
 

1/44 

 

COMPROVANTE DE RETIRADA DO EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014 

 

 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MOBILIÁRIO para possível aquisição, conforme 
especificações e quantidades máximas estimadas de aquisição durante a vigência da 
Ata, constantes no Anexo I - Memorial Descritivo e Anexo II - Estimativa de Consumo, 
integrantes deste instrumento convocatório. 
 
 
Atenção: 
Preencher os dados abaixo e encaminhar para pelo e-mail: 
licitacao@causc.gov.br   
 
Empresa 
CNPJ 
Endereço 
Bairro Município 
UF CEP E-mail 
Telefone Celular Fax 
Pessoa para contato: Telefone E-mail 
______________________________________________________________________________ 
(nome/assinatura do responsável) 
 
 
 
O não encaminhamento do recibo poderá implicar a ausência de comunicação de 
eventuais alterações, adequações, adiamento ou outras informações relativas ao 
presente credenciamento, podendo acarretar prejuízos ao interessado, não podendo 
este alegar desconhecimento das informações que eventualmente venham a ser 
divulgadas àqueles identificados pela apresentação deste recibo. 
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 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 21/2014 

TIPO: MENOR PREÇO  

 

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA 
CATARINA – CAU/SC, com sede na Avenida Prefeito Osmar Cunha, nº 260, 6° Andar, 
Edifício Royal Business Center, CEP 88.015-300 - Centro, Florianópolis/SC, inscrito no 
CNPJ sob nº 14.895.272/0001-01, por intermédio da Comissão de Licitação, torna 
público que, conforme dispõem a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei 
Complementar n.º 123/2006, o Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, o Decreto n.º 
5.450/2005, e alterações posteriores, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 e 
demais legislação complementar vigente e pertinente à matéria, promoverá a 
LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO, na forma presencial, do tipo menor preço, com 
fornecimento parcelado e adjudicação por lote, na data, horário e endereço abaixo 
indicados, visando ao REGISTRO DE PREÇOS DE MOBILIÁRIO para possível aquisição, 
conforme especificações e quantidades máximas estimadas de aquisição durante a 
vigência da Ata, constantes no Anexo I – Memorial Descritivo e Anexo II – Estimativa de 
Consumo, constantes deste instrumento convocatório. 
 

Os envelopes nº 01 – Proposta Comercial e nº 02 – Documentação 
deverão ser entregues até o horário da sessão pública para o recebimento das 
propostas, que se dará no: 
  

Dia 07/11/2014. 
Local: CAU/SC, na Sala de Licitações, Avenida Prefeito Osmar Cunha, nº 260, 6° Andar, 
Edifício Royal Business Center, CEP 88.015-100 - Centro, Florianópolis/SC. 
Horário: 14:00 horas 

 
Observações:  
 
1. Se no dia supracitado não houver expediente nesta sede, o recebimento e o início da 
abertura dos envelopes relativos a este pregão serão realizados no primeiro dia útil 
subseqüente de funcionamento desta, no mesmo horário e local. 
 
2. As decisões do pregoeiro serão comunicadas diretamente aos interessados durante a 
sessão, sendo lavradas em ata, ou, ainda, a critério do pregoeiro, por intermédio de 
ofício, com comprovação de recebimento. O resultado final do certame será divulgado 
diretamente aos licitantes, desde que todos estejam presentes à sessão, ou, na página 
Web www.causc.gov.br, opção transparência. 
 

1. DO OBJETO: 

 



 

3/44 

 

1.1. Constitui objeto da presente licitação o REGISTRO DE PREÇOS DE MOBILIÁRIO 
para possível aquisição, conforme especificações e quantidades máximas estimadas de 
aquisição durante a vigência da Ata, constantes no Anexo I – Memorial Descritivo e 
Anexo II – Estimativa de Consumo, constantes deste instrumento convocatório. 
 
1.2. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC não se obriga a 
adquirir o item relacionado da licitante vencedora, nem as quantidades indicadas no 
anexo II, podendo até realizar licitação específica para a contratação, hipótese em que, 
em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do 
Artigo 15, §4º, da Lei nº 8.666/93 e do Artigo 16º do Decreto nº 7.892/2013. 
 
1.3. Não será permitida a cotação em quantidade inferior à expectativa mínima, com 
vistas a preservar a economia de escala (art. 23. § 7º, da Lei 8.666/93, introduzido pela 
Lei nº 9.648, de 27/05/98).   
 
1.4. A quantidade requerida em cada Solicitação de Fornecimento poderá ser inferior à 
expectativa mínima de consumo, podendo se consistir numa única unidade do 
respectivo item. 

 

1.5. O prazo de validade do presente Registro de Preços será de 1 (um) ano, a contar da 
data de assinatura da respectiva ata. 

 

1.6. Poderá ser solicitado à licitante cuja proposta esteja em primeiro lugar 
amostra dos materiais de acordo com o especificado para cada um dos itens no Anexo 
I- Memorial Descritivo e Anexo II - Estimativa de consumo, para verificação da 
qualidade e efetiva conformidade com as especificações técnicas deste Edital, para 
apresentação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação feita 
pelo Pregoeiro. 

 
1.6.1. A proposta da empresa que se recusar a apresentar a amostra porventura 

solicitada ou cuja amostra apresentada não atenda às exigências do Edital, será 
desclassificada. 

 

1.7. Deverá ser apresentado pelas licitantes, no envelope nº 01 – Proposta, os seguintes 
documentos: laudos ou certificados comprovando que a linha de móveis à qual 
pertencem os mobiliários ofertados foram submetidos aos seguintes ensaios: 
 

a) Certificado de conformidade emitido por OCP – Organismo de Certificação 
de Produto acreditado pelo INMETRO conforme as normas ABNT aplicáveis a cada 
produto: 

a.1) Itens 01,03,08,09,10,11,12 ABNT 13.967/2011, 13.966/2008; 
a.2) Itens 04,06,07 ABNT 13.961/2010; 
a.3) Item 13 ABNT 13.966/2008. 
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b) Laudo ou Relatório de Ensaio em nome do fabricante ou empresa 
credenciada pelo fabricante conforme NBR 8094/1983 (névoa salina) de no mínimo 
300 horas de exposição sem pontos de corrosão e/ou empolamento da pintura; 

c) Laudo ou Relatório de Ensaio em nome do fabricante conforme a NBR 
10443/2008 (determinação de espessura de película seca sobre superfícies rugosas) 
com resultado entre 40 a 60 mícrons; 

d) Laudo técnico (relatórios de ensaio) e/ou Parecer Técnico emitido por 
Instituto Federal ou Instituto Particular ou Arquiteto e Urbanista, acompanhado da 
devida R.R.T. (Registro de Responsabilidade Técnica) ou Engenheiro de Segurança do 
Trabalho, acompanhado da devida A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou 
profissional competente filiado a ABERGO e em pleno exercício de suas funções, 
devidamente comprovado por certificado dentro da validade, comprovando que o 
mobiliário (lote 1) do fabricante atende às exigências da NR-17, resolução 437 do 
CONFEA (29/11/1999) e art. 67 da Lei Federal 5.194/66, com suas normas aplicáveis.  

 
1.7.1. A proposta da empresa que não apresentar os laudos ou certificados 

porventura solicitados ou cujo documentos apresentados não atenda às exigências do 
Edital, será desclassificada. 
 
1.8. Deverá ser apresentado pelas licitantes, um ou mais catálogo(s) comerciais 
comprovando a existência do objeto cotado, onde possam ser verificadas as 
características técnicas citadas no Anexo I – Memorial Descritivo, bem como todos os 
detalhamentos elucidativos de sua proposta, se o catalogo for impresso da internet 
deverá conter o link onde possa ser auferida sua legitimidade com os produtos 
ofertados no certame. 

 
1.8.1. A proposta da empresa que não apresentar o catálogo porventura solicitado 

ou cujo catálogo apresentado não atenda às exigências do Edital, será desclassificada. 
 
1.9.  A garantia mobiliário, deverá ser integral, compreendendo os defeitos ou vícios 
de qualidade e quantidade que, a contar da data da sua entrega, será de no mínimo, 05 
(cinco) anos. 
 

1.9.1. Deverá ser apresentado pelas licitantes, certificado ou declaração de 
garantia, emitido pelo fabricante dos produtos ofertados, compreendendo os 
defeitos ou vícios de qualidade e quantidade, de no mínimo 05 (cinco) anos. No 
certificado ou declaração deverá conter: Razão social, CNPJ, endereço, telefone, e-mail 
do fabricante. 

 
1.9.2. A proposta da empresa que não apresentar a declaração porventura 

solicitada ou cuja declaração apresentada não atenda às exigências do Edital, será 
desclassificada. 

 
1.10. Deverá ser apresentado pelas licitantes, declaração, emitida pelo fabricante dos 
itens ofertados, indicando nome, CNPJ, telefone e endereço da licitante que 
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obrigatoriamente prestará assistência técnica que, será de no mínimo, 05 (cinco) anos. 
 
1.11. Objeto deste certame será adjudicado a um ÚNICO fornecedor, portanto será 
obrigatória a apresentação de proposta para TODOS OS ITENS, visando atender o 
princípio da padronização, no termos do art. 15, inciso I da Lei 8.666/93. 
 
1.12. O CAU/SC poderá solicitar a entrega parcelada do LOTE, de acordo com as 
necessidades e nas quantidades definidas em cada item. 

 

2. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, DA DOCUMENTAÇÃO E DO 
CREDENCIAMENTO 

 

2.1. No dia, hora e local designados neste edital, na presença das licitantes e demais 
pessoas presentes à sessão pública, o pregoeiro inicialmente receberá os envelopes 
contendo as propostas comerciais e os documentos exigidos para a habilitação, em 
envelopes distintos e lacrados, contendo na parte externa, além do nome da empresa, a 
seguinte identificação: 
 

CAU/SC 

LICITAÇÃO PREGÃO Nº 02/2014 

PROPOSTA - ENVELOPE Nº 01 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

CAU/SC 

LICITAÇÃO PREGÃO Nº 02/2014 

DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE Nº 02 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

 

Observação: em caso de não comparecimento, a declaração escrita (anexo VIII) deverá 
vir grampeada por fora do envelope da proposta, dando ciência de que a empresa 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação. 
 

2.2. Em seguida, realizará o credenciamento dos interessados ou de seus 
representantes, que consistirá na comprovação de que possuem poderes para formular 
propostas e praticar os demais atos inerentes ao certame, nos termos da cláusula III 
deste edital. 
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2.2.1. A não comprovação de que o interessado ou seu representante possui 
poderes específicos para atuar no certame, impedirá a licitante de ofertar lances 
verbais, lavrando-se em ata o ocorrido. 

 
2.2.2. Não comparecendo o representante legal da empresa para o 

credenciamento, a licitante deverá juntar, à proposta, documento que permita 
comprovar que o subscritor da proposta possui poderes para formulá-la, sob pena de 
desclassificação.   
 
2.3. Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas e documentação fora do prazo 
estabelecido neste edital. 
 
2.4. É vedada a participação: 
  

a) De empresas punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com o 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, durante o prazo estabelecido 
para a penalidade; 

b) De empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; 

c) De empresas consorciadas, qualquer que seja a forma de constituição; 
d) De empresas distintas através de um único representante; 
e) Não poderão participar da licitação, empresas sob processo de falência ou 

concordata, recuperação judicial ou extrajudicial; 
f)    Não poderá participar deste certame pessoa jurídica em que empregado do 

CAU/SC tenha participação societária e/ou integre o quadro profissional.  
 

3. DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1. O representante da empresa licitante deverá comprovar, na sessão pública, a 
existência dos necessários poderes para a formulação de propostas e para a prática de 
todos os demais atos inerentes ao certame, através de procuração, ou termo de 
credenciamento, nos termos do modelo constante do anexo IV. 
 
3.2. Nessa fase, observando as disposições do item 5.5., o representante da licitante 
deverá apresentar, conforme o caso, o documento de constituição da empresa ou outro 
documento legal que permita analisar a sua condição de proprietário, sócio ou 
dirigente, bem como para verificar se o credenciante possui os necessários poderes de 
delegação, cujo documento, após análise pelo pregoeiro, será devolvido ao licitante. 
 

4. DA PROPOSTA  

 
4.1. A proposta comercial contida no Envelope nº 01 deverá ser apresentada na forma e 
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requisitos indicados nos subitens a seguir: 
  
a) Emitida por computador ou datilografada, de preferência, redigida com clareza, sem 
emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo 
responsável pela empresa; 
 
b) Conter razão social completa e CNPJ da licitante, sendo este último, 
obrigatoriamente, o mesmo da nota de empenho e da nota fiscal, caso seja vencedora do 
certame; 
 
c) Conter a descrição geral quanto ao objeto a ser fornecido, de acordo com as 
especificações constantes do anexo I do presente edital, constando o respectivo preço 
unitário para cada item e total da proposta, em moeda corrente nacional, em 
algarismos – duas casas decimais após a vírgula – e, de preferência, também por 
extenso; bem como: 

 
c.1) capacidade de fornecimento obedecendo à quantidade exigida, conforme 

estabelecido neste edital; 
 
c.2) considerando que o objeto deste certame será adjudicado a um ÚNICO 

fornecedor, é obrigatória a apresentação de proposta para TODOS os itens que 
compõem o lote; 

 
c.3) Em caso de divergência entre os preços em algarismos e por extenso, serão 

levados em consideração os últimos, e entre os unitários e totais, serão levados em 
consideração os primeiros; 

 
c.4.)  No preço cotado já deverão estar incluídas eventuais vantagens e/ou 

abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, 
previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e 
deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação; 

 
d) conter prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados 
da data-limite para a entrega dos envelopes; 
 
e) conter a indicação da marca, modelo, referência, fabricante, importador e outros 
elementos indispensáveis à precisa caracterização do objeto ofertado, tais como, 
especificação correta de quantidade, características e composição fornecidas pelo 
fabricante;  
 
f) conter o prazo de execução e entrega do mobiliário de, no máximo, 30 (trinta) 
dias corridos a contar da data de emissão da Solicitação de Fornecimento expedida 
pelo CAU/SC: 
 
g) conter o prazo de garantia do mobiliário, que deverá ser integral, compreendendo 
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os defeitos ou vícios de qualidade e quantidade que, a contar da data da sua entrega, 
será de no mínimo, 05 (cinco) anos. 
 
h) conter o prazo de assistência técnica, que deverá ser integral, compreendendo os 
defeitos ou vícios de qualidade e quantidade que, a contar da data da sua entrega, que 
será de no mínimo, 05 (cinco) anos. 
 
i) Deverá conter a identificação do representante da empresa e a respectiva assinatura, 
observando-se que não sendo realizado o credenciamento de que trata o item 2.2.2., 
deverá ser juntado ao envelope de proposta, documento que permita comprovar que o 
subscritor da proposta possui poderes para formulá-la, sob pena de desclassificação; 
 
Parágrafo único — Preferencialmente, e exclusivamente para facilitar o 
julgamento por parte do pregoeiro, solicita-se às empresas que apresentem suas 
propostas nos moldes do anexo III. 
 

5. DA HABILITAÇÃO  

 
5.1. O envelope nº 02 - DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes documentos, 
válidos na data inicialmente prevista para sua abertura: 
 
5.1.1. Prova de Habilitação Jurídica e Fiscal 
 
a) Ato constitutivo da empresa, devidamente registrado, que especifique o ramo de 
atividade, compatível com o objeto da presente licitação;  
b) CND Certidão Negativa de Débito perante o INSS (Instituto Nacional do Seguro 
Social);  
c) CRF Certificado de Regularidade do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço);  
d) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa 
da União; 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme disposto na Lei n.º 
12.440/2011. 
f) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 
licitante; 

f.1) faz prova de regularidade com a Fazenda Estadual a certidão de regularidade 
com o ICMS; 
g) Declaração de atendimento à legislação trabalhista de proteção à criança e ao 
adolescente, conforme modelo constante do anexo V; 
h) Declaração de inexistência de fato impeditivo de licitar, conforme modelo constante 
do anexo IX; 
 
5.1.2. Prova de Qualificação Técnica 
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a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com 
o objeto da presente licitação, por meio da apresentação de atestado (s) de 
capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
comprove ter a empresa prestado, satisfatoriamente, o fornecimento do objeto da 
presente licitação; 
 
5.1.3. Prova de Qualificação Econômico-Financeira 
 
a) Certidões negativas de falência e recuperação judicial, dentro do prazo de validade, 
ou se esse não constar, emitidas no período de 30 (trinta) dias antes da abertura do 
envelope n.º 01 – DOCUMENTAÇÃO, expedidas por todos os Cartórios Distribuidores da 
sede da licitante. 
 
5.2. Os documentos acaso vencidos, poderão na própria sessão, ser apresentados 
atualizados e regularizados.  
 
5.3. As certidões apresentadas deverão estar datadas dos últimos 180 (cento e oitenta) 
dias até a data de abertura do Envelope nº 02, quando não tiver prazo estabelecido pelo 
órgão competente expedidor.  Não se enquadram nesse prazo os documentos que, pela 
própria natureza, não apresentam prazo de validade. 
  
5.4. Em se tratando de licitante em sociedade cooperativa, deverão ser apresentados os 
documentos constantes do item 5.1., à exceção da alínea “a”, cuja exigência passa ser a 
seguinte: 
 
- Registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidade Estadual, se 
houver, nos termos do art. 107 da Lei nº 5.764/71; 
 
- Estatuto social da sociedade em conformidade com as exigências do artigo 21 da Lei 
nº 5.764/71, quando não transcrito no ato constitutivo, registrado na Junta Comercial. 
 
5.5. Os documentos exigidos nesta licitação poderão ser apresentados em original, por 
publicação em órgão da imprensa oficial ou por qualquer processo de cópia autenticada 
por tabelião de notas ou por membro do Comissão de Licitação do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC, ou, ainda, pelo pregoeiro na 
sessão de abertura dos envelopes, mediante apresentação dos originais pela licitante ou 
seu representante legal. 
 

5.5.1. As certidões e certificados exigidos como condição de habilitação poderão, 
também, ser apresentados por documento extraído da internet, ficando, nesse caso, a 
sua aceitação condicionada à verificação da sua veracidade pelo pregoeiro, no 
respectivo site do órgão emissor. 
 
5.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados deverão estar em 
nome da licitante com número do CNPJ, ressalvados os documentos que, pela própria 
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natureza, não identifiquem o CNPJ em seu texto. 
  

5.6.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz. 
 

5.6.2. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 
filial. 

 
5.6.3. Caso a obrigação venha a ser cumprida pela filial e a vencedora seja a matriz, 

ou vice-versa, deverão ser apresentados na licitação os documentos de habilitação de 
ambas, ressalvados aqueles que, pela própria natureza ou em razão de centralização de 
recolhimentos, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 
5.6.4. A empresa poderá apresentar as certidões de regularidade junto ao INSS 

(CND) e FGTS, citadas no item 5.1., centralizadas junto à matriz desde que apresente 
documento que comprove o Reconhecimento da Centralização do Recolhimento 
expedido pelo órgão respectivo, ou que conste na certidão a validade para a matriz e 
para as filiais. 
 
5.7. A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis a quem interessar os atos 
de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo dos envelopes documentação e 
propostas, até a respectiva abertura. 
  
5.8. Serão aceitas somente cópias legíveis. 
 

5.8.1. Não serão aceitos documentos enviados por fac-símile. 
 
5.9. As alterações que porventura venham a ocorrer na constituição da empresa 
contratada deverão ser previamente informadas à Contratante que decidirá sobre a 
possibilidade de transferência ou cessão das obrigações contratuais, nos termos da 
legislação vigente e pertinente à matéria. 
 
5.10 Em se tratando de licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 
ser apresentada toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
  
5.10.1 A comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno 
porte poderá ser feita mediante apresentação de original ou cópia autenticada da 
comunicação do registro efetuado pelas Juntas Comerciais ou pelos Cartórios de 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou, ainda, por Certidão em que conste a condição de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, expedida pelo órgão de registro 
competente, tudo conforme art. 4º do Decreto nº 3.474, de 19/05/2000. 
 
5.10.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, é 
assegurado à microempresa ou empresa de pequeno porte o prazo de 2 (dois) dias 
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úteis, prorrogáveis por igual período a critério da Administração, para a regularização 
dessa documentação, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarada a vencedora do certame, conforme previsto no art. 43, § 1º, 
da Lei Complementar nº 123/2006. 

 
5.11.3 A não-regularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
art. 81 da Lei nº 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação. 
 

6. DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO 

 
6.1. Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes apresentarão declaração 
verbal ou escrita (no caso de não-comparecimento, a declaração escrita, conforme 
modelo constante do anexo VIII, deverá vir grampeada por fora do envelope da 
proposta) de que cumprem, plenamente, os requisitos de habilitação, o que será   
consignado em ata, entregando os envelopes com a indicação do objeto e do preço 
oferecidos, quando se procederá à sua imediata abertura e à verificação da 
conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste instrumento 
convocatório. 
 
6.2. Serão abertos, primeiramente, os envelopes contendo as propostas comerciais, que 
deverão estar em conformidade com as exigências do presente edital, ocasião em que se 
classificará a proposta de menor preço e aquelas propostas que apresentem valores 
sucessivos e superiores até o limite de 10% (dez por cento), relativamente à proposta 
de menor preço. 
 

6.2.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item 
anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer 
novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 
  
6.3. No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos 
itens anteriores serão convidados, individualmente, a apresentar novos lances verbais e 
sucessivos, a partir do autor da proposta classificada de maior preço até a proclamação 
do vencedor. 
 

6.3.1. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será 
realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 
 

6.3.2. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a 
palavra à licitante, em ordem decrescente de preços. 

 
6.3.3. É vedada a oferta de lance com vistas ao empate. 
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6.3.4. Dos lances ofertados não caberá retratação. 
 
6.3.5. A desistência de apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, 

implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último 
preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 

 
6.3.6 Assim como as propostas, os lances serão ofertados pelo PREÇO TOTAL 

DO LOTE. 
 

6.4. Caso as licitantes não apresentem lances verbais, será verificada a conformidade 
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, 
podendo o pregoeiro negociar com o proponente, diretamente, para que seja obtido 
preço melhor. 
  
6.5. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, 
as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
 
6.6. Encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro ordenará as propostas pelo critério do 
menor preço de acordo com os valores ofertados e, se for ocaso, não sendo a melhor 
proposta de licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, verificará a 
ocorrência de empate, assim considerada a proposta de microempresa ou empresa de 
pequeno porte igual ou até 5% superior à mais bem classificada, nos termos do artigo 
44 e § 2º da Lei Complementar nº 123/2006. 
 

6.6.1. Verificando-se o empate previsto no artigo 44 e § 2º da Lei Complementar 
nº 123/2006, o pregoeiro abrirá prazo de até 05 (cinco) minutos à microempresa ou 
empresa de pequeno porte mais bem classificada, oportunizando-lhe  que apresente 
proposta de preço inferior àquela originalmente melhor classificada no certame e, 
assim, adjudicando o objeto em seu favor. 

 
6.6.2. No caso da microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 

classificada não exercer a preferência prevista na alínea anterior, serão convocadas, na 
ordem classificatória, as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese 
prevista neste subitem e art. 44 e § 2º da Lei Complementar nº 123/2006, para o 
exercício dessa preferência. 

 
6.6.3. A abertura e o encerramento do prazo referido neste subitem, serão 

anunciados pelo pregoeiro a todos os licitantes.  
 
6.7. Na hipótese da não-adjudicação em favor de microempresa ou empresa de 
pequeno porte nos termos previstos neste item, o objeto será adjudicado à licitante 
originalmente melhor classificada no certame.  
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6.8. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor 
preço apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais 
baixo comparando-o com os valores consignados em Planilha de Custos, decidindo, 
motivadamente, a respeito. 
 
6.9. Sendo considerada aceitável a proposta comercial da licitante que apresentou o 
menor preço, o Pregoeiro procederá à abertura de seu envelope nº. 02 - 
DOCUMENTAÇÃO, para verificação do atendimento das condições de habilitação 
fixadas na cláusula V deste edital. 
 
6.10. Constatada a conformidade da documentação com as exigências impostas pelo 
edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto. 
 
6.11. Em caso de a licitante desatender às exigências habilitatórias ou se a oferta não 
for aceitável, o pregoeiro a inabilitará ou promoverá a desclassificação da proposta e 
examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das licitantes, na ordem de 
classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, 
sendo a respectiva licitante declarada vencedora. 
 

6.11.1. O envelope nº. 02 das demais licitantes serão devolvidos, após expirado o 
prazo de validade das propostas. 
 
6.12. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o pregoeiro poderá 
negociar com a licitante vencedora, com vistas a obter preço melhor. 
 
6.13. Observando-se o disposto no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, excepcionalmente, o 
pregoeiro poderá suspender a sessão pública para realizar diligências visando 
esclarecer ou complementar a instrução do processo. Nesse caso, deverá ser juntada 
aos autos comprovação documental da pesquisa ou a fonte das diligências realizadas. 
 
6.14. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro declarará o 
vencedor proporcionando, a seguir, oportunidade às licitantes para que manifestem a 
intenção de recorrer registrando, na ata da sessão, a síntese de suas razões e a 
concessão do prazo de 3 (três) dias consecutivos para a apresentação das razões de 
recurso, bem como o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, 
querendo, apresentarem contra-razões do recurso em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 
 
 6.14.1. A falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará na decadência 
do direito de recurso por parte da licitante e a adjudicação do objeto da licitação pelo 
pregoeiro ao vencedor. 
 
 6.14.2. A ausência do licitante, ou sua saída antes do término da sessão pública, 
caracterizar-se-á como renúncia ao direito de recorrer. 
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6.15. Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada contendo, sem 
prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e 
verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida 
para a habilitação e dos recursos interpostos, estes, em conformidade com as 
disposições do item acima. 
 

6.15.1. A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo pregoeiro e por todos os 
licitantes presentes. 
 
6.16. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data 
para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes 
presentes. 
 

7. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 

 

7.1. No julgamento das propostas considerar-se-á o atendimento às exigências 
estipuladas neste edital e seus anexos e o menor preço. Além disso, será 
considerado o valor de mercado e a exeqüibilidade dos valores ofertados. 
  
7.2. Cabe ao pregoeiro decidir pela realização, ou não, de diligências para esclarecer ou 
complementar a instrução do processo, observado o disposto no art. 43, §3º, da Lei nº 
8.666/93. 
 
7.3. A classificação das propostas qualificadas será em ordem crescente, a partir da de 
menor preço, assim considerado o valor unitário do bem. 
 
7.4. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no 
art. 3º, §2º, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a classificação será feita, obrigatoriamente, por 
sorteio, que será realizado na própria sessão. 
 
7.5. A adjudicação do objeto deste PREGÃO será por lotes, à licitante cuja proposta seja 
considerada vencedora. 
 
7.6. O resultado da licitação será homologado pelo Presidente do CAU/SC. 

 

8. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

8.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer interessado na licitação poderá impugnar o ato convocatório do Pregão. 
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8.1.1. A impugnação será dirigida à Comissão Permanente de Licitação, que a 
encaminhará, devidamente informada, à Assessoria Jurídica, para apreciação e decisão. 
 
8.2. Tendo a licitante manifestado a intenção de recorrer na sessão pública do Pregão, 
terá ela o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões de recurso. 
 
8.3. O recurso deverá ser dirigido ao pregoeiro, que poderá reconsiderar sua decisão, 
devendo fazê-lo subir, devidamente informado, para apreciação e decisão. 
 
8.4. As demais licitantes, já intimadas na sessão pública acima referida, terão o prazo de 
03 (três) dias consecutivos para apresentarem as contra-razões, que começará a correr 
do término do prazo da recorrente. 
 
8.5. A manifestação na sessão pública e a motivação, no caso de recurso, são 
pressupostos de admissibilidade dos recursos. 
   
8.6. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto ao 
licitante vencedor. 
 

9. DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
9.1. Após a homologação da presente licitação, será lavrada Ata de Registro de Preços 
com o fornecedor classificado em primeiro lugar e, sendo o caso, com aqueles que 
aceitaram fazê-lo pelo preço do primeiro colocado, caso a quantidade máxima fixada no 
edital não tenha sido atingida pelo primeiro colocado. 
 
9.2. Caso a Ata de Registro de Preços, por qualquer motivo, não venha a ser assinada ou 
seja cancelada, a licitante subseqüente, na ordem de classificação, será convocada para 
nova sessão pública, na qual o pregoeiro examinará a sua proposta e qualificação, e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, podendo o 
pregoeiro negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
 
9.3. Integra o presente edital a minuta de Ata de Registro de Preços – Anexo VI, que 
será assinada no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de convocação para 
sua assinatura. 
 
9.4. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, 
mediante prévia consulta ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – 
CAU/SC. 
 

9.4.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 
desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse ao 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC para que esta 
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indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados - obedecida 
a ordem de classificação, que poderão optar pela aceitação ou não do fornecimento, 
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento 
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.     
 

9.5. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições 
contidas no art. 65 da Lei 8.666/93. 
 
9.6. O preço registrado poderá ser revisto, de acordo com os termos do Decreto 
7.892/2013 e suas alterações posteriores. 

 

10. DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 

 
10.1. A CONTRATANTE fará as aquisições necessárias mediante a emissão de solicitação 
de fornecimento (Anexo VII deste edital) e de nota de empenho específica, emitida de 
acordo com os bens e quantidades constantes da referida solicitação. 
 
10.2. A solicitação de fornecimento será enviada para a fornecedora, que deverá acusar 
recebimento em até 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da data de emissão da 
solicitação de fornecimento. 
 

11. DO PREÇO 

 
11.1. A CONTRATANTE pagará à(s) fornecedora(s) o preço unitário por item, 
especificado na(s) proposta(s), multiplicado pela quantidade constante da solicitação 
de fornecimento. 
 
11.2. No preço unitário cotado estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, 
impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e 
comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer 
que incidam sobre o fornecimento. 
 
11.3. Os preços registrados deverão ser sempre adequados ao valor de mercado, sob 
pena de não haver aquisição. 
 

11.3.1. Para aferição do preço, sempre que houver necessidade, proceder-se-á à 
pesquisa de mercado. 

  

12. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

 

12.1. O objeto da presente licitação deverá ser entregue de acordo com o prazo e 
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quantidades especificados na respectiva SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO, observado 
o seguinte: 
 

12.1.1. A entrega deverá ser efetuada, preferencialmente, em horário 
previamente combinado, por meio do telefone (48) 3225-9599, nos endereços do 
CAU/SC: 
 
a) Regional Florianópolis/SC; 
b) Macrorregionais, localizados no Estado de Santa Catarina. 
 
12.1.2. O prazo a ser fixado para a entrega deverá ser de no máximo, 30 (trinta) dias 
contados a partir da data de emissão da solicitação de fornecimento. 

 
12.1.3. Após a entrega do objeto, será fornecido pela CONTRATANTE um termo de 

recebimento provisório. 
  
12.1.4. O recebimento definitivo, mediante termo circunstanciado, expedido pelo 

CAU/SC, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, ocorrerá após a verificação da 
qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação por parte do CAU/SC. 
 

13. DO PAGAMENTO 

 

13.1. O pagamento correspondente aos serviços solicitados será efetuado por 
intermédio de depósito em conta corrente, ou contra apresentação de boleto, no prazo 
de até 30 (trinta) dias, contados da a partir do recebimento definitivo. 
  

13.1.1. O atesto ocorrerá em até 03 (três) dias úteis após o recebimento definitivo 
do objeto. 
  
13.2. Deverá constar da nota fiscal a agência bancária e o número da conta corrente da 
empresa contratada. 
  
 13.2.1. O número do CNPJ constante da nota fiscal apresentada pela empresa 
deverá ser o mesmo referido na nota de empenho. 
  
13.3 Por ocasião do pagamento, serão retidos os tributos previstos na legislação 
vigente. 
  

13.3.1. Caso a empresa seja optante do SIMPLES, deverá comprovar esta condição 
mediante a apresentação de declaração emitida na forma constante do anexo IV da IN 
1.234/12, da Secretaria da Receita Federal. 
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14. DAS PENALIDADES 

 
14.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações estabelecidas neste edital 
poderá sujeitar a LICITANTE, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da aplicação 
cumulativa com as penalidades previstas nas Leis 10.520/2002 e 8.666/93, às 
seguintes sanções: 
 
a) Multa de 10% (dez por cento), nas hipóteses de inadimplemento total do objeto, 
quais sejam: 1- a recusa de o adjudicatário assinar a Ata de Registro de Preços no prazo 
e forma assinalados no subitem 9.3., 2- a recusa em fornecer totalmente o item após a 
assinatura da Ata; 
 
 a.1) Ocorrida a primeira hipótese supra, o percentual da multa será aplicado sobre 
o valor total estimado para o item, assim considerado o preço unitário proposto, 
multiplicado pela estimativa mínima para o item; 
 
 a.2) Aplicar-se-á a segunda hipótese quando se tratar da primeira solicitação e a 
quantidade solicitada corresponder à estimativa mínima ou for superior a ela. Neste 
caso o percentual da multa será aplicado sobre a quantidade solicitada; 
 

a.2.1) O descumprimento da primeira solicitação, mesmo que inferior a 
estimativa total mínima, será, também, considerado inadimplemento total, no caso em 
que for efetuado o cancelamento do registro de preços por esse motivo. Nesse caso, o 
percentual da multa incidirá sobre a estimativa total mínima para o item; 
 
 a.3) Aplicar-se-á, igualmente, a segunda hipótese no caso de desistência 
injustificada do interessado em cumprir o registro de preço, após a assinatura da ata e 
antes de qualquer solicitação. Neste caso, o percentual da multa incidirá sobre a 
estimativa total mínima para o item; 
 
b) Multa de 10% (dez por cento), exceto quanto ao item 19.2. e subitens, no caso de 
inadimplemento parcial do objeto; 
 
 b.1)    Considera-se inadimplemento parcial do objeto: 
 

b.1.1) Interrupção do fornecimento: (tendo já atendido a uma ou várias 
solicitações recusa-se a atender as parcelas restantes da expectativa mínima de 
consumo). Neste caso o percentual de multa será aplicado sobre o valor total da 
expectativa mínima de consumo estimado para o (s) item (ns), para o restante do 
período, ou, na hipótese da solicitação exceder a estimativa mínima, multiplicado pelo 
valor inadimplido; 
 

b.1.2) Atendimento parcial da quantidade solicitada para cada item: 
situação em que o percentual de multa incidirá sobre o valor da parcela inadimplida na 
referida solicitação; 
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b.1.3) Desatendimento total da solicitação de fornecimento: Neste caso, o 

percentual de multa será aplicado sobre o valor total da respectiva solicitação; 
 
b.1.4) Descumprimento de obrigações acessórias: Neste caso, o 

percentual de multa será aplicado com base na estimativa mínima de consumo prevista 
para o período do inadimplemento; 
 
 b.2)  A reincidência sucessiva do desatendimento total da solicitação de 
fornecimento de que trata o subitem b.1.3, conforme o caso, poderá ser considerado, 
para efeito de aplicação de penalidade, interrupção de fornecimento; 
 
c) Multa de 0,3 (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega do material 
solicitado, de acordo com o prazo estipulado no subitem 10.3., aplicável sobre o valor 
total da parcela em atraso, observado o limite de 6% (seis por cento), a partir do qual 
ensejará a aplicação de multa de 10% (dez por cento), aplicável sobre o valor total da 
parcela em atraso; 
 
 c.1) A possibilidade da contratada entregar o serviço após o 20º (vigésimo) dia 
ficará a critério da Administração, sem prejuízo da aplicação de multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor total da parcela em atraso, caso seja recebido o objeto, mas 
rejeitadas as justificativas apresentadas. No caso de não aceitação, aplicar-se-á a 
penalidade prevista para o inadimplemento total da obrigação; 
 
d) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o preço total da Solicitação de Fornecimento, no 
caso de descumprimento do disposto no Item 19.2 e subitens, sem prejuízo, se for o 
caso, do cancelamento do registro.  
 
14.2. As multas a que porventura a LICITANTE der causa poderão ser, a critério da 
Administração, descontadas da fatura concernente ao objeto desta licitação. 
 

14.2.1. A CONTRATANTE poderá reter, provisoriamente, parte do valor da nota 
fiscal até o montante da multa a ser eventualmente aplicada por inadimplemento 
contratual. 
 
14.3. A Administração poderá deixar de aplicar as penalidades supramencionadas se 
admitidas as justificativas apresentadas, nos termos do artigo 87, caput da Lei nº 
8.666/93. 
  
 14.4. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se a licitante, 
convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar 
de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá 
ficar impedida de licitar e contratar com a União, bem como poderá ser descredenciada 
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do SICAF ou outros sistemas de cadastramento de fornecedores, sem prejuízo das 
multas previstas neste edital e das demais cominações legais. 
 
14.5. Além das sanções previstas na lei que rege o Pregão, a Administração poderá 
aplicar as penalidades previstas na Lei 8.666/93, inclusive cumuladas com as 
penalidades de multa previstas neste edital, nos termos do art. 87, do mesmo diploma 
legal. 
 

15. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

 

15.1. A CONTRATANTE poderá cancelar o registro de preços do respectivo item, sem 
prejuízo das penalidades previstas na cláusula XIV deste edital, observados o 
contraditório e a ampla defesa, nos casos a seguir especificados: 
 

15.1.1. Quando o fornecedor: 
a) Não mantiver ou deixar de comprovar que mantém as condições de habilitação e 
qualificação exigidas neste edital; 
b) Não atender ou atender parcialmente, nos termos do edital e da ata firmada, às 
solicitações de fornecimento; 
c) Atender com atraso às solicitações de fornecimento; 
d) Reincidir em faltas no cumprimento das obrigações que decorrerem do edital e da 
ata de registro de preços; 
e) Recusar-se à revisão de preços, proposta pela Administração, com o intuito de 
adequá-los aos praticados pelo mercado; 
f) Demonstrar, comprovadamente, a impossibilidade de atender às solicitações de 
fornecimento em razão dos preços registrados, pela indisponibilidade do bem no 
mercado ou, ainda, em decorrência de caso fortuito ou de força maior. 
 
 15.1.2. Quando a Administração verificar que os preços praticados no mercado 
são mais vantajosos; entender, motivadamente, conveniente e oportuno, por razões de 
interesse público; constatar fato impeditivo à manutenção dos preços registrados. 
 

16. DA VIGÊNCIA 

 
16.1. Os preços registrados terão validade por 1 (um) ano, contados da data de 
assinatura da Ata de Registro de Preços. 
 

17. DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

17.1. A CONTRATADA assumirá total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou 
material, causado por dolo ou culpa de seus prepostos, nos termos da legislação vigente 
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e pertinente à matéria.   
 

18. DAS OBRIGAÇÕES DO CAU/SC 

 
18.1. Proporcionar às fornecedoras todas as facilidades necessárias à boa execução do 
objeto desta licitação e designará um representante seu para acompanhar o 
fornecimento do objeto da presente licitação e para dirimir eventuais dúvidas a ele 
vinculadas. 
 
18.2. Efetuará os pagamentos devidos em função desta licitação, estritamente de acordo 
com o disposto neste edital.  
 

19. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA REGISTRADA 

 
19.1. A empresa cujos preços foram registrados deverá fornecer os materiais e cumprir 
todas as exigências descritas no anexo I do presente edital. 
 
19.2. No momento da emissão da solicitação de fornecimento, a empresa deverá estar 
em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, cumprindo todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, devendo comunicar à 
CONTRATANTE, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do ajuste. 
 
 19.2.1. Caberá à empresa comprovar a regularidade fiscal, mediante a 
apresentação, quando solicitado, dos documentos relacionados no item 5.1., acaso 
vencidos, por meio de originais ou por qualquer processo de cópia autenticada por 
tabelião de notas ou por funcionário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa 
Catarina, ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. 
 

20. DO PRAZO DE GARANTIA 

 
20.1. Durante a prestação dos serviços, havendo incidência de defeitos nos veículos 
recebidos, a Administração, conforme o caso, poderá: 
 
20.1.1. Exigir a substituição, quando suficiente, das partes danificadas no prazo máximo 
de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação, sob pena de aplicação das penalidades 
dispostas na cláusula XIV do presente edital. 
 

21. DO FORO 

 

21.1. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas desta licitação, elegem as 
partes o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina, Subseção 
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Judiciária de Florianópolis. 
 

22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

22.1. Recomenda-se às licitantes que estejam no local marcado, com antecedência de 15 
(quinze) minutos do horário previsto. 
  
22.2. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, reserva-se o direito de 
filmar e/ou gravar as sessões. 
  
22.3. Para agilização dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, as 
licitantes farão constar em sua documentação endereço, número de fax e telefone, bem 
como o nome da pessoa indicada para contatos. 
  
22.4. Os casos omissos serão resolvidos conforme disposições da Lei 8.078/90 (Código 
de Defesa do Consumidor), Código Civil e demais legislação vigente e pertinente à 
matéria. 
  
22.5. No interesse da Administração, e sem que caiba às participantes qualquer 
reclamação ou indenização, poderá ser: 
a) adiada a abertura da licitação; 
b) alteradas as condições do edital, obedecido ao disposto no § 4º do art. 21 da Lei 
8.666/93. 
  
22.6. Integram este edital os seguintes anexos: 
Anexo I – Memorial Descritivo (Especificação do Objeto) 
Anexo II - Estimativa de consumo  
Anexo III - Modelo de proposta comercial 
Anexo IV – Modelo de credenciamento 
Anexo V - Modelo de declaração de atendimento à legislação trabalhista 
Anexo VI - Minuta de ata de registro de preços 
Anexo VII - Solicitação de fornecimento 
AnexoVIII – Declaração de atendimento às exigências do inc. VII/ art. 4º da Lei 
10.520/2002 
Anexo IX – Modelo de declaração da inexistência de fato impeditivo de licitar 
  
22.7. Informações complementares poderão ser obtidas com o pregoeiro do Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, no horário das 11 às 17 horas, por 
intermédio dos telefones (0xx48) 3225-9599 ou e-mail licitacao@causc.org.br. 
    

Florianópolis, 20 de setembro de 2014. 
 

Sabrina Martins Fortunato 
Pregoeira 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014 

 
ANEXO I  

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

1. DO OBJETO 

 
1.1. Constitui objeto da presente licitação o REGISTRO DE PREÇOS DE MOBILIÁRIO 
para possível aquisição de mobiliário, conforme especificações e quantidades máximas 
estimadas de aquisição durante a vigência da Ata, constantes no Anexo I – Memorial 
Descritivo e Anexo II - Desenhos, constantes deste instrumento convocatório. 
 

2. DOS PROCEDIMENTOS INICIAIS 

 
2.1.  Antes do início da fabricação dos objetos a empresa contratada deverá contatar o 
CAU/SC para que todas as dúvidas técnicas de projeto sejam esclarecidas. 
 
2.2. Os itens deverão ser fornecidos e montados nos endereços mencionados nas 
respectivas solicitações de fornecimento. 

 

2.3. Poderá ser solicitado à licitante cuja proposta esteja em primeiro lugar amostra 
dos materiais de acordo com o especificado para cada um dos itens no Anexo I- 
Memorial Descritivo e Anexo II - Estimativa de consumo, para verificação da qualidade 
e efetiva conformidade com as especificações técnicas deste Edital, para apresentação 
no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação feita pelo Pregoeiro. 

 

2.4. Deverá ser apresentado pelas licitantes, no envelope nº 01 – Proposta, os 
seguintes documentos: laudos ou certificados comprovando que a linha de móveis 
à qual pertencem os mobiliários ofertados foram submetidos aos seguintes ensaios: 

 
a) Certificado de conformidade emitido por OCP – Organismo de 

Certificação de Produto acreditado pelo INMETRO conforme as normas ABNT 
aplicáveis a cada produto: 

a.1) Itens 01,03,08,09,10,11,12 ABNT 13.967/2011, 13.966/2008; 
a.2) Itens 04,06,07 ABNT 13.961/2010; 
a.3) Item 13 ABNT 13.966/2008. 
b) Laudo ou Relatório de Ensaio em nome do fabricante ou empresa 

credenciada pelo fabricante conforme NBR 8094/1983 (névoa salina) de no mínimo 
300 horas de exposição sem pontos de corrosão e/ou empolamento da pintura; 

c) Laudo ou Relatório de Ensaio em nome do fabricante conforme a NBR 
10443/2008 (determinação de espessura de película seca sobre superfícies rugosas) 
com resultado entre 40 a 60 mícrons; 

d) Laudo técnico (relatórios de ensaio) e/ou Parecer Técnico emitido por 
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Instituto Federal ou Instituto Particular ou Arquiteto e Urbanista, acompanhado da 
devida R.R.T. (Registro de Responsabilidade Técnica) ou Engenheiro de Segurança do 
Trabalho, acompanhado da devida A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou 
profissional competente filiado a ABERGO e em pleno exercício de suas funções, 
devidamente comprovado por certificado dentro da validade, comprovando que o 
mobiliário (lote 1) do fabricante atende às exigências da NR-17, resolução 437 do 
CONFEA (29/11/1999) e art. 67 da Lei Federal 5.194/66, com suas normas aplicáveis.  

 
2.5.  Deverá ser apresentado pelas licitantes, um ou mais catálogo(s) comerciais 
comprovando a existência do objeto cotado, onde possam ser verificadas as 
características técnicas citadas no Anexo I – Memorial Descritivo, bem como todos os 
detalhamentos elucidativos de sua proposta, se o catalogo for impresso da internet 
deverá conter o link onde possa ser auferida sua legitimidade com os produtos 
ofertados no certame. 

 
2.6.   A garantia mobiliário, deverá ser integral, compreendendo os defeitos ou vícios 
de qualidade e quantidade que, a contar da data da sua entrega, será de no mínimo, 05 
(cinco) anos. 

 

2.7. Deverá ser apresentado pelas licitantes, certificado ou declaração de 
garantia, emitido pelo fabricante dos produtos ofertados, compreendendo os 
defeitos ou vícios de qualidade e quantidade, de no mínimo 05 (cinco) anos. No 
certificado ou declaração deverá conter: Razão social, CNPJ, endereço, telefone, e-mail 
do fabricante. 

 

2.8. Deverá ser apresentado pelas licitantes, declaração, emitida pelo fabricante dos 
itens ofertados, indicando nome, CNPJ, telefone e endereço da licitante que 
obrigatoriamente prestará assistência técnica que, será de no mínimo, 05 (cinco) anos. 

 

2.9. Objeto deste certame será adjudicado a um ÚNICO fornecedor, portanto será 
obrigatória a apresentação de proposta para TODOS OS ITENS, visando atender o 
princípio da padronização, no termos do art. 15, inciso I da Lei 8.666/93. 

 

2.10. O CAU/SC poderá solicitar a entrega parcelada do LOTE, de acordo com as 
necessidades e nas quantidades definidas em cada item. 

 

2.11. O prazo de execução e entrega do mobiliário de, no máximo, 30 (trinta) dias 
corridos a contar da data de emissão da Solicitação de Fornecimento expedida pelo 
CAU/SC. 
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3. DAS CARACTERISTICA TÉCNICAS MÍNIMAS 

 
 

Lote 
1 
 

Item Características técnicas mínimas 

1 

Mesa em L medindo 1,20x1,40m com estrutura metálica 
 
Tampo em L 1,20x1,40m 
Tampo em “L”, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria 
fina,atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 25mm, 
revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas 
retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada ou lisa, com espessura 
minima de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo 
com NBR13966.Guia passa cabos para tampo injetado em termoplástico de alta resistência a abrasão 
e impacto,composto por duas partes. Parte superior texturizada em formato triangular, com opção de 
três passagens de cabos destacáveis equidistantes 120 graus. Parte inferior em anel de encaixe com 
ø76 mm e três organizadores de cabos equidistantes 120 graus, cada um deles subdivididos em duas 
passagens de cabos. Fixado à estrutura através de parafusos rosca autocortante tipo chipboard com 
ø5mm.Cor branca 
Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. 
Coluna central em chapa de aço SAE 1020 com 353x660x1,2mm estampado, com passagem de cabos 
na parte externa da coluna, em formato oblongo 24x80mm com acabamento e tampa injetados em 
ABS, tampa de acabamento interna para passagem de fiação em chapa de aço SAE 1020 com 
620x111,8x0,6mm, travessa superior em chapa de aço SAE 1020 125x510x1,9mm, travessa inferior 
confeccionada em chapa de aço SAE 1020 125x610x1,9mm  conformado com raio médio de 3750mm, 
dotado de passagens de cabos na região interna da coluna, com formato oblongo 24x80mm e 
acabamento injetado em ABS. Sapatas reguláveis em formato redondo com rosca M8 injetadas em 
polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. Fixação ao tampo através de 
parafuso rosca auto cortante tipo chipboard cementado 4,5 x 20mm com alta resistência ao torque. 
Fixação aos painéis frontais através de parafuso sistema minifix com rosca M6. Estrutura metálica 
com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, coluna central em 
tubo de aço SAE 1010/20 80x80 com espessura 1,2mm, dotado de duas passagens de cabos na parte 
superior da coluna com formato oblongo 24x80mm e acabamento  injetado em ABS, apoio superior 
em chapa de aço SAE 1010/20 com 3mm de espessura, sapata regulável com rosca M10 injetada em 
polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão.Cor branca.Fixação dos painéis 
frontais através de parafuso sistema minifix com rosca M6. 
Painel frontal para mesas de trabalho retas,constituído em madeira aglomerada com resina fenólica 
com partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de 
formaldeído, nas cores cinza matrix, branco e preto com espessura de 15mm, e revestido com 
laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de 
poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,5 mm na cor do melamínico.Fixado 
à estrutura através de parafuso de aço conformado para minifix com rosca M6, e tambor minifix de 
zamac altamente resistente ao torque.Cor branca. 

02 

 Tampo conexão meia lua 
Tampo semicircular para conexão, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de 
granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com 
espessura de 25mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, 
resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível 
texturizada ou lisa, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato 
com o usuário de acordo com NBR13966.Fixado à estrutura através de parafusos rosca autocortante 
tipo chipboard com ø5mm.Cor branca. 
Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, 
com coluna central em tubo de aço 40x40mm SAE 1010/20 com espessura 1,06mm, apoio superior 
em chapa de aço SAE 1010/20 com 1,5mm de espessura, ponteira inferior dotada de sapata regulável 
com rosca “1/4 injetada em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão.Cor 
branca. 
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03 

Ilha composta por 2 tampos em L medindo 1,20x1,40m,estruturada na divisória metálica em 
melaminico co face superior em vidro,rodapé com tomadas.Altura da divisória de 1,40m 
 
Tampo em L 1,20x1,40m 
Tampo em “L”, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria 
fina,atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 25mm, 
revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas 
retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada ou lisa, com espessura de 
2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com 
NBR13966. Guia passa cabos para tampo injetado em termoplástico de alta resistência a abrasão e 
impacto, composto por duas partes. Parte superior texturizada em formato triangular, com opção de 
três passagens de cabos destacáveis equidistantes 120 graus. Parte inferior em anel de encaixe com 
ø76 mm e três organizadores de cabos equidistantes 120 graus, cada um deles subdivididos em duas 
passagens de cabos. Fixado à estrutura através de parafusos rosca autocortante tipo chipboard com 
ø5mm. tomadas nos dois lados do painel.Cor branca. 
Quadro Divisoria com face inferior em melaminico e superior em vidro, basculante com tomada sobre 
o tampo  
Estrutura da divisória em aço formada por perfis conformados em chapa de aço SAE 1010/1020 com 
espessura de 1,9mm, apresentando alta resistência à torção e flexão, com tratamento anti-corrosivo 
por fosfatização, acabamento de tinta epóxi através do processo de revestimento baseado na 
aplicação eletrostática, de alta resistência química a manchamento, a abrasão e impactos, com 
secagem em 
estufa à 250ºC e resistente a teste de névoa salina. 
Painel com 75mm de profundidade, composto por perfis conformados em perfiladeira, oferecendo 
alta resistência à torção e flexão, dotado de orifícios nos perfis laterais e travessas, para passagem 
de fiação interna, tanto no sentido horizontal como no sentido vertical e sistema de montagem de um 
painel ao outro através de perfil macho-fêmea com chave conectora em chapa de aço SAE 1010/1020 
com espessura de 3,0mm, não necessitando qualquer tipo de parafuso para conexão dos painéis. 
Sistema de fixação das partes que compõe a estrutura através de soldagem a arco com eletrodos 
fusíveis sobre proteção gasosa, proporcionando à mesma melhor estruturação. 
Fixação das faces ao painel através de engates rápidos, confeccionados em chapa de aço fixados a 
própria face, possibilitando o saque frontal da mesma, também com o sistema de faces com acesso a 
cabos que permitem passagem de cabos com um sistema limpo e inteligente em que os cabos 
aparecem na superfície do tampo o mínimo possível. Sistema de sustentação dos tampos pode ser 
através de suportes triangulares em chapa de aço com 2mm de espessura, sua face aparente em 
linhas arredondadas tendo design exclusivo, fixados a estrutura no sistema cremalheira e suportes 
estampados fixados a travessa da estrutura metálica com parafusos, deixando a parte abaixo do 
tampo livre para a movimentação das pernas dos usuários. 
Parte superior recebe tampa de armação em perfil de alumínio extrudado com alta resistência a 
torção e flexão e ponteiras plásticas injetadas em ABS da mesma cor do painel. 
Na parte inferior da estrutura rodapé em aço SAE 1010/1020 com fixação através de engates rápidos 
com passagem interna de fiação. Sapatas de apoio e nivelamento ao piso injetadas em polietileno com 
regulagem de altura através de parafuso em aço, com rosca milimétrica M10 com fenda superior 
para regulagem de altura interna dos quadros. 
Os acabamentos do sistema de painéis consistem em tampas das armações em formato curvo  
fabricados em liga de alumínio de alta resistência a impactos e alta durabilidade à corrosão. 
Fixada à armação através de parafuso auto atarraxante fenda phillips zincado branco 
4,8x9,5mm,recebe tratamento anti-corrosivo por fosfatização, acabamento de tinta epóxi através do 
processo de revestimento baseado na aplicação eletrostática, de alta resistência química a 
manchamento, a abrasão e impactos, com secagem em estufa à 250ºC. 
Faces  da base constituídas em aglomerado melamínico de baixa pressão, atendendo as normas 
vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com alta resistência a impactos e a impermeabilidade, 
de espessura 9mm, encabeçadas com fita de borda PVC com espessura 0,45mm de alta resistência a 
impactos, nos quatro lados. Fixação à armação é feita através de engates rápidos, confeccionados em 
chapa de aço com dimensões de 40x70x0,9mm. Acabamento para melamínico disponíveis cor branca. 
Face superior em vidro com quadro de alumínio encaixado na divisória. 
Suporte para apoio e fixação de tampos de trabalho acoplados aos painéis divisórios, confeccionado 
em chapa de aço SAE estampado, com 2,0 mm de espessura, recebendo tratamento anti-corrosivo por 
fosfatização, acabamento de tinta epóxi através do processo de revestimento baseado na aplicação 
eletrostática, de alta resistência química a manchamento, a abrasão e impactos, com secagem em 
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estufa à 250ºC. Fixado ao painel através de sistema de encaixe, possibilitado por ganchos estampados 
no suporte metálico. Sistema de rodapé e basculante, que permite mais flexibidade na montagem, na 
distribuição e acesso ao cabeamento nos lay-outs, confeccionado em chapa de aço SAE 1020 dobrada, 
com tratamento anti-corrosivo por fosfatização, acabamento de tinta epóxi através do processo de 
revestimento baseado na aplicação eletrostática, de alta resistência química a manchamento, a 
abrasão e impactos, com secagem em estufa à 250ºC e resistente a teste de névoa salina. 

04 

Gaveteiro volante 3 gavetas sendo 1 para pasta suspensa.Medindo 0,40x0,50x0,63cm 
 
Corpo do gaveteiro em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria 
fina,atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18mm de espessura e 
fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente 
a abrasão,nas cor, encabeçado com fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 
0,45 mm com alta resistência a impactos. Tampo no mesmo material, porém  com 25 mm de 
espessura, fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 2,0 mm de espessura e 
acabamentos branco . 
Conjunto gaveta em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria 
fina,atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com frente de 18mm de 
espessura,laterais e fundo em 15 mm, densidade média de 600 kg/m, revestida com laminado 
melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão, na cor branca para frente 
da gaveta,encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada com espessura de 0,45 
mm no corpo e 1mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos e base da gaveta em chapa 
de fibra de madeira de 3,2mm de espessura com revestimento melaminico na face superior. Sistema 
de travamento da gaveta através de haste de alumínio resistente a tração com acionamento frontal 
através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em 
polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e 
minimizar choques acidentais ao usuário. 
Corrediça da gaveta menor fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de 
roldanas de poliacetal autolubrificada com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em 
pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso autocortante tipo chipboard para 
madeira. Corrediça da gaveta para pastas suspensas fabricada em aço laminado SAE 1020 com 
deslizamento suave através de esferas de rolamento e sistema de haste telescópica, facilitando o 
acesso a todas as pastas acondicionadas. Suporte metálico para pastas suspensas fabricado em haste 
cilíndrica de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento zincado branco, fixadas a 
madeira através de bucha plástica de rosca milimétrica. Abertura das gavetas através de cavidades 
laterais sem a utilização de puxador aparente. 
Abertura das gavetas através de cavidades laterais sem a utilização de puxador aparente. Sapatas 
reguláveis em forma octogonal com rosca M6 e injetadas em polipropileno de alta resistência a 
impacto 
e abrasão. Rodízios de duplo giro, com corpo e rodas injetadas em termoplástico de alta resistência, 
eixo e chapa de fixação em aço SAE 1020, dimensão de rodas de 35 mm de diâmetro e suporte de 
carga mínima de 40 kg por rodízio. Fixação ao móvel através de parafusos rosca autocortante tipo 
chipboard.Cor branca. 

05 

Mesa diretiva medindo 1,80x0,80cm 
Tampo Tamburato com 40mm de espessura e borda de 2mm, composto por armação e travessas de 
reforço internas de MDF de 25mm, preenchimento interno por colméia de papelão grampeada e duas 
chapas externas de MDF 6mm com acabamento na cor preta. 
Pé do tipo painel Tamburato com 40mm de espessura e borda de 2mm, composto por armação e 
travessas 
de reforço internas de MDF de 25mm, preenchimento interno por colméia de papelão grampeada e 
duas 
chapas externas de MDF 6mm com acabamento na cor preta. 
Painel frontal para mesas gerencial Tamburato constituído em madeira aglomerada com resina 
fenólica com partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de 
formaldeído, na cor preta com espessura de 15mm, e revestido com laminado melamínico de baixa 
pressão em ambas as 
faces, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com 
espessura de 0,45 mm na cor do melamínico. Fixado à estrutura através de parafuso de aço 
conformado para minifix com rosca M6, e tambor minifix de zamac altamente resistente ao torque. 
Acompanha chapa metálica para união entre tampo e pés, com tratamento superficial por 
fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixados por parafusos tipo autocortante chipboard. 
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Calha tipo leito para alojamento de cabos de eletrificação, lógica e telefonia, confeccionada em chapa 
de 
aço SAE 1020 com 0,9mm de espessura, estruturada longitudinalmente através de dobras. Possui 
tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Fixação ao 
painel 
frontal através de parafusos do tipo Autobrocante. 
Eletroduto do tipo leito duplo confeccionado em alumínio com espessura de 1,5mm, com separador 
para cabos elétricos e lógicos, tampa ranhurada com acabamento na cor preta. 
Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, medindo 115 x 265mm. Aba 
superior e tampa em alumínio injetado e abertura de no mínimo 10 mm para passagem de cabos, 
abertura da tampa tipo basculante, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em 
pintura epóxi. Corpo em ABS fixado a aba através de 04 parafusos e fixação ao tampo através de 04 
parafusos para madeira. Três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios com prensa cabos 
na extremidade da caixa e conector para espera de fios. Três blocos para conectores RJ45 padrão 
Keystone e dois blocos cegos para ampliação. 
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Armário baixo medindo 0,80x0,60x0,74cm composto 1 prateleira com 1 rodapé. 
Corpo do armário em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, 
atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18mm de espessura e fundo em 
15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a 
abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 
mm com alta resistência a impactos.  
Portas em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as 
normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18mm de espessura, revestido com laminado 
melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de 
poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resistência a 
impactos. Dobradiça do tipo caneco diâmetro 35 mm para portas de armários, confeccionada em aço 
de alta resistência, automática, com tecnologia Silent System, que permite fechamento suave da porta 
através de um sistema com micro pistão hidráulico, com amortecedor integrado à dobradiça, 
impedindo as tradicionais pancadas da porta ao fechar. Sistema de montagem com calço tipo click, 
evitando o uso de parafusos. 
Regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 105° para portas 
com recobrimento total, com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento 
ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado. Apresenta 
cobertura de acabamento encaixada para corpo e caneco, evitando o acúmulo de poeira e garantindo 
maior vida útil aos componentes.  
Fixação ao móvel através de parafusos do tipo chipboard. Sistema de travamento das portas com 
batente interno na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autocortante tipo chipboard 
para madeira, com fechadura frontal e chave para porta direita com alma interna em aço de alta 
resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema 
escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao 
usuário. Sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios 
ergonômicos na cor prata. 
Prateleira para armários, confeccionada em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de 
granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18mm de 
espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a 
abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 1,0 
mm com alta resistência a impactos. Regulagem de altura das prateleiras através de furos e pinos 
fixados às laterais internas do armário, equidistantes 96 mm entre si.Cor branca. 
Rodapé para armários e gaveteiros confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo “U” 
18,5 x 37 mm com 1,5mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e secagem em 
estufa.  
Dotado de sapatas reguláveis em formato octogonal com rosca M6, com possibilidade de regulagem 
de até 20 mm, injetadas em polipropileno copolímero.  
Fixação ao móvel através de parafusos rosca autocortante tipo chipboard. Cor branca. 
Tampo para armários e gaveteiros com profundidade de 600 mm, nas cor branco.Confeccionada em 
madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas 
vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 25mm de espessura, revestido com laminado 
melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de 
poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 1,0 mm com alta resistência a 
impactos.  
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Fixado ao corpo do armário ou gaveteiro através de conjunto minifix. Cor branca. 
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Gaveteiro volante 4 gavetas compartilhado com 2 chaves medindo 0,40x0,50x0,63cm 
 
Corpo do gaveteiro em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, 
atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18mm de espessura e fundo em 
15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a 
abrasão, 
na cor branca, encabeçado com fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 0,45 
mm com alta resistência a impactos. Tampo no mesmo material, porém com 25 mm de espessura, fita 
em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 2,0 mm de espessura e acabamento na 
cor branca. 
Conjunto gaveta em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, 
atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com frente de 18mm de espessura, 
laterais e fundo em 15 mm, densidade média de 600 kg/m, revestida com laminado melamínico de 
baixa 
pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão, nas cor branca para frente da 
gaveta,encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada com espessura de 0,45 
mm no corpo e 1mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos e base da gaveta em chapa 
de fibra de madeira de 3,2mm de espessura com revestimento melaminico na face superior. 
Sistema de travamento da gaveta através de haste de alumínio resistente a tração com acionamento 
frontal através de duas fechaduras com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção 
em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e 
minimizar choques acidentais ao usuário. O sistema permite o chaveamento das gavetas de duas em 
duas, ou seja, a primeira fechadura chaveia as duas primeiras, e a segunda, as duas últimas. 
Corrediça da gaveta menor fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de 
roldanas de poliacetal autolubrificada com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em 
pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso autocortante tipo chipboard para 
madeira. 
Abertura das gavetas através de cavidades laterais sem a utilização de puxador aparente. 
Sapatas reguláveis em forma octogonal com rosca M6 e injetadas em polipropileno de alta resistência 
a 
impacto e abrasão. Rodízios de duplo giro, com corpo e rodas injetadas em termoplástico de alta 
resistência, eixo e chapa de fixação em aço SAE 1020, dimensão de rodas de 35 mm de diâmetro e 
suporte de carga mínima de 40 kg por rodízio. Cor branca. Fixação ao móvel através de parafusos 
rosca autocortante tipo chipboard. 
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Estação 4 postos lado a lado com basculante frontal em madeira.Estação medindo 
4,80x0,70x0,73cm 
 
Tampo de mesa reto em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, 
atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 25mm, 
densidade média de 600 kg/m³ e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as 
faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível 
texturizada, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o 
usuário de acordo com NBR13966. Cor branca.  
Fixado à estrutura através de parafusos rosca autocortante tipo chipboard. 
Estrutura lateral para tampos de trabalho simples de plataforma de trabalho. Estrutura com pernas 
e 
travessa superior de secção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 1,50 mm com tratamento 
anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. 
Fixadas às barras de união através de parafusos e porcas métricos de montagem. 
Ponteiras de acabamento na extremidade inferior do tubo, em contato com o piso, injetadas em 
material termoplástico com boa resistência mecânica a impactos, sapatas de nivelamento do piso 
com rosca métrica M6 e corpo injetado em polipropileno. Cor branca. 
Estrutura central estabilizadora para tampos de trabalho simples de plataforma com pernas e 
travessas superiores de secção quadrada; em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 1,50 mm 
com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixadas às barras de 
união através de parafusos e porcas métricas de montagem. Ponteiras de acabamento na 
extremidade inferior do tubo, em contato com o piso, injetadas em material termoplástico com boa 
resistência mecânica a impactos, Sapatas de nivelamento do piso com rosca métrica M6 e corpo 
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injetado em polipropileno. Cor branca. 
Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção retangular em aço tubular SAE 
1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura 
epóxi. Fixadas às estruturas laterais e centrais através de parafusos e porcas métricas de montagem. 
Cor branca. 
Tampas basculantes de acesso ao cabeamento, simples ou duplas, confeccionadas em madeira 
aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de 
níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³ e 
revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, 
bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada ou lisa, com 
espessura de 2,00 mm na mesma cor do tampo. 
Fixação através de parafusos rosca autocortante tipo chipboard. Cor branca. 
Calha tipo leito para alojamento de cabos de eletrificação, lógica e telefonia, confeccionada em 
chapa de aço SAE 1020 com 0,9mm de espessura, estruturada longitudinalmente através de dobras. 
Possui tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. 
Fixação nas barras de união da mesa através de parafusos do tipo Autobrocante. Cor branca. 
Régua para eletrificação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9mm de espessura em 
formato piramidal, facilitando assim o acesso às tomadas. Apresenta pré disposição para o encaixe 
de 3 tomadas de energia (2P+T) e 3 para fixação de rede de dados(RJ45) e/ou telefonia (RJ11). 
Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. 
Fixação à gaveta de eletrificação através do sistema de encaixe. 
Alojamento para réguas de eletrificação, lógica e telefonia, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 
com 0,9mm de espessura, estruturada através de dobras. Possui tratamento anticorrosivo por 
fosfatização e acabamento em pintura epóxi. 
Fixação das réguas ao alojamento através de sistema de encaixe e do alojamento ao tampo através 
de parafuso autocortante do tipo chipboard. Cor branca. 
Subida de cabos 
Estrutura em chapa metálica SAE 1020 de 1,2 mm de espessura, com tratamento anticorrosivo e 
antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Dotado de sapata regulável em 
formato octogonal com rosca M6 x Ø 22 mm, com possibilidade de regulagem de até 20 mm, 
injetadas em polietileno copolímero. Fixação ao móvel através de parafusos rosca auto brocante. Cor 
branca. 
Suporte para CPU com estrutura e base de sustentação confeccionada em chapa de aço SAE 1010/20 
com 1,9 mm de espessura, e sistema antideslizante através de tiras de borracha, apoiada sobre perfil 
metálico estrutural em formato U. Sistema de fixação e posicionamento do CPU através de braço 
articulado e tensionado,confeccionado em chapa de aço estruturado SAE 1020, com retorno / pressão 
por meio de mola de torção com arame de 2,5mm de diâmetro.Sistema de fixação do suporte ao 
tampo através de perfil estrutural em formato “U” confeccionado em chapa de aço SAE 1020, 
interligando todo sistema ao braço articulado através de pino metálico estrutural. Acabamento de 
união de partes metálicas sem soldas aparentes e com tratamento anticorrosivo por fosfatização em 
pintura epóxi. Cor branca. 
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Estação Frente a frente 2 postos com tampo central em madeira para acessar o 
cabeamento.Medida final da estação 1,40x1,43m 
 
Tampo de mesa reto em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, 
atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 25mm, 
densidade média de 600 kg/m³ e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as 
faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível 
texturizada, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o 
usuário de acordo com NBR13966. Cor branca. Fixado à estrutura através de parafusos rosca 
autocortante tipo chipboard. 
Tampas basculantes de acesso ao cabeamento duplas, confeccionadas em madeira aglomerada com 
resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão 
de formaldeído, com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³ e revestido com laminado 
melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com 
fita em poliestireno de superfície visível texturizada ou lisa, com espessura de 2,00 mm na mesma cor 
do tampo. Fixação através de parafusos rosca autocortante tipo chipboard. Cor branca. 
Estrutura lateral para tampos de trabalho duplos de plataforma de trabalho. Estrutura com pernas e 
travessa superior de secção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 1,50 mm com tratamento 
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anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixadas às barras de união através de 
parafusos e porcas métricos de montagem. Ponteiras de acabamento na extremidade inferior do tubo, 
em contato com o piso, injetadas em material termoplástico com boa resistência mecânica a 
impactos, sapatas de nivelamento do piso com rosca métrica M10 e corpo injetado em polipropileno. 
Cor branca. 
Subida de cabos 
Estrutura em chapa metálica SAE 1020 de 1,2 mm de espessura, com tratamento anticorrosivo e 
antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Dotado de sapata regulável em 
formato octogonal com rosca M6 x Ø 22 mm, com possibilidade de regulagem de até 20 mm, injetadas 
em polietileno copolímero. Fixação ao móvel através de parafusos rosca auto brocante. Cor branca. 
Alojamento para réguas de eletrificação, lógica e telefonia, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 
com 0,9mm de espessura, estruturada através de dobras. Possui tratamento anticorrosivo por 
fosfatização e acabamento em pintura epóxi.  
Fixação das réguas ao alojamento através de sistema de encaixe e do alojamento ao tampo através de 
parafuso autocortante do tipo chipboard. 
Régua para eletrificação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9mm de espessura em 
formato piramidal, facilitando assim o acesso às tomadas. Apresenta pré disposição para o encaixe de 
3 tomadas de energia (2P+T) e 3 para fixação de rede de dados(RJ45) e/ou telefonia (RJ11).  
Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi.  
Fixação à gaveta de eletrificação através do sistema de encaixe. Cor branca. 
Calha tipo leito para alojamento de cabos de eletrificação, lógica e telefonia, confeccionada em chapa 
de aço SAE 1020 com 0,9mm de espessura, estruturada longitudinalmente através de dobras. Possui 
tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi.  
Fixação nas barras de união da mesa através de parafusos do tipo Autobrocante. Cor branca. 
arras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção retangular em aço tubular SAE 
1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura 
epóxi.  
Fixadas às estruturas laterais e centrais através de parafusos e porcas métricas de montagem. Cor 
branca. 
Suporte para CPU com estrutura e base de sustentação confeccionada em chapa de aço SAE 1010/20 
com 1,9 mm de espessura, e sistema antideslizante através de tiras de borracha, apoiada sobre perfil 
metálico estrutural em formato U. Sistema de fixação e posicionamento do CPU através de braço 
articulado e tensionado,confeccionado em chapa de aço estruturado SAE 1020, com retorno / pressão 
por meio de mola de torção com arame de 2,5mm de diâmetro. Sistema de fixação do suporte ao 
tampo através de perfil estrutural em formato “U” confeccionado em chapa de aço SAE 1020, 
interligando todo sistema ao braço articulado através de pino metálico estrutural. Acabamento de 
união de partes metálicas sem soldas aparentes e com tratamento anticorrosivo por fosfatização em 
pintura epóxi. Cor branca. 
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Mesa de reunião medindo 1.60 x1,30m 
 
Tampo Tamburato com 40mm de espessura e borda de 2mm, composto por armação e travessas 
de reforço internas de MDF de 25mm, preenchimento interno por colméia de papelão grampeada 
e duas chapas externas de MDF 6mm com acabamento na cor carvalho ametista. 
Painel frontal para mesas de reunião Tamburato constituído em madeira aglomerada com resina 
fenólica com partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão 
de formaldeído, nas cores cinza matrix, branco e preto com espessura de 15mm, e revestido com 
laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita 
de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm na cor do 
melamínico. Fixado à estrutura através de parafuso de aço conformado para minifix com rosca M6, e 
tambor 
minifix de zamac altamente resistente ao torque. Acompanha chapa metálica para união entre tampo 
e pés, com tratamento superficial por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixados por 
parafusos tipo autocortante chipboard. 
Pé do tipo painel Tamburato com 40mm de espessura e borda de 2mm, composto por armação e 
travessas de reforço internas de MDF de 25mm, preenchimento interno por colméia de papelão 
grampeada e duas chapas externas de MDF 6mm com acabamento na cor carvalho ametista. 
Pé do tipo painel Tamburato com 40mm de espessura e borda de 2mm, composto por armação e 
travessas de reforço internas de MDF de 25mm, preenchimento interno por colméia de papelão 
grampeada e duas chapas externas de MDF 6mm com acabamento na cor carvalho ametista. 
Calha tipo leito para alojamento de cabos de eletrificação, lógica e telefonia, confeccionada em 
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chapa de aço SAE 1020 com 0,9mm de espessura, estruturada longitudinalmente através de 
dobras. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor 
preta. Fixação ao painel frontal através de parafusos do tipo Autobrocante. 
Eletroduto do tipo leito duplo confeccionado em alumínio com espessura de 1,5mm, com 
separador para cabos elétricos e lógicos, tampa ranhurada com acabamento na cor preta. 
Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, medindo 115 x 265mm. Aba 
superior e tampa em alumínio injetado e abertura de no mínimo 10 mm para passagem de cabos, 
abertura da tampa 
tipo basculante, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura epóxi. Corpo em 
ABS fixado a aba através de 04 parafusos e fixação ao tampo através de 04 parafusos para 
madeira. Três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios com prensa cabos na 
extremidade da caixa e conector para espera de fios. Três blocos para conectores RJ45 padrão 
Keystone e dois blocos cegos para ampliação. 
 
 

11 
. 

Mesa reta medindo 1,20x0,60cm com subida de cabos e suporte CPU 
 
Tampo de mesa reto para mesas autoportantes ou sistemas de estações de trabalho, em madeira 
aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de 
níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³ e revestido 
com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas 
encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada, com espessura de 2,0mm na 
mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Cor 
branca. 
Fixado à estrutura através de parafusos rosca autocortante tipo chipboard. 
Estrutura lateral para tampos de trabalho sem acesso ao cabeamento por tampa basculante. 
Estrutura com 
pernas e travessa superior de secção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 2,25 mm, corte 
a 45° para perfeito acabamento por processo de lixamento da solda, com tratamento anticorrosivo 
por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. 
Unidas às barras de união através de parafusos e porcas métricas de montagem. 
Ponteiras de acabamento na extremidade inferior do tubo, em contato com o piso, injetadas em 
material termoplástico com boa resistência mecânica a impactos, Sapatas de nivelamento do piso 
com rosca métrica M6 e corpo injetado em polipropileno. Cor branca. 
Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção retangular em aço tubular SAE 
1020 de 30 x 50 x 1,06 mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura 
epóxi. Fixadas às estruturas laterais e centrais através de parafusos e porcas métricas de montagem. 
Cor branca. 
Estrutura em chapa metálica SAE 1020 de 1,2 mm de espessura, com tratamento anticorrosivo por 
fosfatização e acabamento em pintura epóxi. 
Dotado de sapata regulável em formato octogonal com rosca M6, com possibilidade de regulagem 
de até 20 mm, injetada em polipropileno copolímero. 
Fixação ao móvel através de parafusos rosca autobrocante. Cor branca. 
Suporte para CPU com estrutura e base de sustentação confeccionada em chapa de aço SAE 1010/20 
com 1,9 mm de espessura e sistema antideslizante através de tiras de borracha, apoiada sobre perfil 
metálico estrutural em formato U. Sistema de fixação e posicionamento do CPU através de braço 
articulado e tensionado, confeccionado em chapa de aço estruturado SAE 1020, com retorno / 
pressão por meio de mola de torção com arame de 2,5mm de diâmetro. 
Sistema de fixação do suporte ao tampo através de perfil estrutural em formato “U” confeccionado 
em chapa de aço SAE 1020, interligando todo sistema ao braço articulado através de pino metálico 
estrutural. Acabamento de união de partes metálicas sem soldas aparentes e com tratamento 
anticorrosivo por fosfatização em pintura epóxi. Cor branca 

12 

Estação 2 postos lado a lado medindo 2,40x0,60cm sem basculante frontal 
 
Tampo de mesa reto em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, 
atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 25mm, 
densidade média de 600 kg/m³ e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as 
faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível 
texturizada, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o 
usuário de acordo com NBR13966. Cor branca. 
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Fixado à estrutura através de parafusos rosca autocortante tipo chipboard. 
Estrutura lateral para tampos de trabalho sem acesso ao cabeamento por tampa basculante. 
Estrutura com 
pernas e travessa superior de secção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 2,25 mm, corte 
a 45° para perfeito acabamento por processo de lixamento da solda, com tratamento anticorrosivo 
por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. 
Unidas às barras de união através de parafusos e porcas métricas de montagem. 
Ponteiras de acabamento na extremidade inferior do tubo, em contato com o piso, injetadas em 
material termoplástico com boa resistência mecânica a impactos, Sapatas de nivelamento do piso 
com rosca métrica M6 e corpo injetado em polipropileno. Cor branca. 
Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção retangular em aço tubular SAE 
1020 de 30 x 50 x 1,06 mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura 
epóxi. 
 
Fixadas às estruturas laterais e centrais através de parafusos e porcas métricas de montagem. Cor 
branca. 
Subida de cabos 
Estrutura em chapa metálica SAE 1020 de 1,2 mm de espessura, com tratamento anticorrosivo por 
fosfatização e acabamento em pintura epóxi. 
Dotado de sapata regulável em formato octogonal com rosca M6, com possibilidade de regulagem 
de até 20 mm, injetada em polipropileno copolímero. 
Fixação ao móvel através de parafusos rosca autobrocante. Cor branca. 
Suporte para CPU com estrutura e base de sustentação confeccionada em chapa de aço SAE 1010/20 
com 1,9 mm de espessura e sistema antideslizante através de tiras de borracha, apoiada sobre perfil 
metálico estrutural em formato U. Sistema de fixação e posicionamento do CPU através de braço 
articulado e tensionado, confeccionado em chapa de aço estruturado SAE 1020, com retorno / 
pressão por meio de mola de torção com arame de 2,5mm de diâmetro. Sistema de fixação do suporte 
ao tampo através de perfil estrutural em formato “U” confeccionado em chapa de aço SAE 1020, 
interligando todo sistema ao braço articulado através de pino metálico estrutural. Acabamento de 
união de partes metálicas sem soldas aparentes e com tratamento anticorrosivo por fosfatização em 
pintura epóxi. Cor branca 

13 

Mesa de reunião redonda1,20m de diametro 
Tampo de mesa redondo com diâmetro de 1,20 metros em madeira aglomerada com resina fenólica e 
partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, 
com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³ e revestido com laminado melamínico de 
baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em 
poliestireno de superfície visível texturizada, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio 
ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Cor branca. 
Estrutura metálica para mesa redonda medindo 730mm com base de diâmetro de 870mm, com  
tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, com coluna central em  
tubo de aço 4” SAE 1010/20 com espessura 1,9mm, dotada de passagens de cabos na parte  
superior da coluna, 4 travessas superiores em tubo de aço SAE 1020 20x30x1,2mm e 5 travessas  
inferiores de tubo de aço elíptico SAE 1020 20x45x1,9mm conformado com raio médio de 
1100mm,  
com ponteiras de acabamento injetadas em polipropileno. Sapatas reguláveis em forma octogonal 
com rosca M6 e injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. 
Fixação ao tampo através de parafuso rosca auto cortante tipo chipboard cementado 4,5 x 20mm 
com alta resistência ao torque. 
 

14 

Armário aéreo medindo 0,80x0,35x1,20m 
 
Corpo do armário em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, 
atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18mm de espessura e fundo em 
15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a 
abrasão, 
encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com 
alta resistência a impactos. Tampo no mesmo material, porém com 25 mm de espessura, fita em 
poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 2,0 mm de espessura e acabamento branco. 
Portas em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as 
normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18mm de espessura, revestido com laminado 
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melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de 
poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resistência a 
impactos. Dobradiça do tipo caneco diâmetro 35 mm para portas de armários, confeccionada em aço 
de alta resistência, automática, com tecnologia Silent System, que permite fechamento suave da porta 
através de um sistema com micro pistão hidráulico, com amortecedor integrado à dobradiça, 
impedindo as tradicionais pancadas da porta ao fechar. Sistema de montagem com calço tipo click, 
evitando o uso de parafusos. 
Regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 105° para portas 
com 
recobrimento total, com amortecimento e sistema de alojamento interno na madeira para um melhor 
acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado. 
Apresenta cobertura de acabamento encaixada para corpo e caneco, evitando o acúmulo de poeira e 
garantindo maior vida útil aos componentes. Fixação ao móvel através de parafusos do tipo 
chipboard. 
Sistema de travamento das portas com batente interno na porta esquerda, fixado através de 
parafusos 
rosca autocortante tipo chipboard para madeira, com fechadura frontal e chave para porta direita 
com 
alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em 
polietileno 
injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar 
choques acidentais ao usuário. 
Sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na 
cor 
prata. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014 

 
ANEXO II 

ESTIMATIVA DE CONSUMO  
 
 

 

A estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos não participantes 
obedecem às condições e os limites estabelecidos no art. 22, §4º do Decreto 
7.892/2013, qual seja, não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo 
de cada item registrado na Ata para o órgão gerenciador e órgãos participantes (quando 
houver), independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

 

 

Lote Item 

Características técnicas mínimas Quantidade 
mínima 

estimada de 
aquisição 
durante a 

vigência  da ata 
(12 meses) 

Quantidade 
máxima 

estimada de 
aquisição 
durante a 

vigência  da ata 
(12 meses) 

1 

1 
Mesa em L medindo 1,20x1,40m com estrutura 
metálica 
Tampo em L 1,20x1,40m 

2 16 

2 Tampo conexão meia lua 1 08 

3 

Ilha composta por 2 tampos em L medindo 
1,20x1,40m,estruturada na divisória metálica em 
melaminico co face superior em vidro,rodapé com 
tomadas.Altura da divisória de 1,40m 
Tampo em L 1,20x1,40m 

1 03 

4 
Gaveteiro volante 3 gavetas sendo 1 para pasta 
suspensa.Medindo 0,40x0,50x0,63cm 

4 10 

5 Mesa diretiva medindo 1,80x0,80c 1 02 

6 
Armário baixo medindo 0,80x0,60x0,74cm composto 
1 prateleira com 1 rodapé. 

2 12 

7 
Gaveteiro volante 4 gavetas compartilhado com 2 
chaves medindo 0,40x0,50x0,63cm 

4 12 

8 
Estação 4 postos lado a lado com basculante frontal 
em madeira.Estação medindo 4,80x0,70x0,73cm 

2 04 

9 
Estação Frente a frente 2 postos com tampo central 
em madeira para acessar o cabeamento.Medida final 
da estação 1,40x1,43m 

1 04 

10 Mesa de reunião medindo 1.60 x1,30m 2 05 

11 
Mesa reta medindo 1,20x0,60cm com subida de cabos 
e suporte CPU 

1 06 

12 
Estação 2 postos lado a lado medindo 2,40x0,60cm 
sem basculante frontal 

1 03 

13 Mesa de reunião redonda1,20m de diametro 1 06 

14 Armário aéreo medindo 0,80x0,35x1,20m 4 25 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014 
ANEXO III 

  MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 
*Os itens constantes da proposta deverão ser adequados proporcionalmente ao 
valor do lance final ou da negociação. 

NOME DA EMPRESA: _______________________________________________ 
CNPJ:________________________________________________________ 
ENDEREÇO:________________________________________________________ 
FONE/FAX: ___________________ E-MAIL: ___________________________ 
DADOS BANCÁRIOS:____________________________ 

 Apresentamos nossa proposta com vistas ao REGISTRO DE 
PREÇOS DE MOBILIÁRIO para possível aquisição de mobiliário, conforme 
especificações e quantidades máximas estimadas de aquisição durante a vigência da 
Ata, no procedimento licitatório, modalidade Pregão nº 02/2014, acatando todas as 
estipulações consignadas no respectivo edital e seus anexos: 

Lote Item 
Características técnicas mínimas Preço 

Unitário (R$) 
Capacidade 
de Fornec. 

1 

1 
Mesa em L medindo 1,20x1,40m com estrutura 
metálica 
Tampo em L 1,20x1,40m 

  

2 Tampo conexão meia lua   

3 

Ilha composta por 2 tampos em L medindo 
1,20x1,40m,estruturada na divisória metálica em 
melaminico co face superior em vidro,rodapé com 
tomadas.Altura da divisória de 1,40m 
Tampo em L 1,20x1,40m 

  

4 
Gaveteiro volante 3 gavetas sendo 1 para pasta 
suspensa.Medindo 0,40x0,50x0,63cm 

  

5 Mesa diretiva medindo 1,80x0,80c   

6 
Armário baixo medindo 0,80x0,60x0,74cm composto 
1 prateleira com 1 rodapé. 

  

7 
Gaveteiro volante 4 gavetas compartilhado com 2 
chaves medindo 0,40x0,50x0,63cm 

  

8 
Estação 4 postos lado a lado com basculante frontal 
em madeira.Estação medindo 4,80x0,70x0,73cm 

  

9 
Estação Frente a frente 2 postos com tampo central 
em madeira para acessar o cabeamento.Medida final 
da estação 1,40x1,43m 

  

10 Mesa de reunião medindo 1.60 x1,30m   

11 
Mesa reta medindo 1,20x0,60cm com subida de cabos 
e suporte CPU 

  

12 
Estação 2 postos lado a lado medindo 2,40x0,60cm 
sem basculante frontal 

  

13 Mesa de reunião redonda1,20m de diametro   

14 Armário aéreo medindo 0,80x0,35x1,20m   

PREÇO TOTAL LOTE (somatório da coluna 4) que será considerado como critério de 
julgamento: R$ __________ (__________________________________) 
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Obs: 

1. No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, 
impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, 
fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e 
outras quaisquer que incidam sobre a contratação; 

2. Comprovação da condição, se for o caso, de microempresa ou empresa de 
pequeno porte, que poderá ser feita mediante apresentação de original ou 
cópia autenticada da comunicação do registro  efetuado pelas Juntas Comerciais 
ou pelos Cartórios de Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou, ainda, por Certidão 
em que conste a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, 
expedida pelo órgão de registro competente, tudo conforme art. 4º do Decreto 
nº 3.474, de 19/05/2000. 

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______________ (no mínimo 60 (sessenta dias) da 
data-limite para a entrega dos envelopes); 
PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Conforme estabelecido na solicitação de fornecimento. 
DATA: 
 
 

NOME E ASSINATURA DO 

REPRESENTANTE DA EMPRESA 
(observar item 4.1, alínea “e”, do presente edital) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014 

ANEXO IV 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
  

  
 
 
 
Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ____________________, portador(a) da Cédula 
de Identidade nº _________________ e CPF sob nº ____________________, a participar da licitação 
instaurada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, na modalidade 
PREGÃO Nº 02/2014, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe 
poderes para pronunciar-se em nome  da empresa __________________________, bem como 
formular propostas verbais, recorrer  e praticar todos os demais atos inerentes 
ao certame.  
  

                                       _____________, em ____ de______________200__. 
  
  

 
______________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Credenciante. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014 
 
 

ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

 
 
 ........................................................................ inscrita no CNPJ nº ....................., por intermédio 
de seu representante legal  Sr. (a) .................................... portador (a) da Carteira de 
Identidade nº ............................ CPF nº ............................... DECLARA, para fins do disposto no 
inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, 
que não emprega, nem empregará,  menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega, nem empregará, menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva:  
Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz(  ). 
 
 

...................................................... 
data 

 
 

...................................................... 
Representante Legal 

 
 
 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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PREGÃO Nº 02/2014 

 
ANEXO VI 

 
Minuta de Ata de Registro de Preços nº 

 
 

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA 
CATARINA, autarquia federal de fiscalização profissional regida pela Lei n° 12.378, de 
31 de dezembro de 2010, inscrito no CNPJ sob o n° 14.895.272/0001-01, com sede na 
Avenida Prefeito Osmar Cunha, nº 260, Ed. Royal Business Center, 6º andar, Centro, 
Florianópolis/SC, CEP 88.010-100, representado neste ato pelo Presidente, Sr. 
RONALDO DE LIMA, resolve, nos termos do art. 15 da Lei nº 8.666/93 e do Decreto nº 
7.892/13, em face das propostas apresentadas, REGISTRO DE PREÇOS DE 
MOBILIÁRIO para possível aquisição, conforme especificações e quantidades máximas 
estimadas de aquisição durante a vigência da Ata, constantes no Anexo I – Memorial 
Descritivo e Anexo II - Desenhos (Pregão nº 02/2014), das empresas classificadas em 
primeiro lugar e igualmente daquelas que, após consultadas, aceitaram ser registradas 
também pelo menor preço, nos termos do art. 10º do Decreto nº 7.892/13, com 
vigência de 1 (hum) ano, a contar da data de sua assinatura, sujeitando-se as partes 
às determinações da Lei nº 10.520/02 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, à legislação complementar vigente e pertinente à matéria e às disposições 
do edital do pregão supracitado: 

 
EMPRESA: 

 
__________________________________________________________, com sede na ____________, em 
_____________, inscrita no CGC/CNPJ sob o nº ____________________________, representada, 
neste ato, pelo Sr. ___________________________, residente ___________________, e portador da 
Carteira de Identidade nº ___________________________, CIC nº ____________________________. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS DE MOBILIÁRIO para 
possível aquisição, conforme especificações e quantidades máximas estimadas de 
aquisição durante a vigência da Ata, constantes no Anexo I – Memorial Descritivo e 
Anexo II - Desenhos (Pregão nº 02/2014). 
 
1.2. No anexo II do instrumento convocatório, são apresentados os quantitativos 
estimados de consumo, os quais serão solicitados de acordo com a necessidade e 
conveniência do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, mediante a 
expedição de solicitações de fornecimento. 
 
1.3. As quantidades do objeto que vierem a ser solicitados e local de entrega serão 
definidos na respectiva solicitação de fornecimento. 
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1.4. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, sendo 
facultada a realização de licitação específica para a contratação pretendida, assegurada 
ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 
 
1.5. A presente ata tem prazo de vigência de 1 (hum) ano a contar da data de sua 
assinatura. 
 
1.6. Para a gestão, acompanhamento, avaliação e fiscalização da execução do objeto, o 
CAU/SC designa o Gerente Geral para Fiscal do Contrato. 
 

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente 
instrumento em 03 (três) vias de igual teor, forma e data. 

 
 
 

Florianópolis, ..... de .................. de 200__. 
 
 

 
Ronaldo de Lima     Anderson Viana e Silva 
Presidente do CAU/SC 
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PREGÃO Nº 02/2014 
 

ANEXO VII - MODELO 

 

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO 

.............../............ 
 

 

À fornecedora: ___________________________________________ 

 
A presente solicitação de abaixo especificadas, com prazo de entrega de __________ 
(__________________________) dias: 
  

OBJETO                                                  Quant.             Preço Unitário             Preço Total 

     

 

 

 

 

 

 Total R$ _____________________ (________________________)  
 
A FORNECEDORA deverá entregar o objeto no(a) ________________________, situado(a) na 
Rua ______________________, ______________/SC, telefone (48) ____-________ 
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PREGÃO Nº 02/2014 

 
ANEXO VIII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI Nº 

10.520/2002 (*) 
 

 
 
(*) Este documento deverá ser preenchido e anexado ao envelope PROPOSTA (pelo 
lado externo) ou poderá ser substituído por declaração verbal ao pregoeiro no início 
da sessão. 
  
 

Em atendimento ao inciso VII, do artigo 4º, da Lei nº 10.520, de 
17.07.2002, a empresa .......................... ....................................................................., CNPJ nº 
...................................... declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos 
no presente procedimento. 
  
  
  
          ............................, ........ de ...................... de 200__. 
  
  
  
  
  
  

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA 
DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
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PREGÃO Nº 2/2014 

 
ANEXO IX 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE LICITAR 

 
 
  
 (NOME DA EMPRESA)__________________________________________ 
CNPJ/MF Nº ___________________________________, sediada em (ENDEREÇO COMPLETO) 
______________________________________________, declara, sob as penas da lei, que até a presente 
data inexistem fatos impeditivos para a sua participação no presente processo 
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
 

____________________, ____ de ______________ de 200__. 
                                                                                               Cidade                                                        
data 

 
 
 

____________________________________________ 
Assinatura 

 
 

____________________________________________ 
Nome legível 

 
 

_____________________________________________ 
Identidade 

 
 

_____________________________________________ 
Cargo ocupado na empresa 

 


