L” fixado ao tampo 
pormeio de parafusos e buchas de nylon para 
alinhamento das portas, com fita de borda PVC de 
1 mm de espessura em todo o seu contorno. Todo 
o armário deve receber buchas de nylon para a 
fixação de parafusos, não tendo contato direto do 
parafuso com a madeira. Rodapé: Rodapé de aço 
confeccionado em tubo de aço de 25 x 25 x 
1,20mm de espessura estampados a 45º e 
soldados com solda MIG para maior sustentação 
e acabamento, Deve possuir peças de aço curvas 
na parte interna do rodapé para a fixação do 
mesmo entre o rodapé e a base inferior do móvel, 
deve possuir 4 sapatas niveladoras de diâmetro 
30 mm em PVC. Todas as peças metálicas do 
conjunto com acabamento em pintura eletrostática 
a pó com resina a base de epóxi e poliéster 
formando uma camada mínima de 50/60 micra de 
espessura, curadas em estufa a uma temperatura 
aproximada de 250°. Todo sistema de fixação 
feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, 
não serão aceitos sistema de fixação de outra 
forma e que causem o atrito direto as partes em 
MDP/MDF, Possibilitando a montagem e 
desmontagem por inúmeras vezes sem causar 
dano ao mesmo. *As medidas podem sofrer 
alteração de no máximo 5% +/- 

      

LOTE 02 – EXLUSIVO ME-EPP 

13 151069 

CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL 

Cadeira giratória espaldar alto com apoia braço. 

Assento em madeira compensada multilaminada, 
moldada anatomicamente, com espessura mínima 
de 12 mm (7 lâminas). Certificado FSC, Cadastro 
técnico federal-IBAMA, Certificado cadeia de 
custódia e Certificado de regularidade do IBAMA. 
Espuma de poliuretano flexível HR de alta 
resiliência (capacidade do material em sofrer 
tensão e recuperar seu estado normal quando 
suspenso o “estado de risco”). Densidade entre 50 
e 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com 
espessura mínima de 40 mm, com Isenção de 
CFC, NBR 8537/2015 determinação de da 

UN 183 0 
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densidade 52 kg/m³; NBR 8619/2015 
determinação da resiliência 58%; NBR 8797/2015 
determinação da deformação permanente á 
compressão a 90% resultado 12%; NBR 
8910/2003 determinação da resistência a 
compressão a 50% resultado 7,2(Kpa); NBR 
9178/2015 determinação das características de 
queima resultado 0 mm/min; NBR 9176/2003 
determinação da força de indentação a 25%(N) 
resultado 189N, força de indentação a 40%(N) 
resultado 264N, força de indentação a 65%(N) 
resultado 559N; NBR 9177/2015 determinação da 
fadiga dinâmica, a 25% perda de força de 
indentação 13, a 40% perda de força de 
indentação 13, a 65% perda de força de 
indentação 9; NBR 14961/2007 determinação do 
teor de cinzas, resultado 0,04%; NBR 8515/2003 
determinação da resistência a tração, tensão de 
ruptura (KPa) 162, alongamento de ruptura (%) 
130; N BR 8516/2015 determinação da resistência 
ao rasgamento 669,30 (N/m). Revestimentos em 
tecido crepe. Ou tecido sintético. Medidas 
assentos: largura de 488 mm e profundidade de 
465 mm; Encosto em polipropileno (PP) injetado, 
copolímero (material resistente a alto impacto), 
moldado anatomicamente, com espessura mínima 
de 3,5 mm Espuma em poliuretano flexível HR, 
isento de CFC, alta resiliência (capacidade do 
material em sofrer tensão e recuperar seu estado 
normal quando suspenso o “estado de risco”). 
Densidade entre 50 e 55 kg/m³ e moldada 
anatomicamente com espessura mínima de 40 
mm e saliência para apoio lombar (esta saliência 
deverá exercer pressão positiva na lombar ‐ 
“permanentcontact” ‐ independentemente da 

posição do usuário em relação a superfície de 
trabalho), com Isenção de CFC, NBR 8537/2015 
determinação de da densidade 52 kg/m³; NBR 
8619/2015 determinação da resiliência 58%; NBR 
8797/2015 determinação da deformação 
permanente á compressão a 90% resultado 12%; 
NBR 8910/2003 determinação da resistência a 
compressão a 50% resultado 7,2(Kpa); NBR 
9178/2015 determinação das características de 
queima resultado 0 mm/min; NBR 9176/2003 
determinação da força de indentação a 25%(N) 
resultado 189N, força de indentação a 40%(N) 
resultado 264N, força de indentação a 65%(N) 
resultado 559N; NBR 9177/2015 determinação da 
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fadiga dinâmica, a 25% perda de força de 
indentação 13, a 40% perda de força de 
indentação 13, a 65% perda de força de 
indentação 9; NBR 14961/2007 determinação do 
teor de cinzas, resultado 0,04%; NBR 8515/2003 
determinação da resistência a tração, tensão de 
ruptura (KPa) 162, alongamento de ruptura (%) 
130; N BR 8516/2015 determinação da resistência 
ao rasgamento 669,30 (N/m). Revestimentos em 
tecido crepe. Ou tecido sintético. Medidas 
encosto: largura de 404 mm e extensão vertical 
502 mm. CAPAS de proteção do assento, encosto 
e suporte do encosto fabricadas em polipropileno 
(material resistente a alto impacto) injetado, 
texturizado e bordas arredondadas que 
dispensam o uso do perfil de PVC, sendo com 
raio de curvatura maior do que 2 mm (Norma 
13962/2006);Suporte com regulagem de altura do 
encosto, fabricado em chapa de aço estampada 
de 6,35 mm de espessura e regulagem de altura 
do suporte para o encosto com curso de 75 mm e 
acionamento sem necessidade de botões ou 
manípulos para apoio lombar. Acabamento das 
partes metálicas em pintura eletrostática 
totalmente automatizada em epóxi‐pó, com 

pré‐tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), 

revestindo totalmente a superfície da película de 
50 a 100 μm e com propriedades de resistência a 
agentes químicos. Bases com 5 patas injetada em 
polímero termoplástico de alta resistência, nylon 
com fibra, com nervuras de reforço longitudinais; 
diâmetro externo de 700 mm e altura de 140 mm. 
Com alojamento para engate do rodízio no 
diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas 
de fixação. Alojamento central para a coluna a gás 
possui anel de aço carbono 1010/1020 que faz a 
função estrutural. Coluna de regulagem de altura 
com sistema de acionamento a gás fabricado em 
tubo de aço de Ø50,00 x 1,50mm (tolerância de 
5% para + ou -). Acabamento em pintura 
eletrostática em epóxi pó, com pré‐tratamento 

anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo 
totalmente a capa do pistão com película de 
aproximadamente 100 mícrons (tolerância de 5% 
para + ou-) e com propriedades de resistência a 
agentes químicos. Comprimento do corpo de 
240mm e regulagem mínima de altura de 120mm. 
(Tolerância de 5% para + ou -). DIN 4550. 
Mecanismo sincronizado com corpo em chapa de 
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aço estampada com espessura de 3,35 mm, com 
inclinação do encosto e assento com regulável 
com curso de ângulo entre -5º a +5º, resultando 
numa proporção de deslocamento. Para ajustar a 
altura do assento, acione a alavanca do lado 
direito, para ajustar o relax e adequar o 
movimento do encosto de acordo com o peso gire 
a manopla central, o ajuste de inclinação do 
encosto utilize a alavanca da esquerda. Sistema 
de freio com pressão de 16 chapas. Acabamento 
em pintura eletrostática em epóxi pó, com 
pré‐tratamento anti-ferruginoso 

(fosfatizado),revestindo o mecanismo com 
película de 100 µm e com propriedades de 
resistência a agentes químicos. Apoia braços 
reguláveis com formato de “T”, de dupla injeção, 
com parte estrutural injetada em polipropileno 
(PP) com 20% de fibra de vidro, e a parte do 
apoio do braço pode ser injetada em poliuretano 
(PU) integral skin com toque macio. Reguláveis 
com ajuste vertical (altura) com 9 estágios de 
regulagens e curso de 87 mm. Fixação em três 
pontos triangulares através de suporte retangular 
com parafusos com rosca M6. Medidas: Largura 
de apoia braços 70 mm e comprimento de 260 
mm (tolerância de ± 5 %). Rodízios Duplo, com 
rodas e cavalete injetados em poliamida (nylon 6), 
com aditivo anti‐ultravioleta e modificador de 

impacto. Eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 
com diâmetro de 11 mm (tolerância de 5% para + 
ou - 5%) eixo horizontal em aço trefilado 
1010/1020 com diâmetro de 8 mm (tolerância de 
5% para + ou -), e rodas com diâmetro de 50 mm 
(tolerância de 5% para + ou - 5%). *As medidas 
podem sofrer alteração de no máximo 5% +/- 

14 260399 

LONGARINA DE 3 LUGARES COM ESPALDAR 

MÉDIO - COR PRETA 

Conjunto assento / encosto em peça única ( 
monobloco ) com dois módulos medindo 
individualmente aproximadamente no assento 560 
mm largura e aproximadamente de profundidade 
470mm com espessura aproximada de 130mm. 
Encosto medindo individualmente 
aproximadamente 560mm de largura, 
aproximadamente  450mm de altura e espessura 
aproximada de 140mm. Estrutura interna em 
inserto metálico confeccionado em perfis de aço 

UN 01 0 
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de diversas dimensões, soldados pelo processo 
MIG, em formato peça unica, com matrizes 
especiais, e percintas elásticas fixadas através de 
ganchos, espuma de poliuretano injetado em 
molde especial, de densidade mínima de 54Kg/m³ 
inderfomável, isenta de CFC, alta resistência à 
propagação de rasgo, alta tensão de alongamento 
e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa 
deformação permanente, processada com 
retardante de chamas levergard PP (lanxss). 
Revestimento assento e encosto em material 
microperfurado  composto por polímetros  a base 
de PVC com gramatura aproximada de 700 a 780 
g/m², espessura mínima de  0,90mm, aditivado 
contra raios UV e com aditivos antichama. 
Estrutural autoportante, sendo a base dos pés 
confeccionada em chapa de aço SAE1010/1020, 
de espessura mínima de 2,5 mm, cortada a laser 
e conformada em secção transversal triangular 
equilátera de aproximadamente 60mm, com 
alojamento preciso para coluna confeccionada em 
aço tubular de secção transversal elíptica de 
dimensões aproximadas 72mm X 26mm e 
espessura  aproximada de 2mm, a barra portante 
confeccionada em aço tubular de dimensões 
aproximadas de 80mm X 40mm e espessura 
aproximada de  2mm, contendo suportes soldados 
pelo processo MIG na barra, para fixação dos 
assentos em perfil de chapa de aço estampada, 
de 3 mm de espessura, de conformação exclusiva 
tipo "mão francesa". Todo o conjunto possuí 
ponteiras de acabamento confeccionadas em 
polipropileno bem como sapatas niveladores 
deslizantes. Todas as partes metálicas recebem 
tratamento de fosfatização a base de zinco 
(lavagem, decapagem, fosfatização) e pintura 
eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, na 
cor preta, polimerizada em estufa a 200°C, com 
película de aproximadamente 70 mícrons. Braços 
individuais com apoio em pliutiretano injetado. 

15 150664 

Poltrona presidente, em couro sintético, assento 
medindo 460mm de profundidade e 490mm de 
largura, com inserto confeccionado em madeira 
compensada multilaminada proveniente de 
reflorestamento (pinus e eucalipto) intercaladas 
entre si, coladas com resina a base de ureia-
formol com baixa emissão de formaldeído, 
conformado anatomicamente, prensadas a 
quente, com 10,5mm de espessura final. 

UN 09 0 
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Estofamento realizado em espuma de poliuretano 
injetada com formato retangular e quinas 
arredondadas em suas extremidades, isenta de 
CFC, com alta resiliência, alta resistência à 
propagação de rasgo, alta tensão de alongamento 
e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa 
deformação permanente com densidade 
controlada de 54kg/m³ e espessura de 60mm. 
Revestimento do assento em material 
microperfurado composto por polímeros a base de 
PVC com gramatura de 700 a 780 g/m², 
espessura 0,90mm, aditivado contra raios UV e 
com aditivos antichama.  Encosto em estrutura 
tubular com formato retangular, medindo 689mm 
de altura, e largura iniciando com 494mm na parte 
inferior e finalizando com 418mm na parte 
superior, curvado anatomicamente, confeccionado 
com tubo redondo de 16x2mm. Revestimento em 
tela 100% poliéster, 384g/m, de alta resistência. 
Acabamentos laterais em tubo redondo cromado 
com diâmetro de 18x1,5mm, que seguem o 
formato da estrutura do encosto. Apoio lombar em 
polietileno injetado fixado na tela e com ajuste em 
9 posições distintas, na cor preta, injetado a frio, 
sem a utilização de CFC, braços com 
componentes estruturais manufaturados em 
poliamida 6 com 30% de fibra de vidro, injetados 
sob pressão, montado em apoia-braço de 
poliuretano com de regulagem de altura com 7 
posições, através de botão localizado na parte 
superior frontal do braço, assento com 
acionamento através de alavanca com botão de 
desbloqueio de movimento. Regulagem de 
inclinação do encosto com 5 estágios e sistema 
de livre flutuação. Regulagem de tensão do 
movimento de reclinação realizada através de 
alavanca localizada sob o assento. Base giratória 
em alumínio polido. Coluna giratória com 
regulagem de altura por acionamento a gás com 
curso de 100mm, Rodízios com roldana e capa 
incorporadora injetada em Nylon poliamida 6 na 
cor preta, de duplo giro, As partes metálicas 
submetidas à pintura devem ter tratamento de 
fosfatização a base de zinco, através de processo 
eletrostático com tinta epóxi em pó texturizada. 

16 151069 

Cadeira Secretária Fixa,cor preta, assento e 
encosto anatômico, revestido de tecido preto de 
alta qualidade. Espuma injetada de 30 mm, 
estrutura fixa quatro pés, com trava de reforço, 
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tubo 78, Pintura Epóxi-Pó. Medidas mínimas: 
Altura: 800 mm, Largura do Encosto: 305 mm 
,Largura do Assento: 400 mm, Altura do Assento: 
400 mm, Profundidade do Assento: 380 mm, 
Extensão vertical do Encosto: 240 mm  

17 260399 

LONGARINA DE 4 LUGARES COM ESPALDAR 

MÉDIO - COR PRETA 

Conjunto assento / encosto em peça única ( 
monobloco ) com dois módulos medindo 
individualmente aproximadamente no assento 560 
mm largura e aproximadamente de profundidade 
470mm com espessura aproximada de 130mm. 
Encosto medindo individualmente 
aproximadamente 560mm demicroperfurado 
composto por polímeros a base de PVC com 
gramatura de 700 a 780 g/m², espessura 0,90mm, 
aditivado contra raios UV e com aditivos 
antichama.  Encosto em estrutura tubular com 
formato retangular, medindo 689mm de altura, e 
largura iniciando com 494mm na parte inferior e 
finalizando com 418mm na parte superior, 
curvado anatomicamente, confeccionado com 
tubo redondo de 16x2mm. Revestimento em tela 
100% poliéster, 384g/m, de alta resistência. 
Acabamentos laterais em tubo redondo cromado 
com diâmetro de 18x1,5mm, que seguem o 
formato da estrutura do encosto. Apoio lombar em 
polietileno injetado fixado na tela e com ajuste em 
9 posições distintas, na cor preta, injetado a frio, 
sem a utilização de CFC, braços com 
componentes estruturais manufaturados em 
poliamida 6 com 30% de fibra de vidro, injetados 
sob pressão, montado em apoia-braço de 
poliuretano com de regulagem de altura com 7 
posições, através de botão localizado na parte 
superior frontal do braço, assento com 
acionamento através de alavanca com botão de 
desbloqueio de movimento. Regulagem de 
inclinação do encosto com 5 estágios e sistema 
de livre flutuação. Regulagem de tensão do 
movimento de reclinação realizada através de 
alavanca localizada sob o assento. Base giratória 
em alumínio polido. Coluna giratória com 
regulagem de altura por acionamento a gás com 
curso de 100mm, Rodízios com roldana e capa 
incorporadora injetada em Nylon poliamida 6 na 
cor preta, de duplo giro, As partes metálicas 
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submetidas à pintura devem ter tratamento de 
fosfatização a base de zinco, através de processo 
eletrostático com tinta epóxi em pó texturizada. 

 

 

Parágrafo Primeiro - As quantidades dos itens indicadas na alínea "a", do caput desta 
cláusula, são meramente estimativas e não implicam em obrigatoriedade de contratação 
pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelos ÓRGÃOS PARTICIPANTES durante a vigência da 
Ata de Registro de Preços. 

Parágrafo segundo: É vedada a realização de acréscimos nos quantitativos registrados na 
Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º e § 2º, do art. 81, da 
Lei nº 13.303, de 2016. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DOS LOCAIS DE ENTREGA 

Os locais de entrega dos bens objeto do Registro de Preços serão indicados pelos 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES – Anexo II, podendo ser em qualquer região do Município de 
Maricá 

Parágrafo Primeiro - Os materiais adquiridos pelo ÓRGÃO GERENCIADOR deverão ser 
entregues na Av. Vereador Francisco Sabino da Costa, lote 13ª, centro – Marica – RJ, Cep: 
24900-100, com agendamento prévio de 24 horas, por meio do telefone (21) 2634-0534, de 
segunda à sexta-feira, de 08h30min as 16h00min. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DO PRAZO DE ENTREGA 

A entrega dos bens deverá ser realizada no prazo 30 (trinta) dias corridos, a contar da 
retirada da Nota de Empenho ou documento equivalente, que deverá ocorrer no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias úteis após a sua emissão ou recebimento da Ordem de 
Fornecimento.  

CLÁUSULA SÉTIMA: DO PREÇO 

O preço unitário de cada item registrado é o constante da proposta vencedora da licitação, 
cujos valores estão reunidos no Anexo A – Consolidação das Informações desta Ata de 
Registro de Preços. 

Parágrafo Primeiro - O preço unitário de cada item engloba todas as despesas relativas ao 
objeto do contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, 
remunerações, despesas  fiscais, financeiras, frete, transporte e quaisquer outras 
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necessárias ao cumprimento do objeto desta Licitação, salvo expressa previsão legal. 
Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será 
considerada. 

Parágrafo Segundo - O objeto da aquisição deverá estar coberto por garantia total sobre 
quaisquer defeitos de fabricação. 

Parágrafo Terceiro – Os preços registrados poderão ser revistos sem decorrência de 
eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos 
serviços ou materiais registrados, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR promover as 
negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas no inciso VI do 
caput do art.81 da Lei nº 13.303, de2016. 

Parágrafo Quarto – Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no 
mercado por motivo superveniente, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará os 
fornecedores para  negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

Parágrafo Quinto - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir 
seus preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

Parágrafo Sexto – Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados 
e o FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente fundamentado, não puder cumprir 
o compromisso, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá: 

a) liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes 
do pedido de fornecimento, e sem aplicação das penalidade se confirmada a veracidade 
dos motivos e comprovantes apresentados; e 

b) convocar os FORNECEDORES DO CADASTRO DE RESERVA, mencionados na 
cláusula décima sétima, para assegurar igual oportunidade de negociação. 

Parágrafo Sétimo – Não havendo êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR 
deverá proceder à revogação, parcial ou integral, da ata de registro de preços, adotando as 
medidas cabíveis para o btenção da contratação mais vantajosa. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DO PRAZODE VALIDADE DAATA DEREGISTRO DE PREÇOS 

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses,contados a partir 
da data da sua assinatura.   

 

CLÁUSULA NONA : RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
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Os recursos necessários para as contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços 
correrão por conta da Natureza da Despesa e do Programa de Trabalho próprios do 
ÓRGÃO GERENCIADOR e ÓRGÃOS PARTICIPANTES. 

CLÁUSULA DÉCIMA: CONTRATAÇÃOPELO ÓRGÃO GERENCIADOREPELOS 
ÓRGÃOSPARTICIPANTES 

Compete ao ÓRGÃO GERENCIADOR e aos ÓRGÃOS PARTICIPANTES promover as 
ações necessárias para as suas próprias contratações, durante o prazo de validade da Ata 
de Registro de Preços. 

Parágrafo Primeiro - A contratação realizada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelos 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES será formalizada por intermédio de instrumento contratual, 
quando houver previsão editalícia, emissão de nota de empenho de despesa, autorização 
de compra ou outro instrumento similar, observado o disposto no Regulamento Interno de 
Licitações e Contratos da Sanemar e dos ÓRGÃOS PARTICIPANTES. 

Parágrafo Segundo - O ÓRGÃO GERENCIADOR e os ÓRGÃOS PARTICIPANTES 
deverão verificar a manutenção das condições de habilitação e realizar a Consulta 
Consolidada de Pessoa Jurídica, obtida no site do Tribunal de Contas da União, no 
endereço eletrônico: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br, para constatar a inexistência de 
penalidade cujo efeito ainda vigore. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA 
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

Executado o contrato, o seu objeto será recebido na forma do Regulamento Interno de 
Licitações e Contratos da Sanemar ou do Regulamento Interno de Licitações Contratos dos 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES.  

Parágrafo Primeiro – As condições de fornecimento devem ser executadas fielmente, de 
acordo com os termos do instrumento convocatório, do Termo de Referência – Anexo I do 
Edital e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da 
inexecução total ou parcial do objeto contratual. 

Parágrafo Segundo - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por 
representante(s) do CONTRATANTE especialmente designado(s) pelo órgão contratante 
conforme ato de nomeação. 

Parágrafo Terceiro - O objeto do contrato será recebido em tantas parcelas quantas 
forem as relativas ao do pagamento, na seguinte forma: 
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a) provisoriamente, após parecer circunstanciado ou documento similar, que deverá ser 
elaborado pelos representantes mencionados no parágrafo segundo, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis após a entrega do bem/produto; 

b) definitivamente, mediante verificação da qualidade e quantidade do material, após 
decorrido o prazo de até 90 (noventa) dias, para observação e vistoria que comprove o 
exato cumprimento das obrigações contratuais. 

Parágrafo Quarto - O recebimento provisório ou definitivo do objeto do Contrato não 
exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita 
execução do Contrato. 

Parágrafo Quinto  – Os bens ou os materiais cujos padrões de qualidade e desempenho 
estejam em desacordo com a especificação do Termo de Referência – Anexo I do Edital 
serão recusados pelo responsável pela execução e fiscalização do contrato, que no caso do 
ÓRGÃO GERENCIADOR anotará em registro próprio as ocorrências e determinará o que 
for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua 
competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 5 (cinco) dias, para ratificação e 
no caso do ÓRGÃO PARCICIPANTE será feito conforme Regulamento Interno de 
Licitações e Contratos próprio. 

Parágrafo Sexto – O fornecedor declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, 
métodos e processosdeinspeção,verificaçãoecontroleadotadospelafiscalização,obrigando-
se a 
fornecertodososdados,elementos,explicações,esclarecimentosecomunicaçõesdequeestanec
essitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades. 

Parágrafo Sétimo – A instituição e a atuação da fiscalização não excluem ou atenua a 
responsabilidade do fornecedor, nem o exime de manter fiscalização própria. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Os pagamentos serão realizados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e ÓRGÃOS 
PARTICIPANTES, de acordo com as contratações realizadas por cada um deles. 

Parágrafo Primeiro – O pagamento pelo ÓRGÃO GERENCIADOR será realizado 
mediante crédito em conta corrente do Banco Caixa Econômica Federal, cujo número e 
agência deverão ser informados no formulário “Solicitação de Cadastro de Credor”– Anexo 
IX,que deverão ser informados pelo adjudicatário até a efetiva contratação. 

Parágrafo Segundo – O pagamento será realizado à vista, a depender do quantitativo 
empenhado, conforme necessidade do ÓRGÃO. 

Parágrafo Terceiro – Os pagamentos pelos ORGÃOS PARTICIPANTES serão 
efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente da instituição financeira 
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contratada pela CONTRATANTE, cujo número e agência deverão ser informados pelo 
adjudicatário até a efetiva contratação. 

Parágrafo Quarto – No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que 
não possua agência da instituição financeira contratada pela CONTRATANTE ou caso 
verificada pela CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de 
negativa expressa da instituição financeira contratada pela CONTRATANTE, abrir ou 
manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante 
crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus 
financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela 
CONTRATADA. 

Parágrafo Quinto - O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, a contar da data da 
certificação pelo fiscal do contrato de adimplemento de cada parcela, mediante ordem 
bancária emitida por processamento eletrônico em instituição financeira credenciada, a 
crédito da Contratada 

Parágrafo Sexto - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a 
entrega do objeto, devidamente atestada por agentes designados pelo DIRETOR-
PRESIDENTE, ou, em se tratando o CONTRATANTE de órgão componente da 
Administração Pública do Município de Maricá pelos agentes designados pela Autoridade 
Competente do próprio órgão. 

Parágrafo Sétimo – Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por 
culpado CONTRATADO, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua 
contagem a partir da data da respectiva reapresentação. 

Parágrafo Oitavo - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não 
decorram de ato ou fato atribuível ao CONTRATADO, sofrerão a incidência de atualização 
financeira pelo IGP-M calculado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas - FGV e juros 
moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die. 

Parágrafo nono -  O pagamento será efetuado em parcela única, no prazo estabelecido 
no Parágrafo quinto. A aceitação do objeto desta licitação dar-se-á por Comissão de 
Fiscalização,devidamente nomeada e designada para este fim pelo DIRETOR 
PRESIDENTE. 

Parágrafo Décimo - O contratado deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, consoante o 
Protocolo ICMS nº 42/2009, com a redação conferida pelo Protocolo ICMS nº 85/2010. 

Parágrafo Décimo Primeiro – Todos os arquivos de NF-e oriundos de fornecedor 
(arquivoXML) ao ÓRGÃO GERENCIADOR deverão ser enviados para os e-mails: 

financeiro.sanemar@gmail.com e patrimônio@sanemar-sa.com.br. Ficará a critériodos 

ÓRGÃOS PARTICIPANTES a indicação da forma de recebimento da NF-e. 

mailto:financeiro.sanemar@gmail.com
mailto:patrim�nio@sanemar-sa.com.br
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃOGERENCIADOR e 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES  

Constituem obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR e ÓRGÃOSPARTICIPANTES, na 
qualidade de Contratantes: 

a) efetuar os pagamentos devidos ao Fornecedor, de acordo com as condições 
estabelecidas nos Anexos: Termo de Referência – Anexo I e Formulário de Proposta de 
Preços – Anexo V do Edital desse Pregão e no Anexo A da Ata de Registro de Preços –
Consolidação das Informações desta Ata de Registro de Preços. 

b)entregar ao Fornecedor documentos, informações e demais elementos que possuir e 
pertinentes à execução do presente objeto; 

c)exercer a fiscalização da execução do objeto; 

d)receber provisória e definitivamente o objeto, nas formas definidas no edital e no contrato, 
se houver. 

e) tomar conhecimento da Ata de Registro de Preços, inclusive de eventuais alterações, 
para o correto cumprimento de suas disposições; 

f) aplicar, garantida e ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as 
ocorrências ao órgão gerenciador. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

 

Constituem obrigações do ÓRGÃOGERENCIADOR: 

a) gerenciar a ata de registro de preços; 

b) conduzir eventuais renegociações dos preços registrados; 

c) aplicar, garantida e ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕESDOFORNECEDOR: 

Constituem obrigações do Fornecedor: 
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a) entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados, de acordo com 
as condições estabelecidas nos anexos: Termo de Referência – Anexo I e Formulário de 
Proposta de Preços – Anexo V do Edital desse Pregão e no Anexo A da Ata de Registro 
de Preços – Consolidação das Informações desta Ata de Registro de Preços. 

b) entregar o  objeto contratado sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando 
incluído novalordopagamentotodasequaisquerdespesas,taiscomotributos,frete,seguro e 
descarregamento das mercadorias; 

c) manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato; 

d) comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema oua 
impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para aadoção das 
providências cabíveis; 

e) reparar,corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas 
expensas, bens objeto do contrato em quese verificarem vícios,defeitos ou incorreções 
resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou 
desconformes com as especificações; 

f) indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir,direta ou 
indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à 
CONTRATANTE ou terceiros. 

Parágrafo Único – Não será admitida justificativa de atraso no fornecimento dos produtos 
adquiridos que tenha como fundamento o não cumprimento da sua entrega pelos 
fornecedores do licitante. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DARESPONSABILIDADE 

O Fornecedor é responsável por danos causados ao órgão contratante ou a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo na execução do objeto, não excluída ou reduzida essa 
responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por 
órgão da Administração Pública ou por representantes da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO CADASTRO DE RESERVA 

Fazem parte do Cadastro de Reserva os fornecedores que aceitaram reduzir, na licitação, 
seus preços ao valor da proposta mais bem classificado, para a formação do Cadastro de 
Reserva, conforme informações reunidas no Anexo B– Cadastro de Reserva. 

Parágrafo Primeiro – Estão registrados na ata de registro de preços, após o registro dos 
preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva,ora 
designado FORNECEDOR, os preços e quantitativos dos que tiverem aceitado cotar o 
objeto em valor igual aquele, ora designado FORNECEDOR DO CADASTRO DE 
RESERVA,segundo os critérios do edital, na sequência da classificação do certame. 
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Parágrafo Segundo – A ordem de classificação dos registrados na ata deverá ser 
respeitada para as contratações, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR realizar os devidos 
registros na Ata de Registro de Preços, para a sua atualização. 

Parágrafo Terceiro – O Cadastro de Reserva poderá ser empregado no caso de 
exclusão do FORNECEDOR na Ata de Registro de Preços, nas seguintes ocorrências: 

a) Cancelamento do registro do FORNECEDOR, quando este descumprir as condições da 
ata de registro de preços; não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no 
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; não aceitar reduzir o 
seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado; sofrer sanção prevista no inciso III do caput do art. 83 da Lei nº 13.303, de 
2016, ou Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar pela União, Estado, Distrito 
Federal ou pela unidade federativa a que está vinculada ao ÓRGÃO GERENCIADOR, 
cujos efeitos ainda vigorem, ou praticar as condutas descritas no artigo 7° da Lei 
Federal nº 10.520/2002. 

b) Cancelamento do registro de preços, por fato superveniente, decorrente de caso fortuito 
ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovado e 
justificado,causado por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: 

 

O registro do Fornecedor será cancelado quando: 

a) forem descumpridas as condições da Ata de Registro de Preços; 

b) não for retirada a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

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

d) sofrer sanção prevista no inciso III do caput do art. 83 da Lei nº 13.303, de 2016, 
ou Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar pela União, Estado, Distrito 
Federal ou pela unidade federativa a que está vinculada ao ÓRGÃO 
GERENCIADOR, cujos efeitos ainda vigorem, ou praticar as condutas descritas no 
artigo 7° da Lei Federal nº 10.520/2002. 

Parágrafo Primeiro: O cancelamento do registro nas hipóteses previstas nas alíneas "a" e 
"b" e c do parágrafo primeiro será formalizado por despacho do ÓRGÃO GERENCIADOR, 
assegurado o contraditório e a ampla e prévia defesa. 



 
 

  
 

 

  
  
  
  

 

Av. Vereador Francisco Sabino da Costa, nº 907. Centro - Maricá -RJ – CEP.: 24900-100 

Telefone: (21) 2634-0534 

E-mail: licitacao@sanemar-sa.com.br 

Processo nº 31048/2019- Página 151 de 228 

Companhia de Saneamento de Maricá 
SANEMAR 

Processo 31048/2019 

Data do Início 20/12/2019 

Folha  

Rubrica  

Parágrafo Segundo: O cancelamento do Registro de Preços poderá ocorrer por fato 

superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da 
ata, devidamente comprovados e justificados: 

a) por razão de interesse público; ou 

b) a pedido do Fornecedor. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DAS SANÇÕES ADMINSTRATIVAS E DEMAIS 
PENALIDADES: 
 

Parágrafo Primeiro – O licitante que, convocado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, não 

celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal na forma do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, ficará, sem prejuízo das 
demais cominações legais, sujeito as seguintes sanções: 
 

a) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública do Município de Maricá, 
com a consequente suspensão de seu registro no Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de 
até 5 (cinco) anos; 
b) multas previstas em edital e no contrato. 
 
Parágrafo Segundo– As condutas do contratado, verificadas pela Sanemar, para fins do 
Parágrafo primeiro são assim consideradas: 
 

I – retardar a execução do objeto, qualquer ação ou omissão do licitante que 
prejudique o bom andamento da licitação, inclusive deixar de entregar a amostra no 
prazo assinalado no edital, que evidencie tentativa de indução a erro no julgamento, 
ou que atrase a assinatura do contrato ou da ata de registro de preços; 
II – não manter a proposta, a ausência de seu envio, bem como a recusa do envio 
de seu detalhamento, quando exigível, ou ainda o pedido, pelo licitante, da 
desclassificação de sua proposta, quando encerrada a etapa competitiva, desde que 
não esteja fundamentada na demonstração de vício ou falha na sua elaboração, que 
evidencie a impossibilidade de seu cumprimento; 
III – falhar na execução contratual, o inadimplemento grave ou inescusável de 
obrigação assumida pelo contratado; 
IV – fraudar na execução contratual, a prática de qualquer ato destinado à obtenção 
de vantagem ilícita, induzindo ou mantendo em erro a Administração Pública; e 
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V – comportar-se de modo inidôneo, a prática de atos direcionados a prejudicar o 
bom andamento do certame ou do contrato, tais como fraude ou frustração do 
caráter competitivo do procedimento licitatório, ação em conluio ou em 
desconformidade com a lei, indução deliberada a erro no julgamento, prestação falsa 
de informações, apresentação de documentação com informações inverídicas, ou 
que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor 
original.  

 
Parágrafo Terceiro– Ocorrendo qualquer outra infração legal ou contratual, o contratado 
estará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes 
penalidades, que deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:  
 
a) advertência; 
b) multa administrativa;  
c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Entidade Sancionadora; 
 
Parágrafo Quarto– A sanção administrativa do Parágrafo Terceiro deve ser determinada 
de acordo com a natureza, a gravidade da falta cometida, os danos causados à Sanemar. 
Parágrafo Quinto– Quando a penalidade envolver prazo ou valor, os critérios 
estabelecidos no Parágrafo Quarto também deverão ser considerados para a sua fixação. 
Parágrafo Sexto– As sanções previstas da Cláusula Décima Nona serão impostas pelo 
Ordenador de Despesa da Sanemar. 
Parágrafo Sétimo– A advertência prevista na alínea a do Parágrafo Terceiro: 
 
 a) deve ser aplicada por escrito sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, assim 
entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a CONTRATANTE. 
 
Parágrafo Oitavo– As multas administrativas, previstas na alínea b do Parágrafo primeiro 
e na alínea b, do Parágrafo terceiro: 
 
a) corresponderão ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do 
empenho se não houver previsão de celebração de instrumento contratual, aplicadas de 
acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas; 
b) poderão ser aplicadas cumulativamente a qualquer outra;  
c) não têm caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por 
perdas e danos das infrações cometidas;  
d) deverão ser graduadas conforme a gravidade da infração; 
e) nas reincidências específicas, deverão corresponder ao dobro do valor da que tiver sido 
inicialmente imposta; 
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f) deve ser aplicada, após regular processo administrativo, segundo os seguintes 
parâmetros: 

I - quando se tratar de multa moratória:  

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor 
correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) 
dias de atraso;  

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor 
correspondente à parte inadimplente, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, até o 
limite máximo de 20%. 

II - quando se tratar de multa compensatória:  

a) até 10% em caso de inexecução parcial do objeto pela CONTRATADA ou nos casos de 
rescisão do contrato, calculada sobre a parte inadimplida; 

b) até 20% do valor calculado sobre o valor total da contratação, pela inexecução total.  

III – quando se tratar de multa administrativa, de caráter sancionatório: 

 

a) Será aplicada pelas infrações cometidas e descumprimento das obrigações contratuais 
acessórias, não possuindo caráter compensatório.  

b) Poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra penalidade, inclusive pode ser 
cumulada multa moratória com multa compensatória, nos termos do art. 83 §2° da Lei 
13.303/2016 e observará os seguintes percentuais:  

b.1) corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento), aplicada de acordo com a 
gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;  

b.2) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver 
sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do 
valor do contrato ou do empenho. 

c) deverá respeitar o limite do artigo 412 do Código Civil Brasileiro.  

d) poderá ser descontada da garantia do Contrato, se houver previsão de garantia.  

Parágrafo Nono– As multas porventura aplicadas serão consideradas dívidas líquidas e 
certas, ficando a CONTRATANTE autorizada a descontá-las das garantias prestadas, e 
caso estas sejam insuficientes ou não exista previsão contratual, dos pagamentos devidos 
à CONTRATADA; ou ainda, quando for o caso, cobrá-las judicialmente, servindo para tanto, 
o instrumento contratual como título executivo extrajudicial. 
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Parágrafo Décimo– A penalidade de suspensão temporária de participação em licitação 
e impedimento de contratar com a Sanemar, prevista na alínea “a”, do Parágrafo primeiro, 
deve ser aplicada, após regular processo administrativo, pelo prazo não superior a 5 (cinco) 
anos, segundo os seguintes parâmetros:  

a) Período mínimo de 6 (seis) meses se não assinar o contrato/ata de registro de preços ou 
não aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de 
validade de sua proposta;  

b) Período mínimo de 6 (seis) meses se  deixar de entregar a documentação exigida para o 
certame;  

c) Período mínimo de 6 (seis) meses se ensejar o retardamento da execução ou da entrega 
do objeto da licitação sem motivo justificado;  

d) Período mínimo de 6 (seis) meses se não mantiver a sua proposta, salvo se em 
decorrência de fato superveniente, devidamente justificado;  

e) Período mínimo de 1 (um) ano se falhar na execução contratual, der causa à inexecução 
total ou parcial do contrato, sem motivo justificável;  

f) Período mínimo de 2 (dois) anos se comportar-se de forma inidônea, apresentar 
documento falso, fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato; 

Parágrafo Décimo Primeiro– A penalidade de suspensão temporária de participação 
em licitação e impedimento de contratar com a Sanemar, prevista na alínea “c”, do 
parágrafo terceiro, deve ser aplicada, após regular processo administrativo, pelo prazo não 
superior a 2 (dois) anos, segundo os seguintes parâmetros:  

a) Período mínimo de 6 (seis) meses se o licitante/contratado faltoso, sancionado com 
multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido.  

b) Período mínimo de 1 (um) ano se após ter sido advertido, não manter as condições de 
habilitação na licitação durante a vigência do contrato ou de pagamento exigidos como 
condição à obtenção do recibo de adimplemento; 

c) Período mínimo de 6 (meses) meses na ocorrência de qualquer outra infração legal ou 
contratual não prevista no parágrafo primeiro. 

 

Parágrafo Décimo Segundo– As sanções previstas no parágrafo terceiro poderão 
também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão de contratos com 
empresas públicas e sociedades de economia mista, na forma prevista no artigo 215 do 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Sanemar, que: 
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a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a empresa pública ou a 
sociedade de economia mista em virtude de atos ilícitos praticados.  

Parágrafo Décimo Terceiro– As penalidades previstas nesta Cláusula também poderão 
ser aplicadas aos licitantes e ao adjudicatário.  

Parágrafo Décimo Quarto– A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de 
rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia. 

Parágrafo Décimo Quinto– A aplicação de qualquer sanção será antecedida de 
intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos 
legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se 
pretende imputar e o respectivo valor, se for o caso. 

Parágrafo Décimo Sexto– Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa 
prévia. 

Parágrafo Décimo Sétimo– A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local 
para a apresentação da defesa prévia.  

Parágrafo Décimo Oitavo– A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 10 
(dez) dias úteis.  

Parágrafo Décimo Nono– Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da 
sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a 
demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.  

Parágrafo Vigésimo– Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem penalizados 
com as sanções de suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de 
contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer ente ou 
entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal ficarão impedidos de 
contratar com a entidade sancionadora enquanto perdurarem os efeitos da respectiva 
penalidade. 

Parágrafo Vigésimo Primeiro– As penalidades serão registradas pela Sanemar, que 
também deverá informar os dados relativos às sanções por ela aplicadas aos 
CONTRATADOS de forma a manter atualizado o cadastro de empresas inidôneas de que 
trata os artigos 22 e 23 da Lei Federal nº 12.846/2013. 

Parágrafo Vigésimo Segundo– Aplicam-se a esta licitação as normas de direito penal 
contidas nos artigos 89 a 99 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  
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Parágrafo Vigésimo Terceiro– Aplicam-se também as sanções previstas na Lei Federal 
nº 12.846/2013, salvo as previstas nos incisos II, III e IV do caput do art. 19 da referida Lei.  

Parágrafo Vigésimo Quarto – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o 
contrato dentro do prazo estipulado pela CONTRATANTE, sem que haja justo motivo para 
tal, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e determinará a aplicação 
de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicação das 
demais sanções administrativas. 

Parágrafo Vigésimo Quinto – Diante da inexistência de Manual de Procedimentos para 
Aplicação de Sanções da Sanemar, as sanções administrativas e demais penalidades 
observarão o disposto no presente edital e respectivo instrumento contratual. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

O(s) fornecedor(es) registrado(s) deverá(ao) manter durante toda a vigência da Ata de 
Registro de Preços a compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as 
condições exigidas na licitação, inclusive as referentes à habilitação e às condições de 
participação. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DO FORO DE ELEIÇÃO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Maricá para dirimir qualquer litígio decorrente da 
presente Ata de Registro de Preços que não possa ser resolvido por meio amigável, com 
expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim acordados em todas as condições e cláusulas estabelecidas nesta 
Ata de Registro de Preços, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de 
igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo 
firmadas. 

 

Maricá,         de                            de 2020. 

 

 

__________________________________________________________ 

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ  - SANEMAR 

ÓRGÃO GERENCIADOR 
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__________________________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

NOME DA EMPRESA 

 

__________________________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA DO CADASTRO DE RESERVA 

NOME DA EMPRESADO CADASTRO DE RESERVA 

 

 

________________________                                 ________________________ 

          TESTEMUNHA                                                        TESTEMUNHA 
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ANEXO A 

CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº ___/___  

ÓRGÃO GERENCIADOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ  

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO EM GERAL 

FORNECEDOR: 

 

ITEM 

BEM/ MATERIAL/ 
PRODUTO/ 

ESPECIFICAÇÃO/ 
DESCRIÇÃO 

MARCA/ 
MODELO 

QUANTIDADE 
TOTAL 

REGISTRADA 
UNIDADE 

PREÇO 
UNITÁRIO 

      

VALOR TOTAL: R$ 
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ANEXO B DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

CADASTRO RESERVA 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº ___/___  

ÓRGÃO GERENCIADOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ  

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO EM GERAL 

FORNECEDOR: 

 

 

FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA 1: empresa ____________________ situada na 

Rua ____________, Bairro _______, Cidade _________ e inscrita no CNPJ/MF sob o nº _________, 

daqui por diante denominada FORNECEDOR, representada neste ato por _______________, cédula 

de identidade nº ______, domiciliada na Rua _______, Cidade _________;  

 

 

FORNECEDOR DO CADASTRO DE RESERVA 2:empresa ____________________ situada na 
Rua ____________, Bairro _______, Cidade _________ e inscrita no CNPJ/MF sob o nº _________, 
daqui por diante denominada FORNECEDOR, representada neste ato por _______________, cédula 
de identidade nº ______, domiciliada na Rua _______, Cidade _________;  

 

 

FORNECEDOR LOTE 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA  

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ) 

 

Local e data  

 

A Pregoeira  

a/c Sra. Rhana Barros 

Ref. PE nº 04/2020 

 

(Entidade), inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo) , neste ato 
representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________, inscrito(a) no CPF sob o nº 
_______, portador(a) da cédula de identidade nº _______, DECLARA, sob as penas da lei, em 
especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:  

 

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa;  

b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com ou recebida de 
qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou qualquer 
pessoa;  

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do presente certame, quanto a participar ou não da referida licitação;  

d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame 
antes da adjudicação do objeto da referida licitação;  

e) que o conteúdo da proposta anexa não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado 
a, discutido com ou recebido do ÓRGÃO LICITANTE antes da abertura oficial das propostas e;  
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f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la.  

 

___________________________________________ 

EMPRESA PROPONENTE 

 (nome da empresa com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) 

 

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ  

(dispensado em caso de papel timbrado c/ CNPJ) 
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ANEXO –V 

FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

  

Iten
s 

Código 

CATMA
T 

Descrição 
Uni
dad

e 

Quan
tidad

e 
Valor unitário  Valor total  

01 108219 

MESA RETA 120 CM 

Mesa linear sem gavetas com calha 

metálica para fiação medindo 

1200.600.740mm - 

Tampo: Confeccionado em madeira 

MDP - de 25 mm de espessura 

Un 104  

 

 

PROPOSTA DETALHE 

Pregão Eletrônico nº 04/2020 
Data prevista para realização do Pregão: 27/10/2020 

Processo: 31048/2019 
 

 Registro de Preços para a pretensa AQUISIÇÃO DE 
MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO EM GERAL 

A empresa ao lado mencionada 
propõe fornecer os itens abaixo 
listados ao Município de Maricá, 
pelo prazo de 12 meses, pelos 
preços abaixo estabelecidos, 
obedecendo rigorosamente às 
condições constantes no Edital 
de Pregão nº 04/2020. 

CARIMBO DA EMPRESA 

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO EM GERAL 

LOTE 1 
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respectivamente produzida com 

partículas de madeiras selecionadas de 

pinus e eucalipto, aglutinadas com 

resina sintética termo fixa que se 

consolidam sob ação conjunta de calor 

e pressão, revestida com filme 

melamínico, que por efeito de 

prensagem a quente, faz o filme se 

fundir a madeira aglomerada, formando 

com ela um corpo único e inseparável 

com profundidade de aproximadamente 

600 mm para tampo, com acabamento 

em fita de borda PVC de 2,5 mm de 

espessura e raio 2,5 mm na área de 

contato do usuário e 2 mm em todas as 

extremidades. O tampo Deve possuir 

passa cabos em poliestireno injetado 

com aproximadamente60 mm de 

diâmetro. Painel estrutural: 

Confeccionado em madeira MDP - de 

18 mm de espessura respectivamente 

produzida com partículas de madeiras 

selecionadas de pinus e eucalipto, 

aglutinadas com resina sintética termo 

fixa que se consolidam sobação 

conjunta de calor e pressão, revestida 

com filme melamínico, que por efeito 

de prensagem a quente, faz o filme se 

fundir a madeira aglomerada, formando 

com ela um corpo único e inseparável, 

com acabamento em fita de borda PVC 

de 1 mm de espessura em todas as 

extremidades. Sistema de fixação 
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composto por tambor de giro 

confeccionado em Zamak ou similar 

estampado e parafuso de montagem 

rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em 

aço usinado e acabamento zincado e 

tampas plásticas de acabamento 

confeccionadas em polietileno. 

Estrutura metálica LE/LD: Base 

horizontal estampada "sem ponteiras" 

em chapa de aço SAE 1020, com 

2,65mm de espessura, com 

aproximadamente 600 mm de 

comprimento, 70 mm de largura e 30 

mm de altura, dotada de sapatas 

niveladoras com rosca 5/16 em nylon, 

fixadas na parte inferior da base 

horizontal por meio de duas peças 

metálicas, Deve possuir furo central 

com rosca 5/16 para permitir a 

regulagem das sapatas. As peças 

deverão ser soldadas por meio de 

solda Mig para melhor acabamento e 

resistência. Base superior horizontal 

confeccionada em chapa de aço SAE 

1020, em formato de "L" com 2,65mm 

de espessura medindo 

aproximadamente 500 x 50 x 30 mm 

para maior sustentação e acabamento, 

perfurados na parte superior para 

fixação entre o pé da mesa e o tampo, 

soldada aos tubos verticais por meio de 

solda MIG. Estrutura metálica vertical 

confeccionada em tubos de aço SAE 
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1020, medindo 40 x 40 mm com parede 

reforçada de 1,90mm de espessura, 

deve receber usinagens a laser para 

encaixe de componentes, com rebites 

em aço M6 para fixação de painéis e 

calhas. Fechamento vertical em chapa 

de aço SAE 1020 com 0,90mm de 

espessura, com dobras a 90º nas 

extremidades para reforço e guia para 

encaixe. Deve possuir tampa fixa pelo 

lado interno do pé, e de encaixe na 

externa. Deve possuir peça interna em 

formato de “U” permitindo a separação 

de fios, elétrica, lógica e telefônica. 

Acessório: calha para fiação 

confeccionada em chapa de aço SAE 

1020 com 0,90mm de espessura. Deve 

possuir peça interna em formato de “U” 

com duas dobras a 90º, e nas 

extremidades Deve possuir recortes a 

45º para evitar acidentes, permitindo a 

separação. Com furação para 

alojamento de 02 tomadas elétricas 

convencionais e de 2 RJ-45 para 

receber telefonia e lógica, tomadas 

padrão NBR 14136 ABNT. Todas as 

peças metálicas do conjunto com 

acabamento em pintura eletrostática a 

pó com resina a base de epóxi e 

poliéster formando uma camada 

mínima de 50/60 micra de espessura, 

curadas em estufa a uma temperatura 

aproximada de 250°. Todo sistema de 
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fixação feita através de buchas 

metálicas/nylon ou similar, não serão 

aceitos sistema de fixação de outra 

forma e que causem o atrito direto as 

partes em MDP/MDF, Possibilitando a 

montagem e desmontagem por 

inúmeras vezes sem causar dano ao 

mesmo. Dimensões: 120x60x74 cm 

(LXPXH) 

*As medidas podem sofrer alteração de 
no máximo 5% +/- 

02 108219 

MESA RETA 140 CM 

Mesa linear sem gavetas com calha 

metálica para fiação medindo Tampo: 

Confeccionado em madeira MDP - de 

25 mm de espessura respectivamente 

produzida com partículas de madeiras 

selecionadas de pinus e eucalipto, 

aglutinadas com resina sintética termo 

fixa que se consolidam sob ação 

conjunta de calor e pressão, revestida 

com filme melamínico, que por efeito 

de prensagem a quente, faz o filme se 

fundir a madeira aglomerada, formando 

com ela um corpo único e inseparável 

com profundidade de aproximadamente 

600 mm para tampo, com acabamento 

em fita de borda PVC de 2,5 mm de 

espessura e raio 2,5 mm na área de 

contato do usuário e 2 mm em todas as 

extremidades. O tampo Deve possuir 

passa cabos em poliestireno injetado 

Un 15  
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com aproximadamente 60 mm de 

diâmetro. Painel estrutural: 

Confeccionado em madeira MDP - de 

18 mm de espessura respectivamente 

produzida com partículas de madeiras 

selecionadas de pinus e eucalipto, 

aglutinadas com resina sintética termo 

fixa que se consolidam sob ação 

conjunta de calor e pressão, revestida 

com filme melamínico, que por efeito 

de prensagem a quente, faz o filme se 

fundir a madeira aglomerada, formando 

com ela um corpo único e inseparável, 

com acabamento em fita de borda PVC 

de 1 mm de espessura em todas as 

extremidades. Sistema de fixação 

composto por tambor de giro 

confeccionado em Zamak ou similar 

estampado e parafuso de montagem 

rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em 

aço usinado e acabamentozincado e 

tampas plásticas de acabamento 

confeccionadas em 

polietileno.Estrutura metálica LE/LD: 

Base horizontal estampada "sem 

ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, 

com 2,65mm de espessura, com 

aproximadamente 600mm de 

comprimento, 70 mm de largura e 30 

mm de altura, dotada de 

sapatasniveladoras com rosca 5/16 em 

nylon, fixadas na parte inferior da 

basehorizontal por meio de duas peças 
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metálicas, Deve possuir furo central 

comrosca 5/16 para permitir a 

regulagem das sapatas. As peças 

deverão sersoldadas por meio de solda 

Mig para melhor acabamento e 

resistência. Basesuperior horizontal 

confeccionada em chapa de aço SAE 

1020, em formato de"L" com 2,65mm 

de espessura medindo 

aproximadamente 500 x 50 x 30 

mmpara maior sustentação e 

acabamento, perfurados na parte 

superior parafixação entre o pé da 

mesa e o tampo, soldada aos tubos 

verticais por meio desolda MIG. 

Estrutura metálica vertical 

confeccionada em tubos de aço 

SAE1020, medindo 40 x 40 mm com 

parede reforçada de 1,90mm de 

espessura,deve receber usinagens a 

laser para encaixe de componentes, 

com rebites emaço M6 para fixação de 

painéis e calhas. Fechamento vertical 

em chapa de açoSAE 1020 com 

0,90mm de espessura, com dobras a 

90º nas extremidades parareforço e 

guia para encaixe. Deve possuir tampa 

fixa pelo lado interno do pé, ede 

encaixe na externa. Deve possuir peça 

interna em formato de “U” permitindoa 

separação de fios, elétrica, lógica e 

telefônica.Acessório: calha para fiação 

confeccionada em chapa de aço SAE 
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1020 com0,90mm de espessura. Deve 

possuir peça interna em formato de “U” 

com duasdobras a 90º, e nas 

extremidades Deve possuir recortes a 

45º para evitaracidentes, permitindo a 

separação. Com furação para 

alojamento de 02 tomadaselétricas 

convencionais e de 2 RJ-45 para 

receber telefonia e lógica, 

tomadaspadrão NBR 14136 ABNT. 

Todas as peças metálicas do conjunto 

comacabamento em pintura 

eletrostática a pó com resina a base de 

epóxi e poliésterformando uma camada 

mínima de 50/60 micra de espessura, 

curadas emestufa a uma temperatura 

aproximada de 250°.Todo sistema de 

fixação feita através de buchas 

metálicas/nylon ou similar, nãoserão 

aceitos sistema de fixação de outra 

forma e que causem o atrito direto 

aspartes em MDP/MDF, Possibilitando 

a montagem e desmontagem por 

inúmerasvezes sem causar dano ao 

mesmo.Dimensões: 140x60x74 cm 

(LXPXH) 

*As medidas podem sofrer alteração de 
no máximo 5% +/- 

03 108219 

MESA RETA 160 CM 

Mesa linear sem gavetas com calha 

metálica para fiação medindo 

1600.600.740mm - 

Un 04 
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Tampo: Confeccionado em madeira 
MDP - de 25 mm de espessura 
respectivamente produzida com 
partículas de madeiras selecionadas de 
pinus e eucalipto, aglutinadas com 
resina sintética termo fixa que se 
consolidam sob ação conjunta de calor 
e pressão, revestida com filme 
melamínico, que por efeito de 
prensagem a quente, faz o filme se 
fundir a madeira aglomerada, formando 
com ela um corpo único e inseparável 
com profundidade de aproximadamente 
600 mm para tampo, com acabamento 
em fita de borda PVC de 2,5 mm de 
espessura e raio 2,5 mm na área de 
contato do usuário e 2 mm em todas as 
extremidades. O tampo Deve possuir 
passa cabos em poliestireno injetado 
com aproximadamente 60 mm de 
diâmetro. Painel estrutural: 
Confeccionado em madeira MDP - de 
18 mm de espessura respectivamente 
produzida com partículas de madeiras 
selecionadas de pinus e eucalipto, 
aglutinadas com resina sintética termo 
fixa que se consolidam sob ação 
conjunta de calor e pressão, revestida 
com filme melamínico, que por efeito 
de prensagem a quente, faz o filme se 
fundir a madeira aglomerada, formando 
com ela um corpo único e inseparável, 
com acabamento em fita de borda PVC 
de 1 mm de espessura em todas as 
extremidades. Sistema de fixação 
composto por tambor de giro 
confeccionado em Zamak ou similar 
estampado e parafuso de montagem 
rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em 
aço usinado e acabamento zincado e 
tampas plásticas de acabamento 
confeccionadas em polietileno. 
Estrutura metálica LE/LD: Base 
horizontal estampada "sem ponteiras" 
em chapa de aço SAE 1020, com 
2,65mm de espessura, com 
aproximadamente 600 mm de 
comprimento, 70 mm de largura e 30 
mm de altura, dotada de sapatas 
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niveladoras com rosca 5/16 em nylon, 
fixadas na parte inferior da base 
horizontal por meio de duas peças 
metálicas, Deve possuir furo central 
com rosca 5/16 para permitir a 
regulagem das sapatas. As peças 
deverão ser soldadas por meio de 
solda Mig para melhor acabamento e 
resistência. Base superior horizontal 
confeccionada em chapa de aço SAE 
1020, em formato de "L" com 2,65mm 
de espessura medindo 
aproximadamente 500 x 50 x 30 mm 
para maior sustentação e acabamento, 
perfurados na parte superior para 
fixação entre o pé da mesa e o tampo, 
soldada aos tubos verticais por meio de 
solda MIG. Estrutura metálica vertical 
confeccionada em tubos de aço SAE 
1020, medindo 40 x 40 mm com parede 
reforçada de 1,90mm de espessura, 
deve receber usinagens a laser para 
encaixe de componentes, com rebites 
em aço M6 para fixação de painéis e 
calhas. Fechamento vertical em chapa 
de aço SAE 1020 com 0,90mm de 
espessura, com dobras a 90º nas 
extremidades para reforço e guia para 
encaixe. Deve possuir tampa fixa pelo 
lado interno do pé, e de encaixe na 
externa. Deve possuir peça interna em 
formato de “U” permitindo a separação 
de fios, elétrica, lógica e telefônica. 
Acessório: calha para fiação 
confeccionada em chapa de aço SAE 
1020 com 0,90mm de espessura. Deve 
possuir peça interna em formato de “U” 
com duas dobras a 90º, e nas 
extremidades Deve possuir recortes a 
45º para evitar acidentes, permitindo a 
separação. Com furação para 
alojamento de 02 tomadas elétricas 
convencionais e de 2 RJ-45 para 
receber telefonia e lógica, tomadas 
padrão NBR 14136 ABNT. Todas as 
peças metálicas do conjunto com 
acabamento em pintura eletrostática a 
pó com resina a base de epóxi e 
poliéster formando uma camada 



 
 

  
 

 

  
  
  
  

 

Av. Vereador Francisco Sabino da Costa, nº 907. Centro - Maricá -RJ – CEP.: 24900-100 

Telefone: (21) 2634-0534 

E-mail: licitacao@sanemar-sa.com.br 

Processo nº 31048/2019- Página 172 de 228 

Companhia de Saneamento de Maricá 
SANEMAR 

Processo 31048/2019 

Data do Início 20/12/2019 

Folha  

Rubrica  

mínima de 50/60 micra de espessura, 
curadas em estufa a uma temperatura 
aproximada de 250°. Todo sistema de 
fixação feita através de buchas 
metálicas/nylon ou similar, não serão 
aceitos sistema de fixação de outra 
forma e que causem o atrito direto as 
partes em MDP/MDF, Possibilitando a 
montagem e desmontagem por 
inúmeras vezes sem causar dano ao 
mesmo. Dimensões: 160x60x74 cm 
(LXPXH) *As medidas podem sofrer 
alteração de no máximo 5% +/- 

04 150136 

MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 

COM PÉ METALICO - COR CINZA 

Dimensões: 3000 X 1200 X 740 MM (L 

X P X A) 

Tampo inteiriço, com formato 
retangular, 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 é encabeçado com fita de 
poliestireno com 2,5 mm de espessura 
mínima, coladas com adesivo hot melt, 
com arestas arredondadas e raio 
ergonômico de 2,5 mm. Painéis frontais 
duplos e paralelos, um em cada coluna 
vertical da estrutura, estrutural e de 
privacidade, em MDP, com 18 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 painel é encabeçado em fita de 
poliestireno com 0,45 mm de 
espessura mínima, coladas com 
adesivo hot melt. A fixação 
painel/estrutura deverá ser feita por 
meio de parafusos ocultos tipo minifix. 
Estruturas laterais confeccionadas com 
tubos e chapas metálicas, sendo a 
base superior de fixação ao Tampo, em 
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tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm 
de espessura, a base inferior em chapa 
de aço repuxada curva, dispensando 
desta forma o uso de ponteiras de 
PVC, e com espessura mínima de 1,5 
mm, a coluna de sustentação é 
composta por dois tubos redondos 
verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 
1,2 mm de espessura, e duas chapas 
com espessura mínima de 0,6 mm 
fixadas aos tubos, sendo, uma interna 
lisa e fixa; e a outra externa, com 
estampo perfurado Ø 8 mm em toda a 
sua área, e removível, de saque frontal, 
que possibilita a passagem de cabos 
por duto vertical interno do solo até o 
tampo da mesa. As Estruturas são 
dotadas de sapatas niveladoras em 
nylon injetado com diâmetro de 63 mm, 
cuja função será contornar eventuais 
desníveis de piso. Todo conjunto 
metálico é submetido a um pré-
tratamento 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 
200º C; Caixa de tomadas, medindo 
200 X 130 X 106 mm, 
aproximadamente, o corpo da caixa 
deve possuir os cantos arredondados, 
suporta até seis tomadas elétricas tipos 
" clic" padrão ABNT - NBR 14136, não 
necessitando parafusos para fixar as 
tomadas na caixa, facilitando e 
agilizando a montagem das mesmas. 
Tampa basculante com recorte na 
parte frontal para permitir a passagem 
dos cabos até o seu interior. A caixa 
suporta três RJ 45 para lógica e 
telefonia e uma entradaHDMI que 
suporta duas entradas de áudio. Caixa 
de tomadas, medindo 200 X 130 X 106 
mm, aproximadamente, o corpo da 
caixa deve possuir os cantos 
arredondados, suporta até seis 
tomadas elétricas tipos " clic" padrão 
ABNT - NBR 14136, não necessitando 
parafusos para fixar as tomadas na 
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caixa, facilitando e agilizando a 
montagem das mesmas. Tampa 
basculante com recorte na parte frontal 
para permitir a passagem dos cabos 
até o seu interior. A caixa suporta três 
RJ 45 para lógica e telefonia e uma 
entradaHDMI que suporta duas 
entradas de áudio. 

05 150136 

MESA REUNIÃO OVAL 240 CM 

Mesa de reunião com caixa de 
tomadas medindo 2400 x 1200 x 
740mm Tampo: Confeccionado em 
madeira MDP - de 25 mm de 
espessura respectivamente produzida 
com partículas de madeiras 
selecionadas de pinus e eucalipto, 
aglutinadas com resina sintética termo 
fixa que se consolidam sob ação 
conjunta de calor e pressão, revestida 
com filme melamínico, que por efeito 
de prensagem a quente, faz o filme se 
fundir a madeira aglomerada, formando 
com ela um corpo único e inseparável, 
com acabamento em fita de borda PVC 
de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm 
em todas as extremidades. Painel 
estrutural Duplo: Confeccionado em 
madeira MDP - de 18 mm de 
espessura respectivamente produzida 
com partículas de madeiras 
selecionadas de pinus e eucalipto, 
aglutinadas com resina sintética termo 
fixa que se consolidam sob ação 
conjunta de calor e pressão, revestida 
com filmemelamínico, que por efeito de 
prensagem a quente, faz o filme se 
fundir amadeira aglomerada, formando 
com ela um corpo único e inseparável, 
comacabamento em fita de borda PVC 
de 1 mm de espessura em todas 
asextremidades. Sistema de fixação 
composto por tambor de giro 
confeccionadoem Zamak ou similar 
estampado e parafuso de montagem 
rápida M6 x 13 mm,rosca métrica em 
aço usinado e acabamento zincado e 
tampas plásticas deacabamento 
confeccionadas em polietileno. Para 
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maior sustentação sãoutilizados painéis 
duplos e paralelos conferindo maior 
estruturação ao conjunto.Estrutura 
metálica LE/LD: Base horizontal inferior 
estampada "sem ponteiras"em chapa 
de aço SAE 1020, com 2,65mm de 
espessura, com aproximadamente800 
mm de comprimento, 70 mm de largura 
e 30 mm de alturaaproximadamente. 
Dotada de 2 sapatas niveladoras com 
rosca 5/16 em nylon,fixadas na parte 
inferior da base horizontal por meio de 
duas peças metálicas,Deve possuir 
furo central com rosca 5/16 para 
permitir a regulagem dassapatas, As 
peças deverão ser soldadas por meio 
de solda Mig para melhoracabamento e 
resistência. Base superior horizontal 
confeccionada em chapa deaço SAE 
1020, em formato de "L" com 2,65mm 
de espessura 
medindoaproximadamente 800 x 50 x 
30 mm para maior sustentação e 
acabamento,perfurado na parte 
superior para fixação entre o pé da 
mesa e o tampo, soldadaaos tubos 
verticais por meio de solda Mig. 
Estrutura metálica 
verticalconfeccionada em tubos de aço 
SAE 1020, medindo 40 x 40 mm com 
paredereforçada de 1,90mm de 
espessura, deve receber usinagens a 
laser para encaixede componentes, 
com rebites em aço M6 para fixação de 
painéis e calhas.Fechamento vertical 
em chapa de aço SAE 1020 com 
0,90mm de espessura,com dobras a 
90º nas extremidades para reforço e 
guia para encaixe. Tampafixa pelo lado 
interno do pé, e de encaixe na externa. 
Deve possuir peça internaem formato 
de “U” permitindo a separação de fios, 
elétrica, lógica e telefônica.Caixa de 
tomadas: medindo 300 x 130 mm 
aproximadamente, o corpo da 
caixapossui os cantos arredondados, 
suporta até seis tomadas elétricas tipos 
“clic”padrão da ABNT-NBR 14136, não 
necessitando parafusos para fixar as 
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tomadasna caixa, facilitando e 
agilizando a montagem das mesmas. 
Tampa basculantecom recorte na parte 
frontal para permitir a passagem dos 
cabos até o seuinterior. A caixa suporta 
três RJ 45 modelo FUROKAWA para 
lógica e telefonia euma entrada HDMI e 
suporta duas entradas de áudio. 
Internamenteconfeccionada em chapa 
de aço com tampa basculante em 
alumínio, cerdasmacias no topo frontal 
para passagem de cabos.Todas as 
peças metálicas do conjunto com 
acabamento em pintura eletrostáticaa 
pó com resina a base de epóxi e 
poliéster formando uma camada 
mínima de50/60 micra de espessura, 
curadas em estufa a uma temperatura 
aproximadade 250°.Todo sistema de 
fixação feita através de buchas 
metálicas/nylon ou similar, nãoserão 
aceitos sistema de fixação de outra 
forma e que causem o atrito direto 
aspartes em MDP/MDF, Possibilitando 
a montagem e desmontagem por 
inúmerasvezes sem causar dano ao 
mesmo.*As medidas podem sofrer 
alteração de no máximo 5% +/- 

06 150136 

MESA REUNIÃO REDONDA Ø120 CM 

Mesa de reunião redonda medindo 

1200.740mm 

Tampo: Confeccionado em madeira 
MDP - de 25 mm de espessura 
respectivamente produzida com 
partículas de madeiras selecionadas de 
pinus e eucalipto, aglutinadas com 
resina sintética termo fixa que se 
consolidam sob ação conjunta de calor 
e pressão, revestida com filme 
melamínico, que por efeito de 
prensagem a quente, faz o filme se 
fundir a madeira aglomerada, formando 
com ela um corpo único e inseparável, 
com acabamento em fita de borda PVC 
de 2,5 mm de espessura e raio 2,5 mm 
em todas as extremidades. Estrutura 
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metálica: tipo estrela com base 
horizontal estampada "sem ponteiras" 
em chapa de aço de 2,65mm de 
espessura, com aproximadamente 500 
mm de comprimento, 70 mm de largura 
e 30 mm de altura aproximadamente, 
dotada de sapata niveladora com rosca 
5/16 em cada base horizontal, Deve 
possuir chapa de aço usinada a laser 
tipo estrela permitindo o encaixe e 
alinhamento das cinco bases, a fixação 
entre a base e o tubo deve ser feito por 
meio de parafuso 5/16 e barra roscada, 
unindo o tubo, a base inferior e a base 
de sustentação do tampo. A base 
superior horizontal em formato “X” 
confeccionada em tubo retangular de 
20 x 30 x 1,06mm. Coluna vertical 
confeccionada em tubo de aço redondo 
de 4 x 1,06 mm, fixado nas 
extremidades por meio de parafuso e 
barra roscada de ¼ interligando todas 
as peças, todas as partes metálicas 
deverão ser soldadas com Solda Mig 
para maior sustentação. Todas as 
peças metálicas do conjunto com 
acabamento em pintura eletrostática a 
pó com resina a base de epóxi e 
poliéster formando uma camada 
mínima de 50/60 micra de espessura, 
curadas em estufa a uma temperatura 
aproximada de 250°. Todo sistema de 
fixação feita através de buchas 
metálicas/nylon ou similar, não serão 
aceitos sistema de fixação de outra 
forma e que causem o atrito direto as 
partes em MDP/MDF, Possibilitando a 
montagem e desmontagem por 
inúmeras vezes sem causar dano ao 
mesmo. *As medidas podem sofrer 
alteração de no máximo 5% +/- 

07 108219 

MESA CURVA EM L 140X140 CM 

Mesa de trabalho em “L” medindo 

1400.1400.740mm 

Tampo: Confeccionado em madeira 
MDP- de 25 mm de espessura 
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respectivamente produzida com 
partículas de madeiras selecionadas de 
pinus e eucalipto, aglutinadas com 
resina sintética termo fixa que se 
consolidam sob ação conjunta de calor 
e pressão, revestida com filme 
melamínico, que por efeito de 
prensagem a quente, faz o filme se 
fundir a madeira aglomerada, formando 
com ela um corpo único e inseparável 
com profundidade de aproximadamente 
600 mm para tampo com corte sinuoso 
em forma de delta com entrada 
orgânica para o usuário, com 
acabamento em fita de borda PVC de 
2,5 mm de espessura e raio 2,5 mm na 
área de contato do usuário e 2 mm em 
todas as extremidades. O tampo Deve 
possuir passa cabos em poliestireno 
injetado com aproximadamente60 mm 
de diâmetro na cor do revestimento 
para passagem de cabos. Painel 
estrutural: Confeccionado em madeira 
MDP- de 18 mm de espessura 
respectivamente produzida com 
partículas de madeiras selecionadas de 
pinus e eucalipto, aglutinadas com 
resina sintética termo fixa que se 
consolidam sob ação conjunta de calor 
e pressão, revestida com filme 
melamínico, que por efeito de 
prensagem a quente, faz o filme se 
fundir a madeira aglomerada, formando 
com ela um corpo único e inseparável, 
com acabamento em fita de borda PVC 
de 1 mm de espessura em todas as 
extremidades. Sistema de fixação 
composto por tambor de giro 
confeccionado em Zamak ou similar 
estampado e parafuso de montagem 
rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em 
aço usinado e acabamento zincado e 
tampas plásticas de acabamento 
confeccionadas em polietileno. 
Estrutura metálica LE/LD: Base 
horizontal estampada "sem ponteiras" 
em chapa de aço SAE 1020, com 
2,65mm de espessura, com 
aproximadamente 
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aproximadamente600 mm de 
comprimento, aproximadamente70 mm 
de largura e aproximadamente30 mm 
de altura. Dotada de sapatas 
niveladoras com rosca 5/16 em nylon, 
fixadas na parte inferior da base 
horizontal por meio de duas peças 
metálicas, deve possuir furo central 
com rosca 5/16 para permitir a 
regulagem das sapatas, As peças 
deverão ser soldadas por meio de 
solda Mig para melhor acabamento e 
resistência. Base superior horizontal 
confeccionada em chapa de aço SAE 
1020, em formato de "L" com 2,65mm 
de espessura medindo 
aproximadamente 500 x 50 x 30 mm 
para maior sustentação e acabamento, 
perfurados na parte superior para 
fixação entre o pé da mesa e o tampo, 
soldada aos tubos verticais por meio de 
solda Mig. Estrutura metálica vertical 
confeccionada em dois tubos de aço 
SAE 1020, medindo 40 x 40 mm com 
parede reforçada de 1,90mm de 
espessura, deve receber usinagens a 
laser para encaixe de componentes, 
com rebites em aço M6 para fixação de 
painéis e calhas. Fechamento vertical 
em chapa de aço SAE 1020 com 
0,90mm de espessura, com dobras a 
90º nas extremidades para reforço e 
guia para encaixe. Deve possuir tampa 
fixa pelo lado interno do pé, e de 
encaixe na externa. Deve possuir peça 
interna em formato de “U” permitindo a 
separação de fios, elétrica, lógica e 
telefônica. Acessório: 02 calhas para 
fiação confeccionada em chapa de aço 
SAE 1020 com 0,90mm de espessura. 
Deve possuir peça interna em formato 
de “U” com duas dobras a 90º, e nas 
extremidades deve possuir recortes a 
45º para evitar acidentes, permitindo a 
separação. Com furação para 
alojamento de 02 tomadas elétricas 
convencionais e de 2 RJ-45 para 
receber telefonia e lógica, tomadas 
padrão NBR 14136 ABNT. Pé metálico 
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estrutura de canto 90° graus: Estrutura 
em chapa de aço em formato quadrado 
de 90º, dotada de uma sapata 
niveladora base superior horizontal, 
chapa de aço soldada com furação na 
parte superior da coluna para permitir a 
passagem de fiação entre a coluna de 
canto e o tampo da mesa, coluna 
vertical em chapa de aço dobrada 
medindo aproximadamente700 x 100 x 
100 em chapa de aço de 1,06mm de 
espessura. Calha com saque frontal, 
deve possuir na tampa furação para 
fixação de 2 tomadas elétricas 
convencionais e 2 RJ 45 para receber 
telefonia e lógica(tomada de acordo 
com as normas da ABNT NBR 14136), 
Todas as partes metálicas deverão ser 
soldadas por Solda Mig para maior 
sustentação e acabamento. Todas as 
peças metálicas do conjunto com 
acabamento em pintura eletrostática a 
pó com resina a base de epóxi e 
poliéster formando uma camada 
mínima de 50/60 micra de espessura, 
curadas em estufa a uma temperatura 
aproximada de 250°. Todo sistema de 
fixação feitaatravés de buchas 
metálicas/nylon ou similar, não serão 
aceitos sistema defixação de outra 
forma e que causem o atrito direto as 
partes em MDP/MDF,Possibilitando a 
montagem e desmontagem por 
inúmeras vezes sem causardano ao 
mesmo.*As medidas podem sofrer 
alteração de no máximo 5% +/- 

08 108219 

MESA CURVA EM L 180X160 CM 

Mesa de trabalho em “L” medindo 

1800.1600.740mm 

Tampo: Confeccionado em madeira 
MDP- de 25 mm de espessura 
respectivamente produzida com 
partículas de madeiras selecionadas de 
pinus e eucalipto, aglutinadas com 
resina sintética termo fixa que se 
consolidam sob ação conjunta de calor 
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e pressão, revestida com filme 
melamínico, que por efeito de 
prensagem a quente, faz o filme se 
fundir a madeira aglomerada, formando 
com ela um corpo único e inseparável 
com profundidade de aproximadamente 
600 mm para tampo com corte sinuoso 
em forma de delta com entrada 
orgânica para o usuário, com 
acabamento em fita de borda PVC de 
2,5 mm de espessura e raio 2,5 mm na 
área de contato do usuário e 2 mm em 
todas as extremidades. O tampo Deve 
possuir passa cabos em poliestireno 
injetado com aproximadamente60 mm 
de diâmetro na cor do revestimento 
para passagem de cabos. Painel 
estrutural: Confeccionado em madeira 
MDP- de 18 mm de espessura 
respectivamente produzida com 
partículas de madeiras selecionadas de 
pinus e eucalipto, aglutinadas com 
resina sintética termo fixa que se 
consolidam sob ação conjunta de calor 
e pressão, revestida com filme 
melamínico, que por efeito de 
prensagem a quente, faz o filme se 
fundir a madeira aglomerada, formando 
com ela um corpo único e inseparável, 
com acabamento em fita de borda PVC 
de 1 mm de espessura em todas as 
extremidades. Sistema de fixação 
composto por tambor de giro 
confeccionado em Zamak ou similar 
estampado e parafuso de montagem 
rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em 
aço usinado e acabamento zincado e 
tampas plásticas de acabamento 
confeccionadas em polietileno. 
Estrutura metálica LE/LD: Base 
horizontal estampada "sem ponteiras" 
em chapa de aço SAE 1020, com 
2,65mm de espessura, com 
aproximadamente 
aproximadamente600 mm de 
comprimento, aproximadamente70 mm 
de largura e aproximadamente30 mm 
de altura. Dotada de sapatas 
niveladoras com rosca 5/16 em nylon, 
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fixadas na parte inferior da base 
horizontal por meio de duas peças 
metálicas, deve possuir furo central 
com rosca 5/16 para permitir a 
regulagem das sapatas, As peças 
deverão ser soldadas por meio de 
solda Mig para melhor acabamento e 
resistência. Base superior horizontal 
confeccionada em chapa de aço SAE 
1020, em formato de "L" com 2,65mm 
de espessura medindo 
aproximadamente 500 x 50 x 30 mm 
para maior sustentação e acabamento, 
perfurados na parte superior para 
fixação entre o pé da mesa e o tampo, 
soldada aos tubos verticais por meio de 
solda Mig. Estrutura metálica vertical 
confeccionada em dois tubos de aço 
SAE 1020, medindo 40 x 40 mm com 
parede reforçada de 1,90mm de 
espessura, deve receber usinagens a 
laser para encaixe de componentes, 
com rebites em aço M6 para fixação de 
painéis e calhas. Fechamento vertical 
em chapa de aço SAE 1020 com 
0,90mm de espessura, com dobras a 
90º nas extremidades para reforço e 
guia para encaixe.  Deve possuir tampa 
fixa pelo lado interno do pé, e de 
encaixe na externa. Deve possuir peça 
interna em formato de “U” permitindo a 
separação de fios, elétrica, lógica e 
telefônica. Acessório: 02 calhas para 
fiação confeccionada em chapa de aço 
SAE 1020 com 0,90mm de espessura. 
Deve possuir peça interna em formato 
de “U” com duas dobras a 90º, e nas 
extremidades deve possuir recortes a 
45º para evitar acidentes, permitindo a 
separação. Com furação para 
alojamento de 02 tomadas elétricas 
convencionais e de 2 RJ-45 para 
receber telefonia e lógica, tomadas 
padrão NBR 14136 ABNT. Pé metálico 
estrutura de canto 90° graus: Estrutura 
em chapa de aço em formato quadrado 
de 90º, dotada de uma sapata 
niveladora base superior horizontal, 
chapa de aço soldada com furação na 
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parte superior da coluna para permitir a 
passagem de fiação entre a coluna de 
canto e o tampo da mesa, coluna 
vertical em chapa de aço dobrada 
medindo aproximadamente 700 x 100 x 
100 em chapa de aço de 1,06mm de 
espessura. Calha com saque frontal, 
deve possuir na tampa furação para 
fixação de 2 tomadas elétricas 
convencionais e 2 RJ 45 para receber 
telefonia e lógica(tomada de acordo 
com as normas da ABNT NBR 14136), 
Todas as partes metálicas deverão ser 
soldadas por Solda Mig para maior 
sustentação e acabamento. Todas as 
peças metálicas do conjunto com 
acabamento em pintura eletrostática a 
pó com resina a base de epóxi e 
poliéster formando uma camada 
mínima de 50/60 micra de espessura, 
curadas em estufa a uma temperatura 
aproximada de 250°. Todo sistema de 
fixação feita através de buchas 
metálicas/nylon ou similar, não serão 
aceitos sistema de fixação de outra 
forma e que causem o atrito direto as 
partes em MDP/MDF, Possibilitando a 
montagem e desmontagem por 
inúmeras vezes sem causar dano ao 
mesmo. *As medidas podem sofrer 
alteração de no máximo 5% +/ 

09 150942 

MESA REFEITÓRIO RETANGULAR 

200 CM 

Mesa de reunião retangularmedindo 

2000.1000.740mm 

Tampo: Confeccionado em madeira 
MDP - de 25 mm de 
espessurarespectivamente produzida 
com partículas de madeiras 
selecionadas de pinus eeucalipto, 
aglutinadas com resina sintética termo 
fixa que se consolidam sobação 
conjunta de calor e pressão, revestida 
com filme melamínico, que por efeitode 
prensagem a quente, faz o filme se 
fundir a madeira aglomerada, 

UN 01 

  



 
 

  
 

 

  
  
  
  

 

Av. Vereador Francisco Sabino da Costa, nº 907. Centro - Maricá -RJ – CEP.: 24900-100 

Telefone: (21) 2634-0534 

E-mail: licitacao@sanemar-sa.com.br 

Processo nº 31048/2019- Página 184 de 228 

Companhia de Saneamento de Maricá 
SANEMAR 

Processo 31048/2019 

Data do Início 20/12/2019 

Folha  

Rubrica  

formandocom ela um corpo único e 
inseparável, com acabamento em fita 
de borda PVCde 2,5 mm de espessura 
e raio 2,5 mm em todas as 
extremidades.Painel estrutural Duplo: 
Confeccionado em madeira MDP - de 
18 mm deespessura respectivamente 
produzida com partículas de madeiras 
selecionadasde pinus e eucalipto, 
aglutinadas com resina sintética termo 
fixa que se consolidam sob ação 
conjunta de calor e pressão, revestida 
com filmemelamínico, que por efeito de 
prensagem a quente, faz o filme se 
fundir amadeira aglomerada, formando 
com ela um corpo único e inseparável, 
comacabamento em fita de borda PVC 
de 1 mm de espessura em todas 
asextremidades. Sistema de fixação 
composto por tambor de giro 
confeccionadoem Zamak ou similar 
estampado e parafuso de montagem 
rápida M6 x 13 mm,rosca métrica em 
aço usinado e acabamento zincado e 
tampas plásticas deacabamento 
confeccionadas em polietileno. Para 
maior sustentação sãoutilizados painéis 
duplos e paralelos conferindo maior 
estruturação ao conjunto.Estrutura 
metálica LE/LD: Base horizontal inferior 
estampada "sem ponteiras"em chapa 
de aço SAE 1020, com 2,65mm de 
espessura, com aproximadamente800 
mm de comprimento, 70 mm de largura 
e 30 mm de alturaaproximadamente. 
Dotada de 2 sapatas niveladoras com 
rosca 5/16 em nylon,fixadas na parte 
inferior da base horizontal por meio de 
duas peças metálicas,Deve possuir 
furo central com rosca 5/16 para 
permitir a regulagem dassapatas, As 
peças deverão ser soldadas por meio 
de solda Mig para melhoracabamento e 
resistência. Base superior horizontal 
confeccionada em chapa deaço SAE 
1020, em formato de "L" com 2,65mm 
de espessura 
medindoaproximadamente 800 x 50 x 
30 mm para maior sustentação e 
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acabamento,perfurado na parte 
superior para fixação entre o pé da 
mesa e o tampo, soldadaaos tubos 
verticais por meio de solda Mig. 
Estrutura metálica 
verticalconfeccionada em tubos de aço 
SAE 1020, medindo 40 x 40 mm com 
paredereforçada de 1,90mm de 
espessura, deve receber usinagens a 
laser para encaixede componentes, 
com rebites em aço M6 para fixação de 
painéis e calhas.Fechamento vertical 
em chapa de aço SAE 1020 com 
0,90mm de espessura,com dobras a 
90º nas extremidades para reforço e 
guia para encaixe. Tampafixa pelo lado 
interno do pé, e de encaixe na 
externa.Todas as peças metálicas do 
conjunto com acabamento em pintura 
eletrostáticaa pó com resina a base de 
epóxi e poliéster formando uma 
camada mínima de50/60 micra de 
espessura, curadas em estufa a uma 
temperatura aproximadade 250°.Todo 
sistema de fixação feita através de 
buchas metálicas/nylon ou similar, 
nãoserão aceitos sistema de fixação de 
outra forma e que causem o atrito 
direto aspartes em MDP/MDF, 
Possibilitando a montagem e 
desmontagem por inúmerasvezes sem 
causar dano ao mesmo.*As medidas 
podem sofrer alteração de no máximo 
5% +/ 
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10 446442 

GAVETEIRO VOLANTE 02 

FECHADURAS 

Gaveteiro volante 04 gavetas medindo 

400.500.690mm 

Tampo (para gaveteiros volantes): 
Confeccionado em madeira MDP - de 
25 mm de espessura respectivamente 
produzida com partículas de madeiras 
selecionadas de pinus e eucalipto, 
aglutinadas com resina sintética termo 
fixa que se consolidam sob ação 
conjunta de calor e pressão, revestida 
com filme melamínico, que por efeito 
de prensagem a quente, faz o filme se 
fundir a madeira aglomerada, formando 
com ela um corpo único e inseparável, 
com acabamento em fita de borda PVC 
de 2 mm de espessura e raio 2 mm em 
todas as extremidades. Corpo: Costa, 
bases e laterais confeccionado em 
madeira MDP - de 18 mm deespessura 
respectivamente produzida com 
partículas de madeiras selecionadas de 
pinus e eucalipto, aglutinadas com 
resina sintética termo fixa que se 
consolidam sob ação conjunta de calor 
e pressão, revestida com filme 
melamínico, que por efeito de 
prensagem a quente, faz o filme se 
fundir a madeira aglomerada, formando 
com ela um corpo único e inseparável, 
com acabamento em fita de borda PVC 
de 1 mm de espessura em todas as 
extremidades. Todas as peças do 
corpo do gaveteiro são unidas por 
sistema de fixação tipo cavilha em 
nylon injetado. Frentes de gaveta: 
Confeccionado em madeira MDP- de 
18 mm de espessura respectivamente 
produzida com partículas de madeiras 
selecionadas de pinus e eucalipto, 
aglutinadas com resina sintética termo 
fixa que se consolidam sob ação 
conjunta de calor e pressão, revestida 
com filme melamínico, que por efeito 
de prensagem a quente, faz o filme se 
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fundir a madeira aglomerada, formando 
com ela um corpo único e inseparável, 
com acabamento em fita de borda PVC 
de 1 mm de espessura em todas as 
extremidades. 02 Fechaduras: 
escamoteavel fixada na parte frontal 
com trava simultânea das gavetas pelo 
sistema de tranca interna em aço que é 
estampada conforme o número de 
gavetas. Abertura das gavetas através 
de cavidades laterais sem a utilização 
de puxador aparente. Gavetas: 
Gavetas internas confeccionadas em 
material tipo PVC injetadas, sem 
emendas com abas reforçadas com 
corrediças metálicas. COMPOSIÇÃO: 
Para gaveteiros volantes: Rodízios: 
Rodízios de duplo giro com 50 mm de 
diâmetro na cor preta fixados na base 
inferior do gaveteiro por meio de 
buchas de nylon medindo 8 x 8 e 
parafusos Philips ou similar 3,5 x 14 
cabeça chata, fazendo com que possa 
montar e desmontar sem danos 
posteriores. Todas as peças metálicas 
do conjunto com acabamento em 
pintura eletrostática a pó com resina a 
base de epóxi e poliéster formando 
uma camada mínima de 50/60 micra de 
espessura, curadas em estufa a uma 
temperatura aproximada de 250°. Todo 
sistema de fixação feita através de 
buchas metálicas/nylon ou similar, não 
serão aceitos sistema de fixação de 
outra forma e que causem o atrito 
direto as partes em MDP/MDF, 
Possibilitando a montagem e 
desmontagem por inúmeras vezes sem 
causar dano ao mesmo. *As medidas 
podem sofrer alteração de no máximo 
5% +/ 

11 231316 

ARMÁRIO BAIXO 

Armário baixo com 02 portas medindo 

800.500.740mm 

Tampo: Confeccionado em madeira 

Un 24 
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MDP - de 25 mm de espessura 

respectivamente produzida com 

partículas de madeiras selecionadas de 

pinus e eucalipto, aglutinadas com 

resina sintética termo fixa que se 

consolidam sob ação conjunta de calor 

e pressão, revestida com filme 

melaminicotexturizado, que por efeito 

de prensagem a quente, faz o filme se 

fundir a madeira aglomerada, formando 

com ela um corpo único e inseparável 

com profundidade 500 mm para tampo, 

com acabamento em fita de borda PVC 

de 2 mm de espessura em todas as 

extremidades. Corpo: Costa, bases e 

laterais confeccionado em madeira 

MDP - de 18 mm de espessura 

respectivamente produzida com 

partículas de madeiras selecionadas de 

pinus e eucalipto, aglutinadas com 

resina sintética termo fixa que se 

consolidam sob ação conjunta de calor 

e pressão, revestida com filme 

melamínico, que por efeito de 

prensagem a quente, faz o filme se 

fundir a madeira aglomerada, formando 

com ela um corpo único e inseparável, 

com acabamento em fita de borda PVC 

de 1 mm de espessura em todas as 

extremidades. As laterais Deve possuir 

furação espaçada com 

aproximadamente32 mm de distância 

que permite ao usuário regular as 
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prateleiras e demais acessórios. 

Sistema de fixação composto por 

tambor de giro confeccionado em 

Zamak ou similar estampado e 

parafuso de montagem rápida M6 x 13 

mm, rosca métrica em aço usinado e 

acabamento zincado e tampas 

plásticas de acabamento 

confeccionadas em polietileno. 

Prateleira regulável: Confeccionado em 

madeira MDP - de 25 mm de 

espessura respectivamente produzida 

com partículas de madeiras 

selecionadas de pinus e eucalipto, 

aglutinadas com resina sintética termo 

fixa que se consolidam sob ação 

conjunta de calor e pressão, revestida 

com filme melaminicotexturizado, que 

por efeito de prensagem a quente, faz 

o filme se fundir a madeira aglomerada, 

formando um corpo único e 

inseparável, com acabamento em fita 

de borda PVC de 1 mm de espessura 

em todas as extremidades. As 

prateleirasdevem possuir suportes de 

nylon com 20 mm de diâmetro 

insertadas no topodas mesmas para 

encaixe em parafuso a ser fixado na 

lateral do armáriocriando assim uma 

fixação rígida e travando a prateleira 

conferindo resistênciaao 

conjunto.Portas: com 2 dobradiças de 

aço com caneco de diâmetro 35 mm 
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por portapermitindo uma abertura de 

aproximadamente110º recobrindo 

totalmente alateral, puxadores em 

alumínio de aproximadamente128 

mm.Fechadura comduas chaves 

escamoteáveis na porta do lado direito. 

Batente de aço na porta dolado 

esquerdo fixado a meia altura. O 

batente do tipo “L” fixado ao tampo 

pormeio de parafusos e buchas de 

nylon para alinhamento das portas, 

com fita deborda PVC de 1 mm de 

espessura em todo o seu 

contorno.Todo o armário deve receber 

buchas de nylon para a fixação de 

parafusos, nãotendo contato direto do 

parafuso com a madeira. Rodapé: 

Rodapé de açoconfeccionado em tubo 

de aço de 25 x 25 x 1,20mm de 

espessura estampados a45º e 

soldados com solda MIG para maior 

sustentação e acabamento, 

Devepossuir peças de aço curvas na 

parte interna do rodapé para a fixação 

domesmo entre o rodapé e a base 

inferior do móvel, deve possuir 4 

sapatasniveladoras de diâmetro 30 mm 

em PVC. Todas as peças metálicas do 

conjuntocom acabamento em pintura 

eletrostática a pó com resina a base de 

epóxi epoliéster formando uma camada 

mínima de 50/60 micra de espessura, 

curadasem estufa a uma temperatura 
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aproximada de 250°.Todo sistema de 

fixação feita através de buchas 

metálicas/nylon ou similar, nãoserão 

aceitos sistema de fixação de outra 

forma e que causem o atrito direto 

aspartes em MDP/MDF, Possibilitando 

a montagem e desmontagem por 

inúmerasvezes sem causar dano ao 

mesmo.*As medidas podem sofrer 

alteração de no máximo 5% +/- 

 

12 388273 

 ARMÁRIO ALTO 

Armário Alto com 02 portas medindo 

800.500.1600mm 

Tampo: Confeccionado em madeira 
MDP - de 25 mm de espessura 
respectivamente produzida com 
partículas de madeiras selecionadas de 
pinus e eucalipto, aglutinadas com 
resina sintética termo fixa que se 
consolidam sob ação conjunta de calor 
e pressão, revestida com filme 
melaminicotexturizado, que por efeito 
de prensagem a quente, faz o filme se 
fundir a madeira aglomerada, formando 
com ela um corpo único e inseparável 
com profundidade 500 mm para tampo, 
com acabamento em fita de borda PVC 
de 2 mm de espessura em todas as 
extremidades.Corpo: Costa, bases e 
laterais confeccionado em madeira 
MDP - de 18 mm de espessura 
respectivamente produzida com 
partículas de madeiras selecionadas de 
pinus e eucalipto, aglutinadas com 
resina sintética termo fixa que se 
consolidam sob ação conjunta de calor 
e pressão, revestida com filme 
melamínico, que por efeito de 
prensagem a quente, faz o filme se 
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fundir a madeira aglomerada, formando 
com ela um corpo único e inseparável, 
com acabamento em fita de borda PVC 
de 1 mm de espessura em todas as 
extremidades. As laterais Deve possuir 
furação espaçada com 
aproximadamente32 mm de distância 
que permite ao usuário regular as 
prateleiras e demais acessórios. 
Sistema de fixação composto por 
tambor de giro confeccionado em 
Zamak ou similar estampado e 
parafuso de montagem rápida M6 x 13 
mm, rosca métrica em aço usinado e 
acabamento zincado e tampas 
plásticas de acabamento 
confeccionadas em polietileno. 
Prateleira regulável: Confeccionado em 
madeira MDP - de 25 mm de 
espessura respectivamente produzida 
com partículas de madeiras 
selecionadas de pinus e eucalipto, 
aglutinadas com resina sintética termo 
fixa que se consolidam sob ação 
conjunta de calor e pressão, revestida 
com filme melaminicotexturizado, que 
por efeito de prensagem a quente, faz 
o filme se fundir a madeira aglomerada, 
formando um corpo único e 
inseparável, com acabamento em fita 
de borda PVC de 1 mm de espessura 
em todas as extremidades. As 
prateleiras devem possuir suportes de 
nylon com 20 mm de diâmetro 
insertadas no topo das mesmas para 
encaixe em parafuso a ser fixado na 
lateral do armário criando assim uma 
fixação rígida e travando a prateleira 
conferindo resistência ao conjunto. 
Portas: com 2 dobradiças de aço com 
caneco de diâmetro 35 mm por porta 
permitindo uma abertura de 
aproximadamente110º recobrindo 
totalmente a lateral, puxadores em 
alumínio de aproximadamente128 
mm.Fechadura com duas chaves 
escamoteáveis na porta do lado direito. 
Batente de aço na porta do lado 
esquerdo fixado a meia altura. O 
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batente do tipo “L” fixado ao tampo 
pormeio de parafusos e buchas de 
nylon para alinhamento das portas, 
com fita de borda PVC de 1 mm de 
espessura em todo o seu contorno. 
Todo o armário deve receber buchas 
de nylon para a fixação de parafusos, 
não tendo contato direto do parafuso 
com a madeira. Rodapé: Rodapé de 
aço confeccionado em tubo de aço de 
25 x 25 x 1,20mm de espessura 
estampados a 45º e soldados com 
solda MIG para maior sustentação e 
acabamento, Deve possuir peças de 
aço curvas na parte interna do rodapé 
para a fixação do mesmo entre o 
rodapé e a base inferior do móvel, deve 
possuir 4 sapatas niveladoras de 
diâmetro 30 mm em PVC. Todas as 
peças metálicas do conjunto com 
acabamento em pintura eletrostática a 
pó com resina a base de epóxi e 
poliéster formando uma camada 
mínima de 50/60 micra de espessura, 
curadas em estufa a uma temperatura 
aproximada de 250°. Todo sistema de 
fixação feita através de buchas 
metálicas/nylon ou similar, não serão 
aceitos sistema de fixação de outra 
forma e que causem o atrito direto as 
partes em MDP/MDF, Possibilitando a 
montagem e desmontagem por 
inúmeras vezes sem causar dano ao 
mesmo. *As medidas podem sofrer 
alteração de no máximo 5% +/- 

VALOR TOTAL: R$ 
 

VALOR TOTAL (por extenso): 
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13 151069 

CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL 

Cadeira giratória espaldar alto com apoia 

braço. 

Assento em madeira compensada 
multilaminada, moldada anatomicamente, 
com espessura mínima de 12 mm (7 
lâminas). Certificado FSC, Cadastro 
técnico federal-IBAMA, Certificado cadeia 
de custódia e Certificado de regularidade 
do IBAMA. Espuma de poliuretano flexível 
HR de alta resiliência (capacidade do 
material em sofrer tensão e recuperar seu 
estado normal quando suspenso o “estado 
de risco”). Densidade entre 50 e 55 kg/m³ 
e moldada anatomicamente com 
espessura mínima de 40 mm, com Isenção 
de CFC, NBR 8537/2015 determinação de 
da densidade 52 kg/m³; NBR 8619/2015 
determinação da resiliência 58%; NBR 
8797/2015 determinação da deformação 
permanente á compressão a 90% 
resultado 12%; NBR 8910/2003 
determinação da resistência a compressão 
a 50% resultado 7,2(Kpa); NBR 9178/2015 
determinação das características de 
queima resultado 0 mm/min; NBR 
9176/2003 determinação da força de 
indentação a 25%(N) resultado 189N, força 
de indentação a 40%(N) resultado 264N, 
força de indentação a 65%(N) resultado 
559N; NBR 9177/2015 determinação da 
fadiga dinâmica, a 25% perda de força de 
indentação 13, a 40% perda de força de 
indentação 13, a 65% perda de força de 
indentação 9; NBR 14961/2007 
determinação do teor de cinzas, resultado 
0,04%; NBR 8515/2003 determinação da 
resistência a tração, tensão de ruptura 
(KPa) 162, alongamento de ruptura (%) 
130; N BR 8516/2015 determinação da 
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resistência ao rasgamento 669,30 (N/m). 
Revestimentos em tecido crepe. Ou tecido 
sintético. Medidas assentos: largura de 
488 mm e profundidade de 465 mm; 
Encosto em polipropileno (PP) injetado, 
copolímero (material resistente a alto 
impacto), moldado anatomicamente, com 
espessura mínima de 3,5 mm Espuma em 
poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta 
resiliência (capacidade do material em 
sofrer tensão e recuperar seu estado 
normal quando suspenso o “estado de 
risco”). Densidade entre 50 e 55 kg/m³ e 
moldada anatomicamente com espessura 
mínima de 40 mm e saliência para apoio 
lombar (esta saliência deverá exercer 
pressão positiva na lombar ‐ 
“permanentcontact” ‐ independentemente 

da posição do usuário em relação a 
superfície de trabalho), com Isenção de 
CFC, NBR 8537/2015 determinação de da 
densidade 52 kg/m³; NBR 8619/2015 
determinação da resiliência 58%; NBR 
8797/2015 determinação da deformação 
permanente á compressão a 90% 
resultado 12%; NBR 8910/2003 
determinação da resistência a compressão 
a 50% resultado 7,2(Kpa); NBR 9178/2015 
determinação das características de 
queima resultado 0 mm/min; NBR 
9176/2003 determinação da força de 
indentação a 25%(N) resultado 189N, força 
de indentação a 40%(N) resultado 264N, 
força de indentação a 65%(N) resultado 
559N; NBR 9177/2015 determinação da 
fadiga dinâmica, a 25% perda de força de 
indentação 13, a 40% perda de força de 
indentação 13, a 65% perda de força de 
indentação 9; NBR 14961/2007 
determinação do teor de cinzas, resultado 
0,04%; NBR 8515/2003 determinação da 
resistência a tração, tensão de ruptura 
(KPa) 162, alongamento de ruptura (%) 
130; N BR 8516/2015 determinação da 
resistência ao rasgamento 669,30 (N/m). 
Revestimentos em tecido crepe. Ou tecido 
sintético. Medidas encosto: largura de 404 
mm e extensão vertical 502 mm. CAPAS 
de proteção do assento, encosto e suporte 
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do encosto fabricadas em polipropileno 
(material resistente a alto impacto) 
injetado, texturizado e bordas 
arredondadas que dispensam o uso do 
perfil de PVC, sendo com raio de curvatura 
maior do que 2 mm (Norma 
13962/2006);Suporte com regulagem de 
altura do encosto, fabricado em chapa de 
aço estampada de 6,35 mm de espessura 
e regulagem de altura do suporte para o 
encosto com curso de 75 mm e 
acionamento sem necessidade de botões 
ou manípulos para apoio lombar. 
Acabamento das partes metálicas em 
pintura eletrostática totalmente 
automatizada em epóxi‐pó, com 

pré‐tratamento anti-ferruginoso 

(fosfatizado), revestindo totalmente a 
superfície da película de 50 a 100 μm e 
com propriedades de resistência a agentes 
químicos. Bases com 5 patas injetada em 
polímero termoplástico de alta resistência, 
nylon com fibra, com nervuras de reforço 
longitudinais; diâmetro externo de 700 mm 
e altura de 140 mm. Com alojamento para 
engate do rodízio no diâmetro de 11 mm 
dispensando o uso de buchas de fixação. 
Alojamento central para a coluna a gás 
possui anel de aço carbono 1010/1020 que 
faz a função estrutural. Coluna de 
regulagem de altura com sistema de 
acionamento a gás fabricado em tubo de 
aço de Ø50,00 x 1,50mm (tolerância de 
5% para + ou -). Acabamento em pintura 
eletrostática em epóxi pó, com 
pré‐tratamento anti-ferruginoso 

(fosfatizado), revestindo totalmente a capa 
do pistão com película de 
aproximadamente 100 mícrons (tolerância 
de 5% para + ou-) e com propriedades de 
resistência a agentes químicos. 
Comprimento do corpo de 240mm e 
regulagem mínima de altura de 120mm. 
(Tolerância de 5% para + ou -). DIN 4550. 
Mecanismo sincronizado com corpo em 
chapa de aço estampada com espessura 
de 3,35 mm, com inclinação do encosto e 
assento com regulável com curso de 
ângulo entre -5º a +5º, resultando numa 
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proporção de deslocamento. Para ajustar a 
altura do assento, acione a alavanca do 
lado direito, para ajustar o relax e adequar 
o movimento do encosto de acordo com o 
peso gire a manopla central, o ajuste de 
inclinação do encosto utilize a alavanca da 
esquerda. Sistema de freio com pressão 
de 16 chapas. Acabamento em pintura 
eletrostática em epóxi pó, com 
pré‐tratamento anti-ferruginoso 

(fosfatizado),revestindo o mecanismo com 
película de 100 µm e com propriedades de 
resistência a agentes químicos. Apoia 
braços reguláveis com formato de “T”, de 
dupla injeção, com parte estrutural injetada 
em polipropileno (PP) com 20% de fibra de 
vidro, e a parte do apoio do braço pode ser 
injetada em poliuretano (PU) integral skin 
com toque macio. Reguláveis com ajuste 
vertical (altura) com 9 estágios de 
regulagens e curso de 87 mm. Fixação em 
três pontos triangulares através de suporte 
retangular com parafusos com rosca M6. 
Medidas: Largura de apoia braços 70 mm 
e comprimento de 260 mm (tolerância de ± 
5 %). Rodízios Duplo, com rodas e 
cavalete injetados em poliamida (nylon 6), 
com aditivo anti‐ultravioleta e modificador 

de impacto. Eixo vertical em aço trefilado 
1010/1020 com diâmetro de 11 mm 
(tolerância de 5% para + ou - 5%) eixo 
horizontal em aço trefilado 1010/1020 com 
diâmetro de 8 mm (tolerância de 5% para + 
ou -), e rodas com diâmetro de 50 mm 
(tolerância de 5% para + ou - 5%). *As 
medidas podem sofrer alteração de no 
máximo 5% +/- 

14 260399 

LONGARINA DE 3 LUGARES COM 

ESPALDAR MÉDIO - COR PRETA 

Conjunto assento / encosto em peça única 
( monobloco ) com dois módulos medindo 
individualmente aproximadamente no 
assento 560 mm largura e 
aproximadamente de profundidade 470mm 
com espessura aproximada de 130mm. 
Encosto medindo individualmente 
aproximadamente 560mm de largura, 
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aproximadamente  450mm de altura e 
espessura aproximada de 140mm. 
Estrutura interna em inserto metálico 
confeccionado em perfis de aço de 
diversas dimensões, soldados pelo 
processo MIG, em formato peça unica, 
com matrizes especiais, e percintas 
elásticas fixadas através de ganchos, 
espuma de poliuretano injetado em molde 
especial, de densidade mínima de 54Kg/m³ 
inderfomável, isenta de CFC, alta 
resistência à propagação de rasgo, alta 
tensão de alongamento e ruptura, baixa 
fadiga dinâmica e baixa deformação 
permanente, processada com retardante 
de chamas levergard PP (lanxss). 
Revestimento assento e encosto em 
material microperfurado  composto por 
polímetros  a base de PVC com gramatura 
aproximada de 700 a 780 g/m², espessura 
mínima de  0,90mm, aditivado contra raios 
UV e com aditivos antichama. Estrutural 
autoportante, sendo a base dos pés 
confeccionada em chapa de aço 
SAE1010/1020, de espessura mínima de 
2,5 mm, cortada a laser e conformada em 
secção transversal triangular equilátera de 
aproximadamente 60mm, com alojamento 
preciso para coluna confeccionada em aço 
tubular de secção transversal elíptica de 
dimensões aproximadas 72mm X 26mm e 
espessura  aproximada de 2mm, a barra 
portante confeccionada em aço tubular de 
dimensões aproximadas de 80mm X 
40mm e espessura aproximada de  2mm, 
contendo suportes soldados pelo processo 
MIG na barra, para fixação dos assentos 
em perfil de chapa de aço estampada, de 3 
mm de espessura, de conformação 
exclusiva tipo "mão francesa". Todo o 
conjunto possuí ponteiras de acabamento 
confeccionadas em polipropileno bem 
como sapatas niveladores deslizantes. 
Todas as partes metálicas recebem 
tratamento de fosfatização a base de zinco 
(lavagem, decapagem, fosfatização) e 
pintura eletrostática em tinta epóxi em pó 
texturizada, na cor preta, polimerizada em 
estufa a 200°C, com película de 
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aproximadamente 70 mícrons. Braços 
individuais com apoio em pliutiretano 
injetado. 

15 150664 

Poltrona presidente, em couro sintético, 
assento medindo 460mm de profundidade 
e 490mm de largura, com inserto 
confeccionado em madeira compensada 
multilaminada proveniente de 
reflorestamento (pinus e eucalipto) 
intercaladas entre si, coladas com resina a 
base de ureia-formol com baixa emissão 
de formaldeído, conformado 
anatomicamente, prensadas a quente, com 
10,5mm de espessura final. Estofamento 
realizado em espuma de poliuretano 
injetada com formato retangular e quinas 
arredondadas em suas extremidades, 
isenta de CFC, com alta resiliência, alta 
resistência à propagação de rasgo, alta 
tensão de alongamento e ruptura, baixa 
fadiga dinâmica e baixa deformação 
permanente com densidade controlada de 
54kg/m³ e espessura de 60mm. 
Revestimento do assento em material 
microperfurado composto por polímeros a 
base de PVC com gramatura de 700 a 780 
g/m², espessura 0,90mm, aditivado contra 
raios UV e com aditivos antichama.  
Encosto em estrutura tubular com formato 
retangular, medindo 689mm de altura, e 
largura iniciando com 494mm na parte 
inferior e finalizando com 418mm na parte 
superior, curvado anatomicamente, 
confeccionado com tubo redondo de 
16x2mm. Revestimento em tela 100% 
poliéster, 384g/m, de alta resistência. 
Acabamentos laterais em tubo redondo 
cromado com diâmetro de 18x1,5mm, que 
seguem o formato da estrutura do encosto. 
Apoio lombar em polietileno injetado fixado 
na tela e com ajuste em 9 posições 
distintas, na cor preta, injetado a frio, sem 
a utilização de CFC, braços com 
componentes estruturais manufaturados 
em poliamida 6 com 30% de fibra de vidro, 
injetados sob pressão, montado em apoia-
braço de poliuretano com de regulagem de 
altura com 7 posições, através de botão 
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localizado na parte superior frontal do 
braço, assento com acionamento através 
de alavanca com botão de desbloqueio de 
movimento. Regulagem de inclinação do 
encosto com 5 estágios e sistema de livre 
flutuação. Regulagem de tensão do 
movimento de reclinação realizada através 
de alavanca localizada sob o assento. 
Base giratória em alumínio polido. Coluna 
giratória com regulagem de altura por 
acionamento a gás com curso de 100mm, 
Rodízios com roldana e capa 
incorporadora injetada em Nylon poliamida 
6 na cor preta, de duplo giro, As partes 
metálicas submetidas à pintura devem ter 
tratamento de fosfatização a base de 
zinco, através de processo eletrostático 
com tinta epóxi em pó texturizada. 

16 151069 

Cadeira Secretária Fixa,cor preta, assento 
e encosto anatômico, revestido de tecido 
preto de alta qualidade. Espuma injetada 
de 30 mm, estrutura fixa quatro pés, com 
trava de reforço, tubo 78, Pintura Epóxi-Pó. 
Medidas mínimas: Altura: 800 mm, Largura 
do Encosto: 305 mm ,Largura do Assento: 
400 mm, Altura do Assento: 400 mm, 
Profundidade do Assento: 380 mm, 
Extensão vertical do Encosto: 240 mm  

UN 22 

  

17 260399 

LONGARINA DE 4 LUGARES COM 

ESPALDAR MÉDIO - COR PRETA 

Conjunto assento / encosto em peça única 
( monobloco ) com dois módulos medindo 
individualmente aproximadamente no 
assento 560 mm largura e 
aproximadamente de profundidade 470mm 
com espessura aproximada de 130mm. 
Encosto medindo individualmente 
aproximadamente 560mm 
demicroperfurado composto por polímeros 
a base de PVC com gramatura de 700 a 
780 g/m², espessura 0,90mm, aditivado 
contra raios UV e com aditivos antichama.  
Encosto em estrutura tubular com formato 
retangular, medindo 689mm de altura, e 
largura iniciando com 494mm na parte 
inferior e finalizando com 418mm na parte 
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superior, curvado anatomicamente, 
confeccionado com tubo redondo de 
16x2mm. Revestimento em tela 100% 
poliéster, 384g/m, de alta resistência. 
Acabamentos laterais em tubo redondo 
cromado com diâmetro de 18x1,5mm, que 
seguem o formato da estrutura do encosto. 
Apoio lombar em polietileno injetado fixado 
na tela e com ajuste em 9 posições 
distintas, na cor preta, injetado a frio, sem 
a utilização de CFC, braços com 
componentes estruturais manufaturados 
em poliamida 6 com 30% de fibra de vidro, 
injetados sob pressão, montado em apoia-
braço de poliuretano com de regulagem de 
altura com 7 posições, através de botão 
localizado na parte superior frontal do 
braço, assento com acionamento através 
de alavanca com botão de desbloqueio de 
movimento. Regulagem de inclinação do 
encosto com 5 estágios e sistema de livre 
flutuação. Regulagem de tensão do 
movimento de reclinação realizada através 
de alavanca localizada sob o assento. 
Base giratória em alumínio polido. Coluna 
giratória com regulagem de altura por 
acionamento a gás com curso de 100mm, 
Rodízios com roldana e capa 
incorporadora injetada em Nylon poliamida 
6 na cor preta, de duplo giro, As partes 
metálicas submetidas à pintura devem ter 
tratamento de fosfatização a base de 
zinco, através de processo eletrostático 
com tinta epóxi em pó texturizada. 

VALOR TOTAL: R$ 

VALOR TOTAL (por extenso): 

VALOR TOTAL DA SOMA DOS LOTES (somente caso a mesma empresa seja 
vencedora de ambos os lotes): R$ 

VALOR TOTAL DA SOMA DOS LOTES (por extenso, somente caso a mesma 
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empresa seja vencedora de ambos os lotes): 

A PROPOSTA - 
DETALHE 
deverá: 
1. Ser 

preenchida 
integralmente 
por processo 
mecânico ou 

eletrônico, sem 
emendas e 

rasuras; conter 
os preços em 

algarismos e por 
extenso, já 

incluídos todos 
os custos 
diretos e 
indiretos, 

transporte e 
entrega no local 

indicado pelo 
Órgão/Entidade 

contratante, 
seguros, 
tributos, 

remunerações, 
despesas fiscais 
e financeiras e 

quaisquer 
outras não 

mencionadas; 
ser datada e 
assinada por 

representante 
legal da 

Empresa; 
 

2. A PROPOSTA 
- DETALHE deve 
conter o preço 

final e 

Prazo de 
entrega: 

60 
(sessent
a) dias 

corridos 
a contar 
da data 

do 
recebim
ento da 
respecti
va Nota 

de 
Empenh

o ou 
Autoriza
ção de 
Forneci
mento.  

 
Validade 

da 
Propost

a 
Detalhe: 
preços 
válidos 
por 60 

(sessent
a) dias.  

 
Local de 
entrega 

dos 
itens: 
Local 

indicado 
pelo 

Órgão / 
Entidade 
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equalizado, e 
deve ser 

entregue no 
prazo máximo 
de 3 (três) dias 
úteis contados 

do 
encerramento 

da etapa de 
lances da sessão 

pública no 
endereço 

estabelecido no 
Edital; 

 

 
3. A Proponente 

se obrigará a 
cumprir os 

termos contidos 
nesta 

PROPOSTA-
DETALHE e no 
Edital e Termo 
de Referência 

correspondente 
à licitação a 
qual ela está 

vinculada. 

contrata
nte  

 
Declara

mos 
inteira 

submiss
ão ao 

presente 
termo e 
legislaçã

o 
vigente.  

 
Em,____
/____/2
0____. 

 
 

_______
_______
_______
_______

_____ 
 

Empresa 
Propone

nte 

Observações: 

1 - Todas as especificações técnicas e demais assuntos correlatos de todos os 
itens, encontram-se no Termo de Referência – Anexo I, os quais são partes 

integrante da Proposta-Detalhe.  

2 - A proposta detalhe deverá ser preenchida contendo as informações de 
MARCA e MODELO, conforme previsto no instrumento convocatório. 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PENALIDADE 

 (EM PAPEL TIMBRADO, dispensado em caso de carimbo com CNPJ) 

Local e data  

A Pregoeira  

a/c Sra. Rhana Barros 

Ref. PE nº 04/2020 

 

 (Entidade) _____________, inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço 

completo), neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________, 

inscrito(a) no CPF sob o nº _______, portador(a) da cédula de identidade nº ____, expedida 

por _____________, DECLARA, sob as penas da Lei, que a empresa não se enquadra nos 

termos do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e que não foram aplicadas penalidades de 

suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública Municipal Direta e Indireta, salvo se o efeito da penalidade se 

restringir ao âmbito do órgão sancionador, ou declaração de inidoneidade para licitar e 

contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e 

Municipal, cujos efeitos ainda vigorem. – (Enquadramento a Lei 13.303/2016) 

___________________________________________ 

EMPRESA PROPONENTE 

 (nome da empresa com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) 
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CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ  

(dispensado em caso de papel timbrado c/ CNPJ) 

 

 

ANEXO – VII 

DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII, DO ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. 

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ) 

 

Local e data  

 

A Pregoeira  

a/c Sra. Rhana Barros 

Ref. PE nº 04/2020 

 

 (Entidade) , inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo) , neste ato 
representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________, inscrito(a) no CPF sob o nº 
_______, portador da cédula de identidade nº ____, expedida por _____________, DECLARA, sob 
as penas da Lei, para fins do disposto no ao inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, 
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal 
empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) 
anos.  

 

___________________________________________ 

EMPRESA PROPONENTE 

 (nome da empresa com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) 
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CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ  

(dispensado em caso de papel timbrado c/ CNPJ) 

ANEXO – VIII 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE, EMPRESÁRIO 

INDIVIDUAL E COOPERATIVAS ENQUADRADAS NO ART. 34, DA LEI Nº 11.488, DE 2007 

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ) 

 

Local e data  

A Pregoeira  

a/c Sra. Rhana Barros 

Ref. PE nº 04/2020 

 

(Entidade), inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo) , neste ato 
representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________, inscrito(a) no CPF sob o nº 
_______, portador(a) da cédula de identidade nº _______, DECLARA que é microempresa, empresa 
de pequeno porte, empresário individual ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 
2007, cumprindo, assim, os requisitos legais para tal qualificação, nos termos da Lei Complementar 
nº 123/06, e que não possui quaisquer dos impedimentos da referida norma, estando apta a exercer 
o direito de tratamento privilegiado na forma prevista pela legislação em vigor.  

 

___________________________________________ 

EMPRESA PROPONENTE 

 (nome da empresa com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) 

 

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ  

(dispensado em caso de papel timbrado c/ CNPJ) 
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ANEXO IX 
FORMULÁRIO “SOLICITAÇÃO CADASTRO CREDOR”  
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ANEXO – X 

DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO às LEIS Nº 9.777/1998 e Nº 10.803/2003 

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ) 

 

Local e data  

A Pregoeira  

a/c Sra. Rhana Barros 

Ref. PE nº 04/2020 

 

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo) , neste ato 
representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________, inscrito(a) no CPF sob o nº 
_______, portador da cédula de identidade nº ____, expedida por _____________, DECLARA, sob 
as penas da Lei, para fins do disposto nas Leis nº 9.777/1998 e nº 10.803/2003, que não é adotada 
relação trabalhista caracterizando trabalho forçado ou análogo a trabalho escravo. 

 

 

___________________________________________ 

EMPRESA PROPONENTE 

 (nome da empresa com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) 

 

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ  

(dispensado em caso de papel timbrado c/ CNPJ) 
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ANEXO – XI 

MODELO DA DECLARAÇÃO DA EMPESA DE QUE NÃO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE 

FALÊNCIA OU CONCORDATA PARA ATENDIMENTO à LEI Nº 11.101/2005 

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ) 

 

Local e data  

A Pregoeira  

a/c Sra. Rhana Barros 

Ref. PE nº 04/2020 

 

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo) , neste ato 
representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________, inscrito(a) no CPF sob o nº 
_______, portador da cédula de identidade nº ____, expedida por _____________, DECLARA, sob 
as penas da Lei, que não encontra-se em situação de falência, insolvência ou concordata deferida 
antes da vigência da Lei Federal nº 11.101/2005.  

 

___________________________________________ 

EMPRESA PROPONENTE 

 (nome da empresa com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) 

 

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ  

(dispensado em caso de papel timbrado c/ CNPJ) 
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ANEXO – XII 

DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO à Alínea “c” do Artigo nº 92º do Regulamento Interno de 

Licitações e Contratos da Sanemar 

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ) 

 

Local e data  

A Pregoeira  

a/c Sra. Rhana Barros 

Ref. PE nº 04/2020 

 

 

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo) , neste ato 

representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________, inscrito(a) no CPF sob o nº 

_______, portador da cédula de identidade nº ____, expedida por _____________, DECLARA, sob 

as penas da Leique possui suporte técnico/administrativo, aparelhamento, instalações e condições 

adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado, disponíveis para a execução dos serviços 

objeto da licitação. 

 

 

___________________________________________ 

EMPRESA PROPONENTE 

 (nome da empresa com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) 

 

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ  

(dispensado em caso de papel timbrado c/ CNPJ) 

 

 

 



 
 

  
 

 

  
  
  
  

 

Av. Vereador Francisco Sabino da Costa, nº 907. Centro - Maricá -RJ – CEP.: 24900-100 

Telefone: (21) 2634-0534 

E-mail: licitacao@sanemar-sa.com.br 

Processo nº 31048/2019- Página 211 de 228 

Companhia de Saneamento de Maricá 
SANEMAR 

Processo 31048/2019 

Data do Início 20/12/2019 

Folha  

Rubrica  

 

ANEXO XIII 

MINUTA DE CONTRATO SANEMAR Nº 

 

PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO 
EM GERAL, QUE FIRMAM A COMPANHIA DE 
SANEAMENTO DE MARICÁ, E O FORNECEDOR 
ABAIXO INDICADO. 

 

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ, CNPJ sob o nº 32.799.282/0001-25com 
sede na Rua (preencher), doravante denominada CONTRATANTE, representado neste ato 
pelo (indicar nome e cargo da autoridade e nº da cédula de identidade) e pelo (indicar nome 
e cargo do diretor do setor requisitante e nº da cédula de identidade)  e a empresa 
____________________, situada na Rua ____________ nº___, Bairro _______, Cidade 
_________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _________, daqui por diante denominada 
CONTRATADA, representada neste ato por _______________, cédula de identidade nº 
______,domiciliado na Rua _______ nº ___, Cidade _________, resolvem celebrar o 
presente Contrato de aquisição de mobiliário de escritório em geral, com fundamento no 
processo administrativo nº 31048/2019, que se regerá pelas normas da Lei Federal nº 
13.303 de 30 de junho de 2016, pelo Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 
Sanemar, pelo instrumento convocatório, pelos preceitos de direito privado, bem como 
pelas cláusulas e condições seguintes: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FORMA DE RECEBIMENTO  

 

O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO EM 
GERAL,na forma do Termo de Referência e do instrumento convocatório. 

 

Parágrafo Único – O fornecimento do objeto será efetuado de acordo com as 
necessidades do ÓRGÃO GERENCIADOR  e ÓRGÃOS PARTICIPANTES. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO  
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O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir da sua 
assinatura. 

 

Parágrafo Primeiro - Esta contratação poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos 
períodos até o limite de 05 (cinco) anos totais de vigência, desde que observados os 
requisitos constantes do art.167 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 
Sanemar. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

 

a) Prestar as informações e esclarecimentos necessários ao bom desempenho das 

atividades, fiscalizar e gerenciar a execução do objeto contratado. 

b) Permitir acesso dos empregados/prepostos/subordinados da Contratada às 

dependências da Contratante, quando da entrega dos mobiliários. 

c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, separado ou corrigido. 

d) Solicitar a substituição dos itens que apresentarem defeitos de fabricação. 

e) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes da Ata de Registro de Preço e da 

proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo, atestando seu recebimento. 

f) Atestar a(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondente(s), por intermédio de funcionário 

designado para esse fim. 

g) Efetuar o pagamento à Contratada desde que verificada a adequação dos materiais 

fornecidos em relação às especificações constantes do Termo de Referência e após o 
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cumprimento das formalidades legais. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

Constituem obrigações da CONTRATADA: 

 

a) A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no termo de referência, Ata 

de Registro de Preços, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente 

seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita entrega dos materiais. 

b) Responder por quaisquer danos causados aos equipamentos, quando do transporte 

dos mesmos até a entrega final e montagem na CONTRATANTE. 

c) Manter, durante toda a execução da contratação, as mesmas condições da habilitação. 

d) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 

artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). 

e) Comunicar ao setor responsável da CONTRATANTE quaisquer anormalidades de 

caráter urgente/motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 

devida comprovação, referente ao fornecimento dos equipamentos, no prazo máximo 

de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes 
dotações orçamentárias, para o corrente exercício de _______, assim classificados: 

 

Natureza das Despesas: ________ 
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Programa de Trabalho: ________ 

Fonte: ________ 

Nota de Empenho: ________  

 

Parágrafo Único – As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta 
das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada 
exercício. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR DO CONTRATO 

 

Dá-se a este contrato valor total de R$________ (_____________). 

 

Parágrafo Primeiro - O preço ajustado inclui o lucro e todos os custos dos serviços, sejam 
diretos ou indiretos, responsabilizando-se a CONTRATADA por toda e qualquer despesa 
ainda que não prevista textualmente neste Contrato, inclusive a que decorrer de ato ou fato 
que implique em transgressão ou inobservância de qualquer dispositivo legal ou 
regulamentar, federal, estadual ou municipal, bem como tributos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO 
CONTRATO 

O contrato deverá ser executado, fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos 
termos do instrumento convocatório, do Termo de Referência, do cronograma de execução 
do contrato, da legislação vigente e do Regulamento Interno de Licitações e Contratos – 
RILC da CONTRATANTE, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução 
total ou parcial. 

Parágrafo Primeiro– A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por 
representante(s) do CONTRATANTE especialmente designado(s) pela autoridade 
competente, conforme ato de nomeação. 

Parágrafo segundo – A CONTRATADA deverá designar e indicar seu representante legal 
ou seu preposto, que a representará e se responsabilizará por todos os aspectos técnicos e 
legais, devendo efetuar o acompanhamento continuo e periódico da execução do contrato.  
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Parágrafo terceiro – É dever do representante ou preposto da CONTRATADA: 

I - zelar pela manutenção, durante todo o período de execução do contrato, das condições 
estabelecidas no Instrumento Convocatório e das normas regulamentadoras e Legislação 
correlata do Meio Ambiente e Segurança e Medicina do Trabalho, como também da 
regularidade fiscal e obrigações trabalhistas; 

II - zelar pela execução ou fornecimento do objeto contratual em conformidade com as 
normas técnicas vigentes e manuais da CONTRATADA; 

Parágrafo Quarto – O objeto do contrato será recebido em tantas parcelas quantas forem 
as relativas ao do pagamento, na seguinte forma: 

 

 

a) provisoriamente, mediante termo circunstanciado elaborado pela 
Fiscalização, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 
 
b) definitivamente, mediante termo circunstanciado elaborado pela Fiscalização, 
após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação 
do objeto aos termos contratuais, que não poderá ser superior a 90 (noventa) 
dias. 

 

Parágrafo Quinto – O recebimento do objeto deverá ser feito por pelo fiscal do contrato, 
conforme nomeação, a quem competirá acompanhar, fiscalizar a execução do objeto 
contratado e providenciar o encerramento do Contrato. 

Parágrafo Sexto – Os bens ou os materiais cujos padrões de qualidade e desempenho 
estejam em desacordo com a especificação do edital e do Termo de Referência deverão ser 
recusados pelo responsável pela execução e fiscalização do contrato, que anotará em 
registro próprio as ocorrências e determinará o que for necessário à regularização das faltas 
ou defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à 
autoridade superior, em 5 (cinco) dias, para ratificação. 

Parágrafo Sétimo – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as 
condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela 
fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, 
esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários 
ao desempenho de suas atividades. 

Parágrafo Oitavo – A instituição e a atuação da fiscalização não exclui ou atenua a 
responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização própria. 
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Parágrafo Nono – A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou 
substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 
empregados.  

 

CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO 

 

Parágrafo Primeiro – pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e ÓRGÃOS PARTICIPANTES, de 
acordo com as contratações realizadas por cada um deles 

20.1.1 Os pagamentos serão realizados pela Sanemar será realizado mediante 
crédito em conta corrente do Banco do Brasil, cujo número e agência deverão ser 
informados no formulário “Solicitação de Cadastro de Credor” – Anexo VII que deverá 
ser apresentado até aefetiva contratação. 

Parágrafo Segundo – O pagamento será realizado à vista, a depender do quantitativo 
empenhado, conforme necessidade do ÓRGÃO. 

Parágrafo Terceiro – Os pagamentos, pelos ÓRGÃOS PARTICIPANTES, serão 
efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente da instituição financeira 
contratada por cada um deles, cujo número e agência deverão ser informados pelo 
adjudicatário até a efetiva contratação. 

Parágrafo Quarto – No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que 
não possua agência da instituição financeira contratada pela CONTRATANTEou caso 
verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de 
negativa expressa da instituição financeira contratada, abrir ou manter conta corrente 
naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta 
corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou 
contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA. 

Parágrafo Quinto – O pagamento será feito após a apresentação do documento de 
cobrança, no prazo de trinta dias da data de sua certificação pelo fiscal do contrato, por 
meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, em instituição financeira 
credenciada, a crédito da Contratada 

Parágrafo Sexto – Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega 
do objeto, devidamente atestada por agentes designados pelo DIRETOR-PRESIDENTE, 
ou, em se tratando o CONTRATANTE de órgão componente da Administração Pública do 
Município de Maricá pelos agentes designados pela Autoridade Competente do próprio 
órgão. 
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Parágrafo Sétimo – Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer fatura por 
culpa do CONTRATADO, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua 
contagem a partir da data da respectiva reapresentação. 

Parágrafo Oitavo – Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não 
decorram de ato ou fato atribuível ao CONTRATADO, sofrerão a incidência de atualização 
financeira pelo IGP-M calculado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas - FGV e 
juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die. 

Parágrafo Nono – O pagamento será efetuado em parcela única, no prazo estabelecido no 
item parágrafo quinto. A aceitação do objeto desta licitação dar-se-á por Comissão de 
Fiscalização, devidamente nomeada e designada para este fim pelo DIRETOR-
PRESIDENTE.  

Parágrafo Décimo – O contratado deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, consoante o 
Protocolo ICMS nº 42/2009. 

Parágrafo Décimo Primeiro – Todos os arquivos de NF-e oriundos de fornecedor (arquivo 
XML) encaminhados à Sanemar deverão ser enviados para os e-mails: 
financeiro.sanemar@gmail.com e patrimônio@sanemar-sa.com.br. 

Parágrafo Décimo Segundo –  Ficará a critério dos ÓRGÃOS PARTICIPANTES a 
indicação da forma de recebimento da NF-e. 

Parágrafo Décimo Terceiro –  pagamento deve estar condicionado ao recebimento das 
parcelas mensais, e deve ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal eletrônica, 
que deve conter o detalhamento do objeto executado. 

 

 

CLÁUSULA NONA - DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO CONTRATO PELA 
SUPRESSIO 

 

O atraso, a tolerância ou a omissão da CONTRATANTE no exercício de suas prerrogativas 
jamais ensejará a modificação automática das cláusulas avençadas, não sugerindo 
qualquer renúncia de direitos por parte desta, que poderá exercê-los a qualquer tempo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA- DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  

 

mailto:financeiro.sanemar@gmail.com
mailto:patrim�nio@sanemar-sa.com.br
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Este contrato poderá ser alterado por acordo entre as partes, formalizado por meio de 
Termo Aditivo, com observância do disposto no Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos – RILC da Sanemar, bem como os limites do §1ºe §2º do art. 81 da Lei 
13.303/2016. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE  

 

O valor contratado poderá ser reajustado a cada 12 meses pelo IPCA (Índice nacional de 
preços ao consumidor amplo), iniciando-se a contagem deste prazo a partir da data da 
proposta. 

 

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para 
iniciar o procedimento necessário ao reajuste de seus preços, contando-se este prazo a 
partir da divulgação do índice contratualmente ajustado. As anualidades que se 
completarem durante o curso da licitação/contratação deverão ser pleiteadas no mesmo 
prazo, contados da data da proposta. 

Parágrafo Segundo - O reajuste deverá ser formalmente solicitado por meio de e-mail ou 
de documento da CONTRATADA dirigido à Comissão de Fiscalização, registrado no 
Protocolo Geral da CONTRATANTE, acompanhada da respectiva memória de cálculo. 

Parágrafo Terceiro – As partes convencionam que inércia da CONTRATADA em iniciar o 
procedimento de reajuste no prazo acima fixado importará em decadência do seu direito de 
pleiteá-lo, relativo à correspondente anualidade, sob pena de decair o seu respectivo direito 
de crédito, nos termos do art. 211, do Código Civil. 

Parágrafo Quarto - Consideram-se “anualidades” os sucessivos períodos de 12 (doze) 
meses, contados a partir da  data da proposta. 

Parágrafo Quinto – Em caso de atraso injustificado na execução dos serviços atribuível à 
CONTRATADA prevalecerão os preços vigentes nas datas em que as etapas dos serviços 
seriam realizadas, em conformidade com os prazos inicialmente estabelecidos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS 
PENALIDADES        
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Parágrafo Primeiro – O licitante que, convocado no prazo de 10 (dez) dias úteis, não 

celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal na forma do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, ficará, sem prejuízo das 
demais cominações legais, sujeito as seguintes sanções: 
 

a) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública do Município de Maricá, 
com a consequente suspensão de seu registro no Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de 
até 5 (cinco) anos; 
b) multas previstas em edital e no contrato. 
 
Parágrafo Segundo– As condutas do contratado, verificadas pela Sanemar, para fins do 
Parágrafo primeiro são assim consideradas: 
 

I – retardar a execução do objeto, qualquer ação ou omissão do licitante que 
prejudique o bom andamento da licitação, inclusive deixar de entregar a amostra no 
prazo assinalado no edital, que evidencie tentativa de indução a erro no julgamento, 
ou que atrase a assinatura do contrato ou da ata de registro de preços; 
II – não manter a proposta, a ausência de seu envio, bem como a recusa do envio 
de seu detalhamento, quando exigível, ou ainda o pedido, pelo licitante, da 
desclassificação de sua proposta, quando encerrada a etapa competitiva, desde que 
não esteja fundamentada na demonstração de vício ou falha na sua elaboração, que 
evidencie a impossibilidade de seu cumprimento; 
III – falhar na execução contratual, o inadimplemento grave ou inescusável de 
obrigação assumida pelo contratado; 
IV – fraudar na execução contratual, a prática de qualquer ato destinado à obtenção 
de vantagem ilícita, induzindo ou mantendo em erro a Administração Pública; e 
V – comportar-se de modo inidôneo, a prática de atos direcionados a prejudicar o 
bom andamento do certame ou do contrato, tais como fraude ou frustração do 
caráter competitivo do procedimento licitatório, ação em conluio ou em 
desconformidade com a lei, indução deliberada a erro no julgamento, prestação falsa 
de informações, apresentação de documentação com informações inverídicas, ou 
que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor 
original.  

 
Parágrafo Terceiro– Ocorrendo qualquer outra infração legal ou contratual, o contratado 
estará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes 
penalidades, que deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:  
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a) advertência; 
b) multa administrativa;  
c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Entidade Sancionadora; 
 
Parágrafo Quarto– A sanção administrativa do Parágrafo Terceiro deve ser determinada 
de acordo com a natureza, a gravidade da falta cometida, os danos causados à Sanemar. 
Parágrafo Quinto– Quando a penalidade envolver prazo ou valor, os critérios 
estabelecidos no Parágrafo Quarto também deverão ser considerados para a sua fixação. 
Parágrafo Sexto– As sanções previstas da Cláusula Décima Nona serão impostas pelo 
Ordenador de Despesa da Sanemar. 
Parágrafo Sétimo– A advertência prevista na alínea a do Parágrafo Terceiro: 
 
 a) deve ser aplicada por escrito sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, assim 
entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a CONTRATANTE. 
 
Parágrafo Oitavo– As multas administrativas, previstas na alínea b do Parágrafo primeiro 
e na alínea b, do Parágrafo terceiro: 
 
a) corresponderão ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do 
empenho se não houver previsão de celebração de instrumento contratual, aplicadas de 
acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas; 
b) poderão ser aplicadas cumulativamente a qualquer outra;  
c) não têm caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por 
perdas e danos das infrações cometidas;  
d) deverão ser graduadas conforme a gravidade da infração; 
e) nas reincidências específicas, deverão corresponder ao dobro do valor da que tiver sido 
inicialmente imposta; 
f) deve ser aplicada, após regular processo administrativo, segundo os seguintes 
parâmetros: 

I - quando se tratar de multa moratória:  

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor 
correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) 
dias de atraso;  

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor 
correspondente à parte inadimplente, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, até o 
limite máximo de 20%. 

II - quando se tratar de multa compensatória:  
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a) até 10% em caso de inexecução parcial do objeto pela CONTRATADA ou nos casos de 
rescisão do contrato, calculada sobre a parte inadimplida; 

b) até 20% do valor calculado sobre o valor total da contratação, pela inexecução total.  

III – quando se tratar de multa administrativa, de caráter sancionatório: 

 

a) Será aplicada pelas infrações cometidas e descumprimento das obrigações contratuais 
acessórias, não possuindo caráter compensatório.  

b) Poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra penalidade, inclusive pode ser 
cumulada multa moratória com multa compensatória, nos termos do art. 83 §2° da Lei 
13.303/2016 e observará os seguintes percentuais:  

b.1) corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento), aplicada de acordo com a 
gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;  

b.2) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver 
sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do 
valor do contrato ou do empenho. 

c) deverá respeitar o limite do artigo 412 do Código Civil Brasileiro.  

d) poderá ser descontada da garantia do Contrato, se houver previsão de garantia.  

Parágrafo Nono– As multas porventura aplicadas serão consideradas dívidas líquidas e 
certas, ficando a CONTRATANTE autorizada a descontá-las das garantias prestadas, e 
caso estas sejam insuficientes ou não exista previsão contratual, dos pagamentos devidos 
à CONTRATADA; ou ainda, quando for o caso, cobrá-las judicialmente, servindo para tanto, 
o instrumento contratual como título executivo extrajudicial. 

Parágrafo Décimo– A penalidade de suspensão temporária de participação em licitação 
e impedimento de contratar com a Sanemar, prevista na alínea “a”, do Parágrafo primeiro, 
deve ser aplicada, após regular processo administrativo, pelo prazo não superior a 5 (cinco) 
anos, segundo os seguintes parâmetros:  

a) Período mínimo de 6 (seis) meses se não assinar o contrato/ata de registro de preços ou 
não aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de 
validade de sua proposta;  

b) Período mínimo de 6 (seis) meses se  deixar de entregar a documentação exigida para o 
certame;  

c) Período mínimo de 6 (seis) meses se ensejar o retardamento da execução ou da entrega 
do objeto da licitação sem motivo justificado;  
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d) Período mínimo de 6 (seis) meses se não mantiver a sua proposta, salvo se em 
decorrência de fato superveniente, devidamente justificado;  

e) Período mínimo de 1 (um) ano se falhar na execução contratual, der causa à inexecução 
total ou parcial do contrato, sem motivo justificável;  

f) Período mínimo de 2 (dois) anos se comportar-se de forma inidônea, apresentar 
documento falso, fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato; 

Parágrafo Décimo Primeiro– A penalidade de suspensão temporária de participação 
em licitação e impedimento de contratar com a Sanemar, prevista na alínea “c”, do 
parágrafo terceiro, deve ser aplicada, após regular processo administrativo, pelo prazo não 
superior a 2 (dois) anos, segundo os seguintes parâmetros:  

a) Período mínimo de 6 (seis) meses se o licitante/contratado faltoso, sancionado com 
multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido.  

b) Período mínimo de 1 (um) ano se após ter sido advertido, não manter as condições de 
habilitação na licitação durante a vigência do contrato ou de pagamento exigidos como 
condição à obtenção do recibo de adimplemento; 

c) Período mínimo de 6 (meses) meses na ocorrência de qualquer outra infração legal ou 
contratual não prevista no parágrafo primeiro. 

 

Parágrafo Décimo Segundo– As sanções previstas no parágrafo terceiro poderão 
também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão de contratos com 
empresas públicas e sociedades de economia mista, na forma prevista no artigo 215 do 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Sanemar, que: 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a empresa pública ou a 
sociedade de economia mista em virtude de atos ilícitos praticados.  

Parágrafo Décimo Terceiro– As penalidades previstas nesta Cláusula também poderão 
ser aplicadas aos licitantes e ao adjudicatário.  

Parágrafo Décimo Quarto– A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de 
rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia. 

Parágrafo Décimo Quinto– A aplicação de qualquer sanção será antecedida de 
intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos 
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legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se 
pretende imputar e o respectivo valor, se for o caso. 

Parágrafo Décimo Sexto– Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa 
prévia. 

Parágrafo Décimo Sétimo– A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local 
para a apresentação da defesa prévia.  

Parágrafo Décimo Oitavo– A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 10 
(dez) dias úteis.  

Parágrafo Décimo Nono– Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da 
sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a 
demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.  

Parágrafo Vigésimo– Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem penalizados 
com as sanções de suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de 
contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer ente ou 
entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal ficarão impedidos de 
contratar com a entidade sancionadora enquanto perdurarem os efeitos da respectiva 
penalidade. 

Parágrafo Vigésimo Primeiro– As penalidades serão registradas pela Sanemar, que 
também deverá informar os dados relativos às sanções por ela aplicadas aos 
CONTRATADOS de forma a manter atualizado o cadastro de empresas inidôneas de que 
trata os artigos 22 e 23 da Lei Federal nº 12.846/2013. 

Parágrafo Vigésimo Segundo– Aplicam-se a esta licitação as normas de direito penal 
contidas nos artigos 89 a 99 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  

Parágrafo Vigésimo Terceiro– Aplicam-se também as sanções previstas na Lei Federal 
nº 12.846/2013, salvo as previstas nos incisos II, III e IV do caput do art. 19 da referida Lei.  

Parágrafo Vigésimo Quarto– A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o 
contrato dentro do prazo estipulado pela CONTRATANTE, sem que haja justo motivo para 
tal, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e determinará a aplicação 
de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicação das 
demais sanções administrativas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL  
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A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua extinção com as 
consequências cabíveis. 

 

Parágrafo Primeiro - Os contratos firmados pela CONTRATANTE poderão ser extintos: 

 

I – pelo advento de seu termo, se por prazo certo; 

II – pela conclusão de seu objeto, quando por escopo; 

III – por acordo entre as partes, desde que a medida não acarrete prejuízos para a 
CONTRATANTE; e 

IV – em razão de rescisão contratual pela ocorrência de qualquer dos motivos elencados no 
parágrafo seguinte. 

 

Parágrafo Segundo - Constituem motivo para rescisão do contrato: 

 

I – o descumprimento de obrigações contratuais; 

II – a alteração da pessoa do contratado, mediante: 

 

a) a subcontratação, a cessão ou transferência, total ou parcial do seu objeto; 

b) a fusão, cisão, incorporação, ou associação do contratado com outrem, não 
admitidas no instrumento convocatório e no contrato e sem prévia autorização 
CONTRATANTE. 

 

III – o desatendimento das determinações regulares do gestor ou fiscal do contrato; 

IV – o cometimento reiterado de faltas na execução contratual; 

V – a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

VI – a decretação de falência ou a insolvência civil do contratado; 

VII – a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada, desde 
que prejudique a execução do contrato; 

VIII – razões de interesse da CONTRATANTE, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e exaradas no processo administrativo; 
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IX – a não liberação, por parte da CONTRATANTE, de área, local ou objeto para execução 
de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de 
materiais naturais especificadas no projeto; 

X – a ocorrência de caso fortuito, força maior ou fato do príncipe, regularmente 
comprovada, impeditiva da execução do contrato; 

XI – a não integralização da garantia de execução contratual no prazo estipulado; 

XII – o descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores 
de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;  

XIII – o perecimento do objeto contratual, tornando impossível o prosseguimento da 
execução da avença;  

XIV – nos casos em que a Contratada estiver envolvida em casos de corrupção, nos termos 
da Lei Federal nº 12.846/2013. 

 

Parágrafo terceiro - Quando a rescisão do contrato for requerida pelo contratado ou for 
amigável, deverá ser formado o devido processo administrativo na forma disposta no 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CONTRATANTE, contendo os seguintes 
documentos:  

 

I – o requerimento do contratado ou a manifestação do mesmo aceitando a rescisão 
amigável, se for o caso;  

II – cópia do termo de contrato e dos termos aditivos, se houver;  

III – cópia de todos os documentos emitidos durante a execução do contrato, tais como as 
ordens de serviço/compra, as ordens se suspensão/paralisação, as notificações emitidas 
pela fiscalização, outras solicitações do contratado, as decisões de aplicação de sanção, os 
boletins de medição, os termos de recebimento provisório e definitivo, se necessários para 
a avaliação da rescisão;  

IV – análise fundamentada por parte do fiscal e do gestor do contrato;  

V – parecer jurídico;  

VI – decisão fundamentada do Diretor do setor requisitante, ratificada pela Diretoria 
Colegiada;  

VII – minuta do termo de rescisão, se aprovada a extinção.  
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Parágrafo quarto - A rescisão disposta neste parágrafo pode ser efetivada 
independentemente da apuração das sanções cabíveis ao contratado. 

Parágrafo quinto - Quando a rescisão do contrato for requerida pela CONTRATANTE de 
maneira unilateral, deverá ser observado o mesmo procedimento disposto no Regulamento 
Interno de Licitações e Contratos da CONTRATANTE acerca da aplicação de penalidades 
ao CONTRATADO. 

Parágrafo sexto - A rescisão por ato unilateral da CONTRATANTE, quando justificada no 
descumprimento de obrigações contratuais por parte da CONTRATADA, acarretará a 
aplicação de multa rescisória, no percentual de 10% (dez por cento) calculada sobre o 
saldo reajustado do contrato, bem como a utilização dos créditos decorrentes do próprio 
contrato. 

Parágrafo sétimo - A CONTRATANTE se reserva o direito de cobrar indenização 
suplementar em juízo se ficar constatado que o prejuízo causado foi superior ao valor da 
multa rescisória aplicada, conforme autorização contida no art. 416, parágrafo único, in fine, 
do Código Civil. 

Parágrafo oitavo - A rescisão contratual por acordo entre as partes,bem como, a rescisão 
unilateral ficará a cargo do Diretor Presidente. 

Parágrafo nono - A declaração de rescisão deste contrato, independente da prévia 
notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação em Diário 
Oficial do Município. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECURSO AO JUDICIÁRIO  

 

As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, 
inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, 
quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face 
da CONTRATANTE, que não comportarem cobrança amigável, serão cobrados 
judicialmente. 

 

Parágrafo Único – Caso a CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a Juízo para 
haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal 
do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros 
de mora de 1% (um por cento) ao mês, despesas de processo e honorários de advogado, 
estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litígio. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA 

 

Não será exigida garantia. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO 

Os extratos dos contratos e seus aditivos devem ser publicados no Diário Oficial do 
Município de Maricá e a integralidade dos instrumentos no sítio eletrônico da 
CONTRATANTE em até 30 (trinta) dias a contar das datas das suas assinaturas 

 

Parágrafo Único – Os instrumentos produzirão seus efeitos a partir de sua assinatura, 
ocorrendo a posterior publicação de seus extratos para fins de publicidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO  

 

Para dirimir quaisquer questões porventura decorrentes deste Contrato, as partes elegem o 
foro da Comarca de Maricá, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste 
contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, 
depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas. 

 

Maricá,              de                                20          . 

 

___________________________________________________ 
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(NOME) 

DIRETOR PRESIDENTE 

(NOME DA CONTRATANTE) 

 

___________________________________________________ 

PREENCHER COM NOME DO DIRETOR DA ÁREA DEMANDANTE 

PREENCHER CARGO 

(NOME DA CONTRATANTE) 

 

__________________________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA  

NOME DA EMPRESA 

TESTEMUNHAS: 

 

__________________________________________________________ 

NOME COMPLETO TESTEMUNHA 1 

CPF TESTEMUNHA 1 

 

__________________________________________________________ 

NOME COMPLETO TESTEMUNHA 2 

CPF TESTEMUNHA 2 

 

 


