
 

 

                                             
 

ADENDO I AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 SESI-DR/TO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2018 SESI-DR/TO 
 
OBJETO: Aquisição de mobiliário destinado a atender as demandas do Departamento 

Regional do SESI-TO, na forma de Registro de Preço, relativo aos lotes 
remanescentes 02, 03 e 04. 

 
O SESI-DR/TO, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, no uso de 

suas atribuições, retifica através do presente adendo, o edital de Pregão Presencial nº 
007/2018 SESI-DR/TO, referente o item 05 do Termo de Referência, relativo os 
Documentos Técnicos dos lotes 02, 03 e 04, passando a Especificação Técnica dos lotes 
supracitados para a seguinte redação: 

 
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA / ITEM 05 - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA, 
TÉCNICAS E QUANTITATIVOS DO OBJETO: 
 
 

LOTE 02– ARMÁRIOS  

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. 

01 

ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS. 

Armário baixo com duas portas, em MDF 

melamínico de 18mm em cor a definir nas duas 

faces, chave escamoteáveis trancando as duas 

portas, corpo, prateleira e fundo do armário em 

MDF melamínico de 18mm na cor a definir, as 

portas deverão ser em MDF melamínico de 

18mm e revestidas na cor a definir nas duas 

faces, puxador embutido reto com a face da 

porta, tipo concha e produzido em alumínio 

anodizado com ponteiras de acabamento em liga 

de metal com bronze e com acabamento aço 

cromado, com 01 (uma) prateleira internas em 

MDF melamínico nas duas face de 18mm  com 

suporte de prateleira metálico niquelado ou 

similar com regulagem de altura 32mm, borda da 

porta em PVC rígido de 2mm na mesma cor e 

tonalidade da porta e  PVC rígido de 1mm na cor 

a definir para bordear a caixa do armário e 

prateleiras colado com cola a 200º graus de 

temperatura pelo processo hot-melt, dobradiças 

metálicas de 270º graus de giro de abertura das 

portas, fixação do armário  com parafusos girofix 

ou similar, tampo do armário tipo chapéu em 

MDF melamínico de 25mm na cor a definir, nas 

Un. 10 



 

 

duas faces com as bordas revestidas em PVC 

em cor a definir rígido de 3mm de espessura, 

rodapé em metal com pintura eletrostática epóxi 

pó preto fosco e sapatas niveladoras de piso. 

Medidas: 740 x 800 x 500mm (A x L x P). 

02 

ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS 

Armário Alto com duas portas, em MDF 

melamínico nas duas faces de 18mm em cor a 

definir, 2 chaves escamoteáveis trancando as 

duas portas, com a fechadura tipo Cremona em 

aço niquelado ou aço inox, corpo do armário, 

prateleira e fundo do armário em MDF 

melamínico de 18mm na cor a definir. As portas 

deverão ser em MDF melamínico de 18mm e 

revestidas , em cor a definir, puxador embutido 

reto com a face da porta, tipo concha e produzido 

em alumínio anodizado  com ponteiras de 

acabamento em liga de metal com bronze e com 

acabamento aço cromado, 03 prateleira internas 

em MDF melamínico nas duas face de 18mm  

com suporte de prateleira metálico niquelado ou 

similar com regulagem de altura e furação 32mm, 

borda das portas em PVC rígido de 2mm na 

mesma cor e tonalidade da porta e  PVC rígido 

de 1mm na cor do MDF para bordear a caixa do 

armário e prateleiras colado com cola a 200º 

graus de temperatura pelo processo hot-melt, 

dobradiças metálicas de 270º graus de giro de 

abertura das portas, fixação do armário  com 

parafusos girofix ou similar, tampo do armário tipo 

chapéu em MDF melamínico de 25mm na cor a 

definir  nas duas faces com as bordas revestidas 

em PVC rígido de 3mm de espessura, rodapé em 

metal com pintura eletrostática epóxi pó cor preto 

e sapatas niveladoras de piso. 

Medidas:1600 x 800 x 500mm (A x L x P). 

Un. 20 

03 

GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 

Gaveteiro volante com 1 gaveta baixa de 

(344x450x39)mm para porta trecos metálica com 

pintura eletrostática epóxi pó preto fosco e 3 

gavetas media (344x450x83mm) metálicas com 

pintura eletrostática epóxi pó preto fosco, 

fechadura frontal cilíndrica trancando todas as 

gavetas com a chave escamoteáveis, corpo do 

gaveteiro em MDF melamínico de 18mm na cor a 

definir nas duas faces, com acabamento dos 

bordos em PVC rígido de 2mm para bordear as 

Un. 15 



 

 

peças em MDF interno e externo deverá ser 

colado com cola a 200º graus de temperatura 

pelo processo hot-melt, frente das gavetas em 

MDF melamínico de 18mm na cor a definir nas 

duas faces com puxador embutido tipo concha e 

produzido em liga de metal com bronze com 

acabamento aço escovado e revestimento das 

bordas em PVC rígido a definir na dimensão de 

2mm de espessura colado com cola a 200º graus 

de temperatura pelo processo hot-melt, para 

bordear as frentes das gavetas, tampo do 

gaveteiro tipo chapéu em MDF melamínico de 

25mm na cor a definir nas duas faces com 

acabamento dos bordos em PVC rígido na 

dimensão de 3mm de espessura colado com cola 

a 200º graus de temperatura pelo processo hot-

melt. Fixação do gaveteiro com parafusos girofix 

ou similar, corrediças metálicas telescópicas de 

extração total das gavetas com pintura 

eletrostática epóxi pó preto fosco, rodízio duplo 

de 80mm preto com capa protetora, fixado com 

parafusos de metal zincado e bucha metálicas.  

Medidas:600 x 410 x 500mm ( A x L x P ). 

04 

ARMÁRIO ALTO / PASTA SUSPENSA: 

Armário Alto com duas portas, em MDF 

melamínico nas duas face de 18mm, 2 chaves 

escamuteáveis trancando as duas portas, com a 

fechadura tipo Cremona em aço niquelado ou 

aço inox, corpo do armário, prateleira e fundo do 

armário em MDF melamínico de 18mm na cor a 

definir, as portas deverão em MDF melamínico 

de 18mm na cor a definir, puxador embutido reto 

com a face da porta, tipo concha e produzido em 

alumínio anodizado com ponteiras de 

acabamento em liga de metal com aço cromado, 

01 prateleira internas em MDF melamínico nas 

duas face de 18mm  com suporte de prateleira 

metálico niquelado ou similar com regulagem de 

altura e furação 32mm, 04 quadros internos 

metálicos para pasta suspensa com corrediças 

telescópicas reforçadas resistência a 55kg com 

pintura eletrostática epóxi pó cor a definir / 

medidas 764X410X95mm. Borda das portas em 

PVC rígido de 2mm na mesma cor e tonalidade 

da porta e  PVC rígido de 1mm na cores a definir 

para bordear a caixa do armário e prateleiras 

colado com cola a 200º graus de temperatura 

pelo processo hot-melt, dobradiças metálicas de 

270º graus de giro de abertura das portas, 

UN 05 



 

 

fixação do armário  com parafusos girofix ou 

similar, tampo do armário tipo chapéu em MDF 

melamínico de 25mm nas cores a definir as duas 

faces com as bordas revestidas em PVC rígido 

de 3mm de espessura, rodapé em metal com 

pintura eletrostática epóxi pó cor a definir e 

sapatas niveladoras de piso.  

Medidas:1600 x 800 x 500mm (A x L x P). 

DOCUMENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS DO MOBILIÁRIO - LOTE 02 

É parte integrante da Proposta, informações contendo as características do 

material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e/ou procedência. 

Não será aceito proposta comercial com especificação técnica genérica, ou com 

indicação de mais de uma marca para cada produto, ou simplesmente com 

dizeres “conforme edital”. 

Para as estruturas metálicas e os componentes plásticos, deverá ser apresentada 

declaração de garantia de 05 (cinco) anos para estruturas e componentes 

plásticos, incluindo a assistência técnica, registrada em cartório com firma 

reconhecida, sob pena de não aceitação da proposta no caso de descumprimento 

desta solicitação, indicando o CNPJ, a razão social e endereço com telefone e 

correio eletrônico da empresa, além da descrição do nome da pessoa 

responsável pela assistência técnica, com telefone celular, correio eletrônico, 

endereço, identidade e CPF. 

A licitante deverá apresentar junto com a proposta de preços declaração em 

papel timbrado, assinada por representante devidamente constituído e indicando 

a si própria como prestadora da manutenção ou indicando empresa autorizada a 

prestar manutenção, sempre que solicitado, através de empresa legalmente 

constituída e estabelecida no Estado do Tocantins, e dar garantia de 05 (cinco) 

anos nos itens cotados. 

 

LOTE 3 – CADEIRAS 

ITEM DESCRIÇÃO  UNID QUANT 

01 

CADEIRA GIRATÓRIA / DIGITADOR 

Cadeira Giratória digitador sem braços 

Assento - Internamente moldado em madeira 

compensada multilaminada com tratamento 

imunizante, com 15 mm de espessura, prensado 

à quente, moldado anatomicamente, com borda 

frontal arredondada. 

Espuma injetada em poliuretano de alta 

resiliência, densidade média de 50 kg/m³, 

moldada anatomicamente, com bordas 

arredondadas. Espessura média da espuma do 

Un.  40 



 

 

assento 50 mm. Contra assento com capa de 

proteção injetado em polipropileno, com bordas 

arredondadas que dispensam o uso de perfil de 

PVC.  

Dimensões: 465mm de largura x 450mm de 

profundidade. 

Encosto - Em polipropileno injetado com 

nervuras estruturais de reforço, em formato 

anatômico. Estofados com espuma injetada em 

poliuretano de alta resiliência, densidade média 

de 45 kg/m³, moldados anatomicamente, com 

45mm de espessura, com bordas arredondadas. 

Contra encosto com capa de proteção injetado 

em polipropileno, com bordas arredondadas que 

dispensam o uso de perfil de PVC.  

Dimensões: 380mm de largura x 350mm de 

altura. 

Revestimento - Revestimento em tecido tipo 

crepe 100% poliester, com 360 gramas por 

metro linear, com performance de abrasão: DIN 

53863-2/79, classificação 5;  Piling: JIS-I-1076ª ( 

IPT ) DC 33 ASTM-D 3512/82 classificação 5;  

Flamabilidade: NBR 9442/1986 , ISO 

6940/1984, DIN 75200/80 classificação 5:  

Solidez à luz DIN 5400/83 Xenotest 200 horas 

fade-o-meter:  Tensão e alongamento: ASTM-D 

5035/95, classificação 5. 

Base - Giratória com cinco hastes, em nylon 

injetado com reforço interno, dotada de cinco 

rodízios duplos, giratórios, com cavaletes e pista 

de rolamento em nylon, eixo vertical em aço e 

rodas com 50mm de diâmetro. 

Coluna central em tubo de aço de diâmetro 

50,8mm em chapa 1,5 mm, travada na coluna 

por sistema pneumático e na parte superior 

bucha injetada em poliacetal, pistão a gás com 

100 mm de curso, com o gás atuando como 

mola amortecedora de impactos. 

Suporte do assento feito por mecanismo que 

permite regulagem milimétrica de altura, feita 

através de alavanca com bloqueio em qualquer 

posição. 

O encosto possui regulagem de altura com 

ajuste telescópico e sistema de cremalheira, 

regulagem de inclinação feita através de 



 

 

alavanca com bloqueio em qualquer posição, ou 

livre flutuação. Mecanismo multifuncional com 

inclinação do encosto e regulagem de altura do 

assento através de alavancas independentes 

As fixações gerais são feitas através de porcas / 

garras fixadas à madeira, e parafusos de ¼ x ¾.  

Todos componentes metálicos deverão receber 

tratamento em banho desengraxante, 

decapagem e fosfatização. 

Pintura - Aplicada pelo processo de deposição 

eletrostática em tinta epóxi-pó, na cor preta, com 

camada mínima de 90  e polimerização em 

estufa na temperatura de 180º C. 

02 

CADEIRA GIRATÓRIA / DIGITADOR COM 

BRAÇOS: Cadeira Giratória digitador com 

braços 

Assento - Internamente moldado em madeira 

compensada multilaminada com tratamento 

imunizante, com 15 mm de espessura, prensado 

à quente, moldado anatomicamente, com borda 

frontal arredondada. 

Espuma injetada em poliuretano de alta 

resiliência, densidade média de 50 kg/m³, 

moldada anatomicamente, com bordas 

arredondadas. 

Espessura média da espuma do assento 40 

mm. Contra assento com capa de proteção 

injetado em polipropileno, com bordas 

arredondadas que dispensam o uso de perfil de 

PVC.  

Dimensões: 465mm de largura x 450mm de 

profundidade. 

Encosto - Em polipropileno injetado com 

nervuras estruturais de reforço, em formato 

anatômico. Estofados com espuma injetada em 

poliuretano de alta resiliência, densidade média 

de 45 kg/m³, moldados anatomicamente, com 40 

mm de espessura, com bordas arredondadas. 

Contra encosto com capa de proteção injetado 

em polipropileno, com bordas arredondadas que 

dispensam o uso de perfil de PVC.  

Dimensões: 380mm de largura x 350mm de 

altura. 

Revestimento - Revestimento em tecido tipo 

Un.  51 



 

 

crepe 100% poliester, com 360 gramas por 

metro linear, com performance de abrasão: DIN 

53863-2/79, classificação 5; Piling: JIS-I-1076ª ( 

IPT ) DC 33 ASTM-D 3512/82 classificação 5;  

Flamabilidade: NBR 9442/1986, ISO 6940/1984, 

DIN 75200/80 classificação 5:  Solidez á luz DIN 

5400/83 Xenotest 200 horas fade-o-meter:  

Tensão e alongamento: ASTM-D 5035/95, 

classificação 5. 

Base - Giratória com cinco hastes, em nylon 

injetado com reforço interno, dotada de cinco 

rodízios duplos, giratórios, com cavaletes e pista 

de rolamento em nylon, eixo vertical em aço e 

rodas com 50mm de diâmetro. 

Coluna central em tubo de aço de diâmetro 50,8 

mm em chapa 1,5 mm, travada na coluna por 

sistema pneumático e na parte superior bucha 

injetada em poliacetal, pistão a gás com 100 mm 

de curso, com o gás atuando como mola 

amortecedora de impactos. 

Suporte do assento feito por mecanismo que 

permite regulagem milimétrica de altura, feita 

através de alavanca com bloqueio em qualquer 

posição. 

O encosto possui regulagem de altura com 

ajuste telescópico e sistema de cremalheira, 

regulagem de inclinação feita através de 

alavanca com bloqueio em qualquer posição, ou 

livre flutuação. Mecanismo multifuncional com 

inclinação do encosto e regulagem de altura do 

assento através de alavancas independentes 

As fixações gerais são feitas através de porcas / 

garras fixadas à madeira, e parafusos de ¼ x ¾.  

Todos componentes metálicos deverão receber 

tratamento em banho desengraxante, 

decapagem e fosfatização. 

Braços - Braço em forma de “T”, injetado em 

polipropileno com alma de aço, regulagem de 

altura em 07 posições através de botão, e apoio 

de braço fixado, fixados ao assento através de 

parafusos de ¼ x ¾  e porcas garra fixadas à 

madeira. 

Pintura - Aplicada pelo processo de deposição 

eletrostática em tinta epóxi-pó, na cor preta, com 

camada mínima de 90  e polimerização em 



 

 

estufa na temperatura de 180º C. 

03 

CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR / GERENTE: 

Cadeira Giratória Alta com braços para 

Direção / Gerências 

Assento - Internamente moldado em madeira 

compensada multilaminada com tratamento 

imunizante, com 15 mm de espessura, prensado 

à quente, moldado anatomicamente, com borda 

frontal arredondada. 

Espuma injetada em poliuretano de alta 

resiliência, densidade média de 50 kg/m³, 

moldada anatomicamente, com bordas 

arredondadas. Espessura média da espuma do 

assento 50 mm. Contra assento com capa de 

proteção injetado em polipropileno, com bordas 

arredondadas que dispensam o uso de perfil de 

PVC.  

Dimensões: 465mm de largura x 450mm de 

profundidade. 

Encosto - Em polipropileno injetado com 

nervuras estruturais de reforço, em formato 

anatômico. Estofados com espuma injetada em 

poliuretano de alta resiliência, densidade média 

de 45 kg/m³, moldados anatomicamente, com 

45mm de espessura, com bordas arredondadas. 

Contra encosto com capa de proteção injetado 

em polipropileno, com bordas arredondadas que 

dispensam o uso de perfil de PVC.  

Dimensões: 420mm de largura x 460 de altura. 

Revestimento - Revestimento em tecido tipo 

crepe 100% poliester, com 360 gramas por 

metro linear, com performance de abrasão: DIN 

53863-2/79, classificação 5;  Piling: JIS-I-1076ª ( 

IPT ) DC 33 ASTM-D 3512/82 classificação 5;  

Flamabilidade: NBR 9442/1986 , ISSO 

6940/1984, DIN 75200/80 classificação 5:  

Solidez á luz DIN 5400/83 Xenotest 200 horas 

fade-o-meter:  Tensão e alongamento: ASTM-D 

5035/95, classificação 5. 

Base - Giratória com cinco hastes, em nylon 

injetado com reforço interno, dotada de cinco 

rodízios duplos, giratórios, com cavaletes e pista 

de rolamento em nylon, eixo vertical em aço e 

rodas com 50mm de diâmetro. 

Coluna central em tubo de aço de diâmetro 50,8 
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mm em chapa 1,5 mm, travada na coluna por 

sistema pneumático e na parte superior bucha 

injetada em poliacetal, pistão a gás com 100mm 

de curso, com o gás atuando como mola 

amortecedora de impactos. 

Suporte do assento feito por mecanismo que 

permita regulagem milimétrica de altura, feita 

através de alavanca com bloqueio em qualquer 

posição. 

O encosto deve possuir regulagem de altura 

com ajuste telescópico e sistema de 

cremalheira, regulagem de inclinação feita 

através de alavanca com bloqueio em qualquer 

posição, ou livre flutuação. Mecanismo 

multifuncional com inclinação do encosto e 

regulagem de altura do assento através de 

alavancas independentes 

As fixações gerais são feitas através de porcas / 

garras fixadas à madeira, e parafusos de ¼ x ¾.  

Todos os componentes metálicos deverão 

receber tratamento em banho desengraxante, 

decapagem e fosfatização. 

Braços - Braço em forma de “T”, injetado em 

polipropileno com alma de aço, regulagem de 

altura em 07 posições através de botão, e apoio 

de braço fixado, fixados ao assento através de 

parafusos de ¼ x ¾ e porcas garra fixadas à 

madeira. 

Pintura - Aplicada pelo processo de deposição 

eletrostática em tinta epóxi-pó, na cor preta, com 

camada de 50 a 70  e polimerização em estufa 

na temperatura de 180º C. 

04 

BANQUETA FIXA PARA LABORATÓRIO: 

Banqueta fixa para laboratório, sem encosto; 

estrutura em aço tubular com parede de no 

mínimo ½ mm, pintura em epóxi preta e assento 

circular em madeira / MDF, diâmetro de 300mm 

/ espessura de 30mm, envernizado, fixado por 

parafusos autoatarrachantes; altura: mínima de 

70 cm, máxima de 75 cm; apoio para os pés 

circular; 3 / 4 pés com ponteira de polipropileno 

na cor preta; pintura eletrostática na cor preta, 

com tratamento de fosfatização antiferruginosa.  

Un. 40 
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LUGARES COM BRAÇOS: 

Assento - Internamente moldado em madeira 

compensada multilaminada com tratamento 

imunizante, com 15 mm de espessura, prensado 

à quente, moldado anatomicamente, com borda 

frontal arredondada. 

Espuma injetada em poliuretano de alta 

resiliência, densidade média de 50 kg/m³, 

moldada anatomicamente, com bordas 

arredondadas. Espessura média da espuma do 

assento 50mm. Contra assento com capa de 

proteção injetado em polipropileno, com bordas 

arredondadas que dispensam o uso de perfil de 

PVC.  

Dimensões: 480mm de largura x 450mm de 

profundidade. 

 

Encosto - Em polipropileno injetado com 

nervuras estruturais de reforço, em formato 

anatômico. 

Estofados com espuma injetada em poliuretano 

de alta resiliência, densidade média de 45 

kg/m³, moldados anatomicamente, com 45mm 

de espessura, com bordas arredondadas. 

Contra encosto com capa de proteção injetado 

em polipropileno, com bordas arredondadas que 

dispensam o uso de perfil de PVC.  

Dimensões: 440mm de largura  x 410 de altura. 

Revestimento - Revestimento em tecido tipo 

crepe 100% poliester, com 360 gramas por 

metro linear, com performance de abrasão: DIN 

53863-2/79, classificação 5 ;  Piling: JIS-I-1076ª 

( IPT ) DC 33 ASTM-D 3512/82 classificação 5;  

Flamabilidade: NBR 9442/1986 , ISSO 

6940/1984, DIN 75200/80 classificação 5:  

Solidez á luz DIN 5400/83 Xenotest 200 horas 

fade-o-meter:  Tensão e alongamento: ASTM-D 

5035/95, classificação 5. 

Estrutura - Estrutura com travessa em tubo de 

aço de seção retangular 40 x 80 x 1.5 mm de 

espessura, com ponteiras de acabamento em 

polipropileno injetado. 

Colunas formadas por tubos de aço de seção 

oblongular, com encaixe estampado para a 

fixação da travessa, fixadas através de 



 

 

parafusos sextavados de 3/8” x 5 polegadas.  

Pés em tubo de aço com reforço estrutural, com 

capa protetora em polipropileno injetado 

envolvendo toda a parte superior e lateral dos 

pés, dotado de 2 sapatas niveladoras nas 

extremidades, para corrigir eventuais desníveis 

do piso. 

Suporte do encosto em lâmina de aço vincado 

com espessura mínima de 5mm. 

Braços - Par de braços injetados em poliuretano 

integral Skyn, para cada assento.  

06 

CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA – SEM 

BRAÇOS: 

Cadeira Interlocutor Fixa – sem braços 

Poltrona fixa de diálogo/espera com espaldar 

médio com espuma anatômica de poliuretano 

HR flexível injetada densidade 55 +/- 5,0 Kg/m3 

no assento e encosto anatômico com saliência 

para perfeito apoio da região lombar, assento 

com bordas frontais e laterais arredondadas 

para não prejudicar circulação sanguínea dos 

membros inferiores do usuário, base com pouca 

ou nenhuma conformação (conforme NR-17 

MTE 1990). Estrutural do encosto em poliamida 

6.6 (nylon com fibra de vidro), polipropileno 

copolímero de alta performance, resina de 

poliéster com fibra de vidro, ou material á partir 

de resina plástica de similar desempenho, 

injetado sob alta pressão, assento com 

estrutural em madeira compensada 

multilaminada prensada e resinada de 14 mm de 

espessura e capas de proteção e acabamento 

do assento e encosto em polipropileno injetado 

em alta pressão, dispensando a utilização de 

perfis de PVC para acabamento. 

Dimensões de assento: 465mm de largura x 

430mm de profundidade x 30 mm de espessura 

mínima da espuma. 

Dimensões de encosto: 400mm de largura x 

380mm de altura x 30mm de espessura mínima 

da espuma. 

Junção de assento e encosto executada á partir 

de haste tipo lâmina, com espessura mínima de 

5,00 mm, provida de vinco externo para reforço 

estrutural, com largura mínima de 76mm, 
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possibilitando fixação no assento por quatro 

parafusos, bem como no estrutural do encosto, 

ancorados em porcas de garra com rosca ¼”. 

Tratamento de superfície da junção através de 

pintura á pó, pelo processo de deposição 

eletrostática, passando pelos processos de 

desengraxe, estabilização, tratamento 

antiferruginoso e posterior secagem em estufa à 

200 – 250 ºC, com deposição de 

aproximadamente 50 micra, suportando um 

mínimo de 500 horas de salt spray. 

Revestimento em tecido tipo crepe 100% 

poliester, com 360 gramas por metro linear, com 

performance de abrasão: DIN 53863-2/79, 

classificação 5 ;  Piling: JIS-I-1076ª ( IPT ) DC 

33 ASTM-D 3512/82 classificação 5;  

Flamabilidade: NBR 9442/1986 , ISSO 

6940/1984, DIN 75200/80 classificação 5:  

Solidez á luz DIN 5400/83 Xenotest 200 horas 

fade-o-meter:  Tensão e alongamento: ASTM-D 

5035/95, classificação 5. 

Estrutura fixa do tipo continua, fabricada em aço 

tubular de diâmetro de 1” com espessura de 

2,25mm curvado em máquina específica, com 

flange fabricada em chapa de aço 1010/1020 de 

estampada e repuxada. Unidos pelo sistema de 

solda MIG, os componentes metálicos deverão 

receber banho de desengraxamento e, 

posteriormente, pintura eletrostática do tipo 

epóxi-pó com cura em estufa a 220ºC na cor 

preto. 

07 

CADEIRA GIRATÓRIA ATENDENTE COM 

BRAÇOS: 

Cadeira Giratória digitador com braços 

Assento - Internamente moldado em madeira 

compensada multilaminada com tratamento 

imunizante, com 15 mm de espessura, prensado 

à quente, moldado anatomicamente, com borda 

frontal arredondada. 

Espuma injetada em poliuretano de alta 

resiliência, densidade média de 50 kg/m³, 

moldada anatomicamente, com bordas 

arredondadas. 

Espessura média da espuma do assento 40 

mm. Contra assento com capa de proteção 

injetado em polipropileno, com bordas 

arredondadas que dispensam o uso de perfil de 
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PVC.  

Dimensões: Altura Max(760mm) 

Min(660mm) Dimensões Assento Larg(430mm) 

Prof(390) Dimensões Encosto Larg(390mm) 

Alt(290). 

Encosto - Em polipropileno injetado com 

nervuras estruturais de reforço, em formato 

anatômico. Estofados com espuma injetada em 

poliuretano de alta resiliência, densidade média 

de 45 kg/m³, moldados anatomicamente, com 40 

mm de espessura, com bordas arredondadas. 

Contra encosto com capa de proteção injetado 

em polipropileno, com bordas arredondadas que 

dispensam o uso de perfil de PVC.  

Dimensões: 380mm de largura x 350mm de 

altura. 

Revestimento - Revestimento em tecido tipo 

crepe 100% poliester, com 360 gramas por 

metro linear, com performance de abrasão: DIN 

53863-2/79, classificação 5;  Piling: JIS-I-1076ª ( 

IPT ) DC 33 ASTM-D 3512/82 classificação 5;  

Flamabilidade: NBR 9442/1986 , ISSO 

6940/1984, DIN 75200/80 classificação 5:  

Solidez á luz DIN 5400/83 Xenotest 200 horas 

fade-o-meter:  Tensão e alongamento: ASTM-D 

5035/95, classificação 5. 

Base - Giratória com cinco hastes, em nylon 

injetado com reforço interno, dotada de cinco 

rodízios duplos, giratórios, com cavaletes e pista 

de rolamento em nylon, eixo vertical em aço e 

rodas com 50mm de diâmetro. 

Coluna central em tubo de aço de diâmetro 50,8 

mm em chapa 1,5 mm, travada na coluna por 

sistema pneumático e na parte superior bucha 

injetada em poliacetal, pistão a gás com 100 mm 

de curso, com o gás atuando como mola 

amortecedora de impactos. 

Suporte do assento feito por mecanismo que 

permite regulagem milimétrica de altura, feita 

através de alavanca com bloqueio em qualquer 

posição. 

O encosto possui regulagem de altura com 

ajuste telescópico e sistema de cremalheira, 

regulagem de inclinação feita através de 

alavanca com bloqueio em qualquer posição, ou 

livre flutuação. Mecanismo multifuncional com 



 

 

inclinação do encosto e regulagem de altura do 

assento através de alavancas independentes 

As fixações gerais são feitas através de porcas / 

garras fixadas à madeira, e parafusos de ¼ x ¾.  

Todos componentes metálicos deverão receber 

tratamento em banho desengraxante, 

decapagem e fosfatização. 

Braços - Braço em forma de “T”, injetado em 

polipropileno com alma de aço, regulagem de 

altura em 07 posições através de botão, e apoio 

de braço fixado, fixados ao assento através de 

parafusos de ¼ x ¾ e porcas garra fixadas à 

madeira. 

Pintura - Aplicada pelo processo de deposição 

eletrostática em tinta epóxi-pó, na cor preta, com 

camada mínima de 90  e polimerização em 

estufa na temperatura de 180º C. 

DOCUMENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS DO MOBILIÁRIO - LOTE 03 

É parte integrante da Proposta, informações contendo as características do 

material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e/ou procedência. 

Não será aceito proposta comercial com especificação técnica genérica, ou com 

indicação de mais de uma marca para cada produto, ou simplesmente com 

dizeres “conforme edital”. 

Para as estruturas metálicas e os componentes plásticos, deverá ser apresentada 

declaração de garantia de 05 (cinco) anos para estruturas e componentes 

plásticos, incluindo a assistência técnica, registrada em cartório com firma 

reconhecida, sob pena de não aceitação da proposta no caso de descumprimento 

desta solicitação, indicando o CNPJ, a razão social e endereço com telefone e 

correio eletrônico da empresa, além da descrição do nome da pessoa 

responsável pela assistência técnica, com telefone celular, correio eletrônico, 

endereço, identidade e CPF. 

A licitante deverá apresentar junto com a proposta de preços declaração em 

papel timbrado, assinada por representante devidamente constituído e indicando 

a si própria como prestadora da manutenção ou indicando empresa autorizada a 

prestar manutenção, sempre que solicitado, através de empresa legalmente 

constituída e estabelecida no Estado do Tocantins, e dar garantia de 05 (cinco) 

anos nos itens cotados. 

 

LOTE 04 – MESAS E ESTAÇÕES DE TRABALHO 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. 

01 
MESA RETANGULAR MULTIUSO – 

INFORMÁTICA 
Un.  



 

 

Mesa retangular Multiuso para informática, com 

tampo em MDF melamínico nas duas faces com 

espessura mínima de 18mm, bordas em PVC 

rígido de 3mm na mesma cor e tonalidade do 

tampo colado a quente com cola hot-melt a 200º 

graus de temperatura, Painel frontal em MDF 

melamínico nas duas faces com espessura 

mínima de 18mm bordas em PVC rígido de 

1mm na mesma cor e tonalidade do tampo 

colado a quente com cola hot-melt a 200º graus 

de temperatura. Estrutura para mesa retangular 

multiuso composta por 02 pedestais para serem 

estruturados através de painel frontal, 

conjugados com 01 calha de fiação e 01 suporte 

de CPU. 

Pedestais compostos por coluna e base em 

tubos de aço carbono laminado a frio e suporte 

do tampo em chapa de aço carbono laminada a 

frio.  

Base em seção redonda mínima de D38,10 mm 

e espessura mínima de 1,20 mm. Coluna em 

seção oblonga de 28x59 mm e espessura 

mínima de 1,20mm, contendo 02 rebites 

roscados com rosca M6 para estruturação do 

painel frontal. Suporte do tampo em chapa 

dobrada de espessura mínima de 1,90mm. 

Calha de fiação em formato “J” confeccionada 

em chapa de aço carbono, laminada a frio, com 

espessura mínima de 0,90 mm, com leito com 3 

divisões, sendo elétrica, telefonia e lógica. 

Suporte de CPU confeccionado em chapa de 

aço carbono, laminado a frio, com espessura 

mínima de 1,50 mm, com mecanismo de 

regulagem de altura e largura para ajuste da 

CPU, isento de rosca, parafusos ou manípulos. 

Todas as peças metálicas deverão ser unidas 

através de solda MIG (Metal Inert Gas).  

Acabamento de todos os componentes 

metálicos na cor a definir através de pintura à 

pó, realizada com pré-tratamento cerâmico à 

base de zircônio, em 2 estágios, seguido por 

secagem do pré-tratamento em estufa, 

resfriamento ao ar, aplicação de tinta em pó, 

finalizada com cura em estufa à temperatura 

mínima de 180°C e posterior resfriamento. 

Deverão complementar a estrutura sapatas 

niveladoras com diâmetro mínimo de 20 mm 
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sobre as quais a estrutura ficará apoiada. 

Medida: 700mmx600mmx700mm (L x P x A) 

02 

ESTAÇÃO DE TRABALHO / MESA 

RETANGULAR 

Mesa Retangular Ergonômica / Estação de 

Trabalho, superfície de trabalho em MDF 

melamínico nas duas faces com formato reto. 

Estruturas Laterais “i” confeccionada em aço 

SAE 1010-1020 conforme NBR 6658 e 

conformada por processo de estampagem. 

Base, coluna e suporte de fixação no tampo. 

Base do pé com raio de curvatura segmentado 

com dimensional de 500x70x710mm, chapa de 

aço #12 (2,65 mm) de espessura, com furos 

para fixar a coluna e sistema com rosca para 

fixação, coluna do pé estampada em chapa de 

aço #16 (1,60 mm) de espessura, encaixe para 

tampa PVC injetado no lado externo superior da 

coluna junto ao tampo para passagens de 

cabos, Internamente passagem de fiação com 

tampa metálica de saque fácil, furação 

estampados internamente na coluna tipo 

cremalheira para encaixe rápido de suportes 

metálicos. Na parte superior e inferior da coluna 

a fixação e através de parafusos a base e ao 

suporte de fixação ao tampo. Na parte externa 

da coluna de aço, 180 furos estampados a laser 

para permitir maior ventilação do cabeamento e 

com sapatas niveladoras de piso de 50mm de 

diâmetro.  

Travessas estruturais/calhas de fiação na chapa 

de aço #16 (1,60 mm) de espessura que permite 

a passagem horizontais dos cabos de elétrica, 

lógica e telefone em toda extensão da mesa, 

com dois suportes metálicos em “Ú” com dois 

furos para tomadas e dois furos para RJ- 45. 

Todas as peças metálicas com tratamento 

prévio com decapante, fosfatizante a frio e 

aplicação de primer rico em cromato de zinco ou 

alumínio e pintura aplicada pelo processo 

eletrostática epóxi pó.  Sem arestas, quinas 

vivas e/ou cortantes, parafusos aparentes, 

soldas com má qualidade estética ou pintura 

irregular e/ou manchadas.  

Superfície confeccionada em MDF com 

espessura de 25mm revestido em melamínico 

em ambas as faces, O formato da superfície 
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retangular fixada com parafusos e buchas 

metálicas com rosca M6, as bordas frontal e 

posterior com acabamento em fita de PVC rígido 

de 3mm de espessura com raio mínimo de 

2,5mm, bordas transversais com acabamento 

em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a 

quente pelo sistema holt-melt.  

Fachada frontal em MDF melamínico de 18mm 

com revestimento em ambas as faces, bordas 

com acabamento em  fita  de PVC  de 1 mm de 

espessura colada a quente pelo sistema holt-

melt, em todo seu perímetro, fixação através de 

suporte metálicos em  (L) direto ao tampo e a 

fachada frontal, através  de parafusos e buchas 

metálicas com rosca M6 para garantir maior 

sustentação do painel frontal, furação passa 

cabos 55mm de diâmetro junto ao tampo para 

passagem de cabos dotado de tampa plástico 

injetado em polipropileno.  

Medida: 1300mmx600mmx740mm (L x P x A). 

03 

ESTAÇÃO DE TRABALHO EM “L” 

Mesa Ergonômica / Estação de Trabalho, 

superfície de trabalho em MDF melamínico nas 

duas faces com formato em “L”. 

Estruturas Laterais “I” confeccionada em aço 

SAE 1010-1020 conforme NBR 6658 e 

conformada por processo de estampagem. 

Possui base, coluna e suporte de fixação no 

tampo. Base do pé com raio de curvatura 

segmentado com dimensional de 

500x70x710mm, chapa de aço #12 (2,65 mm) 

de espessura, com furos para fixar a coluna e 

sistema com rosca para fixação, coluna do pé 

estampada em chapa de aço #16 (1,60 mm) de 

espessura, encaixe para tampa PVC injetado no 

lado externo superior da coluna junto ao tampo 

para passagens de cabos, Internamente 

passagem de fiação com tampa metálica de 

saque fácil, furação estampados internamente 

na coluna tipo cremalheira para encaixe rápido 

de suportes metálicos. Na parte superior e 

inferior da coluna a fixação e através de 

parafusos a base e ao suporte de fixação ao 

tampo. Na parte externa da coluna de aço, 180 

furos estampados a laser para permitir maior 

ventilação do cabeamento e com sapatas 

niveladoras de piso de 50mm de diâmetro. 

Un. 
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Coluna de canto confeccionada em aço SAE 

1010-1020 conforme NBR 6658 e conformada 

por processo de estampagem na chapa de aço 

#16 (1,60 mm) de espessura com 02 saídas 

para encaixe das travessas estruturais 

metálicas, chapa triangular estampada na chapa 

de aço #12 (2,65 mm) de espessura para a 

fixação na coluna e no tampo coluna com 

parafusos e buchas metálicas com rosca M6, 

passagem vertical de fiação, furação 

estampados internamente na coluna tipo 

cremalheira para encaixe rápido de suportes 

metálicos, na parte externa da coluna de aço 

com 180 furos estampados a laser para permitir 

maior ventilação do cabeamento e com sapatas 

niveladoras de piso de 50mm de diâmetro.  

Travessas estruturais/calhas de fiação na chapa 

de aço #16 (1,60 mm) de espessura que permite 

a passagem horizontais dos cabos de elétrica, 

lógica e telefone em toda extensão da mesa, 

com dois suportes metálicos em “Ú” com dois 

furos para tomadas e dois furos para RJ- 45. 

Todas as peças metálicas com tratamento 

prévio com decapante, fosfatizante a frio e 

aplicação de primer rico em cromato de zinco ou 

alumínio e pintura aplicada pelo processo 

eletrostática epóxi pó.  Sem arestas, quinas 

vivas e/ou cortantes, parafusos aparentes, 

soldas com má qualidade estética ou pintura 

irregular e/ou manchadas.  

Superfície confeccionada em MDF com 

espessura de 25mm revestido em melamínico 

em ambas as faces, O formato da superfície em 

“L” fixada com parafusos e buchas metálicas 

com rosca M6, as bordas frontal e posterior com 

acabamento em fita de PVC rígido de 3mm de 

espessura com raio mínimo de 2,5mm, bordas 

transversais com acabamento em fita de PVC 

de 1 mm de espessura, colada a quente pelo 

sistema holt-melt. 

Fachada frontal em MDF melamínico de 18mm 

com revestimento em ambas as faces, bordas 

com acabamento em  fita  de PVC  de 1 mm de 

espessura colada a quente pelo sistema holt-

melt, em todo seu perímetro, fixação através de 

suporte metálicos em  (L) direto ao tampo e a 

fachada frontal, através  de parafusos e buchas 

metálicas com rosca M6 para garantir maior 

sustentação do painel frontal, furação passa 



 

 

cabos 55mm de diâmetro junto ao tampo para 

passagem de cabos dotado de tampa plástico 

injetado em polipropileno.  

Medidas: 

1300mm/600mmx1300mm/600x740mm ( L/P x 

L/P x A). 

04 

MESA DE REUNIÕES RETANGULAR - 

GRANDE; 

Mesa retangular / oblonga Ergonômica, 

superfície de trabalho em MDF melamínico nas 

duas faces com formato oval. 

Estruturas em formato “I” confeccionada em aço 

SAE 1010-1020 conforme NBR 6658 e 

conformada por processo de estampagem. 

Possui base, coluna e suporte de fixação no 

tampo. Base do pé com raio de curvatura 

segmentado com dimensional de 

500x70x710mm, chapa de aço #12 (2,65 mm) 

de espessura, com furos para fixar a coluna e 

sistema com rosca para fixação, coluna do pé 

estampada em chapa de aço #16 (1,60 mm) de 

espessura, encaixe para tampa PVC injetado no 

lado externo superior da coluna junto ao tampo 

para passagens de cabos, Internamente 

passagem de fiação com tampa metálica de 

saque fácil, furação estampados internamente 

na coluna tipo cremalheira para encaixe rápido 

de suportes metálicos. Na parte superior e 

inferior da coluna a fixação e através de 

parafusos a base e ao suporte de fixação ao 

tampo. Na parte externa da coluna de aço, 180 

furos estampados a laser para permitir maior 

ventilação do cabeamento e com sapatas 

niveladoras de piso de 50mm de diâmetro.  

Travessas estruturais centrais de 

ligamento/calhas de fiação na chapa de aço #16 

(1,60 mm) de espessura que permite a 

passagem horizontais dos cabos de elétrica, 

lógica e telefone em toda extensão da mesa, 

com dois suportes metálicos em “Ú” com dois 

furos para tomadas e dois furos para RJ- 45. 

Todas as peças metálicas com tratamento 

prévio com decapante, fosfatizante a frio e 

aplicação de primer rico em cromato de zinco ou 

alumínio e pintura aplicada pelo processo 

eletrostática epóxi pó.  Sem arestas, quinas 

vivas e/ou cortantes, parafusos aparentes, 

soldas com má qualidade estética ou pintura 
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irregular e/ou manchadas.  

Superfície confeccionada em MDF com 

espessura de 25mm revestido em melamínico 

em ambas as faces, O formato da superfície 

oval fixada com parafusos e buchas metálicas 

com rosca M6, as bordas frontal e posterior com 

acabamento em fita de PVC rígido de 3mm de 

espessura, colada a quente pelo sistema holt-

melt com raio mínimo de 2,5mm em todo o seu 

perímetro. 

Medidas: 3200mmx1200mmx740mm (L x P x A). 

05 

MESA DE REUNIÕES RETANGULAR – 

MÉDIA; 

Mesa retangular / oblonga Ergonômica, 

superfície de trabalho em MDF melamínico nas 

duas faces com formato oval. 

Estruturas Laterais “I” confeccionada em aço 

SAE 1010-1020 conforme NBR 6658 e 

conformada por processo de estampagem. 

Possui base, coluna e suporte de fixação no 

tampo. Base do pé com raio de curvatura 

segmentado com dimensional de 

500x70x710mm, chapa de aço #12 (2,65 mm) 

de espessura, com furos para fixar a coluna e 

sistema com rosca para fixação, coluna do pé 

estampada em chapa de aço #16 (1,60 mm) de 

espessura, encaixe para tampa PVC injetado no 

lado externo superior da coluna junto ao tampo 

para passagens de cabos, Internamente 

passagem de fiação com tampa metálica de 

saque fácil, furação estampados internamente 

na coluna tipo cremalheira para encaixe rápido 

de suportes metálicos. Na parte superior e 

inferior da coluna a fixação e através de 

parafusos a base e ao suporte de fixação ao 

tampo. Na parte externa da coluna de aço, 180 

furos estampados a laser para permitir maior 

ventilação do cabeamento e com sapatas 

niveladoras de piso de 50mm de diâmetro.  

Travessa estrutural central de ligamento /calhas 

de fiação na chapa de aço #16 (1,60 mm) de 

espessura que permite a passagem horizontal 

dos cabos de elétrica, lógica e telefone em toda 

extensão da mesa, com dois suportes metálicos 

em “Ú” com dois furos para tomadas e dois furos 

para RJ- 45. Todas as peças metálicas com 

tratamento prévio com decapante, fosfatizante a 
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frio e aplicação de primer rico em cromato de 

zinco ou alumínio e pintura aplicada pelo 

processo eletrostática epóxi pó.  Sem arestas, 

quinas vivas e/ou cortantes, parafusos 

aparentes, soldas com má qualidade estética ou 

pintura irregular e/ou manchadas.  

Superfície confeccionada em MDF com 

espessura de 25mm revestido em melamínico 

em ambas as faces, O formato da superfície 

oval fixada com parafusos e buchas metálicas 

com rosca M6, as bordas frontal e posterior com 

acabamento em fita de PVC rígido de 3mm de 

espessura, colada a quente pelo sistema holt-

melt com raio mínimo de 2,5mm em todo o seu 

perímetro. 

Medidas: 2400mmx1200mmx740mm (L x P x A). 

DOCUMENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS DO MOBILIÁRIO - LOTE 04 

É parte integrante da Proposta, informações contendo as características do 

material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e/ou procedência. 

Não será aceito proposta comercial com especificação técnica genérica, ou com 

indicação de mais de uma marca para cada produto, ou simplesmente com 

dizeres “conforme edital”. 

Para as estruturas metálicas e os componentes plásticos, deverá ser apresentada 

declaração de garantia de 05 (cinco) anos para estruturas e componentes 

plásticos, incluindo a assistência técnica, registrada em cartório com firma 

reconhecida, sob pena de não aceitação da proposta no caso de descumprimento 

desta solicitação, indicando o CNPJ, a razão social e endereço com telefone e 

correio eletrônico da empresa, além da descrição do nome da pessoa 

responsável pela assistência técnica, com telefone celular, correio eletrônico, 

endereço, identidade e CPF. 

A licitante deverá apresentar junto com a proposta de preços declaração em 

papel timbrado, assinada por representante devidamente constituído e indicando 

a si própria como prestadora da manutenção ou indicando empresa autorizada a 

prestar manutenção, sempre que solicitado, através de empresa legalmente 

constituída e estabelecida no Estado do Tocantins, e dar garantia de 05 (cinco) 

anos nos itens cotados. 

 
 
A abertura do certame licitatório referente aos lotes remanescentes 02, 03 e 04 

será realizada no dia 09 de novembro de 2018, às 09 horas na sala de licitações do 
Sistema FIETO em Palmas-TO. 

 
Por oportuno, esclarecemos que todos os termos do Edital não atingidos pelo 

presente adendo permanecem inalterados. 
 
    Palmas-TO, 30 de outubro de 2018. 

 



 

 

 
KELLYANE RESPLANDE DOS SANTOS 

Pregoeira/ Presidente CPL  
Sistema FIETO 


