INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO
CAMPUS BURITICUPU
CNPJ: 10.735.145/0007-80
Rua Deputado Gastão Vieira, 1.000 – Vila Mansueto - Buriticupu-MA CEP: 65393-000
Fone: (98) 3664-6586 e-mail: clcc.buriticupu@ifma.edu.br

IFMA – CAMPUS BURITICUPU
AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 13/2021
(Processo Administrativo n.°23249.037877.2021-81)

Torna-se público que o(a) Instituto Federal do Maranhão – Campus Buriticupu por meio do(a)
Coordenadoria de Licitações, Compras e Contratos - CLCC, realizará Dispensa Eletrônica, com
critério de julgamento menor preço, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133,
de 1º de abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021 e demais legislação
aplicável.
Data da sessão: 01/12/2021
Link: compras.gov.br
Horário da Fase de Lances: das 08:00 do dia 01/12/2021 até as 14:00 do dia 06/12/2021

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA
1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição
de mobiliários para escritório (cadeiras e poltronas) para o IFMA Campus Buriticupu
por dispensa de licitação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.
1.2. A contratação será dividida em itens, conforme tabela constante abaixo:
VALOR
UNITÁRIO
(Valor de
Referência)

VALOR
TOTAL
(Máximo
Aceitável)

ITEM

DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO
CATMAT

UNIDADE
DE
MEDIDA

1

Cadeira Fixa, Cadeira Fixa
Nome
(especificações
detalhadas no Anexo I).

150506

Und.

30

295,45

8.863,50

2

Cadeira Escritório, Cadeira
Escritório
Nome
(especificações detalhadas
no Anexo I).

20680

Und.

11

1.263,96

13.903,56

3

Poltrona
Escritório,
Poltrona
Nome
(especificações detalhadas
no Anexo I).

14320

Und.

20

1.422,47

28.449,40

QUANTIDADE

TOTAL

1.2.1.Faculta-se ao fornecedor a participação em quantos forem de seu interesse.

R$ 51.216,46
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1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço observadas as exigências
contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do
objeto.

2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA.
2.1.
A participação na presente dispensa eletrônica se dará mediante Sistema de
Dispensa Eletrônica integrante do Sistema de Compras do Governo Federal – Comprasnet
4.0, disponível no endereço eletrônico ....
2.1.1.Os fornecedores deverão atender aos procedimentos previstos no Manual do
Sistema de Dispensa Eletrônica, disponível no Portal de Compras do Governo
Federal, para acesso ao sistema e operacionalização.
2.1.2.O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por
seu representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor
do Sistema ou ao órgão entidade promotor do procedimento a responsabilidade
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros
não autorizados.
2.2.

Não poderão participar desta dispensa os fornecedores:

2.2.1.que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s)
anexo(s);
2.2.2.estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
2.2.3.que se enquadrem nas seguintes vedações:
a)

autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física
ou jurídica, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou
fornecimento de bens a ele relacionados;

b)

empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do
projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou
subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou
fornecimento de bens a ela necessários;

c)

pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação,
impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

d)

aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante
ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na
fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

e)

empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos – CNMLC/CGU/AGU
Aviso de Dispensa Eletrônica – Lei nº 14.133/21 e IN SEGES/ME nº 67/2021
Versão: Agosto/2021

INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO
CAMPUS BURITICUPU
f)

pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do
aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por
exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições
análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos
vedados pela legislação trabalhista

2.2.3.1.
Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do
mesmo grupo econômico;
2.2.3.2.
aplica-se o disposto na alínea “c” também ao fornecedor que atue em
substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a
efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada
ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização
fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor;
2.2.4.organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); e
2.3. Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem demonstrativo
de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os
cooperados e atendam ao art. 16 da Lei nº 14.133/21.
2.3.1.Em sendo permitida a participação de cooperativas, serão estendidas a elas os
benefícios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte quando
elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007.

3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL
3.1.
O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica se dará com o
cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.
3.2.
O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta,
encaminhará, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com
a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a data
e o horário estabelecidos para abertura do procedimento.
3.2.1.A proposta também deverá conter declaração de que compreende a integralidade
dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.
3.3.
Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço,
vinculam a Contratada.
3.4.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na prestação dos serviços;
3.4.1.Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão
de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
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3.5.
Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos
recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.
3.6.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento
serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
3.7.
A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência,
assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em
quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituição.
3.8.
Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores NÃO poderão retirála, substituí-la ou modificá-la;
3.9.
No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar
“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, às seguintes declarações:
3.9.1.que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
3.9.2.que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123,
de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
arts. 42 a 49.
3.9.3.que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação
Direta e seus anexos;
3.9.4.que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema,
assumindo como firmes e verdadeiras;
3.9.5.que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e
para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.
3.9.6.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;

4. FASE DE LANCES
4.1. A partir das 8:00h da data estabelecida neste Aviso de Contratação Direta, a sessão
pública será automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo encerrado no horário
de finalização de lances também já previsto neste aviso.
4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.
4.2.1.O lance deverá ser ofertado pelo valor anual/total/unitário do item/lote.
4.3. O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto
em relação ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.
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4.4. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro no sistema.
4.5. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
4.6. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do fornecedor.
4.7. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o
seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em
ordem crescente de classificação.
4.7.1.O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no
horário indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo
aleatório ou mecanismo similar.
5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO
5.1. Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação
ao estipulado para a contratação.
5.2. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração,
poderá haver a negociação de condições mais vantajosas.
5.2.1.Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta com preço
compatível ao estimado pela Administração.
5.2.2.A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados,
respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a
negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do
preço máximo definido para a contratação.
5.2.3.Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na ata do
procedimento da dispensa eletrônica.
5.3. Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se necessário, de
documentos complementares, adequada ao último lance.
5.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 dias, a contar da data de sua
apresentação.
5.5. Será desclassificada a proposta vencedora que:
5.5.1.contiver vícios insanáveis;
5.5.2.não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus
anexos;
5.5.3.apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido
para a contratação;
5.5.4.não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
5.5.5.apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus
anexos, desde que insanável.
6. HABILITAÇÃO
6.1.

Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do ANEXO I –
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO deste aviso e serão solicitados do
fornecedor mais bem classificado da fase de lances.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:
a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
d) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU;
6.2.1.Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a substituição das
consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa
Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
6.2.2.A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
6.2.2.1.
Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências
Impeditivas Indiretas.
6.2.2.1.1.
A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
6.2.2.1.2.
O fornecedor será convocado para manifestação previamente à
sua desclassificação
6.2.3.Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta
de condição de participação.
Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos fornecedores será
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.
6.3.1.É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentação atualizada.
6.3.2.O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto
se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em
encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).
Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Aviso de Contratação Direta e já
apresentados, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, após
solicitação da Administração, sob pena de inabilitação.
Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida
em relação à integridade do documento digital.
O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e
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municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis
do último exercício.
6.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão
será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.
6.8. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Aviso de Contratação Direta.
6.8.1.Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão
ou entidade examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às
especificações do objeto e as condições de habilitação
6.9. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado

7. CONTRATAÇÃO
7.1.
Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será
emitido a nota de empenho.
7.2.
O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:
7.2.1.referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali
estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;
7.2.2.a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de
Contratação Direta e seus anexos;
7.2.3.a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos
artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133/21 e reconhece os direitos da Administração
previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

8. SANÇÕES
8.1.
Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das
infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:
8.1.1.dar causa à inexecução parcial do contrato;
8.1.2.dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração,
ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
8.1.3.dar causa à inexecução total do contrato;
8.1.4.deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
8.1.5.não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente
justificado;
8.1.6.não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a
contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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8.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem
motivo justificado;
8.1.8.apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar
declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;
8.1.9.fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
8.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
8.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da
dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.
8.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.
8.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
8.2.
O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:
a)

Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando
não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

b)

Multa de 15% ( quinze por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens
8.1.1 a 8.1.12;

c)

Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e
indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3
(três) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste Aviso de Contratação
Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

d)

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável
de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos
os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos,
nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem
a imposição da penalidade mais grave;

8.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
8.3.1.a natureza e a gravidade da infração cometida;
8.3.2.as peculiaridades do caso concreto;
8.3.3.as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
8.3.4.os danos que dela provierem para a Administração Pública;
8.3.5.a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientações dos órgãos de controle.
8.4.
Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse
valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
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8.5.
A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta, em
hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração
Pública.
8.6.
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções.
8.7.
Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática
de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato
lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a
eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização – PAR.
8.8.
A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos
da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade
administrativa.
8.9.
O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com
ou sem a participação de agente público.
8.10.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na
Lei nº 9.784, de 1999.
8.11.
As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos
anexos a este Aviso.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1.
O procedimento será divulgado no Comprasnet 4.0 e no Portal Nacional de
Contratações Públicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos fornecedores
registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - Sicaf, por mensagem eletrônica,
na correspondente linha de fornecimento que pretende atender.
9.2.
No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados
(procedimento fracassado), a Administração poderá:
9.2.1.republicar o presente aviso com uma nova data;
9.2.2.valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu
de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre
que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.
9.2.2.1.
No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora
deste procedimento.
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9.2.3.fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação
de habilitação, conforme o caso.
9.3.
As providências dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 acima poderão ser utilizadas se não
houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto)
9.4.
Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos
fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido
o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.
9.5.
Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas
pela Administração ou de sua desconexão.
9.6.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que
não haja comunicação em contrário.
9.7.
Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio
de lances observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro
no Sistema e na documentação relativa ao procedimento.
9.8.
No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
9.9.
As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não
comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a
segurança da contratação.
9.10.
Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.
9.11.
Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e
de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso.
9.12.

Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico.

9.13.
Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os
seguintes anexos:
9.13.1. ANEXO I – Documentação exigida para Habilitação
9.13.2. ANEXO I – Termo de Referência
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Buriticupu – MA, 30 de novembro de 2021

Diretor Geral
Assinatura da autoridade competente
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ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO

1

Habilitação jurídica:
1.1 no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
1.2 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à
verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
1.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório
de seus administradores;
1.4 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;
1.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos
seus administradores;
1.6 decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no País;
1.7 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

2

Regularidade fiscal, social e trabalhista:
2.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;
2.2 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.
2.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
2.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos
do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943;
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2.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo ao
domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto contratual;
2.6 prova de regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicílio ou sede
do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
2.7 caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais
relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a
apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei;
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ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO
1.1. Constitui o objeto do presente instrumento à contratação de empresa especializada em
fornecimento de mobiliários para escritório (cadeiras e poltronas) para o IFMA
Campus Buriticupu, conforme as especificações e quantidades constantes neste
Termo de Referência de acordo com a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.
1.2. A existência dos preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações
que deles poderão incidir, facultando-se a realização de licitação específica para a
contratação pretendida, assegurado ao beneficiário do Registro a preferência de
fornecimento em igualdade de condições.
1.3. Segue abaixo Quadro-Resumo da demanda e seus quantitativos:
VALOR
UNITÁRIO
(Valor de
Referência)

VALOR
TOTAL
(Máximo
Aceitável)

ITEM

DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO
CATMAT

UNIDADE
DE
MEDIDA

1

Cadeira Fixa, Cadeira Fixa
Nome
(especificações
detalhadas no Anexo I).

150506

Und.

30

295,45

8.863,50

2

Cadeira Escritório, Cadeira
Escritório
Nome
(especificações detalhadas
no Anexo I).

20680

Und.

11

1.263,96

13.903,56

3

Poltrona
Escritório,
Poltrona
Nome
(especificações detalhadas
no Anexo I).

14320

Und.

20

1.422,47

28.449,40

TOTAL

QUANTIDADE

R$ 51.216,46

DEFINIÇÕES/INFORMAÇÕES ESSENCIAIS
1) Grupo: Não.
2) Aplicabilidade das margens de preferência previstas no Art. 5º do Decreto nº 7.174, de
12 de maio de 2010: Não. Devido a este tipo de bem não se tratar de informática e automação
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3) Permite participação de empresas estrangeiras: Não.
4) Permite Subcontratação: Não.
5) Orçamento estimado: R$ 51.216,46 (cinquenta e um mil, duzentos e dezesseis reais e
quarenta e seis centavos).
6) Referência de Preços: Foi realizada pesquisa no mercado conforme IN 05/2014 SLTI.
7) Tipo de licitação: Menor preço

8) Exclusividade/Benefício ME – Micro Empresa/EPP – Empresa de Pequeno Porte
(Art. 48, Lei complementar 123/2006): Sim.
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1. A aquisição de mobiliários decorre da necessidade de melhorar as condições de
trabalho dos servidores, no que se refere à redução do desconforto ergonômico, aumento
de produtividade e bem-estar;
2.2. Substituir mobiliários antigos, sem possibilidade de reparos, além de promover a
padronização desse dispositivo no âmbito do Instituto Federal do Maranhão – IFMA Campus
Buriticupu, para efeito estético e facilidade de manutenção.
3. REQUISITOS BÁSICOS PARA A CONTRATAÇÃO DO FORNECEDOR
3.1.
Atuar no ramo pertinente ao objeto da licitação;
3.2.
Estar com o seu cadastro regular no SICAF;
3.3.
Não estar impedido de contratar com o IFMA;
3.4.
Não esteja sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, e não seja
controladora, coligada ou subsidiária entre si;
3.5.
Não tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública,
Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal.

4. FUNDAMENTO LEGAL
O procedimento Administrativo para aquisição dos bens encontra-se amparado pela Lei
nº. 10.520 de 17/07/2002, Decreto nº. 5.450 de 31/05/2005, Decreto 7892/2013 e
subsidiariamente a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

5. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
Condição de Serviço/Bem comum: Consideram-se bens e serviços comuns, aqueles cujos
padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificações usuais do mercado (Decreto 5.450/2005, art. 2º, §1º). Trata-se de
aquisição de bem comum, por ter especificações usuais praticadas no mercado.

6. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
6.1.
O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados do envio da nota de
empenho, em remessa única, no seguinte endereço: Rua Deputado Gastão Vieira, 1.000
– Vila Mansueto - Buriticupu-MA CEP: 65393-000
6.2.
Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
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substituídos no prazo de 30 dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem
prejuízo da aplicação das penalidades.

7. DOS PREÇOS E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
UG

PTRES

PI

FONTE

ND

VALOR (R$)

UNIDADE

158283

170817

L2992P60E1N

8100000000

449052

51.216,46

BURITICUPU

Para aquisição de bens para o exercício de 2021.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1.

São obrigações da Contratante:
8.1.1.
anexos;

receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus

8.1.2.
verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
8.1.3.
comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado
ou corrigido;
8.1.4.
acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada,
através de comissão/servidor especialmente designado;
8.1.5.
efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
8.2.
A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1.
A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
9.1.1.
efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme
especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da
respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca,
fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;.
9.1.1.1.
O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com
uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica
autorizada;
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9.1.2.
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);
9.1.3.
substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste
Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
9.1.4.
comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovação;
9.1.5.
manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;
9.1.6.

indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

10. DA SUBCONTRATAÇÃO
8.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

11. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
11.1.
É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições
do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa
da Administração à continuidade do contrato.

12. CONTROLE DA EXECUÇÃO
12.1.
Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para
acompanhar, fiscalizar a entrega dos bens e assinar a fatura/nota fiscal, anotando em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que
for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
12.1.1.
O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados
pela autoridade competente.
12.2.
A fiscalização de que 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
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.3.
O representante da Administração anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como
o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à
regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis.
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13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1.
Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº
10.520, de 2002, a Contratada que:
13.1.1.
inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
13.1.2.

ensejar o retardamento da execução do objeto;

13.1.3.

fraudar na execução do contrato;

13.1.4.

comportar-se de modo inidôneo;

13.1.5.

cometer fraude fiscal;

13.1.6.

não mantiver a proposta.

13.2.
A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
13.2.1.
advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não
acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
13.3.
multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
13.3.1.
multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecução total do objeto;
13.3.2.
em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação
inadimplida;
13.3.3.
suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade
ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
13.3.4.
impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
13.3.5.
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos
causados;
13.4.
Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de
1993, as empresas ou profissionais que:
13.4.1.
tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
13.4.2.

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

13.4.3.
demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração
em virtude de atos ilícitos praticados.
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13.5.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observandose o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de
1999.
13.6.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
13.7.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Buriticupu, 24 de novembro de 2021.

__________________________________
Cláudia Regina Ferreira Conceição

__________________________________
Fabbriny Louisy dos Santos Correia

Em obediência ao art. 9º, II, § 1º do Decreto nº 5.450/05, e tendo analisado o presente Termo de
Referência, em face do que estabelece o art. 9º, I, § 2º do Decreto nº 5.450/05, além da justificativa
apresentada, decido que o presente Termo de Referência está:

(

) APROVADO.

(

) NÃO APROVADO.

Buriticupu - MA, _____ de ________________ de 2021.

____________________________
Diretor Geral
IFMA – Campus Buriticupu
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ANEXO I
ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS MATERIAIS PERMANENTES
Item 01: CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO ENCOSTO E ASSENTO
Descrição Complementar: Encosto: Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado,
permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90º. Devera
possuir respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 08
(oito) por fileira, e possuindo no mínimo 04 (quatro) fileiras. Distancia entre os furos de no mínimo
40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes retangulares na estrutura, travamento com
pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. Medidas mínimas: largura 460 mm, altura 250
mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5 mm. Assento: Fundido em polipropileno
com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso
vertical de queda. Devera possuir respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10
mm, na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 01 (uma) fileira. Distancia entre
os furos de no mínimo 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas,
evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio
assento, além da colocação de 06 (seis) parafusos tipo AA cabeça chata e 04 (quatro) rebites de
alumínio, o que permite uma super-resistência quanto a qualquer tipo de esforço não
convencional. Medidas mínimas: largura 460 mm e 410 mm de profundidade e espessura de 5
mm.
ESTRUTURA (04 PÉS): Confeccionadas em tubos de secção oblonga 16x30 em chapa de aço
#16 (1,50 mm) é em chapa de aço #18 (1,20 mm). Tubo para sustentação do encosto recebe,
na dobra, um reforço de tubo de secção circular 1/2” em chapa de aço #18 (1,20 mm). Peças
soldados pelo processo MIG, que usa gás inerte para proteção da poça de fusão.
COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem um pré-tratamento onde são
desengraxadas e logo após passam pelo processo nanocerâmico, que dão a estrutura metálica
uma resistência maior a oxidação, e ajuda a maior aderência da tinta. Pintura epóxi pó aplicada
pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.
MONTAGEM: De fácil montagem com parafusos rebites para fixação do assento, recebem
ponteira interna para acabamento dos tubos de aço.

Item 02: CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS REGULÁVEIS
Os rodízios devem ser constituídos de duas (02) roldanas circulares com a dimensão de Ø55,00
mm e fabricadas em material termoplástico denominado de Poliamida (PA 6,6) e PU em suas
extremidades, dedicadas para serem utilizadas em Pisos Rígidos. Um (01) corpo do rodízio
configurado de forma semicircular e fabricado em material termoplástico denominado Poliamida
(PA 6,6). As roldanas devem ser fixadas neste corpo através de um eixo horizontal de aço
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carbono ABNT 1005 /10 na dimensão de 6,00 mm que deve ser submetido ao processo de
lubrificação através de graxa específica para redução de atrito na operação de rolamento sob o
piso. O corpo do rodízio deve ser constituído por um (01) eixo vertical (Perpendicular ao Piso) de
aço carbono ABNT 1008/10 na dimensão 11,00 mm e protegido contra a corrosão pelo processo
de eletrodeposição de zinco onde se encontra montado através de um anel elástico sob pressão
no corpo do rodízio, que recebe lubrificação para reduzir o atrito no deslocamento rotativo.
Componentes utilizados para manter estabilidade e apoio ao piso e com a função de manter a
mobilidade da cadeira, através de deslocamentos giratórios e lineares conforme manuseio do
usuário. Conjunto da base deve ser definido por uma configuração em forma de pentagonal
obtendo um diâmetro na ordem de 690 mm e constituída com cinco (05) pás de apoio, fabricada
em chapa de aço carbono ABNT 1008/1020 na espessura de 1,5 mm e conformada por um
processo de estampagem formando um perfil de secção 26x26,5 mm e travadas por soldagem
MIG. Suas extremidades devem ser conformadas mecanicamente formando o encaixe para o
pino do rodízio sem necessidade de buchas ou peças adicionais. Um (01) anel de centragem
fabricada em tubo de precisão de construção mecânica de Aço Carbono 1008/20 e onde as pás
devem ser fixadas a este pelo processo automatizado de soldagem MIG, que garante a qualidade
e acabamento do produto. O Conjunto Base deve receber uma proteção contra corrosão;
caracterizada pelo processo de preparação de superfície metálica e revestida por Pintura
Eletrostática Epóxi Pó. O conjunto deve ser coberto por (01) blindagem com Design adequando
ao produto, montado pelo processo manual por Clicks de Fixação, com a função de proteção e
acabamento da base, além de possuir também uma blindagem telescópica para a coluna a gás.
As blindagens são fabricadas pelo processo de injeção em termoplástico de engenharia
(Copolímero de Polipropileno). A coluna de gás deve ser constituída de um corpo cilíndrico
denominado câmara, fabricado com tubo de construção mecânica de precisão de Aço Carbono
ABNT 1008/1020 na medida externa de 50,00 mm e conformado em uma de suas extremidades
pelo processo de conificação para perfeita fixação à base. O Conjunto Câmara deve receber
proteção contra corrosão através de um revestimento de pintura eletrostática epóxi preto e no
cartucho a gás uma camada de eletrodeposição de cromo (Cromeação). O mecanismo deve
possuir duas alavancas para regulagem de altura do assento e da inclinação do encosto. A
alavanca de regulagem de altura do assento injetada em poliamida (PA) reforçada com fibra de
vidro que deve possuir alma metálica com reforço estrutural de duas chapas de aço na espessura
de 2,65 mm revestidas pelo processo de eletrodeposição a zinco, garantindo resistência
mecânica contra corrosão. O sistema de travamento de reclinação do encosto acontece por meio
da pressão exercida por uma mola helicoidal em um conjunto de lâminas que travam umas as
outras por atrito e pelo princípio de fricção. A alavanca de controle de reclinação do encosto
também deve ser injetada em poliamida (PA) reforçada com fibra de vidro. Ao acionar a alavanca
pra baixo ela libera o movimento do encosto que também se dá pelo uso de duas molas
helicoidais bastando ao usuário posicionar o encosto na posição desejada, a faixa de variação
de reclinagem deverá ser de 73º a 104°. O mecanismo deve proporcionar a regulagem de altura
do encosto por meio de uma catraca automática com curso de 70 mm, permitindo assim que o
usuário ajuste a altura na posição para seu melhor conforto e entro dos padrões ergonômicos. O
mecanismo deve possuir uma blindagem de termoplástico de engenharia (Copolímero de
Polipropileno) com acabamento superficial texturizado, para impedir o acesso do usuário nos
sistemas de funcionalidade da cadeira e participando de um componente de design, segurança
e proteção contra agentes externos. O conjunto mecânico deve receber uma proteção contra
corrosão caracterizada pelo processo de preparação de superfície metálica por fosfatização a
base de zinco e revestida por pintura eletroestática epóxi pó. Para montagem do mecanismo ao
assento deve ser utilizado quatro (4) (parafusos flangeado aço 1045 UNC ZP” ¼ x1” e quatro
arruela de preção ¼). Conjunto do assento deve ser constituído estrutura plástica injetada em
polipropileno com fibra de vidro com porcas garra ¼, fabricadas em aço carbono e revestidas
pelo processo de eletrodeposição a zinco, fixadas nos pontos de montagem dos mecanismos e
apoios de braço. Na estrutura do assento deve ser fixada uma (1) almofada de espuma flexível
a base de poliuretano (PU), ergonômica e fabricada através de sistemas químicos a base de
Poliol / Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade
controlada de 45 kg/m³ podendo ocorrer variações de +/- 2 kg/m³. O conjunto deve ser revestido
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por diversos materiais (Tecido/ Laminado/ Vinìlico) pelo processo de tapeçamento convencional.
Suas dimensões giram em torno de 418 mm (largura) x 378 mm de (Profundidade) x 60 mm de
espessura apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento deve possuir
ainda uma carenagem plástica injetada em termoplástico de engenharia (Copolímero de
Polipropileno) que deve ser encaixada a estrutura por meio de garras incorporadas na própria
estrutura do assento, dispensando o uso de parafusos e grampos. Os Apoio de braço em
termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) fabricado pelo processo de injeção,
sendo que em suas propriedades mecânicas uma mistura de 30% de fibra de vidro deve ser
adicionada para dar maior resistência para a peça. Para a regulagem vertical do apoio deve-se
pressionar o gatilho localizado na parte frontal, podendo o usuário escolher até 8 posições de
ajuste, obtendo um curso de regulagem de até 70 mm. A chapa do braço deve ser constituída
de aço carbono ABNT 1008/1020 com 6,35 mm de espessura com seus cantos arredondados.
Para sua montagem deve ser utilizada a seguinte configuração de parafusos: PRF Sextavado
flangeado Aço 1045 UNC ZP ¼ x 1. ¼. O encosto deve possuir estrutura termoplástica injetada
em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) reforçada com fibra de vidro e
com porcas garra ¼ fixadas nos pontos de montagem dos mecanismos e lâminas. Suas
dimensões devem ser 420 mm de (comprimento) 380 mm de (largura) e espessura de 70, mm,
com cantos arredondados. A espuma deve possuir espessura de 50 mm em formato ergonômico
levemente adaptado ao corpo. Para acabamento o encosto recebe uma blindagem plástica em
termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) fabricado pelo processo de injeção
que deverá ser encaixado a estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. Na estrutura
do encosto deve ser fixada uma (1) almofada de espuma flexível a base de poliuretano (PU),
ergonômica e fabricada através de sistemas químicos a base de Poliol/Isocianato pelo processo
de injeção sob pressão. Esta almofada deve possuir densidade controlada de 45 kg/m³ podendo
ocorrer variações na ordem de +-2kg/m³. Para sua montagem deveram ser colocados os
parafusos com denominação de (Parafuso Sextavado Flangeado aço 1045
UNC ZP D 1/4x7/8).
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Item 03: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS
Descrição Complementar: Poltrona giratória espaldar médio com apoia-braços, similar ao da
USE Móveis, com as seguintes especificações técnicas – ASSENTO: interno em compensado
multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5
mm. Espuma em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação
de rasgo, alta-tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação
permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média
de 40 mm. Largura de 490 mm e profundidade de 460 mm. Capa de proteção e acabamento
injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de
PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos
químicos. ENCOSTO: interno em compensado multilâminas de madeira moldada
anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível
isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta-tensão de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade
de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura
média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Capa de proteção e acabamento
injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de
PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos
químicos. REVESTIMENTO: em tecido crepe ou couro ecológico. SUPORTE PARA ENCOSTO
E CAPA DE ACABAMENTO: suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa
de aço estampada de 6,00 mm com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência
mecânica, sendo adequado para poltronas de médio e grande porte. Acabamento em pintura
eletrostática totalmente automatizada em EPÓXI pó com pré-tratamento antiferruginoso
(fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 mícrons
com propriedades de resistência a agentes químicos. Para um perfeito apoio lombar, dispõe de
regulagem de altura com curso de 65 mm com 12 estágios e acionamento automático sem
necessidade de botões ou manípulos. O sistema de regulagem é fabricado em resina de
engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis,
precisos e isento de ruídos. Capa do suporte para encosto injetado em polipropileno texturizado
que proporciona perfeito acabamento, integrando o design entre o assento e o encosto.
MECANISMO COM REGULAGEM INDEPENDENTE DO ASSENTO E DO ENCOSTO E MAIS
POSIÇÃO LIVRE PARA APOIO LOMBAR (CONTATO PERMANENTE): mecanismo com corpo
fabricado por processo robotizado de solda sistema MIG em chapa de aço estampada de 3 mm
e encosto articulado em chapa de aço de 2 mm conformados por processo de estampagem
progressiva. Suporte do encosto em chapa 3 mm em forma “U” conformada também por
estampagem progressiva com acabamento em Zinco Branco. Corpo e encosto com acabamento
em pintura eletrostática, realizado por processo totalmente automatizada em tinta em pó,
revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 70 mícrons, com
propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso
(desengraxe e fosfato de ferro). vertical com 7 estágios e curso de 55 mm. O sistema interno de
regulagem é fabricado em resina de engenharia poliacetal que confere alta resistência ao
desgaste e durabilidade ao produto. Seu design moderno harmoniza com os mais variados
modelos de cadeira e poltronas para escritório, proporcionando conforto ao usuário. APOIABRAÇOS: Apoia-braços com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polimero
integral skin, texturizado. Por se tratar de um pré-polímero possui toque macio e altíssima
resistência ao rasgo, que não é possível nos materiais convencionais. Dimensões externas 255
x 82 mm. Suporte do apóia-braço regulável, injetado em termoplástico composto texturizado e
alma de aço estrutural estampada de 6,00 mm de espessura indicado para cadeiras e poltronas
de médio e grande porte. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi
pó com prétratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com
película de aproximadamente 100 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos.
Possui regulagem vertical com 7 estágios e curso de 55 mm. O sistema interno de regulagem é
fabricado em resina de engenharia poliacetal que confere alta resistência ao desgaste e
durabilidade ao produto. Seu design moderno harmoniza com os mais variados modelos de
cadeira e poltronas para escritório, proporcionando conforto ao usuário.
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