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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2019. PROCESSO Nº 318.010/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2019 – SRP

Objeto: Registro de preços para aquisição futura e parcelada de mobiliário em geral destinado às secretarias municipais e fundos municipais de Serra
Caiada/RN de acordo com as informações constantes no anexo I – termo de referência deste edital. Assinatura da Ata: 26.06.2019. Vigência: 12
meses a contar da assinatura da ARP. Conforme segue:
Empresa: ESCRITORIO E ARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP
CNPJ: 10.372.487/0001-97 I.E.: 0371567-13
Endereço: RUA DAS SALINAS, 167, SALGADINHO. .Tel.: (81) 3221-3184 / 9.8815-3424
Cidade: Olinda/PE CEP: 53.110-280
Email: escritorioarte@hotmail.com
Representante: Fabiano Barbosa de Souza – 669.680.894-91
ITENS: 1, 3, 7, 8, 9, 11, 12.
ITEM

DESCRIÇÃO

UND.

QUANT.

MARCA

1

POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE:

UND

20

FRISOKAR/ESCRITORIO 620,00

ENCOSTO

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL
12.400,00

& ARTE. PG.P 0140

- Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com
no mínimo 14 mm de espessura. Possui curvatura anatômica no encosto de forma à permitir
a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência,
isento de CFC, com densidade controlada deno mínimo 45 a 60 Kg/m³ com no mínimo60
mm de espessura média.
- Contra capa do encosto injetadas em polipropileno copolímero texturizado, montada por
parafusos, auxiliando em futuras manutenções.
- Revestimento do encosto em tecido de Polipropileno ou de qualidade superior
- Suporte do encosto por mola de aço SAE 1020 com no mínimo76,20 mm largura e
6,35mm de espessura, curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência.
ASSENTO
- Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com
no mínimo de14 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o
estrangulamento na corrente sanguínea. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano
flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de no
minimo 45 a 60 Kg/m³ com no mínimo 60 mm de espessura média.
- Revestimento do assento em tecido de Polipropileno.
- Contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado.
BRAÇOS
- Apóia braços SL e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado, com
alma fabricada em chapa de aço SAE 1020 com no mínimo 50,50 mm de largura e 6,35 mm
de espessura, pintada, com de regulagem de altura feita por botão.
MECANISMO
- Mecanismo do tipo relax, com sistema de travamento na posição de trabalho ou em livre
flutuação, com ajuste de tensão da mola através de manípulo, A regulagem de altura da
cadeira e o acionamento da trava do relax são feitos por alavancas independentes.
- Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás acionado por
alavanca.
COLUNA
- Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE
1010/1020,
- Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás.
- Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado, dividido em 3 partes
encaixadas, usado para proteger a coluna.
BASE
- Base giratória desmontável com aranha com no mínimo 5 hastes fabricada com tubos de
aço SAE 1010/1020. Pino do rodízio de aço SAE 1213 com pelo menos 10 mm de diâmetro
soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem.
- Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem
utilização de buchas de adaptação.
DIMENSÕES MINÍMAS APROXIMADAS
Altura do Encosto: 615 mm
Largura do Encosto: 460 mm
Largura do Assento: 480 mm
Profundidade da Superfície do Assento: 460 mm
Profundidade total da cadeira: 700 mm
Altura total da cadeira: 1060-1180 mm
Altura do Assento: 460 - 580 mm
Largura total da cadeira: 700 mm
APRESENTAR CATÁLOGO JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS
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- Certificado de Conformidade com a Norma ABNT NBR 13962:2006, emitido por
laboratório acreditado pelo Inmetro;
0- Análise Ergonômica conforme Norma Regulamentadora 17 (NR 17).
- Termo de Garantia de no mínimo 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação na estrutura
metálica, emitido pelo fabricante.

3

CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRAÇOS: ENCOSTO
- Estrutura injetada em polipropileno copolímero estruturado com nervuras, borda de

UND

45

FRISOKAR/ESCRITORIO 380,00

17.100,00

& ARTE. C.G. 0142

ancoragem da cola e canal para grampos. Possui curvatura anatômica no encosto de forma à
permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral.
- Espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isento de CFC, com no
mínimo 40 mm de espessura média e densidade controlada de 26 Kg/m³.
- Revestimento do encosto em Polipropileno
- Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta,
montada por parafusos, auxiliando em futuras manutenções.
ASSENTO
- Assento em Compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com
no minimo12 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o
estrangulamento na corrente sanguínea.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência,
isento de CFC, com densidade controlada de no minimo 45 a 55 Kg/m³ com 40 mm de
espessura média.
- Revestimento do assento em Polipropileno,
- Assento com acabamento das bordas em perfil de PVC na cor preta, fixado na madeira.
BRAÇOS
- Apóia braços SL e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na
cor preta, com alma fabricada em chapa de aço SAE 1020 com no minimo50,50 mm de
largura e 6,35 mm de espessura, pintada,
MECANISMO
- Mecanismo com sistema reclinador do encosto (SRE), de estrutura monobloco, soldado
por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo tendo 3° de inclinação e furação
para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm. Suporte do encosto
com regulagem de altura automática através de catraca, totalizando 80 mm de curso.
- Acionamento da coluna gás feita por alavanca independente injetada em Poliacetal.
COLUNA
- Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico na base fabricada em tubo de aço
SAE 1010/1020 redondo com no minimo50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de
parede, com rolamento axial de giro com esferas tratadas termicamente, possuindo arruelas
de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e
recalibrada na montagem, sistema de regulagem da altura da cadeira com acionamento por
mola à gás DIN 4550 Classe 4 com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para
mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes.
- Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás.
BASE
- Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE
1010/1020 retangular 20x30, soldadas com cone central em aço SAE 1012 com parede 2,25
mm e diâmetro 57,15 mm. Pino do rodízio de aço SAE 1213 com 10 mm de diâmetro
soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem,
coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de
encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo
com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que
facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares.
- Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem
utilização de buchas de adaptação.
ACABAMENTO
- Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície antiferruginoso com
fosfato de zinco por imersão, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de
produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com
as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente
ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma.
DIMENSÕES MINIMAS APROXIMADAS
Altura do Encosto: 362 mm
Largura do Encosto: 440 mm
Profundidade da superfície do Assento: 425 mm
Largura do Assento: 445 mm
Profundidade total da cadeira: 620-720 mm
Altura total da cadeira: 845 - 1040 mm
Altura do Assento: 425 – 542 mm
Largura total da cadeira: 620 mm
APRESENTAR CATÁLOGO JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS
- Certificado de Conformidade com a Norma ABNT NBR 13962:2006, emitido por
laboratório acreditado pelo Inmetro;
- Análise Ergonômica conforme Norma Regulamentadora 17 (NR 17).
- Termo de Garantia de no mínimo 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação na estrutura
metálica, emitido pelo fabricante.
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CADEIRA APROXIMAÇÃO EMPILHÁVEL COM ENCOSTO E ASSENTO FIXOS UND

150

COM EMPILHAMENTO MÁXIMO DE 10 UNIDADES: ENCOSTO

ESCRITORIO E ARTE C. 85,00

12.750,00

A - 0146

- Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada
por pigmentos especiais. Possui curvatura anatômica, de forma a permitir a acomodação das
regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral.
- Pega-mão para auxiliar em movimentações e transporte.
- Furos de aeração em desenho elíptico.
- A fixação do encosto no tubo de suporte do encosto é feita por sistema de encaixe e fixado
por pino injetado, do mesmo material do encosto, inserido em furo no tubo de suporte do
encosto.
ASSENTO
- Assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada
por pigmentos especiais. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o
estrangulamento na corrente sanguínea.
ESTRUTURA
- Estrutura formada por tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 22,22 mm de diâmetro e
1,06 mm de espessura da parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC.
- Tubo de suporte do encosto fabricado em tubo aço SAE 1010/1020 oblongo 16x30 mm e
1,50 mm de espessura da parede curvado à frio, executado e calibrado por máquina CNC.
- Travessas de reforço do assento fabricadas em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com
19,05 mm de diâmetro e 1,06 mm de espessura de parede.
- A união das travessas, do tubo de suporte do encosto na estrutura da cadeira é feito por
processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para
posterior montagem.
ACABAMENTO
- Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície antiferruginoso com
fosfato de zinco por imersão, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de
produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com
as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente
ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma.
DIMENSÔES MINIMAS APROXIMADAS DA CADEIRA
Largura do assento : 460 mm
Profundidade da Superfície do assento: 400 mm
Largura do encosto : 460 mm
Altura do encosto: 260 mm
Profundidade total da cadeira: 525 mm
Altura total da cadeira: 825 mm
Altura do assento: 450 mm
Largura total da cadeira: 545 mm
APRESENTAR JUNTO AO CATALOGO* Análise Ergonômica conforme Norma
Regulamentadora 17 (NR 17), emitida por Ergonomista Certificado (a) pela Associação
Brasileira de Ergonomia (ABERGO);
* Termo de Garantia de 6 (seis) anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica,
emitido pelo fabricante; (c/ firma reconhecida em cartório)
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ESTAÇÕES DE TRABALHO DE 1,20X1,50:

UND

30

Tampo: tampo em MDP BP(Partículas de Média Densidade)fabricado através de

ESCRITORIO

E

ARTE 342,00

10.260,00

E

ARTE 188,00

5.640,00

E.T 0150

partículas de madeira com resinas sintéticas,revestido por ambas as faces por uma folha
celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de
prensa de baixa pressão, medindo (1200mm x 1500mm) Com acabamento em perfil
Ergonsoft 180°.
Retaguarda: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade)
fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol),revestido
por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica
fixada através de um processo de
Pés. Confeccionados em Aço chapa #20(0,90mm)tipo “W” com 6 dobras perpendiculares
sendo a 1° á 90° com (30mm), a 2° á 45° com (44mm), a 3° á 90° com (40mm) a 4° á 45°
com (44mm) a 5° á 90° com (30mm) e a 6° e última á 45° com (30mm) com três
estruturas:Barra Ligação medindo 650mm(A)x190m(L),chapa retangular com 4 dobras
perpendiculares sendo a 1° á 30mm com 90°,a 2° com 20mm á 90°, a 3° com 30mm á 90° e
a 4° e última com 20mm á 90°,e base Oblonga medindo 12,5 Raio, boca oblonga
25mm(A)x50mm(L)463mm(C).Possui duas calha passa fios para a passagem dos fios entre
tampo e pé em poliestireno (Plástico de alto impacto).
Dimensões:......... Alt...........................Larg.......................................Prof.
.......................740mm........................1200x1500mm .......................615mm
9

MESA AUXILIAR – MEDINDO 92 mm (LARGURA) X 615 mm (PROF) X 740MM UND
(ALTURA):

30

ESCRITORIO
M.A 0151

Tampo: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado
através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol),revestido por ambas
as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através
de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(E)x800mm(L)x485mm(P) com
acabamento em Perfil Ergonsoft 180°.
Retaguardas:Confeccionadas em (MDP BP) de 15mm partículas de média densidade com
resinas sintéticas revestidas em ambas as faces com películas decorativas banhadas em
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solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão com cores,
nas medidas: de 150mm(E)x300mm(A)x671mm(L).
Estrutura: Pé tipo “H”, composto na base em tubo oblongo 29x58 mm em chapa #20
(0,90mm), travessa superior tipo “U” 13x18 mm em chapa #16 (1,50mm), para fixação do
tampo, coluna central em formato de canaleta em U duplo em chapa #18 (1,20mm), para
encaixe de almofadas em MDP BP 15 mm, ponteiras oblongas 29x58 mm, nas cores cinza,
preto e ovo, com sapatas niveladoras, para corrigir desnível de piso.
ACABAMENTO Partes em aço com tratamento anti-corrosivo por um processo de
nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta Hibrida) com camada de 30 a 40 mícrons
com secagem em estufa a 240 °C
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MESA RETA MEDINDO 150 mm (LARGURA) X 615 mm (PROF) X 740 mm UND

30

(ALTURA):

ESCRITORIO

E

ARTE 240,00

7.200,00

E

ARTE 120,00

6.000,00

M.R. 0152

Tampo: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado
através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol),revestido por ambas
as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através
de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(E)x1400mm(L)x485mm(P)
com acabamento em Perfil Ergonsoft 180°.
Retaguardas: Confeccionadas em (MDP BP) de 15mm partículas de média densidade com
resinas sintéticas revestidas em ambas as faces com películas decorativas banhadas em
solução melaminica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão com cores,
nas medidas: de 150mm(E)x300mm(A)x1202mm(L).
Estrutura: Pé tipo “H”, composto na base em tubo oblongo 29x58 mm em chapa #20
(0,90mm), travessa superior tipo “U” 13x18 mm em chapa #16 (1,50mm), para fixação do
tampo, coluna central em formato de canaleta em U duplo em chapa #18 (1,20mm), para
encaixe de almofadas em MDP BP 15 mm, ponteiras oblongas 29x58 mm, nas cores cinza,
preto e ovo, com sapatas niveladoras, para corrigir desnível de piso.
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GAVETEIRO AÉREO 2 GAVETAS:
Gaveteiro todo em MDP BP (Partículas de Média Densidade) fabricado através de

UND

50

ESCRITORIO
G.V 0153

partículas de madeira com resinas sintéticas, revestido por ambas as faces por uma folha
celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de
prensa de baixa pressão.
Estrutura do Gaveteiro: Com laterais (direita e esquerda) em (MDP BP 15mm) medindo
208mm(C)x380mm(L) com acabamento em fita ABS de (0,45mm), possui dois rasgos em
cada lateral com 3 dobras perpendiculares em cada lateral para a movimentação das gavetas
formando um “U”com medidas sendo a primeira dobra a 90° com (5mm) a segunda a 90°
sendo (8mm) e a terceira com (5mm). Possui também um rasgo na lateral direita para a o
tranco da fechadura com 3 dobras perpendiculares formando um “U” com medidas sendo a
primeira dobra a 90° com (5mm) a 2° á 90° com (10mm) e a terceira á 90° terminando com
(5mm). Na parte trazeira do Gabinete possui 2 travas para a melhor fixação do gabinete
sendo de material (Duraplac) com medidas 356mm(L) X 380 mm(L)3mm(E), 4 hastes para
a fixação das laterais em material (MDP BP 15mm) com dois furos em cada para fixação
das laterais nas astes superiores possui 2 furos para fixação no tampo medindo 80mm(C)x
326mm(L)x15mm(E).Tranca para a fixação das gavetas na lateral direita em chapa #16
medindo com uma chapinha galvanizada superior 270mm(C)15mm(L)
Gavetas: Corpo da gaveta em (MDF) de 10mm(E) com 2 laterais sendo (direita e
esquerda)medindo 307mm(C)x66mm(L) um fundo medindo 300mm(C) x 66mm(L), possui
uma base de baixo onde as laterais são fixadas através de (canal de perfuração) medindo
340mm(C) x 374mm(L) x 10mm(E) possui um canal para a fixação da tranca para o
travamento das gavetas. Na parte frontal da estrutura da gaveta usa-se uma frente interna
para a fixação das frentes das gavetas medindo 40mm(C) x 300mm(L) x 10mm(E). Frente
das gavetas em (MDP BP) 15mm(E) com acabamento de fita ABS (0,45)mm medindo
356mm (C)110mm (L)15mm(E).
VALOR TOTAL R$

71.350,00

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e alterações; Lei 10.520/02 e Decreto Mun. 011/2013. SIGNATARIOS: Maria do Socorro dos Anjos
Furtado – Prefeita Municipal – Pelo Órgão Gerenciador e Fabiano Barbosa de Souza – Representante Legal pela contratada. A íntegra da ata com as
demais informações encontrar-se-á disponibilizada para consulta, nesta Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, sito a Rua Nossa Senhora da
Conceição, 276 – Centro – Serra Caiada/RN – CEP: 59.245-000 ou pelo telefone (84) 3293-0038.
Publicado por:

Abrahão Allan Miranda da Silva
Código Identificador:09D93855
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 04/07/2019. Edição 2053
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
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