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REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
PROCESSO 09/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2019
Retificação por incorreção do Item 4.2 do Edital nº09/2019, leia-se:
4.2 O valor estimado máximo para atender as despesas com o objeto do
presente Pregão é de R$46.801,00 (quarenta e seis mil, oitocentos e um reais).
Retificação por incorreção do anexo I – Termo de Referência, correção na
quantidade, Leia-se:
Aquisição de móveis de escritório para o setor legislativo da Câmara Municipal
de Guaratuba, conforme quantidade e especificações abaixo:
Unid.

Especificação

38

MESA DE TRABALHO RETA PÉ PAINEL COM TAMPO ÚNICO E GAVETEIRO
TIPO :
Mesa ergonômica de Trabalho reta, comprimento: 1200 mm, na profundidade de
600 mm. Altura padrão do chão até a superfície de trabalho de 740 mm.
SUPERFÍCIE DE TRABALHO:
Composta por tampo único em MDF com espessura de 30 mm, revestido com
laminado melamínico de baixa pressão de primeira qualidade em ambas as faces
(BP) lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto, 02 mm de espessura,
colado, na mesma cor do laminado, com raio de 2,5 mm conforme normas da ABNT.
Fixação dos tampos por meio de parafuso minifix com tambor de giro de montagem
rápida confeccionado em minifix.
PAINÉIS LATERAIS:
Painéis em MDF, com espessura de 15 mm, revestido com laminado melamínico
de baixa pressão de primeira qualidade em ambas as faces no mesmo padrão da
superfície de trabalho.
Bordas retas em poliestireno de alto impacto, com 300 mm de espessura, colado,
na mesma cor e tonalidade do laminado.
PAINEIL FRONTAL INFERIOR – SAIA:
Painel com espessura de 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa
pressão de primeira qualidade em ambas as faces, no mesmo padrão de superfície
de trabalho.
Tem função estrutural, sendo fixado nos painéis laterais, fazendo a união destes
elementos com fixação através de minifix, com tambor.
NIVELAMENTO:
Os pés painéis são dotados de sapatas niveladoras reguláveis de polipropileno
injetado e haste metálica com regulagem através de rosca M6, com recurso de 10
mm de regulagem para nivelamento com o piso. A regulagem se dá por meio de
bucha com porca aplicada na parte inferior do pé painel.
PADRÕES:
O padrão de cor escolhido: GRI/GRI
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ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSA COM 04 GAVETAS
TIPO:
Arquivo para pasta suspensa com quatro gavetas – medindo 465 mm de largura,
450 mm de profundidade e 1330 mm de altura.
ESTRUTURA:
Corpo totalmente em MDF com 15 mm de espessura, com encabeçamento lateral
reto, em poliestireno de alto impacto, 0,45 mm de espessura, na cor e tonalidade
do laminado.
TAMPO:
Tampo superior em MDF de 30 mm de espessura, revestido com laminado
melamínico de baixa pressão de primeira qualidade em ambas as faces e com
encabeçamento lateral reto em poliestireno liso de alto impacto com 2,00 mm de
espessura na cor e tonalidade do laminado em todas as arestas.
GAVETA:
Gavetas em MDF 15 mm de espessura revestidas com laminado melamínico de
baixa pressão, na mesma cor do móvel, em poliestireno de alto impacto, 0,45 mm
de espessura, na cor e tonalidade do laminado. Frente das gavetas em MDF de 15
mm, revestido com melamínico baixa pressão encabeçamento lateral reto, em
poliestireno de alto impacto, 0,45 mm de espessura, na cor padrão, fixadas à gaveta
por meio de parafusos minifix.
CORREDIÇA METÁLICA:
Deslizamento por meio de corrediças metálicas apoiadas em aço estampado com
roletes de nylon alto lubrificantes, capacidade de carga de no mínimo 10 kg em
cada gaveta.
RODÍZIOS:
Rodízios em nylon de duplo giro, auto lubrificantes com eixo e haste de aço.
FECHADURA FRONTAL:
Posicionada no canto superior direito da gaveta superior com rotação de 360º,
lingueta sem rotação, própria para armário de madeira, com duas chaves, tipo
soprano.
PUXADOR:
Puxadores de alumínio reto na cor cinza, com capacidade de resistência ao esforço
de puxar e deslocar o corpo do móvel.
PADRÕES:
O padrão de cor escolhido:GRI/GRI

O padrão de cor escolhido: GRI/GRI
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ARMÁRIO ALTO
Armário Alto, com 02 portas de abrir, medindo 800 mm de largura, 450 mm de
profundidade e 1600 mm de altura, com duas portas de abrir e sem divisão central,
com três prateleiras.
ESTRUTURA:
Corpo, laterais, base, prateleira, com espessura 15 mm revestida em ambas as
faces com laminado melamínico de Baixa Pressão de primeira qualidade, superfície
lisa, topos revestidos com encabeçamento lateral reto em poliestireno, 0,45 mm de
espessura, colado, na cor e tonalidade do laminado. Portas com espessura 18 mm
revestida em ambas as faces com laminado melamínico de Baixa Pressão de
primeira qualidade, superfície lisa, topos revestidos e lateral reto em poliestireno,
100 mm de espessura, colado.
Tampo superior em MDF com 30 mm de espessura, revestido com laminado
melamínico de baixa pressão de primeira qualidade em ambas as faces, com a
lateral reta em poliestireno de alto impacto, 2,00 mm de espessura, colado, na cor
do laminado.
O fundo do armário, com espessura mínima de 0,6 mm, deverá ser encaixado
internamente com as laterais, tampo superior e base inferior.
PRATELEIRA:
Prateleiras em chapa de MDF, com espessura mínima de 15 mm, revestida em
ambas as faces com laminado melamínico de Baixa Pressão de primeira
qualidade, superfície lisa, topos laterais e frontal revestidos com encabeçamento
lateral reto em poliestireno de alto impacto com 1,00mm de espessura, na mesma
cor do laminado.
Prateleira fixa, estruturada por meio de parafusos tipo girofix. As demais prateleiras
estruturadas por meio de pinos de prateleira.
PORTAS:
Portas, em MDF, com espessura mínima de 15 mm, revestidas ambas as faces com
laminado melamínico de Baixa Pressão de primeira qualidade, superfície lisa, fosca
na cor do laminado desejado, topos (todos) revestidos em poliestireno liso de alto
impacto com 1,00mm de espessura. Fixadas com dobradiças caneco em aço
estampado, niquelada com abertura de 90°.
PUXADOR:
Puxadores de alumínio reto na cor cinza, com capacidade de resistência ao esforço
de puxar.
NIVELAMENTO:
Sapatas niveladores fixadas no topo da base através de buchas metálicas com
rosca, cravadas no MDF, com recurso de 10 mm de regulagem de altura. Base
Injetada em polipropileno na cor preta com regulagem através de rosca M6.
FECHADURA:
Fechadura frontal tipo cilindro, com rotação de 360º, lingueta sem rotação, própria
para armário de madeira, com duas chaves, tipo soprano.
PADRÕES:
O padrão de cor escolhido: GRI/GRI
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Armário Baixo
Armário Baixo, com 02 portas de abrir, medindo 800 mm de largura, 450 mm de
profundidade e 730 mm de altura, com duas portas de abrir e sem divisão central,
com uma prateleira.
ESTRUTURA:
Corpo, laterais, base, prateleira, com espessura 15 mm revestida em ambas as
faces com laminado melamínico de Baixa Pressão de primeira qualidade, superfície
lisa, topos revestidos com encabeçamento lateral reto em poliestireno, 100mm de
espessura, colado, na cor e tonalidade do laminado. Portas com espessura 15 mm
revestida em ambas as faces com laminado melamínico de Baixa Pressão de
primeira qualidade, superfície lisa, topos revestidos, lateral reto em poliestireno,
1,00 mm de espessura, colado.
Tampo superior em MDF com 30 mm de espessura, revestido com laminado
melamínico de baixa pressão de primeira qualidade em ambas as faces, com
encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto, 2,00 mm de espessura,
colado, na cor e tonalidade do laminado.
O fundo do armário, com espessura mínima de 06mm, deverá ser encaixado
internamente com as laterais, tampo superior e base inferior.
PRATELEIRA:
Prateleiras em chapa de MDF, com espessura mínima de 15 mm, revestida em
ambas as faces com laminado melamínico de Baixa Pressão de primeira
qualidade, superfície lisa, topos laterais e frontal revestidos em poliestireno de
alto impacto com 1,00 mm de espessura, na mesma cor do laminado.
Prateleira fixa, estruturada por meio de cavilhas e parafusos tipo girofix. As demais
prateleiras estruturadas por meio de pinos de prateleira.
PORTAS:
Portas, em MDF, com espessura mínima de 15 mm, revestidas ambas as faces com
laminado melamínico de Baixa Pressão de primeira qualidade, superfície lisa, na
cor do laminado desejado, topos (todos) em poliestireno liso de alto impacto com
1,00mm
de espessura. Fixadas com dobradiças caneco em aço estampado, niquelada com
abertura de 90°.
PUXADOR:
Puxadores de alumínio reto na cor cinza, com capacidade de resistência ao esforço
de puxar.
NIVELAMENTO:
Sapatas niveladores fixadas no topo da base através de buchas metálicas com
rosca, cravadas no MDF, com recurso de 10 mm de regulagem de altura. Base
Injetada em polipropileno na cor preta com regulagem através de rosca M6.
FECHADURA:
Fechadura frontal tipo cilindro, com rotação de 360º, lingueta sem rotação, própria
para armário de madeira, com duas chaves, tipo soprano.
PADRÕES:
O padrão de cor escolhido: GRI/GRI
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Estação de Trabalho (Mesa em ‘L’) Com Gaveteiro Suspenso
TIPO:
Estação de Trabalho com tampo em “L”, de profundidade de 600 mm. Possui
tamanho, sendo ele: 1500 X 1500. disponível na profundidade de 600 mm. Altura
padrão do chão até a superfície de trabalho de 740 mm.
SUPERFÍCIE DE TRABALHO:
Tampo em MDF com espessura de 30mm, revestido com laminado melamínico de
baixa pressão de primeira qualidade em ambas as faces (BP).
Encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto, 02 mm de
espessura, colado, na mesma cor e tonalidade do laminado, com raio de 2,5 mm
conforme normas da ABNT. Fixação do tampo aos pés painéis por meio de minifix
com tambor.
SUSTENTAÇÃO:
As estações de trabalho podem ser produzidas tanto em pés painéis quanto em
pés metálicos. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de
canto, fixados entre si em formato “L”, localizados nas extremidades contrárias aos
pés painéis.
Os Pés Painéis são em MDF, com espessura de 15 mm, revestido com laminado
melamínico de baixa pressão de primeira qualidade em ambas as faces no mesmo
padrão da superfície de trabalho.
PAINEIS FRONTAIS INFERIORES – SAIA:
Painéis com espessura de 15 mm, revestidos com laminado melamínico de baixa
pressão de primeira qualidade em ambas as faces, no mesmo padrão de superfície
de trabalho.
Tem função estrutural, sendo fixados nos painéis laterais, fazendo a união destes
elementos com fixação através de minifix, com tambor.
NIVELAMENTO:
Os pés painéis são dotados de sapatas niveladoras reguláveis de polipropileno
injetado e haste metálica com regulagem através de rosca M6, com recurso de 10
mm de regulagem para nivelamento com o piso. A regulagem se dá por meio de
bucha e porca aplicada na parte inferior do pé painel.
PADRÕES:
O padrão de cor escolhido: cor GRI/GRI
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ESTANTE DE AÇO DESMONTÁVEL COM 5 PRATELEIRAS.

DESCRIÇÃO: ESTANTE EM AÇO , PARA 25KG.
REQUISITOS: A estante deve atender às exigências conferidas à
qualidade do produto, fabricado de acordo com as normas vigentes.
Observando o que dispõe as prescrições contidas no Art. 39, VIII, da
lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), produzido de
acordo com as descrições estabelecidas neste Termo de Referência,
ilibado de erros ou vícios de projeto, resguardando padrão de qualidade
e esmero na fabricação.
DIMENSÕES: (L) 902MM x (H) 1980MM x (P) 420MM - Tolerâncias
dimensionais: +/- 5 mm. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Construída em
chapas de aço tipo ABNT 1008 a ABNT 1020, conforme a ABNT NBR
87:2000 –Colunas, base e prateleiras: Em chapa de aço laminada a
frio. 12 (seis) prateleiras, chapa: #26;
TRATAMENTO ANTICORROSIVO: Partes metálicas com aplicação de
tratamento anti-ferruginoso por fosfatização química, banhos
sucessivos à quente constando de desengraxante, decapante,
fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares
adequados de preparação para pintura. O material deve ser decapado
em solução ácida para remoção de camada de oxidação e de carepas,
posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de
decapagem., executado conforme as Normas: ABNT NBR 8094:1983
– Material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição
à névoa salina; ABNT NBR 8095:1983 – Material metálico revestido e
não revestido, corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada.
REQUISITOS DE PINTURA: Pintura em epóxi-pó híbrida, aplicada por
disposição eletrostática, acabamento texturizado e livre de defeitos, cor
cinza ≥ μ60, polimerizada em estufa e curada a 220°C, executado
conforme as Normas: ABNT NBR 10443:2008 – Tintas e vernizes Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas
– Métodos de ensaio; ABNT NBR 11003:2009 – Determinação da
aderência.
GARANTIA: 05 anos contra defeitos de fabricação e de acordo com as
prescrições contidas no Art. 39, VIII, da lei nº. 8.078/90 (Código de
Defesa do Consumidor), contados a partir da data da entrega e
aceitação dos produtos, relativa ao produto e seus componentes,
mesmo após descontinuidade de fabricação neste período.
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Retificação por incorreção do anexo II – Modelo da Proposta de Preços, correção
na quantidade, Leia-se:
DO OBJETO:

1.1. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÓVEIS DE ESCRITÓRIO com as
características e especificações constantes deste Edital.
1.2. O valor global da nossa proposta é R$ _______________ (por extenso).
Item

QTD

01

38

02

04

03

07

04

01

05

07

06

05

Descrição do Produto

Valor Unit.

Valor Total

Mesa de Trabalho Reta Pé Painel com Tampo
Único Gaveteiro Suspenso 02 gavetas, medindo
370 mm de largura, 369 mm de profundidade e
altura de 290 mm.
Armário Alto, Armário Alto, com 02 portas de
abrir, medindo 800 mm de largura, 450 mm de
profundidade e 1600 mm de altura, com duas
portas de abrir e sem divisão central, com três
prateleiras.

Armário Baixo, com 02 portas de abrir, medindo
800 mm de largura, 450 mm de profundidade e
730 mm de altura, com duas portas de abrir e
sem divisão central, com uma prateleira.
Arquivo para pasta suspensa com quatro
gavetas – medindo 465 mm de largura, 450 mm
de profundidade e 1330 mm de altura.
Estação de Trabalho com tampo em “L”, de
profundidade de 600 mm. Possui tamanho,
sendo ele: 1500 X 1500. disponível na
profundidade de 600 mm. Altura padrão do chão
até a superfície de trabalho de 740 mm.
Estante em Aço, 5 prateleiras – capacidade
25KG

Guaratuba, 04 de novembro de 2019.

MICHELLI SANTOS DA SILVEIRA DA ROSA
PREGOEIRA
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Expediente:
Mesa Diretora:
CLAUDIO NAZARIO DA SILVA - Presidente
PAULINA JAGHER MUNIZ – Vice-Presidente
SERGIO ALVES BRAGA – 1° Secretário
MARIA DA SILVA BATISTA – 2ª Secretária
Vereadores:
Alex Elias Antun
Donizete Pinheiro dos Santos
Gabriel Nunes dos Santos
Itamar Cidral da Silveira Junior
Laudi Carlos de Santi
Mordecai Magalhães de Oliveira
Nei José de Barros Stoqueiro
Paulo Éder de Araújo
Vilson Krüger da Luz
Câmara Municipal de Guaratuba – Paraná - Rua Carlos Mafra, 494 Centro - CEP 83280-000

