
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2019
(Processo Administrativo n° 24/2019)

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Conselho Regional de Enfermagem de
Sergipe  (Coren-SE),  por  meio  da  sua  equipe  de  pregão,  realizará  licitação,  na  modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço por itens e por grupo
de itens, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº  10.024, de 20 de
setembro de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Instrução Normativa SLTI/MP
nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018,
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de
2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. 

Data da sessão: 04/12/2019 (Quarta-feira)
Horário: 10h00min (horário de Brasília-DF)
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br 
UASG: 389342

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação
de fornecimento de mobiliário para uso na nova sede do Coren/SE, localizada na rue
Duque  de  Caxias,  nº  389,  no  bairro  São  José  –  Aracaju/SE,  conforme  condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência,
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
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2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária
própria para o exercício de 2019, na classificação 44.90.52.01.00.00 – Mobiliários em Geral.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento  é  o  nível  básico  do  registro  cadastral  no  SICAF,  que  permite  a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.1.1. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo
Federal,  no  sítio  www.comprasgovernamentais.gov.br,  por  meio  de  certificado
digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.

3.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização
das transações inerentes a este Pregão.

3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados  diretamente  ou  por  seu  representante,  excluída  a  responsabilidade  do
provedor  do sistema ou do órgão ou entidade  promotora  da  licitação  por  eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4.1. A  não  observância  do  disposto  no  subitem  anterior  poderá  ensejar
desclassificação no momento da habilitação.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
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4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com
o  objeto  desta  licitação,  e  que  estejam  com  Credenciamento  regular  no Sistema  de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF,  conforme disposto no art. 9º da IN
SEGES/MP nº 3, de 2018.

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.1.2. Para  todos  os  itens,  com  exceção  dos  itens  nº  12  e  13  (grupo  1),  a
participação  é  exclusiva  a  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  nos
termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.sico.
O Grupo 3, por ter valor total estimado superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais) é aberto à ampla participação.

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislação vigente;

4.2.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.2.3. estrangeiros  que  não  tenham  representação  legal  no  Brasil  com  poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de
1993;

4.2.5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo
de dissolução ou liquidação;

4.2.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.2.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4.3. Como condição para participação no Pregão,  a licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 
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4.3.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123,
de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
arts. 42 a 49;

4.3.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento
no certame

4.3.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas
e  empresas  de  pequeno  porte,  a  assinalação  do  campo  “não”  apenas
produzirá  o  efeito  de  o licitante  não ter  direito  ao  tratamento  favorecido
previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte.

4.3.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.3.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4.3.4. que  inexistem  fatos  impeditivos  para  sua  habilitação  no  certame,  ciente  da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

4.3.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

4.3.6. que  a  proposta  foi  elaborada  de  forma  independente,  nos  termos  da  Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

4.3.7. que  não  possui,  em  sua  cadeia  produtiva,  empregados  executando  trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.3.8. que  os  serviços  são  prestados  por  empresas  que  comprovem  cumprimento  de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
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Previdência  Social  e  que  atendam  às  regras  de  acessibilidade  previstas  na
legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.4. A declaração  falsa  relativa  ao  cumprimento  de  qualquer  condição  sujeitará  o
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5. DA  APRESENTAÇÃO  DA  PROPOSTA  E  DOS  DOCUMENTOS  DE
HABILITAÇÃO

5.1. Os  licitantes  encaminharão,  exclusivamente  por  meio  do  sistema,
concomitantemente  com  os  documentos  de  habilitação  exigidos  no  edital,
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos  para  abertura  da  sessão  pública,  quando,  então,  encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os  licitantes  poderão  deixar  de  apresentar  os  documentos  de  habilitação  que
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.

5.4. As  Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno  Porte  deverão  encaminhar  a
documentação  de  habilitação,  ainda  que  haja  alguma  restrição  de  regularidade
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema
ou de sua desconexão.

5.6. Até  a  abertura  da  sessão  pública,  os  licitantes  poderão  retirar  ou  substituir  a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
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5.7. Não será estabelecida,  nessa etapa do certame,  ordem de classificação entre  as
propostas  apresentadas,  o  que  somente  ocorrerá  após  a  realização  dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8. Os  documentos  que  compõem  a  proposta  e  a  habilitação  do  licitante  melhor
classificado  somente  serão  disponibilizados  para  avaliação  do pregoeiro  e  para
acesso público após o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O  licitante  deverá  enviar  sua  proposta  mediante  o  preenchimento,  no  sistema
eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1. Valor total dos itens ou grupos;

6.1.2. Marca;

6.1.3. Fabricante; 

6.1.4. Descrição  detalhada  do  objeto,  contendo  as  informações  similares  à
especificação do Termo de Referência:  indicando, no que for aplicável, o
modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do
bem no órgão competente, quando for o caso;

6.1.4.1. Todas  as  especificações  do  objeto  contidas  na  proposta
vinculam a Contratada.

6.1.4.2. Nos  valores  propostos  estarão  inclusos  todos  os  custos
operacionais,  encargos  previdenciários,  trabalhistas,  tributários,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens.

6.1.4.3. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa
de  lances,  serão  de  exclusiva  responsabilidade  do  licitante,  não  lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.
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6.1.4.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta)
dias, a contar da data de sua apresentação. 

6.1.5. O licitante  deverá  declarar,  para  cada item,  em campo próprio do sistema
COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado
por  um  dos  critérios  de  margem  de  preferência  indicados  no  Termo  de
Referência.

6.1.6. Os  licitantes  devem  respeitar  os  preços  máximos  estabelecidos  nas
normas  de  regência  de  contratações  públicas  federais,  quando
participarem de licitações públicas;

6.1.7. O descumprimento  das  regras  supramencionadas  pela  Administração
por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de
Contas da União e, após o devido processo legal,  gerar as seguintes
consequências:  assinatura  de  prazo  para  a  adoção  das  medidas
necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso
IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis
e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário,  caso
verificada  a  ocorrência  de  superfaturamento  por  sobrepreço  na
execução do contrato.

7. DA  ABERTURA  DA  SESSÃO,  CLASSIFICAÇÃO  DAS  PROPOSTAS  E
FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1. A  abertura da  presente  licitação  dar-se-á  em  sessão  pública,  por  meio  de  sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vícios  insanáveis  ou não apresentem as  especificações  técnicas  exigidas  no Termo de
Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
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7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo
em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item ou do grupo.

7.6. Os  licitantes  poderão  oferecer  lances  sucessivos,  observando  o  horário  fixado  para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior  ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação
aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá
ser de R$ 50,00 (cinquenta reais).

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de
serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

7.10.Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”,
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

AV. HERMES FONTES, Nº 931 – BAIRRO SALGADO FILHO – CEP: 49020-550 – ARACAJU/SE
TEL: (79) 3225-4000 / 3225-4027
Página eletrônica: www.coren-se.gov.br



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois
minutos do período de duração da sessão pública.

7.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de
dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período
de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.13. Não  havendo  novos  lances  na  forma  estabelecida  nos  itens  anteriores,  a  sessão
pública encerrar-se-á automaticamente.

7.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema,
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício
da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão
ser  desconsiderados  pelo  pregoeiro,  devendo a  ocorrência  ser  comunicada  imediatamente  à
Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

7.16. Na  hipótese  do  subitem  anterior,  a  ocorrência  será  registrada  em  campo  próprio  do
sistema.

7.17. Não serão aceitos  dois  ou mais  lances  de mesmo valor,  prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.18. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.19. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

7.20. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior
a  dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e
quatro  horas  da  comunicação  do  fato  pelo  Pregoeiro  aos  participantes,  no  sítio  eletrônico
utilizado para divulgação. 
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7.21. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e
seus anexos.

7.22. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.23. Em relação a itens ou grupos não exclusivos para participação de microempresas e
empresas  de  pequeno  porte,  uma  vez  encerrada  a  etapa  de  lances,  será  efetivada  a
verificação  automática,  junto  à  Receita  Federal,  do  porte  da entidade  empresarial.  O
sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de
2015.

7.23.1. Nessas condições,  as propostas  de microempresas e  empresas  de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da  melhor
proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.23.2. A  melhor  classificada  nos  termos  do  item  anterior  terá  o  direito  de
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior
ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados após a comunicação automática para tanto.

7.23.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte  melhor  classificada
desista  ou não se manifeste no prazo estabelecido,  serão convocadas as demais
licitantes  microempresa e  empresa de pequeno porte  que  se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.23.4. No caso  de  equivalência  dos  valores  apresentados  pelas  microempresas  e
empresas  de  pequeno  porte  que  se  encontrem nos  intervalos  estabelecidos  nos
subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.23.5. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em
relação  ao  produto  estrangeiro,  o  critério  de  desempate  será  aplicado
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exclusivamente  entre  as  propostas  que  fizerem  jus  às  margens  de  preferência,
conforme regulamento. 

7.24. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto
e fechado.

7.25. Havendo  eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será
aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos bens produzidos:

7.25.1. no país;

7.25.2. por empresas brasileiras; 

7.25.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no País;

7.25.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei  para  pessoa com deficiência  ou para reabilitado da  Previdência  Social  e  que
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.26. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas empatadas. 

7.26.1. Encerrada  a  etapa  de  envio  de  lances  da  sessão  pública,  o  pregoeiro  deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas neste Edital.

7.26.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

7.26.1.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de  2
(duas) horas,  envie  a  proposta  adequada  ao  último  lance  ofertado  após  a
negociação  realizada,  acompanhada,  se  for  o  caso,  dos  documentos
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complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital
e já apresentados. 

7.26.2. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento
da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada  a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro
lugar  quanto  à  adequação  ao  objeto  e  à  compatibilidade  do  preço  em relação  ao  máximo
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo
único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir,  na sua proposta, os
percentuais das contribuições previstas no art.  176 da Instrução Normativa RFB n.  971, de
2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final (após negociação)
superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar
preço manifestamente inexequível.

8.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos  dos  respectivos  encargos,  ainda  que  o  ato  convocatório  da  licitação  não  tenha
estabelecido  limites  mínimos,  exceto  quando  se  referirem  a  materiais  e  instalações  de
propriedade  do  próprio  licitante,  para  os  quais  ele  renuncie  a  parcela  ou  à  totalidade  da
remuneração.

8.3.2. Qualquer  interessado  poderá  requerer  que  se  realizem  diligências  para  aferir  a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita;

8.3.3. Na  hipótese  de  necessidade  de  suspensão  da  sessão  pública  para  a  realização  de
diligências,  com vistas  ao  saneamento  das  propostas,  a  sessão  pública  somente  poderá  ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo,  24 (vinte  e quatro) horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
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8.3.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de  2 (duas) horas sob pena de não
aceitação da proposta.

8.3.4.1. O  prazo  estabelecido  poderá  ser  prorrogado  pelo  Pregoeiro  por  solicitação  escrita  e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

8.3.4.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante  e  procedência,  além  de  outras  informações  pertinentes,  a  exemplo  de
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso,
por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio
pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.3.4.3. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.3.4.4. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a sua continuidade.

8.3.4.5. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta
ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção
de  melhor  preço,  vedada  a  negociação  em condições  diversas  das  previstas  neste
Edital.

8.3.4.6. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.3.4.7. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

8.3.4.8. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida, se for o caso.
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8.3.4.9. Encerrada  a  análise  quanto  à  aceitação da proposta,  o  pregoeiro verificará  a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento
das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a
participação  no  certame  ou  a  futura  contratação,  mediante  a  consulta  aos  seguintes
cadastros:

9.1.1. SICAF;

9.1.2. Consulta  Consolidada  de  Pessoa  Jurídica  do  Tribunal  de  Contas  da  União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)

9.1.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre  as  sanções  impostas  ao  responsável  pela  prática  de  ato  de  improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.3.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se
houve  fraude  por  parte  das  empresas  apontadas  no  Relatório  de
Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1.3.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.3.3. O  licitante  será  convocado  para  manifestação  previamente  à  sua
desclassificação.

9.1.4. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de participação.
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9.1.5. No  caso  de  inabilitação,  haverá  nova  verificação,  pelo  sistema,  da  eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de
2006,  seguindo-se  a  disciplina  antes  estabelecida  para  aceitação  da  proposta
subsequente.

9.1.6. Caso atendidas as condições de participação,  a habilitação dos licitantes será
verificada  por  meio  do  SICAF,  nos  documentos  por  ele  abrangidos em relação  à
habilitação  jurídica,  à  regularidade  fiscal  e  trabalhista,  à  qualificação  econômica
financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/
MP nº 03, de 2018.

9.1.7. O  interessado,  para  efeitos  de  habilitação  prevista  na  Instrução  Normativa
SEGES/MP  nº  03,  de  2018  mediante  utilização  do  sistema,  deverá  atender  às
condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data
prevista para recebimento das propostas.

9.1.8. É  dever  do  licitante  atualizar  previamente  as  comprovações  constantes  do
SICAF  para  que  estejam  vigentes  na  data  da  abertura  da  sessão  pública,  ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação
atualizada.

9.1.9. O  descumprimento  do  subitem  acima  implicará  a  inabilitação  do  licitante,
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo
Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º,
do Decreto 10.024, de 2019.

9.1.10. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas)
horas, sob pena de inabilitação.

9.1.11. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida
em relação à integridade do documento digital.
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9.1.12. Não  serão  aceitos  documentos  de  habilitação  com  indicação  de  CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.1.13. Se o licitante  for  a  matriz,  todos os  documentos  deverão estar  em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial,  exceto  aqueles  documentos  que,  pela  própria  natureza,  comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

9.1.14. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada
a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.1.15. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos
deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.2. Habilitação jurídica:

9.2.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.2.2. Em  se  tratando  de  microempreendedor  individual  –  MEI:  Certificado  da
Condição  de  Microempreendedor  Individual  -  CCMEI,  cuja  aceitação  ficará
condicionada  à  verificação  da  autenticidade  no  sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.2.2.1. No  caso  de  sociedade  empresária  ou  empresa  individual  de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo,  estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.2.2.2. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agência.
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9.2.2.3. No  caso  de  sociedade  simples:  inscrição  do  ato  constitutivo  no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de
prova da indicação dos seus administradores;

9.2.2.4. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor,
com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva
sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

9.2.2.5. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País: decreto de autorização;

9.2.2.6. Os  documentos  acima  deverão  estar  acompanhados  de  todas  as
alterações ou da consolidação respectiva.

9.2.3. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.2.3.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou
no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.2.3.2. prova  de  regularidade  fiscal  perante  a  Fazenda  Nacional,
mediante  apresentação  de  certidão  expedida  conjuntamente  pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil  (RFB) e pela Procuradoria-
Geral  da  Fazenda  Nacional  (PGFN),  referente  a  todos  os  créditos
tributários  federais  e  à  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  por  elas
administrados,  inclusive  aqueles  relativos  à  Seguridade  Social,  nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita  Federal  do  Brasil  e  da  Procuradora-Geral  da  Fazenda
Nacional.

9.2.3.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS);

9.2.3.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva
com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação
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das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943;

9.2.3.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade
e compatível com o objeto contratual; 

9.2.3.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou
sede do licitante,  relativa à atividade em cujo exercício contrata ou
concorre;

9.2.3.7. caso o licitante  seja  considerado isento dos  tributos  estaduais
relacionados  ao  objeto  licitatório,  deverá  comprovar  tal  condição
mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede,
ou outra equivalente, na forma da lei; 

9.2.3.8. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como
microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a
documentação  exigida  para  efeito  de  comprovação  de  regularidade
fiscal,  mesmo  que  esta  apresente  alguma  restrição,  sob  pena  de
inabilitação.

9.2.4. Qualificação Econômico-Financeira.

9.2.4.1. certidão negativa de falência  expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica;

9.2.4.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes
ou  balanços  provisórios,  podendo  ser  atualizados  por  índices  oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta;

9.2.4.3. No caso  de  fornecimento de  bens  para  pronta  entrega,  não  será
exigido  da  licitante  qualificada  como  microempresa  ou  empresa  de
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pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);

9.2.4.4. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-
se  a  apresentação  de  balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis
referentes ao período de existência da sociedade;

9.2.4.5. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato
social/estatuto social.

9.2.4.6. Caso  o  licitante  seja  cooperativa,  tais  documentos  deverão  ser
acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o
artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas
da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

9.2.4.7. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG)  e  Liquidez  Corrente  (LC),  superiores  a  1  (um)  resultantes  da
aplicação das fórmulas:

LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo
Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante

SG =
Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante

LC =
Ativo Circulante

Passivo Circulante

9.3. Qualificação Técnica

9.3.1. Comprovação  de  aptidão  para  o  fornecimento  de  bens  em características,
quantidades  e  prazos  compatíveis  com o  objeto  desta  licitação,  ou  com o  item
pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas
de direito público ou privado.
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9.3.2. Laudo técnico pericial, que comprove a adequação ergonômica dos produtos
a serem fornecidos conforme a NR 17, conforme disposição da Portaria nº
3.751/90 pelo Ministério do Trabalho, e as Certificações ou Relatórios de Ensaio
(conforme apontado na descrição técnica dos itens) de conformidade com as:
NBR 13962 (cadeiras),  NBR 15878  (Assentos  para  espectadores),  NBR 13961
(gaveteiros,  credenzas  e  armários),  NBR 13966 (mesas e  plataformas)  e  13967
(tampos suspensos) como indicado para os itens apontados no Termo Referência,
toda  cadeira  deverá  ter  selo  de  garantia  afixada  sob o  assento  com  código
identificador  do  produto,  contendo  dados  e  contato do  fabricante  afim  de
rastreamento para efeito de garantia e assistência técnica. (Lei 8.078/1.990 Cap. V,
Seção IV, Art. 39, Inc. VIII).

9.3.3. Os laudos, certificados e outros documentos devem guardar relação entre
os modelos e linhas indicados nos mesmos e os modelos e linhas indicados em
catálogos e na proposta, sob pena de desclassificação.

9.4. O licitante  enquadrado como microempreendedor individual  que pretenda auferir  os
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis
do último exercício.

9.4.1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências
do edital.

9.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.

9.6. Caso  a  proposta  mais  vantajosa  seja  ofertada  por  licitante  qualificada  como
microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte,  e  uma vez  constatada  a  existência  de
alguma  restrição  no  que  tange  à  regularidade  fiscal  e  trabalhista,  a  mesma  será
convocada  para,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,  após  a  declaração  do  vencedor,
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério
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da  administração pública,  quando requerida  pelo  licitante,  mediante  apresentação de
justificativa.

9.6.1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital,
sendo  facultada  a  convocação  dos  licitantes  remanescentes,  na  ordem  de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação
fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

9.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da
mesma.

9.8. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital.

9.9. Nos  itens/grupos  não  exclusivos  a  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  em
havendo inabilitação,  haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é,
somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e
assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação
recairá  sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s)
para a habilitação do licitante nos remanescentes.

9.12. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante
será declarado vencedor.
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10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de
2 (duas horas) a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.2. ser  redigida  em  língua  portuguesa,  datilografada  ou  digitada,  em  uma  via,  sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.2.1. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento.

10.3. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o
caso.

10.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.5. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.6. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerão estes últimos.

10.7. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital,
sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a
mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.8. A proposta  deverá  obedecer  aos  termos  deste  Edital  e  seus  Anexos,  não  sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça
vínculo à proposta de outro licitante.

10.9. As  propostas  que  contenham  a  descrição  do  objeto,  o  valor  e  os  documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
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11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a  fase de regularização fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será
concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a
intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões)
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste,  caberá ao Pregoeiro verificar  a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.

11.2.1. ‘Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal,  mas apenas
verificará  as  condições  de  admissibilidade  (sucumbência,  tempestividade,
legitimidade, interesse e motivação) do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido  o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três  dias  para  apresentar  as  razões,  pelo  sistema  eletrônico,  ficando  os  demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do
prazo  do  recorrente,  sendo-lhes  assegurada  vista  imediata  dos  elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.2.4. O  acolhimento  do  recurso  invalida  tão  somente  os  atos  insuscetíveis  de
aproveitamento. 

11.2.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
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12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores
à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante  declarado  vencedor  não  assinar  o  contrato,  não  retirar  o  instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43,  §1º  da  LC nº  123/2006.  Nessas  hipóteses,  serão  adotados  os  procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

12.2. Todos  os  licitantes  remanescentes  deverão  ser  convocados  para  acompanhar  a
sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,  ou,
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
contidos  no  SICAF,  sendo  responsabilidade  do  licitante  manter  seus  dados
cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório. 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

AV. HERMES FONTES, Nº 931 – BAIRRO SALGADO FILHO – CEP: 49020-550 – ARACAJU/SE
TEL: (79) 3225-4000 / 3225-4027
Página eletrônica: www.coren-se.gov.br



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

15.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação,  para  assinar  o  Termo  de  Contrato  ou  aceitar  instrumento  equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.2.1. Alternativamente  à  convocação  para  comparecer  perante  o  órgão  ou
entidade  para  a  assinatura  do  Termo  de  Contrato  ou  aceite  do  instrumento
equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da
Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR)
ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 3 (três) dias, a
contar da data de seu recebimento.

15.2.2. O  prazo  previsto  no  subitem  anterior  poderá  ser  prorrogado,  por  igual
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

15.2.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente,  emitida à
empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

15.2.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de
negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

15.2.3.2. a  contratada  se  vincula  à  sua  proposta  e  às  previsões  contidas  no
edital e seus anexos;

15.2.3.3. a  contratada  reconhece  que  as  hipóteses  de  rescisão  são  aquelas
previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da
Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

15.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses prorrogável conforme
previsão no instrumento contratual ou no termo de referência. 

15.4. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para
identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do
órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de
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26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de
2002, consulta prévia ao CADIN. 

15.5. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato,
e  o  fornecedor  não  estiver  inscrito  no  SICAF,  este  deverá  proceder  ao  seu
cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

15.6. Na  hipótese  de  irregularidade  do  registro  no  SICAF,  o  contratado  deverá
regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob
pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

15.7. Na  assinatura  do  contrato,  será  exigida  a  comprovação  das  condições  de
habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a
vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

15.8. Na  hipótese  de  o  vencedor  da  licitação  não  comprovar  as  condições  de
habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro
de  preços,  a  Administração,  sem  prejuízo  da  aplicação  das  sanções  das  demais
cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada
a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação,
analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação,
assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

16.1. Os  critérios  de  recebimento  e  aceitação  do  objeto  e  de  fiscalização  estão
previstos no Termo de Referência.

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo
de Referência. 

AV. HERMES FONTES, Nº 931 – BAIRRO SALGADO FILHO – CEP: 49020-550 – ARACAJU/SE
TEL: (79) 3225-4000 / 3225-4027
Página eletrônica: www.coren-se.gov.br



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

18. DO PAGAMENTO

18.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência,
anexo a este Edital.

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
19.1. Comete  infração  administrativa,  nos  termos  da  Lei  nº  10.520,  de  2002,  o

licitante/adjudicatário que: 
19.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,

quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
19.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
19.1.3.  apresentar documentação falsa;
19.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
19.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;
19.1.6. não mantiver a proposta;
19.1.7. cometer fraude fiscal;
19.1.8. comportar-se de modo inidôneo;
19.1.9. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de

reserva,  em  pregão  para  registro  de  preços  que,  convocados,  não  honrarem  o
compromisso assumido injustificadamente. 

19.1.10. Considera-se  comportamento  inidôneo,  entre  outros,  a  declaração  falsa
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio  entre  os  licitantes,  em  qualquer  momento  da  licitação,  mesmo  após  o
encerramento da fase de lances.

19.1.11. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas
nos  subitens  anteriores  ficará  sujeito,  sem  prejuízo  da  responsabilidade  civil  e
criminal, às seguintes sanções: 

19.1.11.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

19.1.11.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) /
grupo (s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

19.1.11.3. Suspensão  de  licitar  e  impedimento  de  contratar  com  o  órgão,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e
atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
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19.1.11.4. Impedimento  de  licitar  e  de  contratar  com  a  União  e
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

19.1.11.5. Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a
Administração Pública,  enquanto perdurarem os motivos  determinantes  da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que  aplicou  a  penalidade,  que  será  concedida  sempre  que  a  Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

19.1.12. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções.

19.1.13. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de
2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa
deverão  ser  remetidas  à  autoridade  competente,  com despacho fundamentado,
para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

19.1.14. A apuração  e  o  julgamento  das  demais  infrações  administrativas  não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira
nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na
unidade administrativa. 

19.1.15. O  processamento  do  PAR  não  interfere  no  seguimento  regular  dos
processos  administrativos  específicos  para  apuração da  ocorrência  de danos e
prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

19.1.16. Caso  o  valor  da  multa  não  seja  suficiente  para  cobrir  os  prejuízos
causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

19.1.17. A  aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em
processo  administrativo  que  assegurará  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

19.1.18. A  autoridade  competente,  na  aplicação  das  sanções,  levará  em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem
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como  o  dano  causado  à  Administração,  observado  o  princípio  da
proporcionalidade.

19.1.19. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
19.1.20. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas

no Termo de Referência.

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
20.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
20.2. A  impugnação  poderá  ser  realizada  por  forma  eletrônica,  pelo  e-mail

licitacoes@coren-se.gov.br,  ou  por  petição  dirigida  ou  protocolada  no  endereço  Av.
Hermes Fontes, nº 931, Bairro Salgado Filho, Aracaju-SE, CEP 49.020-550.

20.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data
de recebimento da impugnação.

20.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.

20.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no
Edital.

20.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado  da  data  de  recebimento  do  pedido,  e  poderá  requisitar  subsídios  formais  aos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

20.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos
no certame.
20.7.1. A concessão  de  efeito  suspensivo  à  impugnação  é  medida  excepcional  e

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
20.7.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e

vincularão os participantes e a administração.

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
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21.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que
não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

21.3. Todas  as  referências  de  tempo  no  Edital,  no  aviso  e  durante  a  sessão  pública
observarão o horário de Brasília – DF.

21.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

21.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
21.6. As normas disciplinadoras  da  licitação serão sempre interpretadas  em favor  da

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

21.7. Os  licitantes  assumem  todos  os  custos  de  preparação  e  apresentação  de  suas
propostas e a  Administração não será,  em nenhum caso,  responsável  por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

21.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administração.

21.9. O  desatendimento  de  exigências  formais  não  essenciais  não  importará  o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os
princípios da isonomia e do interesse público.

21.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

21.11. O  Edital  está  disponibilizado,  na  íntegra,  nos  endereços  eletrônicos
http://www.comprasgovernamentais.gov.br e  http://www.coren-se.gov.br ,  e  também
poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Av. Hermes Fontes, nº 931, Bairro Salgado
Filho,  Aracaju-SE,  CEP 49.020-550,  nos  dias  úteis,  no  horário  das 08h00  às  16h00,
mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com
vista franqueada aos interessados.

21.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
21.12.1. ANEXO I - Termo de Referência;
21.12.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato;
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21.12.3. ANEXO III – Modelo de Proposta Comercial.

Aracaju/SE, 20 de novembro de 2019

Diego Rafael da Silva Borges
Presidente
Coren-SE
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO

1. OBJETO

1.1. Fornecimento e instalação de mobiliário para uso na nova sede do Coren/SE, localizada na

rua Duque de Caxias, nº 389, no bairro São José – Aracaju/SE.

1.2. QUADRO RESUMIDO DOS PRODUTOS

Grupo Item
Especificação / Detalhamento (com dimensões

aproximadas)
Qtde.

VALOR ESTIMADO

REF.*Valor
Unitário

(R$)

Valor Total
(R$)

Não
agrupado 1 Cadeira presidente giratória 27

R$
1.557,70

R$
42.057,90

PPM +
PP

CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA Cadeira, com
espaldar alto, giratória, com apoio de cabeça regulável
e  com  braços  reguláveis,  com  assento  Interno  em
compensado  multilâminas  de  madeira  moldada
anatomicamente a quente com pressão e espessura de
12  mm.  Medidas  aproximadas  do  assento:
475x460mm (LxP). Espuma em poliuretano flexível,
isento  de  CFC,  alta  resiliência,  alta  resistência  a
propagação  de  rasgo,  alta  tensão  de  alongamento  e
ruptura,  baixa  fadiga  dinâmica  e  baixa  deformação
permanente  com  densidade  de  45  a  50  kg/m3  e
moldada anatomicamente com espessura média de 45
mm.  Capa  de  proteção  e  acabamento  do  assento
injetada sob o assento em polipropileno texturizado.
Encosto em polipropileno reforçado com fibra de vidro
e uma moldura fabricada em ABS pelo processo de
injeção de termoplásticos e superfície de contato com
o  usuário  formada  por  uma  tela  100%  poliéster
tencionada  que  é  fixada  à  moldura  parafusada  na
estrutura  com  oito  parafusos  de  rosca  para  plástico
com  Ø5x16mm.  Medidas  aproximadas  do  encosto:
460x400mm  (LxA).  Lâmina  com  catraca,  para
regulagem de altura do encosto, fabricada em chapa de
aço 1008/1020 com 6,35mm de espessura com vinco
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central para maior resistência com mecanismo catraca
fabricado em peças injetadas em Poliamida reforçada
com  fibra  de  vidro,  esse  mecanismo  é  automático,
bastando puxar o encosto para cima e posicionar na
altura desejada. Para baixa-lo basta puxar até a altura
máxima  que  o  mecanismo  se  desarma  e  libera  o
encosto  até  a  posição  mais  baixa.  Apoio  lombar
fabricado em uma blenda de polipropileno (PP) e EVA
(50/50)  pelo  processo  de  injeção  de  termoplástico,
acoplado à moldura do encosto posicionado atrás da
tela e permite um ajuste na altura do apoio lombar em
nove posições distintas que percorrem um curso de 40
mm. sistema semelhante à catraca para a regulagem da
posição, bastando ser movido para cima ou para baixo
até a posição desejada. Apoio de cabeça fabricado em
uma  blenda  de  poliamida  com  fibra  de  vidro  pelo
processo de injeção de termoplásticos moldurado onde
é fixada uma tela 100% poliéster e um trilho guia que
permitirá a regulagem de altura do apoio, encaixado à
carenagem  por  meio  de  encaixes  com  grampos
metálicos  em forma de estrela  fixos  à  moldura com
parafusos  não  aparentes  na  montagem.  O  apoio  de
cabeça possui regulagem de altura e angulação. Ajuste
de  angulação  do  apoio  de  cabeça  em  três  posições
diferentes abrangendo uma faixa de 45°, regulagem de
altura  do  apoio  abrangendo  uma  faixa  de  50  mm
através  do
deslocamento da haste sobre o trilho Base de Alumínio
emforma de pentágono, com cinco (05) pás de apoio
para  fixação  dos  rodízios  e  uma  furação  central
conificada  para  acoplamento  da  coluna  completa  do
cartucho  a  gás,  fabricado  em  material  de  liga  de
alumínio  (SAE  305),  pelo  processo  de  injeção  sob
pressão  e  possuindo  na  extremidade  de  cada  pá
integrada em peça única o alojamento para o encaixe
dos rodízios com rolamentos de Ø50mm ou Ø60mm.
Coluna  Completa  à  Gás  em  tubo  de  construção
mecânica  de  precisão  de  Aço  Carbono  ABNT
1008/1020  na  medida  externa  de  50,00  mm  e
conformado  em  uma  de  suas  extremidades  pelo
processo  de  conificação  para  perfeita  fixação
Mecanismo relax, fabricado em chapa de aço ABNT
1010/1020 de 2,65mm de espessura e tem seu corpo e
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acoplamento  à  coluna  em  alumínio  fundido,  sendo
fixado ao assento por (04) quatro parafusos sextavados
¼”  x  1”  com  cabeças  flangeadas.  O  Conjunto
Mecanismo  recebe  uma  proteção  contra  corrosão,
caracterizada  pelo  processo  de  preparação  de
superfície metálica por Fosfatização á Base de Zinco e
revestidapor Pintura Eletrostática Epóxi Pó. Apoio de
cabeça  regulável  Apoio  de  braço  com três  tipos  de
regulagem: altura, avanço horizontal e giro sobre seu
próprio  eixo.  A  regulagem  de  altura  se  dá  pelo
pressionamento  de  um  botão  na  lateral  externa  do
apoio, o avanço horizontal e o giro se dão de maneira
automática, bastando que o usuário exerça força sobre
o apoio e o posicione na posição desejada Possui 70
mm  de  curso  de  regulagem  de
altura,  a  regulagem  horizontal  permite  22  mm  de
avanço e recuo do apoia braços, já a regulagem de giro
permite 24° de rotação para cada sentido.  Cor a ser
definida pelo órgão. Garantia mínima de 5 anos.

Não
agrupado 2 Cadeira fixa assento e encosto plástico 19 R$ 342,46

R$
6.506,74

PP

CADEIRA FIXA PLÁSTICA:  CADEIRA FIXA DE
USO  GERAL,  EMPILHÁVEL  PARA  USO  EM
COLETIVIDADE/PÚBLICO EM ÁREA INTERNA,
AO  ABRIGO  DAS  INTEMPÉRIES,  COM
ESTRUTURA  MANUFATURADA  EM  BARRA
REDONDA TREFILADA DE AÇO CARBONO, DE
DIÂMETRO  EXTERNO  MÍNIMO  7/16”  (11,11
MM),  DO  TIPO  TRAPEZOIDAL,  POSSUINDO
INTERLIGAÇÃO  DE  REFORÇO  TRANSVERSAL
NA  PORÇÃO  FRONTAL  DA  ESTRUTURA,
ESTANDO ESTE REFORÇO DISTANTE DO PISO
DE  MANEIRA  TAL  QUE  NÃO  IMPEÇA  OU
ATRAPALHE OS MOVIMENTOS DOS MEMBROS
INFERIORES  DO USUÁRIO.  ESTRUTURA FIXA
COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO
DE PINTURA A PÓ NA COR PRETA, ATRAVÉS DO
PROCESSO  DE  DEPOSIÇÃO  ELETROSTÁTICA,
PASSANDO  PELOS  PROCESSOS  DE
DESENGRAXE,  ESTABILIZAÇÃO,
TRATAMENTO  ANTIFERRUGINOSO  E
POSTERIOR SECAGEM EM ESTUFA A 200 – 250
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ºC.  A  ESTRUTURA  TAMBÉM  DISPÕE  DE
SAPATAS  PARA  ATRITO  COM  O  PISO
MANUFATURADAS  EM  POLIPROPILENO
COPOLÍMERO INJETADAS  EM  ALTA PRESSÃO
QUE PODEM PROMOVER O ENCAIXE LATERAL
ENTRE  VÁRIAS  CADEIRAS,  ALINHANDO-AS
TRANSVERSALMENTE. ENCOSTO PROVIDO DE
DIVERSOS  ORIFÍCIOS  (MÍNIMO  100)  PARA
VENTILAÇÃO  DAS  COSTAS  DO  USUÁRIO,
POSSIBILITANDO  A  PERSPIRAÇÃO  (TROCA
TÉRMICA  COM  O  AMBIENTE).  ENCOSTO
MANUFATURADO  EM  POLIPROPILENO
COPOLÍMERO  INJETADO  EM  ALTA PRESSÃO,
PIGMENTADO,  MATERIAL RECICLÁVEL,  COM
ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 3,0 MM. O
ENCOSTO É INDEPENDENTE DO ASSENTO E É
ENCAIXADO  À  ESTRUTURA  POR  DOIS
PONTOS,  EM  SUAS  LATERAIS,  NA  REGIÃO
INFERIOR  DA PEÇA.  ESPALDAR  DOTADO  DE
CURVATURA  QUE  PROPORCIONA  CORRETO
APOIO  LOMBAR  PARA  O  USUÁRIO
(CONFORME  PRECONIZADO  PELA  NR-17,
PORTARIA 3.751  DE  1990  DO  MINISTÉRIO  DO
TRABALHO E EMPREGO, ITEM 17.3.3,  ALÍNEA
D).  ASPECTOS  DIMENSIONAIS  DO  ENCOSTO:
LARGURA:  MÍNIMO  DE  450  MM.  EXTENSÃO
VERTICAL:  MÍNIMO DE 430  MM. ALTURA DA
BORDA SUPERIOR DO ENCOSTO: ENTRE 380 E
390  MM;  ASSENTO  MANUFATURADO  EM
POLIPROPILENO  COPOLÍMERO  INJETADO  EM
ALTA  PRESSÃO,  PIGMENTADO,  MATERIAL
RECICLÁVEL,  DOTADO  DE  CONTRA  CAPA
INJETADA  NO  MESMO  MATERIAL,  FIXA  AO
ASSENTO E ÀS PARTES DA ESTRUTURA QUE
COMPÕEM  A  PLATAFORMA  DE  ASSENTO
ATRAVÉS  DE  ENCAIXE  SOB  PRESSÃO  E
PARAFUSOS,  DEVIDAMENTE  EMBUTIDOS  À
REFERIDA  CONTRA  CAPA,  NÃO  SE
APRESENTANDO  SALIENTES  À  SUPERFÍCIE
INFERIOR  DO  CONTRA  ASSENTO.  ASSENTO
COM  SUPERFÍCIE  APRESENTANDO  POUCA
CONFORMAÇÃO  E  BORDA  FRONTAL
ARREDONDADA,  CONFORME  DISPOSTO  NAS
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ALÍNEAS B) E C), DO ITEM 17.3.3, DA NORMA
REGULAMENTADORA  Nº  17  DO  MINISTÉRIO
DO TRABALHO E EMPREGO (PORTARIA Nº 3751
DE  1990).  ASPECTOS  DIMENSIONAIS  DO
ASSENTO:  LARGURA:  MÍNIMO  DE  440  MM.
PROFUNDIDADE ÚTIL: ENTRE 460 E 480 MM.

Não
agrupado 3 Poltrona fixa base madeira 4

R$
2.476,94

R$
9.907,76

PP

POLTRONA  -  FIXA:  POLTRONA  BAIXA PARA
ESPERA  OU  INTERLOCUÇÃO
CONFECCIONADA  NO  CONCEITO  DE
MONOBLOCO  COM  BRAÇOS,  TENDO  COMO
ESTRUTURAL AÇO CARBONO COM PERCINTAS
ELÁSTICAS, O AÇO RECEBE TRATAMENTO DE
SUPERFÍCIE  COM  PINTURA  A  PÓ,  PELO
PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E
POSTERIOR  INJEÇÃO  DE  ESPUMA FLEXÍVEL
INJETADA  MOLDADA  DE  POLIURETANO.
ASPECTOS  DIMENSIONAIS  DO  PRODUTO:
ALTURA DO ASSENTO: ENTRE 465 E 475 MM;
PROFUNDIDADE TOTAL DO PRODUTO: ENTRE
795 E 805 MM; LARGURA TOTAL (DE BRAÇO A
BRAÇO) ENTRE 770 E 780 MM; ALTURA TOTAL
DO  PRODUTO:  ENTRE  875  E  885  MM;
ESTRUTURA  FABRICADA  EM  MADEIRA  DO
TIPO  JEQUITIBÁ  COM  04  PÉS  COM
ACABAMENTO  BRANCO  (COM  DEMÃOS  DE
SELADORA)  E  TABACO  (NA  COR  TABACO).
SAPATAS  PROTETORAS  NA  COR  PRETA.
ALMOFADA  INDEPENDENTE  PARA  ASSENTO
CONFECCIONADA  EM  ESPUMA  FLEXÍVEL
INJETADA MOLDADA DE POLIURETANO COM
DENSIDADE  MÍNIMA  DE  50  +/-  5  KG  /  M3,
POSSUINDO  AS  MESMAS  CARACTERÍSTICAS
DE ANATOMIA ELENCADAS PARA A CONCHA
MONOBLOCO E APRESENTANDO LARGURA DO
ASSENTO VARIANDO DE 400 MM (NA BORDA
TRASEIRA)  E 460 MM (NA BORDA FRONTAL),
PROFUNDIDADE  ENTRE  390  E  410  MM.
REVESTIMENTO  COM  COSTURAS
PERIMETRAIS  MODELANDO  TODA  A
POLTRONA PADRÃO  LÃ  HAVOC  TECELAGEM
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LADY  OU  TECIDO  DE  SIMILAR  QUALIDADE
COMPROVADA  ATRAVÉS  DO  COMPARATIVO
DOS  ÍNDICES  DE  GRAMATURA,  DENSIDADE
DE FIOS, SOLIDEZ À FRICÇÃO, PILLING, LUZ E
TAXAS  DE  TRAÇÃO  (ALONGAMENTO  E
RUPTURA).

Não
agrupado 4 Cadeira alta para mesa 8 R$ 303,61

R$
2.428,88

PP

BANQUETA:  ASSENTO  FIXO  MODELO
BANQUETA  DE  USO  MÚLTIPLO,  EM
AMBIENTES,  RESIDENCIAIS  OU  DE
COLETIVIDADE,  PARA  USO  EM  ÁREA
INTERNA, AO ABRIGO DAS INTEMPÉRIES, COM
ESTRUTURA  MANUFATURADA  EM  BARRA
REDONDA TREFILADA DE AÇO CARBONO, DE
DIÂMETRO  EXTERNO  MÍNIMO  7/16”  (11,11
MM),  DO  TIPO  TRAPEZOIDAL,  POSSUINDO
INTERLIGAÇÃO  DE  REFORÇO  TRANSVERSAL
NAS  QUATRO  PORÇÕES  DA  ESTRUTURA,
ESTANDO ESTE REFORÇO DISTANTE DO PISO
DE  MANEIRA  TAL  QUE  NÃO  IMPEÇA  OU
ATRAPALHE OS MOVIMENTOS DOS MEMBROS
INFERIORES  DO USUÁRIO.  ESTRUTURA FIXA
COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO
DE PINTURA A PÓ, ATRAVÉS DO PROCESSO DE
DEPOSIÇÃO  ELETROSTÁTICA,  PASSANDO
PELOS  PROCESSOS  DE  DESENGRAXE,
ESTABILIZAÇÃO,  TRATAMENTO
ANTIFERRUGINOSO  E  POSTERIOR  SECAGEM
EM  ESTUFA  A  200  –  250  ºC.  A  ESTRUTURA
TAMBÉM  DISPÕE  DE  SAPATAS  PARA ATRITO
COM  O  PISO  MANUFATURADAS  EM
POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADAS EM
ALTA  PRESSÃO  QUE  PODEM  PROMOVER  O
ENCAIXE LATERAL ENTRE VÁRIAS CADEIRAS,
ALINHANDO-AS  TRANSVERSALMENTE.
ENCOSTO PROVIDO DE DIVERSOS ORIFÍCIOS
(MÍNIMO 100) PARA VENTILAÇÃO DAS COSTAS
DO  USUÁRIO,  POSSIBILITANDO  A
PERSPIRAÇÃO  (TROCA  TÉRMICA  COM  O
AMBIENTE).  ENCOSTO  MANUFATURADO  EM
POLIPROPILENO  COPOLÍMERO  INJETADO  EM

AV. HERMES FONTES, Nº 931 – BAIRRO SALGADO FILHO – CEP: 49020-550 – ARACAJU/SE
TEL: (79) 3225-4000 / 3225-4027
Página eletrônica: www.coren-se.gov.br



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

ALTA  PRESSÃO,  PIGMENTADO,  MATERIAL
RECICLÁVEL,  COM  ESPESSURA  MÍNIMA  DE
PAREDE DE 3,0 MM, COM LARGURA MÍNIMA
TOTAL  DE  445  MM.  O  ENCOSTO  É
INDEPENDENTE DO ASSENTO E É ENCAIXADO
À  ESTRUTURA POR  DOIS  PONTOS,  EM  SUAS
LATERAIS,  NA  REGIÃO  INFERIOR  DA  PEÇA.
ESPALDAR  DOTADO  DE  CURVATURA  QUE
PROPORCIONA  CORRETO  APOIO  LOMBAR
PARA O USUÁRIO (CONFORME PRECONIZADO
PELA  NR-17,  PORTARIA  3.751  DE  1990  DO
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, ITEM
17.3.3, ALÍNEA D).  ASSENTO MANUFATURADO
EM  POLIPROPILENO  COPOLÍMERO  INJETADO
EM ALTA PRESSÃO, PIGMENTADO, MATERIAL
RECICLÁVEL,  DOTADO  DE  CONTRA  CAPA
INJETADA  NO  MESMO  MATERIAL,  FIXA  AO
ASSENTO E ÀS PARTES DA ESTRUTURA QUE
COMPÕEM  A  PLATAFORMA  DE  ASSENTO
ATRAVÉS  DE  ENCAIXE  SOB  PRESSÃO  E
PARAFUSOS,  DEVIDAMENTE  EMBUTIDOS  À
REFERIDA  CONTRA  CAPA,  NÃO
APRESENTANDO-SE SALIENTES À SUPERFÍCIE
INFERIOR  DO  CONTRA  ASSENTO.  ASSENTO
COM  SUPERFÍCIE  APRESENTANDO  POUCA
CONFORMAÇÃO  E  BORDA  FRONTAL
ARREDONDADA,  CONFORME  DISPOSTO  NAS
ALÍNEAS B) E C), DO ITEM 17.3.3, DA NORMA
REGULAMENTADORA  Nº  17  DO  MINISTÉRIO
DO TRABALHO E EMPREGO (PORTARIA Nº 3751
DE 1990),  APRESENTANDO LARGURA MÍNIMA
DE 445 MM.

Não
agrupado 5

Mesa de centro de vidro estrutura em aluminio polido
e vd de 8 mm 1.200 x 600 x 550 mm

2 R$ 927,10
R$

1.854,20
PP

MESA DE CENTRO DE VIDRO: ESTRUTURA EM
TUBO DE ALUMÍNIO QUARADO 25 X 25 MM,
COM ACABAMENTO POLIDO VIDRO CRISTAL
COM ESPESSURA DE 8 MM. TAMPO FIXO POR
VENTOSAS  DE  SILICONE  TRANSPARENTE.
MEDIDAS: 1200 X 600 X 350 MM.

Não 6 Mesa de canto de vidro estrutura em alumínio polido e 4 R$ 837,71 R$ PP
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agrupado vd de 8 mm 600 x 600 x 550 mm 3.350,84

MESA LATERAL DE  VIDRO:  ESTRUTURA EM
TUBO DE ALUMÍNIO QUARADO 25 X 25 MM,
COM ACABAMENTO POLIDO VIDRO CRISTAL
COM ESPESSURA DE 8 MM. TAMPO FIXO POR
VENTOSAS  DE  SILICONE  TRANSPARENTE.
MEDIDAS: 600 X 600 X 550 MM.

Não
agrupado 7 Poltrona giratória diretor espaldar alto 1

R$
2.708,59

R$
2.708,59

PPM+
PP

Poltrona  Giratória  com  sistema  sincronizado,  com
Apóia-Braços  reguláveis  em  PU,  tipo  03  Direções,
estrutura  cromada,
espaldar alto, revestida em couro ecológico preto, com
apoio cervical, fabricada de acordo com a NBR-13962
da ABNT. Base giratória desmontável com aranha de
05  hastes,  confeccionada  de  forma  estampada,
cromada,  apoiada sobre rodízios com esferas de aço
que facilitam o giro, em poliuretano, pino do rodízio
montado na extremidade da haste, travados com solda,
sem  presença  de  buchas  plásticas,  evitando  que  se
soltem. Coluna central desmontável fixada por encaixe
cônico,  com  rolamento  axial  de  giro  possuindo
arruelas de aço temperado de alta  resistência,  bucha
mancal  de  giro  injetado  em  POM  e  recalibrada,
cromado,  classe  DIN  04.  Sistema  de  regulagem  de
altura  da  cadeira  por  coluna  de  mola  a  gás,  para
regulagem  e  amortecimento  de  impactos  ao  sentar,
aliviando o impacto na coluna vertebral.  Mecanismo
flange  de  apoio  da  cadeira  com  sistema  de  relax
sincronizado, com trava em quatro posições, manípulo
de  ajuste  da tensão  da mola,  com buchas  de giro e
trava  injetada  em  POM  e  componentes  unidos
por solda do tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020
FQD com 03 mm de espessura, formando um conjunto
para posterior montagem por parafusos.  Estrutura de
sustentação em tubo de aço industrial redondo 22,22
mm com parede de 2,25 mm, duplo para o encosto,
sendo o interno na cor preta e o externo cromado, sem
ausência de solda. Assento moldado anatomicamente a
quente em compensado multilaminado resinado, com
espessura de 14 mm. Possui curvatura na parte frontal
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do assento para evitar o estrangulamento na corrente
sanguínea,  e com carenagem do assento injetada em
polipropileno, com regulagem de profundidade através
de  dispositivo  na  lateral.  Espuma  injetada
anatomicamente com 60 mm de espessura media 45/50
Kg m3, em poliuretano flexível micro celular de alta
resistência,  isento de CFC.  Revestimento do assento
em  tecido  sintético,  do  tipo  couro  ecológico
(poliuretano), cores conforme catalogo do fabricante.
Apoio  cervical  fixo  na  forma  de  “C”  de  forma
invertida, com estrutura interna em aço redondo SAE
1213  trefilado  e  curvado  a  frio,  10  mm,  fixada  a
estrutura  do  encosto  através  de  dois  parafusos
cromados de forma não aparente, medindo 320 x 190
mm, revestido no mesmo tecido do assento, em tecido
sintético do tipo espace com preenchimento interno,
(cores  conforme  catalogo  do  fabricante),  espuma
expandida/laminada 20/10 mm de espessuras médias, e
densidades  de  33/28  Kg/m3.  Encosto  internamente
possuir  tela  poliéster  100%,  com  acabamento  em
resina  acrílica  LAL,  com  espessura  de  0,85  mm,
gramatura  de  200  g/m2,  manta  interna  de  espuma
expandida laminada com 10 mm de espessura media, e
densidade 28 Kg m3, acabamento externo em tecido
sintético,  couro ecológico,  (poliuretano),  nas cores  a
escolha no catalogo do fabricante.  Apoia Braços 3D
em  poliuretano  copolímero  injetados,  regulagem  de
altura,  profundidade  e  giro  lateral.  Estrutura  em
poliamida injetada com alma de aço tubolar cromada,
totalizando 08 posições de regulagem, com 85 mm de
curso. Chapa lateral para fixação ao assento da cadeira
com dois furos oblongos permitindo acoplamento com
regulagem  lateral,  cromado,  fixado  através  de
parafusos  sextavados,  flangeados.  Os  componentes
metálicos devem possuir tratamento de superfície com
fosfato de zinco. Fixação do assento aos componentes
metálicos,  por  parafusos  sextavados  flangeados  com
trava,  na  bitola  ¼”x  20fpp  e  porcas  de  garra
encravadas  na  madeira,  com  travamento  frontal,
portanto  ambos  os  lados,  evitando  que  se  soltem”.
Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, isenta de
metais  pesados  nas  cores  pretas  ou  cromada,  com
camada de 60 microns. Nas partes cromadas, banho de
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cromo,  base  niquelada  totalizando  espessura
aproximada  de  45  microns.  Não  agrupadoMedidas
aproximadas do produto ofertado: Largura da cadeira -
700 mm. Profundidade da cadeira - 750 mm. Altura
total da cadeira – 1180/1300 mm. Altura do encosto –
550 mm. Largura do encosto – 485 mm. Profundidade
do assento -  460 mm. Largura do assento 480 mm.
Altura do apoio cervical – 320 x 190 mm.

Não
agrupado 8 Poltrona fixa diretor com braços fixos 2

R$
1.268,18

R$
2.536,36

PPM+
PP

Cadeira Secretaria Executiva interlocutor, com pés em
formato “S”, fabricada de acordo com a NBR13962 da
ABNT.  Estrutura
de sustentação em tudo de aço industrial redondo com
25,40  mm  de  diâmetro  e  parede  de  2,25  mm,
cromados.  Ponteiras  e  sapatas  em  polipropileno
injetado.  Superfície  preparada  através  de  decapagem
química,  acabamento em banho de cromo com base
niquelada  sobre  aço  polido  tratado  quimicamente.
Encosto  confeccionado em tela  100% poliéster  com
acabamento em resina acrílica LAL, espessura de 0,85
mm e  200  g/m2  de  gramatura,  revestida  em  tecido
sintético de poliuretano, cec, a escolha no catálogo do
fabricante.  Estrutura  de  sustentação  em tubo de  aço
industrial  com  22,22  mm  e  parede  de  2,25  mm.
Assento  moldado  anatomicamente  a  quente  em
compensado
multilaminado  resinado,  com  espessura  de  13  mm.
Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar
o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura
anatômica  no  encosto  de  forma  a  permitir  a
acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se
melhor à coluna vertebral. Carenagem do assento em
injetada  em  polipropileno  na  cor  preta.  Espuma
injetada anatomicamente com 50 mm de espessura em
poliuretano flexível  micro celular  de alta resistência,
isento  de  CFC,  com densidade  controlada  de  45/50
Kg/m3.  Revestimento  em  tecido  sintético  de
poliuretano,  cec,  para  o  assento  á  escolha conforme
catalogo do fabricante.  Capa do assento em desenho
próprio,  previamente  fixados  às  espumas,  e
posteriormente com grampos ao assento e encosto de
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madeira.  Fixação  da  concha  única  de  madeira  e
componentes  metálicos,  por  parafusos  sextavados
flangeados com trava, na bitola ¼”x 20fpp e porcas de
garra encravadas na madeira, com travamento frontal,
portanto  ambos  os  lados,  evitando  que  se  soltem”.
Apóia  braços integrados a estrutura  da cadeira,  com
acabamento em polipropileno copolímero injetado, na
cor  preta,  fixados  a  estrutura  através  de  parafusos,
medindo 29 x 4,5 x 0,7 cm. Componentes metálicos
devem
possuir tratamento de superfície com fosfato de zinco.
Pintura é em pó, do tipo híbrido poliéster epóxi, isenta
de metais  pesados,  nas  cores  pretas  semifosco lisas,
com  camada  de  60  microns,  curadas  em  estufa  à
temperatura  de  200°  C.  Dimensões  Aproximadas  da
Cadeira - Largura da Cadeira: 570 mm. - Profundidade
da Cadeira: 590 mm. - Altura Total da Cadeira: 900
mm.  -  Altura  do  Encosto:  470  mm.  -  Largura  do
Encosto:  440  mm.  -  Profundidade  do  Assento:  420
mm. - Largura do Assento: 460 mm.

Não
agrupado 9 Longarina 03 lugares 11

R$
2.140,53

R$
23.545,83

PPM+
PP

POLTRONA  DIRETORIA  TIPO  LONGARINA  3
LUGARES  Cadeira  fixa  tipo  longarina,  03  lugares
sem  apoia  braços,  estrutura  cromada,  fabricada  de
acordo  com  a  NBR-16031  da  ABNT.  Assento
fabricado em compensado multilaminado de 14 mm de
espessura,  espuma  expandida/laminada  de  alta
performance,  com  40  mm  de  espessura  media  e
densidade  de  33/37  Kg/m3.  Encosto  fabricado  em
compensado multilaminado de 14 mm de espessura,
espuma  expandida/laminada  de  alta  performance,
(AP),  com  40  mm  de
espessura  media  e  densidade  de  33/37  Kg/m3.
Revestido em material sintético, com acabamento em
poliuretano,  couro  ecológico,  na  cor  a  escolha  no
catalogo  do  fabricante.  Estrutura  em  tubo  em  aço
industrial  quadrado  50x50  mm,  parede  interna  com
espessura de 1,50 mm, que liga e estrutura os pés da
longarina. Pés em tudo de aço industrial redondo 31,75
mm, com parede interna de 1,90 mm e acabamento
com ponteiras de polipropileno injetado na cor preta.
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Encaixe dos pés na travessa confeccionado em tubo de
aço industrial retangular SAE 1020 com 30x70 mm e
parede de 1,20 mm. Os componentes metálicos devem
possuir tratamento anticorrosivo de superfícies interna
e externa com fosfato de zinco, pintura a pó do tipo
hibrida poliéster epóxi na cor preta, cromado nos pés,
com espessura de camada que atende a requisitos de
resistência  e  durabilidade,  isenta  de  metais  pesados.
Dimensões aproximadas: - Largura total da longarina:
1535 mm. - Profundidade: 570 mm. - Altura total da
longarina:  880  mm.
- Altura do encosto:  380 mm. - Largura do encosto:
470  mm.  -  Profundidade  do  assento:  440  mm.  -
Largura  do  Assento:  470  mm.  -  Altura  do  chão  ao
assento: 450 mm.

Não
agrupado 10 Sofá de 2 lugares com almofadas removíveis e braços 2

R$
2.793,56

R$
5.587,12

PPM+
PP

SOFÁ DE 2 LUGARES Cadeira fixa tipo sofá, com
02 pés em aço tubular redondo cromado 02 lugares.
Assento almofada de espuma expandida com 150 mm
de  espessura  média  e  densidade  de  26  Kg/m3.
Compensado  multilaminado  de  10  mm.  Espuma
expandida com 20 mm de espessura media e densidade
de 23 Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com
acabamento  em  poliuretano,  couro  ecológico,  a
escolha  no  catalogo  do  fabricante.  Encosto
compensado multilaminado de 18 mm de espessura.
Espuma expandida com 40 mm de espessura media e
densidade de 23 Kg/m3. Espuma expandida com 30
mm de  espessura  media  e  densidade  de  23  Kg/m3.
Revestimento em tecido sintético, com acabamento em
PU, couro ecológico. Laterais em chapa de Eucatex de
03 mm de espessura. Espuma expandida com 20 mm
de  espessura  media  e  densidade  de  23  Kg/m3.
Revestimento em tecido sintético, com acabamento em
poliuretano, couro ecológico, a escolha no catálogo do
fabricante.  Estrutura  em  madeira  de  01  polegada,
25,40 mm. Estrutura tubolar externa confeccionada em
tubo  de
aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40 mm de
diâmetro, uma polegada, parede de 2,25 mm e base da
estrutura em tubo de aço industrial redondo SAE 1020
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com 15,87mm de diâmetro (5/8) e parede de 1,90 mm,
emoldurando o sofá, cromado. Componentes metálicos
possuem  tratamento  anticorrosivo  de  superfícies
interna e externa com fosfato de zinco.  Acabamento
em cromo de alta resistência, 45 mícrons de espessura
média  Dimensões  aproximadas  do  produto:  -
Profundidade 850 mm. - Atura até o assento 400 mm. -
Altura  total  710 mm - Altura  do encosto 350 mm -
Profundidade do assento 500 mm - Largura total do
sofá 1350 mm - Largura do apoio de braço 550 mm.

Não
agrupado 11 Sofá de 3 lugares com almofadas removíveis e braços 1

R$
3.699,00

R$
3.699,00

PPM+
PP

SOFÁ DE 3 LUGARES Cadeira fixa tipo sofá, com
02 pés em aço tubular redondo cromado, 03 lugares.
Assento almofada de espuma expandida com 150 mm
de  espessura  média  e  densidade  de  26  Kg/m3.
Compensado  multilaminado  de  10  mm.  Espuma
expandida com 20 mm de espessura media e densidade
de 23 Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com
acabamento  em  poliuretano,  couro  ecológico,  a
escolha  no  catalogo  do  fabricante.  Encosto
compensado multilaminado de 18 mm de espessura.
Espuma expandida com 40 mm de espessura media e
densidade de 23 Kg/m3. Espuma expandida com 30
mm de  espessura  media  e  densidade  de  23  Kg/m3.
Revestimento em tecido sintético, com acabamento em
PU, couro ecológico. Laterais em chapa de Eucatex de
03 mm de espessura. Espuma expandida com 20 mm
de  espessura  media  e  densidade  de  23  Kg/m3.
Revestimento em tecido sintético, com acabamento em
poliuretano, couro ecológico, a escolha no catálogo do
fabricante.  Estrutura  em  madeira  de  01  polegada,
25,40 mm. Estrutura tubolar externa confeccionada em
tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40
mm de diâmetro, uma polegada, parede de 2,25 mm e
base da estrutura em tubo de aço industrial  redondo
SAE 1020 com 15,87mm de diâmetro (5/8) e parede
de  1,90  mm,  emoldurando  o  sofá,  cromado.
Componentes  metálicos  possuem  tratamento
anticorrosivo  de  superfícies  interna  e  externa  com
fosfato  de  zinco.  Acabamento  em  cromo  de  alta
resistência, 45 mícrons de espessura média Dimensões
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aproximadas  do produto:  -  Profundidade 850 mm. -
Atura até o assento 400 mm. - Altura total 710 mm -
Altura do encosto 350 mm - Profundidade do assento
500 mm - Largura total do sofá 1850 mm - Largura do
apoio de braço 550 mm.

Grupo 1 12 Poltrona de auditório com prancheta escamoteável 96
R$

1.488,06
R$

142.911,36
PPM+

PP

POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA
ESCAMOTEÁVEL
Poltrona com assento retrátil para auditórios, modelos
normais, para obesos e mobilidade reduzida, de acordo
com as  normas  vigentes  e  planta,  com apóia-braços
duplos,  integrados na lateral  da estrutura de formato
trapezoidal,  e  espuma  injetada,  montagem  em
sequência, fabricada de acordo com a NBR-15878 da
ABNT.  Assento  em  compensado  multilaminado
resinado,  moldado  anatomicamente  aquente  com  14
mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do
assento  para  evitar  o  estrangulamento  na  corrente
sanguínea,  na parte inferior tubo oblongo de mesma
especificação dos pés laterais, com apoio redondo em
numero de dois por assento,  medindo 1,6 x 0,5 cm.
Encosto  compensado  multilaminado  resinado,
moldado  anatomicamente  a  quente  com  13  mm  de
espessura com dupla curvatura anatômica de forma a
permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se
adaptando melhor à coluna vertebral. Espuma injetada,
anatomicamente em poliuretano flexível micro celular
de  alta  resistência,  isenta  de  CFC,  com  densidade
controlada de 45 a 50 Kg/m3 com 60 mm de espessura
média  no  assento  e  no  encosto.  Revestimento  em
tecido de poliéster sem costuras e fixados as madeiras
por  grampos  com  acabamento  zincado,  na  cor  a
escolha no catalogo do fabricante. Lateral com a parte
central em compensado de 10 mm, forrado conforme
padrão do assento e encosto, ao centro, travamento em
chapa  de  aço  chata  SAE  1020  com  22,5  x  2  cm,
arrebitados  ao  centro  em  dois  pontos  de  ambos  os
lados Parte inferior com chapa própria para a fixação
ao piso, em Aço SAE 1020. Estrutura de sustentação
da cadeira em tubo de aço industrial SAE 1010/1020
oblongo FF 16x30mm com espessura da parede de 1,9
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mm. Componentes metálicos unidos por solda do tipo
MIG, formando um conjunto para posterior montagem
por parafusos. Suporte basculante do assento em chapa
de Aço SAE 1020 com espessura de 03 mm, e pino de
Aço SAE 1213 com 10 mm de diâmetro,  com duas
porcas garras para sua fixação, sendo um de cada lado
do assento. Suporte do encosto em chapa de Aço SAE
1020  com  espessura  de  04  mm,  com  duas  porcas
garras  para  sua  fixação,  sendo  um de  cada  lado  do
encosto.  Encosto  com  contracapa  injetada  em
polipropileno copolímero preta, abas de perfil de 1,5
cm, texturizado, com sistema rápido de montagem e
desmontagem, permitindo troca de tecido em caso de
necessidade sem quebra ou troca da mesma. Parafusos
de  fixação  do  assento  e  encosto  do  tipo  Sextavado
Flangeado com trava, na bitola ¼”x 20fpp, e porcas de
garra Dupla forjadas a frio, encravadas e rebitadas na
madeira em ambos os lados, evitando que se soltem.
Batentes  do  final  de  curso  do  assento  retrátil  em
Poliamida 6.0 na cor preta. Apóia Braços injetados em
Poliuretano Texturizado Integral Skin, sobre alma de
Aço  SAE  1020  tratada  quimicamente.  Prancheta
escamoteavel  em  MDF  18  mm,  na  cor  preta,
acabamento  lateral  em  perfil  de  PVC,  podendo  ser
instalado em ambos os lados segundo a necessidade,
quando não em uso,  aloja-se internamente dentro do
braço  na  lateral  da  poltrona.  Os  componentes
metálicos devem possuir tratamento de superfície com
fosfato de zinco, pintura a pó, do tipo híbrido poliéster
-  epóxi,  isenta  de  metais  pesados,  na  cor  preta
semibrilho, com camada de 60 mícrons, onde todas as
peças são curadas em estufa, à temperatura de 200°C.
Dimensões  aproximadas  do  produto:  -  Altura  do
encosto – 450 mm. - Largura do encosto – 450 mm. -
Largura  do  assento  –  480  mm.  -  Profundidade  do
assento  –  480  mm.  -  Altura  total  –  860  mm.  -
Profundidade total  – 455/640 mm. -  Largura total  –
635 mm. - Altura do chão ao assento – 465 mm.

Grupo 1 13
Poltrona de auditório obeso com prancheta

escamoteável
1

R$
2.378,61

R$
2.378,61

PPM+
PP

POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA
ESCAMOTEÁVEL  PARA  OBESOS  
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Poltrona com assento retrátil para auditórios, modelo
extra,  Obesos  de  acordo  com  as  normas  vigentes  e
planta, com apóia-braços duplos, integrados na lateral
da estrutura de formato trapezoidal, e espuma injetada,
montagem em sequência, fabricada de acordo com a
NBR-9050  da  ABNT.  Assento  rebatível
emcompensado  multilaminado  resinado,  moldado
anatomicamente  aquente  com  18  mm  de  espessura.
Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar
o  estrangulamento  na  corrente  sanguínea,  na  parte
inferior tubo oblongo de mesma especificação dos pés
laterais,  com apoio redondo em numero de dois por
assento,  medindo  1,6  x  0,5  cm.
Encosto  compensado  multilaminado  resinado,
moldado  anatomicamente  a  quente  com  18  mm  de
espessura com dupla curvatura anatômica de forma a
permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se
adaptando  melhor  à  coluna  vertebral.  Espuma
expandida,  anatomicamente  em  poliuretano  flexível
micro celular de alta resistência, isenta de CFC, com
densidade  controlada  de  33  Kg/m3 com 60  mm de
espessura  média  no  assento  e  no  encosto.
Revestimento  em tecido de poliéster  sem costuras  e
fixados  as  madeiras  por  grampos  com  acabamento
zincado, na cor a escolha no catalogo do fabricante.
Lateral com a parte central em compensado de 10 mm,
forrado  conforme  padrão  do  assento  e  encosto,  ao
centro, travamento em chapa de aço chata SAE 1020
com 22,5 x 2 cm, arrebitadosao centro em dois pontos
de ambos os lados. Parte inferior com chapa própria
para  a  fixação  ao  piso,  em  Aço  SAE
1020. Estrutura de sustentação da cadeira em tubo de
aço industrial SAE 1010/1020 oblongo FF 16x30mm
com espessura da parede de 1,90 mm. Componentes
metálicos unidos por solda do tipo MIG, formando um
conjunto  para  posterior  montagem  por  parafusos.
Suporte basculante do assento em chapa de Aço SAE
1020 com espessura de 03 mm, e pino de Aço SAE
1213 com 10 mm de diâmetro, com duas porcas garras
para sua fixação, sendo um de cada lado do assento.
Suporte do encosto em chapa de Aço SAE 1020 com
espessura de 04 mm, com duas porcas garras para sua
fixação, sendo um de cada lado do encosto. Encosto
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com contracapa em tecido de poliéster,  parafusos de
fixação  do  assento  e  encosto  do  tipo  Sextavado
Flangeado com trava, na bitola ¼”x 20fpp, e porcas de
garra Dupla forjadas a frio, encravadas e rebitadas na
madeira em ambos os lados, evitando que se soltem.
Batentes  do  final  de  curso  do  assento  retrátil  em
Poliamida 6.0 na cor preta. Apoia Braços injetados em
Poliuretano Texturizado Integral Skin, sobre alma de
Aço  SAE  1020  tratada  quimicamente.  Prancheta
escamoteavel  em  MDF  18  mm,  na  cor  preta,
acabamento  lateral  em  perfil  de  PVC,  podendo  ser
instalado em ambos os lados segundo a necessidade,
quando não em uso,  aloja-se internamente dentro do
braço  na  lateral  da  poltrona.  Os  componentes
metálicos devem possuir tratamento de superfície com
fosfato  de  zinco,  executado em linha  automática  de
oito  tanques,  sem  uso  de  produtos  clorados  para
desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes,
de acordo com as normas ambientais, para dar melhor
proteção contra corrosão e uma excelente ancoragem
da tinta. A tinta utilizada para a pintura é em pó, do
tipo híbrido poliéster - epóxi, isenta de metais pesados,
na cor preta semibrilho, com camada de 60 mícrons,
curadas em estufa, à temperatura de 200°C. Dimensões
aproximadas  do  produto  obeso:  -  Altura  total  da
poltrona – 820 mm. - Altura do encosto – 470 mm. -
Largura  do  encosto  –  760  mm.  -  Largura  total  da
poltrona – 900 mm. - Profundidade total – 640 mm. -
Profundidade  do  assento  –  480  mm.  -  Largura  do
assento – 750 mm. - Altura do chão ao assento – 460
mm.

Grupo 1 (subtotal) R$ 145.289,97

TOTAL (R$) R$ 249.473,19

*Referência da pesquisa de preços: PPM – Pesquisa de preços junto ao mercado / PP – Painel de
Preços (http://paineldeprecos.planejamento.gov.br)

2.DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA JUNTO À PROPOSTA

2.1. A licitante deverá apresentar juntamente à proposta, o prospecto dos produtos, demons-

trado por meio de cartilhas, projeto, imagens, folders, manuais de fabricação ou documentos
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similares.

2.2. Laudo técnico pericial, que comprove a adequação ergonômica dos produtos a serem forneci-

dos conforme a NR 17, conforme disposição da Portaria nº 3.751/90 pelo Ministério do Traba-

lho, e as Certificações ou Relatórios de Ensaio (conforme apontado na descrição técnica dos itens)

de conformidade com as: NBR 13962 (cadeiras), NBR 15878 (Assentos para espectadores), NBR

13961 (gaveteiros, credenzas e armários), NBR 13966 (mesas e plataformas) e 13967 (tampos sus-

pensos) como indicado para os itens apontados no Termo Referência, toda cadeira deverá ter selo

de garantia afixada sob o assento com código identificador do produto, contendo dados e contato do

fabricante afim de rastreamento para efeito de garantia e assistência técnica. (Lei 8.078/1.990 Cap.

V, Seção IV, Art. 39, Inc. VIII).

2.3. O s l audos, c ertificados e outros documentos devem guardar relação entre os modelos e

linhas indicados nos mesmos e os modelos e linhas indicados em catálogos e na proposta, sob pena

de desclassificação.

2.4. Declaração do Licitante que se compromete a fazer entrega e montagem dos itens solicitados, a

partir da data de recebimento da Nota de Empenho, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, nas

quantidades solicitadas conforme especificações descritas neste Termo Referência.

2.5.  Os certificados emitidos  por  Organismo Certificador  de  Produto  – OCP deverão  estar  em

período de vigência, quando apresentados à Comissão de Licitação.

2.6. As certificações exigidas têm por base, a normalização técnica da ABNT (Associação Brasileira

de Normas Técnicas), para comprovar, por meio dos respectivos ensaios previstos em cada uma das

normas, as propriedades de segurança, físicas, mecânicas e ergonômicas de alguns mobiliários a

serem adquiridos.

2.7. As certificações mencionadas buscam resguardar o interesse da Administração a fim de que se

possa  adquirir  mobiliário  com  maior  durabilidade,  adiando,  desta  forma,  a  necessidade  de

aquisições futuras de maior vulto, bem como minimizando a necessidade de reparos ou troca dos

mobiliários.
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2.8. A exigência dos laudos e certificados está sendo feita para mobiliários de uso comum, em que

as empresas do ramo no mercado, em sua grande maioria, já possuem as aludidas certificações.

3. MODALIDADE LICITATÓRIA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1. Os materiais a serem adquiridos são aqueles caracterizados de natureza comum nos termos do

parágrafo único, do art. 1º da lei 10.520, de 17/07/2002;

3.2. A contratação de pessoa jurídica para aquisição de material, objeto deste Termo de Referência,

encontra amparo legal na Lei nº 10.520, de 17/07/2002; no Decreto nº 3.555, de 08/08/2000, no De-

creto nº 3.784, de 06/04/2001 e no Decreto 10.024, de 20 de setembro de 2019, que instituem e re-

gulamentam a modalidade de Pregão Eletrônico;

3.3. A licitação será realizada na modalidade de Pregão Eletrônico do tipo MENOR PREÇO POR

ITENS/GRUPO DE ITENS, pois são da mesma natureza e visam à padronização do design e do

acabamento dos diversos móveis que comporão os ambientes e objetiva ‘garantir um mínimo de es-

tética e identidade visual apropriada, por lote, já que os itens fazem parte de um conjunto que deve-

rá ser harmônico entre si, conforme previsto e pacificado nos acórdãos do Tribunal de Contas da

União (TCU): Acórdão 5.301/2013-Segunda Câmara,  Acórdão 5.260/2011-1ª Câmara e Acórdão

861/2013-Plenário-TC 006.719/2013-9.

4. JUSTIFICATIVA

4.1. Com a construção da nova sede do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe e, conside-

rando as condições físicas de desgaste que a maior parte do mobiliário da atual sede apresenta, ofe-

recendo risco à saúde dos funcionários, há a necessidade da disponibilização de infraestrutura para 

viabilizar o início das atividades institucionais no novo local. Assim, a Direção da Autarquia visua-

lizou a necessidade de se adquirir mobiliário, a fim de garantir o adequado funcionamento do órgão 

bem como na necessidade de oferecer condições de ergonomia com otimização do espaço físico por

meio da instalação de móveis e equipamentos específicos que propiciem o adequado funcionamento

de todos os setores, dentro das características exigidas de conforto, segurança e higiene.
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4.2. Por fim, considerando que a estrutura do Coren-SE está voltada para as rotinas internas do sis-

tema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, e, ainda, que não possui condições de confecci-

oná-lo, faz-se necessária tal aquisição, conforme solicitação do Setor de Patrimônio.

Há itens que estão agrupados (itens nº 12 e 13) pois são da mesma natureza e visam à padronização

do design e do acabamento dos diversos móveis que comporão os ambientes e objetiva ‘garantir um

mínimo de estética e identidade visual apropriada,  por lote,  já que os itens fazem parte de um

conjunto  que  deverá  ser  harmônico  entre  si’,  conforme previsto  e  pacificado  nos  acórdãos  do

tribunal de contas da união (TCU): Acórdão 5.301/2013-Segunda Câmara, Acórdão 5.260/2011-1ª

Câmara e Acórdão 861/2013-Plenário-TC 006.719/2013-9.’

5. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

5.1. Os  recursos  orçamentários  necessários  ao  atendimento  do  objeto  deste  Termo  de

Referência/Projeto Básico correrão pelo Orçamento do Coren-SE no exercício de 2019, na dotação

orçamentária 44.90.52.00.00 – Mobiliários em geral, e serão alocados pelo Departamento Contábil

e Financeiro deste Conselho.

6. AMOSTRA

6.1.  A licitante  deverá  apresentar  juntamente  à  proposta,  o  prospecto  (amostra)  dos  produtos,

demonstrado por meio de cartilhas, projeto, imagens, folders, manuais de fabricação ou documentos

similares, estando ciente que o Coren-SE poderá, para o aprofundamento das análises da proposta,

requerer mais informações atinentes aos produtos comercializados pelo licitante.

7. PRAZO DE ENTREGA

7.1. Deverá ser efetuada a entrega do material em perfeitas condições, no local indicado pelo Co-

fen, no prazo máximo de 4 5  ( q u a r e n t a  e  c i n c o )  dias a partir do recebimento da nota

de empenho, dependendo do caso, em estrita observância das especificações do Edital, da proposta

e deste Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, da qual deverão constar de-

talhadamente as indicações da marca, modelo, fabricante e procedência.
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8. LOCAL DE ENTREGA E MONTAGEM

8.1. A entrega/instalação deverá ser feita por meio de agendamento com o Departamento de Gestão

do Coren-SE através do telefone (79) 3225-4013 ou e-mail guilherme@coren-se.gov.br, no endere-

ço da futura sede do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, localizada na Rua Duque de

Caxias, nº 389, Bairro São José, Aracaju-SE das 08h30 às 18h00.

9. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1. Os bens deverão ser entregues em sua embalagem original, contendo as indicações de marca, 

modelo, fabricante, procedência e validade, quando for o caso.

9.2. O prazo de garantia deve ser, no mínimo, de 3 (três) anos e assistência técnica durante

este período, contado do recebimento definitivo.

9.3. O recebimento dos bens será efetuado nos seguintes termos:

9.3.1. Provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de entrega dos

bens nas dependências do Coren-SE, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com

as especificações;

9.3.2. Definitivamente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do Recebimento Provi-

sório, após a verificação da qualidade e quantidade e consequente aceitação;

9.3.3. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro

do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do

esgotamento do prazo;

9.3.4. Se houver recusa dos bens, no todo ou em parte, a Contratada deverá proceder à substi-

tuição sem qualquer ônus para o Coren-SE e dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias , ou de-

monstrar a improcedência da recusa, no prazo máximo de 03 (três) dias de sua ocorrência.

9.4. No caso de fornecimento de bens de procedência estrangeira, o Fornecedor deverá apresentar 

a o  C o r e n - S E , no ato de entrega dos bens, os documentos que comprovem que a 

importação foi realizada regularmente. A falta desses documentos impossibilitará o Recebimento

Provisório pelo Coren-SE.
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10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

10.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente da Lei

nº 8.666/93, do Decreto nº 5.450/2005, e demais normas pertinentes, são obrigações do Contratante:

10.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acor-

do com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

10.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como

o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade

competente para as providências cabíveis.

10.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso

da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

10.1.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condi-

ções estabelecidas no edital e seus anexos.

10.1.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura forne-

cida pela Contratada.

10.1.6. Não praticar atos de ingerência no Coren-SE, tais como:

a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo repor-

tar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da

contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

b) Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

c) Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, median-

te a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em

relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e

d) Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do

próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de

diárias e passagens.
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11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente da Lei

nº 8.666/93, do Decreto nº 10.024/2019, e demais normas pertinentes, são obrigações da Contrata-

da:

11.1.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua pro-

posta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratu-

ais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualida-

de e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;

11.1.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

11.1.3. Manter o empregado nos horários predeterminados pelo Coren-SE;

11.1.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acor-

do com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), fican-

do o Contratante autorizado a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos de-

vidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.1.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

11.1.6. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de

agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos

termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

11.1.7. Disponibilizar ao Contratante os empregados devidamente uniformizados e identifica-

dos por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI,

quando for o caso;

11.1.8. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto

neste Termo de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes;
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11.1.9. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tribu-

tárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabili-

dade à Contratante;

11.1.10. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual

mediante depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador e atender às solicitações do

Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do con-

trato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do

serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;

11.1.11. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Co-

ren-SE;

11.1.12. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, aler-

tando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar ao

Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

11.1.13. Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pelo Coren-SE, para re-

presentá-la na execução do contrato;

11.1.14. Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da pres-

tação dos serviços;

11.1.15. Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumpri-

mento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e do

pagamento dos salários e demais benefícios trabalhistas dos empregados colocados à disposição da

Contratante;

11.1.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.1.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
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11.1.18. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas  em decorrência do cumprimento

do contrato;

11.1.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan-

titativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e in-

certos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo comple-

mentá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento

do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do

art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

12. SUBCONTRATAÇÃO

12.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

13. DA HABILITAÇÃO 

13.1.  A habilitação  das  licitantes  será  verificada  por  meio  do  Sicaf  (habilitação  parcial)  e  da

documentação complementar especificada neste Edital.

13.2.  As  licitantes  que  não  atenderem  às  exigências  de  habilitação  parcial  no  Sicaf  deverão

apresentar documentos que supram tais exigências.

13.3.  Realizada  a  habilitação  parcial  no  Sicaf,  será  verificado  eventual  descumprimento  das

vedações elencadas no item 3 - Da Participação na Licitação, mediante consulta ao: 

a) Sicaf, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação

indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93;

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,  mantido

pelo  Conselho  Nacional  de  Justiça  –  CNJ,  no  endereço  eletrônico

www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;

c)  Cadastro  Nacional  das  Empresas  Inidôneas  e  Suspensas  –  CEIS,  no  endereço  eletrônico

www.portaldatransparencia.gov.br/ceis.

13.4. As consultas previstas na Condição anterior realizar-se-ão em nome da sociedade empresária

licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sócio majoritário.

AV. HERMES FONTES, Nº 931 – BAIRRO SALGADO FILHO – CEP: 49020-550 – ARACAJU/SE
TEL: (79) 3225-4000 / 3225-4027
Página eletrônica: www.coren-se.gov.br

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

13.5. Efetuada a verificação referente ao cumprimento das condições de participação no certame, a

habilitação  das  licitantes  será  realizada  mediante  a  apresentação  da  seguinte  documentação

complementar:

13.5.1. Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT).

13.5.2. Ao menos um (1) atestado de capacidade técnica expedido por pessoa jurídica de direito

público ou privado, em nome da licitante que comprove: 

a)  Aptidão  para  desempenho  de  atividade  pertinente  e  compatível  em  características  e

quantidades com o objeto desta licitação, demonstrando que a licitante executa ou executou contrato

correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor estimado para a presente licitação; 

b) Será aceito o somatório de atestados ou declarações para comprovar a capacidade técnica,

desde que reste demonstrada a execução concomitante dos serviços. 

A comprovação será exigida somente no caso de o proponente apresentar resultado inferior a 01

(um) nos índices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, obtidos no SICAF.

13.6. Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de

certidões constitui meio legal de prova.

13.7. Os documentos que não estejam contemplados no SICAF deverão ser remetidos em conjunto

com a proposta de preços, em arquivo único, por meio da ferramenta “Enviar anexo” do sistema

Comprasnet.

13.8.  Constatado  o  atendimento  às  exigências  fixadas  neste  Edital,  a  licitante  será  declarada

vencedora do certame licitatório.

14. PROPOSTA DE PREÇOS

14.1. A proponente deverá apresentar proposta de preço por item ou grupo de itens, conforme tabela

constante no Anexo II deste Termo de Referência, facultando ao licitante a participação em quantos

itens for de seu interesse.

14.1.1. Após o encerramento da etapa de lances, não serão aceitos os itens da proposta que ti-

verem os preços maiores que o estimado.
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14.1.2. Todos os preços unitários e totais devem estar abaixo do estimado, o que deve ser ob-

servado e exigido.

14.2. Os preços dos itens fornecidos deverão ser expressos em Reais, conter todos os tributos e en-

cargos decorrentes do fornecimento e serão fixos e irreajustáveis;

14.3. Na proposta, conforme Anexo II, deverão ser apresentadas, ainda, quaisquer outras informa-

ções afins, que a proponente julgar necessárias ou convenientes.

15. CONTROLE DA EXECUÇÃO

1.5.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e

fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com

a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observa-

dos.

15.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contra-

tada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições

técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do Co-

ren-SE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.3. O representante do Coren-SE  anotará em registro próprio todas as ocorrências relaciona-

das com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defei-

tos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências

cabíveis.

16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar 

com a União e será descredenciada do SICAF e do cadastro de fornecedores da CONTRATANTE, 

pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de 

multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação (ou saldo contratual), a 

CONTRATADA que:
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16.1.1. apresentar documentação falsa;

16.1.2. fraudar a execução do contrato;

16.1.3. comportar-se de modo inidôneo;

16.1.4. cometer fraude fiscal; ou

16.1.5. fizer declaração falsa.

16.2 Para os fins do item 1.3, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, pa-
rágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

16.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da
Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, falha na execução ou inexecução parcial
ou total do contrato, a CONTRATADA poderá ser apenada, isoladamente, ou conjuntamente com
multa de até 5% sobre o valor do contrato empenhado para o exercício, e uma das seguintes penali-
dades:

16.3.1. advertência;

16.3.2. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração do Coren/SE, por prazo não superior a dois anos;

16.3.3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Públi-
ca enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovi-
da a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será conce-
dida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultan-
tes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou

16.3.4. impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF,
ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art.
4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos.

16.4. Configurar-se-á o retardamento da execução quando a CONTRATADA:

16.4.1. deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 3 (três) dias contados
da data da ordem de serviço;

16.4.2. deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato;
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16.4.3. A falha na execução do contrato estará configurada quando a CONTRATADA enquadrar-se
em pelo menos uma das situações previstas na Tabela 3 abaixo, respeitada a graduação de infrações
conforme a Tabela 1 deste item, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente.

Tabela 1

GRAU PONTOS DA INFRAÇÃO
1 2
2 3
3 4
4 5
5 8
6 10

16.4.4. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração poderá aplicar multas
conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes, sobre o valor do contrato empenhado para
o exercício:

Tabela 2

GRAU CORRESPONDÊNCIA (R$)
1 0,5%
2 1%
3 2%
4 3%
5 4%
6 5%

Tabela 3

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA

1
Permitir  a presença de empregado não uniformizado na
entrega ou montagem dos bens.

1
Por empregado e por
ocorrência

2
Manter funcionário sem qualificação para a execução dos
serviços de entrega e montagem.

1
Por empregado e por
dia

3

Executar serviço de entrega, montagem ou reparo (garan-
tia)  incompleto,  paliativo,  provisório  como  por  caráter
permanente,  ou  deixar  de  providenciar  recomposição
complementar.

2 Por ocorrência
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4
Fornecer  informação  pérfida  de  serviço  ou  substituir
material licitado por outro de qualidade inferior.

2 Por ocorrência

5
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou
caso fortuito, os serviços contratados.

6
Por dia  e por tarefa
designada

6
Destruir ou danificar equipamentos, bens ou documentos
por culpa ou dolo de seus agentes.

3 Por ocorrência

7
Utilizar  as  dependências  da  CONTRATANTE para  fins
diversos do objeto do contrato.

5 Por ocorrência

8
Recusar  a  execução  de  serviço  determinado  pela
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado.

5 Por ocorrência

9
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que
cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais.

6 Por ocorrência

10
Retirar  das  dependências  do  Coren/SE  quaisquer
equipamentos  ou  materiais  de  consumo  previstos  em
contrato, sem autorização prévia.

1
Por  item  e  por
ocorrência

16.4.5. Para os itens a seguir, deixar de:

11 Manter a documentação de habilitação atualizada. 1 Por  item  e  por
ocorrência

12 Cumprir  horário  estabelecido  pelo  contrato  ou
determinado pela FISCALIZAÇÃO. 

1 Por ocorrência

13 Cumprir determinação formal ou instrução complementar
da FISCALIZAÇÃO. 

2 Por ocorrência

14 Apresentar,  quando  solicitado,  documentação  fiscal,
trabalhista,  previdenciária  e  outros  documentos
necessários à habilitação.

2 Por ocorrência e por
dia

15 Entregar  ou  entregar  com  atraso  os  esclarecimentos
formais  solicitados  para  sanar  as  inconsistências  ou
dúvidas  suscitadas  durante  a  análise  da  documentação
exigida por força do contrato.

2 Por ocorrência e por
dia

16 Cumprir  quaisquer  dos  itens  do contrato e  seus  anexos
não  previstos  nesta  tabela  de  multas,  após  reincidência
formalmente notificada pela unidade fiscalizadora.

3 Por  item  e  por
ocorrência

17 Iniciar,  sem  causa  justificada,  a  execução  no  prazo 6 Por  dia  de  não
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estabelecido. execução

16.5. O valor da multa poderá ser descontado da fatura devida à CONTRATADA.

16.6. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, a dife-
rença será descontada da garantia contratual.

16.7. Se o valor das fatura forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a impor-
tância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.

16.8. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à
CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

17. FORMA DE PAGAMENTO

17.1. A Nota Fiscal referente aos itens entregues e aceitos deverá ser remetida com antecedência

mínima de 15 (quinze) dias úteis em relação à data de pagamento, para que o Fiscal do Contrato

possa realizar sua verificação e, não havendo problemas, emitir o “atesto”:

17.1.1. A Nota Fiscal deve estar preenchida com a descrição detalhada dos itens do objeto, o

número da Nota de Empenho e os dados bancários da Contratada para depósito do pagamento;

17.1.2. Junto com a Nota Fiscal, deverá apresentar a comprovação de regularidade, junto ao

Sistema da Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), às Fa-

zendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da contratada e da certidão negativa de

débitos trabalhistas (CNDT), sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação finan-

ceira;

17.1.3. O não envio das certidões juntamente com as notas fiscais, ou ainda que as mesmas

estejam disponíveis para emissão, não desobriga o Coren-SE de efetuar o pagamento das Notas Fis-

cais que constem serviços devidamente prestados e atestados pelo gestor do Contrato.

17.2. Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão informados à Contratada, e a contagem

do prazo para pagamento será reiniciada a partir da reapresentação da Nota Fiscal devidamente cor-

rigida;
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17.3. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa do Coren-SE, o valor devido será atu-

alizado financeiramente desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os ju-

ros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao

ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:

I = (TX/100)

365

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso

18. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

18.1. Visando a efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais quanto à inserção

de requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de licitação promovidos pela Administração

Pública, e em atendimento ao artigo 5º e seus incisos da Instrução Normativa nº 1/2010 da SLTI/

MPOG, o Coren-SE, quando da aquisição de bens, poderá exigir os seguintes critérios de sustenta-

bilidade ambiental:

18.1.1. Que os materiais sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxi-

co, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

18.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Insti-

tuto Nacional de Metrologia,  Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos

sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

18.1.3. Que os materiais devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem indivi-

dual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir

a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e
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18.1.4. Que os materiais não contenham substâncias perigosas em concentração acima da reco-

mendada na diretiva  RoHS (Restriction  of  Certain  Hazardous Substances),  tais  como mercúrio

(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres

difenil-polibromados (PBDEs).

18.2. A comprovação do disposto no item 18.1. poderá ser feita mediante apresentação de certifica-

ção emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de

prova que ateste que o material fornecido cumpre com as exigências do edital.

19. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

19.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,

caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos

recursos apresentados.

19.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente

homologará o procedimento licitatório. 

20. DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1. O valor final para o cumprimento do objeto do presente Termo de Referência está definido no

Mapa de Cotação de Preços, em anexo.

20.2. O Contratante poderá realizar acréscimos ou supressões nas quantidades inicialmente previs-

tas, respeitados os limites do artigo 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações, tendo como base os preços

constantes da proposta da Contratada.

20.3. O Contratante se reserva o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução do

objeto, mediante pagamento único e exclusivo dos serviços já executados, por ajuste entre as partes

interessadas, dos materiais existentes no local dos serviços e a ele destinados.

20.4. O Memorial Descritivo foi elaborado pela empresa R & C Engenharia e Projetos Ltda., inscri-

ta no CNPJ (MF) sob o n.º 21.408.636/0001-47, por meio do Contrato n° 06/2018, pactuado em

20/03/2018.
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Aracaju-SE, 25 de outubro de 2019

Elaborado por:

GUILHERME DIANGELIS GOMES 

Chefe do Departamento de Gestão

Coren-SE

Ciente:

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES 

Presidente

Coren-SE
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ANEXO II

Minuta de Contrato

O  Conselho  Regional  de  Enfermagem  de  Sergipe  –  Coren/SE,  CNPJ  13.161.344/0001-24,

Autarquia Federal fiscalizadora do exercício profissional ex vi da Lei n. 5.905/73, com sede na

Avenida Hermes Fontes, nº 931, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP. 49.020-550, representado,

neste ato, por seu Presidente Dr. Diego Rafael da Silva Borges, brasileiro, enfermeiro, portador do

registro  do  COREN-SE  n.  270.182,  CPF  061.942.344-74,  doravante,  denominado

CONTRATANTE e  a  Empresa  ______________________________________,  CNPJ  nº

______________,  situada  _________________________________,  neste  ato  representada  na

forma  dos  seus  Estatutos/Regimento/Contrato  Social,  pela  (O)  Sra  (o).

_______________________, portador do documento de Identidade nº. ______________ e CPF nº.

_________________________,  aqui  denominada  CONTRATADA,  resolvem firmar  o  presente

instrumento  para  Contratação  para  fornecimento  de  mobiliário  para uso  na  nova  sede  do

Coren/SE,  localizada na rua Duque de  Caxias,  nº  389,  no bairro São José  –  Aracaju/SE,

autorizado pelo despacho constante do  Processo Administrativo nº 09/2019, Pregão Eletrônico nº

XX/2019, que se regerá pelas Leis 8.666/93, de 21.06.93; 10.520, de 17.07.2002, subsidiariamente

pela Lei Federal 123/06 e pela Legislação Pertinente, aplicado supletivamente as disposições de

direito  privado e  os  princípios  da  teoria  geral  do  contrato,  mediante  as  Cláusulas  e  condições

seguintes: 

I - CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Contratação para fornecimento de mobiliário para uso na nova sede do Coren/SE, localizada na rua

Duque de Caxias, nº 389, no bairro São José – Aracaju/SE.
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II – CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1.  As despesas  para  o pagamento deste  contrato  correrão  por  conta dos  recursos  da Dotação

Orçamentária a seguir especificada: 44.90.52.01.00.00 – Mobiliários em Geral.

2.2.  A despesa  para  os  exercícios  subsequentes,  quando  for  o  caso,  será  alocada  à  dotação

orçamentária  prevista  para  atendimento  desta  finalidade,  a  ser  consignada  ao  Coren/SE,  pelo

Orçamento Anual.

III –CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1. O valor global é de R$ __________ (___________).

§ 1º. Os pagamentos devidos à Contratada, de acordo com o cumprimento do objeto contratual, no

prazo de até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente

atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado. 

§ 2º. Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da nota fiscal/fatura, o documento será

devolvido, imediatamente, para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, esse intervalo de

tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual. 

§ 3º. Na formulação da proposta de preço da contratada já estão inclusas todas as despesas com

transportes, seguros e custos relacionados com integral cumprimento do objeto, especialmente os de

natureza  tributária,  trabalhista  e  previdenciária,  ficando  esclarecido,  que  a  Administração  não

admitirá  qualquer  alegação posterior  que  vise  o  ressarcimento  de  custos  não considerados  nos

preços ofertados. 

IV – CLÁUSULA QUARTA – PRAZO CONTRATUAL 

4.1.  O  prazo  deste  instrumento  será  de  2  (dois)  meses,  podendo  ser  prorrogado  por  iguais  e

sucessivos períodos, de acordo com a Lei 8.666/93, art. 57.

4.2.  O prazo para a  execução do contrato,  a  ser  celebrado,  será imediato,  a  contar  da data  da

assinatura, admitida a sua prorrogação nas hipóteses previstas no art. 57, inciso IV, da Lei 8.666.
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4.3 – Será permitido acréscimos e supressões até o limite de 25% nos termos da Lei de Licitações.

V – CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Constituem-se obrigações da CONTRATADA o cumprimento do disposto nos itens 07 a 11 do

Termo de Referência.

VI – CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Constituem-se obrigações do CONTRATANTE: 

6.1. Acompanhar e fiscalizar,  sob a responsabilidade de servidor designado pelo COREN/SE, a

execução dos serviços; 

6.2. Efetuar os pagamentos à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste contrato;

6.3.  Fornecer   atestados  de   capacidade   técnica  quando  solicitado,  desde  que  atendidas   as

obrigações contratuais; 

6.4. Realizar a publicação resumida deste contrato na Imprensa Oficial.

6.5. Efetuar o pagamento ajustado;

6.6. Dar à CONTRATADA as condições necessárias para a regular execução do Contrato;

6.7. Demais condições estabelecidas no item 15 do Anexo I ao Edital – Termo de Referência.

VII – CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

O  atraso  injustificado  na  execução  dos  serviços,  bem  como  a  inexecução  total  ou  parcial  do

contrato, sujeitará a CONTRATADA à aplicação das sanções definidas no item 16 do  Termo de

Referência.
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VIII – CLÁUSULA OITAVA – DO REGIME E DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO

SERVIÇO 

8.1. O acompanhamento e fiscalização do objeto deste contrato serão realizados por servidor deste

Coren/SE.

8.2. O recebimento se dará em caráter provisório, inicialmente, até a verificação da conformidade

do objeto deste contrato com o especificado no anexo I deste Contrato.

8.3. Após verificar que o objeto deste contrato foi executado em conformidade com o especificado

no Anexo Único deste contrato, o Servidor Responsável atestará o recebimento definitivo.

IX – CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

9.1. A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as consequências

contratuais previstas na lei nº 8.666/93.

§ 1º. O contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas

no art. 78 da Lei 8.666/93 

§ 2º. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei 8666/93, não cabe ao

contratado direito a qualquer indenização. 

X – CLÁUSULA DÉCIMA - TERMO E CONDIÇÕES GERAIS 

10.1. Os serviços serão prestados no local disponibilizado pela CONTRATADA e aprovado pela

CONTRATANTE.

10.2. Os Preços são fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato.

XI – CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO 

11.1. As partes elegem o Foro da Justiça Federal, Comarca de Aracaju,  Estado da Sergipe, que

prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas

oriundas do presente contrato. E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente
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contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas, que subscrevem

depois de lido e achado conforme.

Aracaju/SE, XX de XXXXXXXXXX de 2019. 

_____________________________________ 

CONTRATANTE 

Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe 

Diego Rafael da Silva Borges

Presidente 

___________________________________ 

CONTRATADA 

DE ACORDO:

Dr. André Kazukas Rodrigues Pereira 
Procurador Jurídico

Coren/SE

TESTEMUNHAS: 

____________________________________ 

NOME: 

CPF:

________________________________________________ 

NOME:

CPF: 
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ANEXO III

Modelo de proposta

AO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

AV. HERMES FONTES, Nº 931

BAIRRO SALGADO FILHO

ARACAJU – SERGIPE

DADOS DA EMPRESA LICITANTE
RAZÃO SOCIAL:

NOME DE FANTASIA:
CNPJ:

ENDEREÇO:
TELEFONE:

FAX:
E-MAIL:

NOME DA PESSOA PARA

ASSINATURA DO

CONTRATO:
Nº DA CARTEIRA DE

IDENTIDADE:
CPF:

Para execução, o valor da nossa proposta é de:
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Grupo Item
Especificação / Detalhamento (com dimensões

aproximadas)
Qtde.

VALOR ESTIMADO

Valor
Unitário

(R$)
Valor Total (R$)

Não
agrupado 1 Cadeira presidente giratória 27

CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA Cadeira, com
espaldar alto, giratória, com apoio de cabeça regulável
e  com  braços  reguláveis,  com  assento  Interno  em
compensado  multilâminas  de  madeira  moldada
anatomicamente a quente com pressão e espessura de
12  mm.  Medidas  aproximadas  do  assento:
475x460mm (LxP). Espuma em poliuretano flexível,
isento  de  CFC,  alta  resiliência,  alta  resistência  a
propagação  de  rasgo,  alta  tensão  de  alongamento  e
ruptura,  baixa  fadiga  dinâmica  e  baixa  deformação
permanente  com  densidade  de  45  a  50  kg/m3  e
moldada anatomicamente com espessura média de 45
mm.  Capa  de  proteção  e  acabamento  do  assento
injetada sob o assento em polipropileno texturizado.
Encosto em polipropileno reforçado com fibra de vidro
e uma moldura fabricada em ABS pelo processo de
injeção de termoplásticos e superfície de contato com
o  usuário  formada  por  uma  tela  100%  poliéster
tencionada  que  é  fixada  à  moldura  parafusada  na
estrutura  com  oito  parafusos  de  rosca  para  plástico
com  Ø5x16mm.  Medidas  aproximadas  do  encosto:
460x400mm  (LxA).  Lâmina  com  catraca,  para
regulagem de altura do encosto, fabricada em chapa de
aço 1008/1020 com 6,35mm de espessura com vinco
central para maior resistência com mecanismo catraca
fabricado em peças injetadas em Poliamida reforçada
com  fibra  de  vidro,  esse  mecanismo  é  automático,
bastando puxar o encosto para cima e posicionar na
altura desejada. Para baixa-lo basta puxar até a altura
máxima  que  o  mecanismo  se  desarma  e  libera  o
encosto  até  a  posição  mais  baixa.  Apoio  lombar
fabricado em uma blenda de polipropileno (PP) e EVA
(50/50)  pelo  processo  de  injeção  de  termoplástico,
acoplado à moldura do encosto posicionado atrás da
tela e permite um ajuste na altura do apoio lombar em
nove posições distintas que percorrem um curso de 40
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mm. sistema semelhante à catraca para a regulagem da
posição, bastando ser movido para cima ou para baixo
até a posição desejada. Apoio de cabeça fabricado em
uma  blenda  de  poliamida  com  fibra  de  vidro  pelo
processo de injeção de termoplásticos moldurado onde
é fixada uma tela 100% poliéster e um trilho guia que
permitirá a regulagem de altura do apoio, encaixado à
carenagem  por  meio  de  encaixes  com  grampos
metálicos  em forma de estrela  fixos  à  moldura com
parafusos  não  aparentes  na  montagem.  O  apoio  de
cabeça possui regulagem de altura e angulação. Ajuste
de  angulação  do  apoio  de  cabeça  em  três  posições
diferentes abrangendo uma faixa de 45°, regulagem de
altura  do  apoio  abrangendo  uma  faixa  de  50  mm
através  do
deslocamento da haste sobre o trilho Base de Alumínio
emforma de pentágono, com cinco (05) pás de apoio
para  fixação  dos  rodízios  e  uma  furação  central
conificada  para  acoplamento  da  coluna  completa  do
cartucho  a  gás,  fabricado  em  material  de  liga  de
alumínio  (SAE  305),  pelo  processo  de  injeção  sob
pressão  e  possuindo  na  extremidade  de  cada  pá
integrada em peça única o alojamento para o encaixe
dos rodízios com rolamentos de Ø50mm ou Ø60mm.
Coluna  Completa  à  Gás  em  tubo  de  construção
mecânica  de  precisão  de  Aço  Carbono  ABNT
1008/1020  na  medida  externa  de  50,00  mm  e
conformado  em  uma  de  suas  extremidades  pelo
processo  de  conificação  para  perfeita  fixação
Mecanismo relax, fabricado em chapa de aço ABNT
1010/1020 de 2,65mm de espessura e tem seu corpo e
acoplamento  à  coluna  em  alumínio  fundido,  sendo
fixado ao assento por (04) quatro parafusos sextavados
¼”  x  1”  com  cabeças  flangeadas.  O  Conjunto
Mecanismo  recebe  uma  proteção  contra  corrosão,
caracterizada  pelo  processo  de  preparação  de
superfície metálica por Fosfatização á Base de Zinco e
revestidapor Pintura Eletrostática Epóxi Pó. Apoio de
cabeça  regulável  Apoio  de  braço  com três  tipos  de
regulagem: altura, avanço horizontal e giro sobre seu
próprio  eixo.  A  regulagem  de  altura  se  dá  pelo
pressionamento  de  um  botão  na  lateral  externa  do
apoio, o avanço horizontal e o giro se dão de maneira
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automática, bastando que o usuário exerça força sobre
o apoio e o posicione na posição desejada Possui 70
mm  de  curso  de  regulagem  de
altura,  a  regulagem  horizontal  permite  22  mm  de
avanço e recuo do apoia braços, já a regulagem de giro
permite 24° de rotação para cada sentido.  Cor a ser
definida pelo órgão. Garantia mínima de 5 anos.

Não
agrupado 2 Cadeira fixa assento e encosto plástico 19

CADEIRA FIXA PLÁSTICA:  CADEIRA FIXA DE
USO  GERAL,  EMPILHÁVEL  PARA  USO  EM
COLETIVIDADE/PÚBLICO EM ÁREA INTERNA,
AO  ABRIGO  DAS  INTEMPÉRIES,  COM
ESTRUTURA  MANUFATURADA  EM  BARRA
REDONDA TREFILADA DE AÇO CARBONO, DE
DIÂMETRO  EXTERNO  MÍNIMO  7/16”  (11,11
MM),  DO  TIPO  TRAPEZOIDAL,  POSSUINDO
INTERLIGAÇÃO  DE  REFORÇO  TRANSVERSAL
NA  PORÇÃO  FRONTAL  DA  ESTRUTURA,
ESTANDO ESTE REFORÇO DISTANTE DO PISO
DE  MANEIRA  TAL  QUE  NÃO  IMPEÇA  OU
ATRAPALHE OS MOVIMENTOS DOS MEMBROS
INFERIORES  DO USUÁRIO.  ESTRUTURA FIXA
COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO
DE PINTURA A PÓ NA COR PRETA, ATRAVÉS DO
PROCESSO  DE  DEPOSIÇÃO  ELETROSTÁTICA,
PASSANDO  PELOS  PROCESSOS  DE
DESENGRAXE,  ESTABILIZAÇÃO,
TRATAMENTO  ANTIFERRUGINOSO  E
POSTERIOR SECAGEM EM ESTUFA A 200 – 250
ºC.  A  ESTRUTURA  TAMBÉM  DISPÕE  DE
SAPATAS  PARA  ATRITO  COM  O  PISO
MANUFATURADAS  EM  POLIPROPILENO
COPOLÍMERO INJETADAS  EM  ALTA PRESSÃO
QUE PODEM PROMOVER O ENCAIXE LATERAL
ENTRE  VÁRIAS  CADEIRAS,  ALINHANDO-AS
TRANSVERSALMENTE. ENCOSTO PROVIDO DE
DIVERSOS  ORIFÍCIOS  (MÍNIMO  100)  PARA
VENTILAÇÃO  DAS  COSTAS  DO  USUÁRIO,
POSSIBILITANDO  A  PERSPIRAÇÃO  (TROCA
TÉRMICA  COM  O  AMBIENTE).  ENCOSTO
MANUFATURADO  EM  POLIPROPILENO
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COPOLÍMERO  INJETADO  EM  ALTA PRESSÃO,
PIGMENTADO,  MATERIAL RECICLÁVEL,  COM
ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 3,0 MM. O
ENCOSTO É INDEPENDENTE DO ASSENTO E É
ENCAIXADO  À  ESTRUTURA  POR  DOIS
PONTOS,  EM  SUAS  LATERAIS,  NA  REGIÃO
INFERIOR  DA PEÇA.  ESPALDAR  DOTADO  DE
CURVATURA  QUE  PROPORCIONA  CORRETO
APOIO  LOMBAR  PARA  O  USUÁRIO
(CONFORME  PRECONIZADO  PELA  NR-17,
PORTARIA 3.751  DE  1990  DO  MINISTÉRIO  DO
TRABALHO E EMPREGO, ITEM 17.3.3,  ALÍNEA
D).  ASPECTOS  DIMENSIONAIS  DO  ENCOSTO:
LARGURA:  MÍNIMO  DE  450  MM.  EXTENSÃO
VERTICAL:  MÍNIMO DE 430  MM. ALTURA DA
BORDA SUPERIOR DO ENCOSTO: ENTRE 380 E
390  MM;  ASSENTO  MANUFATURADO  EM
POLIPROPILENO  COPOLÍMERO  INJETADO  EM
ALTA  PRESSÃO,  PIGMENTADO,  MATERIAL
RECICLÁVEL,  DOTADO  DE  CONTRA  CAPA
INJETADA  NO  MESMO  MATERIAL,  FIXA  AO
ASSENTO E ÀS PARTES DA ESTRUTURA QUE
COMPÕEM  A  PLATAFORMA  DE  ASSENTO
ATRAVÉS  DE  ENCAIXE  SOB  PRESSÃO  E
PARAFUSOS,  DEVIDAMENTE  EMBUTIDOS  À
REFERIDA  CONTRA  CAPA,  NÃO  SE
APRESENTANDO  SALIENTES  À  SUPERFÍCIE
INFERIOR  DO  CONTRA  ASSENTO.  ASSENTO
COM  SUPERFÍCIE  APRESENTANDO  POUCA
CONFORMAÇÃO  E  BORDA  FRONTAL
ARREDONDADA,  CONFORME  DISPOSTO  NAS
ALÍNEAS B) E C), DO ITEM 17.3.3, DA NORMA
REGULAMENTADORA  Nº  17  DO  MINISTÉRIO
DO TRABALHO E EMPREGO (PORTARIA Nº 3751
DE  1990).  ASPECTOS  DIMENSIONAIS  DO
ASSENTO:  LARGURA:  MÍNIMO  DE  440  MM.
PROFUNDIDADE ÚTIL: ENTRE 460 E 480 MM.

Não
agrupado 3 Poltrona fixa base madeira 4

POLTRONA  -  FIXA:  POLTRONA  BAIXA PARA
ESPERA  OU  INTERLOCUÇÃO
CONFECCIONADA  NO  CONCEITO  DE
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MONOBLOCO  COM  BRAÇOS,  TENDO  COMO
ESTRUTURAL AÇO CARBONO COM PERCINTAS
ELÁSTICAS, O AÇO RECEBE TRATAMENTO DE
SUPERFÍCIE  COM  PINTURA  A  PÓ,  PELO
PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E
POSTERIOR  INJEÇÃO  DE  ESPUMA FLEXÍVEL
INJETADA  MOLDADA  DE  POLIURETANO.
ASPECTOS  DIMENSIONAIS  DO  PRODUTO:
ALTURA DO ASSENTO: ENTRE 465 E 475 MM;
PROFUNDIDADE TOTAL DO PRODUTO: ENTRE
795 E 805 MM; LARGURA TOTAL (DE BRAÇO A
BRAÇO) ENTRE 770 E 780 MM; ALTURA TOTAL
DO  PRODUTO:  ENTRE  875  E  885  MM;
ESTRUTURA  FABRICADA  EM  MADEIRA  DO
TIPO  JEQUITIBÁ  COM  04  PÉS  COM
ACABAMENTO  BRANCO  (COM  DEMÃOS  DE
SELADORA)  E  TABACO  (NA  COR  TABACO).
SAPATAS  PROTETORAS  NA  COR  PRETA.
ALMOFADA  INDEPENDENTE  PARA  ASSENTO
CONFECCIONADA  EM  ESPUMA  FLEXÍVEL
INJETADA MOLDADA DE POLIURETANO COM
DENSIDADE  MÍNIMA  DE  50  +/-  5  KG  /  M3,
POSSUINDO  AS  MESMAS  CARACTERÍSTICAS
DE ANATOMIA ELENCADAS PARA A CONCHA
MONOBLOCO E APRESENTANDO LARGURA DO
ASSENTO VARIANDO DE 400 MM (NA BORDA
TRASEIRA)  E 460 MM (NA BORDA FRONTAL),
PROFUNDIDADE  ENTRE  390  E  410  MM.
REVESTIMENTO  COM  COSTURAS
PERIMETRAIS  MODELANDO  TODA  A
POLTRONA PADRÃO  LÃ  HAVOC  TECELAGEM
LADY  OU  TECIDO  DE  SIMILAR  QUALIDADE
COMPROVADA  ATRAVÉS  DO  COMPARATIVO
DOS  ÍNDICES  DE  GRAMATURA,  DENSIDADE
DE FIOS, SOLIDEZ À FRICÇÃO, PILLING, LUZ E
TAXAS  DE  TRAÇÃO  (ALONGAMENTO  E
RUPTURA).

Não
agrupado 4 Cadeira alta para mesa 8

BANQUETA:  ASSENTO  FIXO  MODELO
BANQUETA  DE  USO  MÚLTIPLO,  EM
AMBIENTES,  RESIDENCIAIS  OU  DE
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COLETIVIDADE,  PARA  USO  EM  ÁREA
INTERNA, AO ABRIGO DAS INTEMPÉRIES, COM
ESTRUTURA  MANUFATURADA  EM  BARRA
REDONDA TREFILADA DE AÇO CARBONO, DE
DIÂMETRO  EXTERNO  MÍNIMO  7/16”  (11,11
MM),  DO  TIPO  TRAPEZOIDAL,  POSSUINDO
INTERLIGAÇÃO  DE  REFORÇO  TRANSVERSAL
NAS  QUATRO  PORÇÕES  DA  ESTRUTURA,
ESTANDO ESTE REFORÇO DISTANTE DO PISO
DE  MANEIRA  TAL  QUE  NÃO  IMPEÇA  OU
ATRAPALHE OS MOVIMENTOS DOS MEMBROS
INFERIORES  DO USUÁRIO.  ESTRUTURA FIXA
COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO
DE PINTURA A PÓ, ATRAVÉS DO PROCESSO DE
DEPOSIÇÃO  ELETROSTÁTICA,  PASSANDO
PELOS  PROCESSOS  DE  DESENGRAXE,
ESTABILIZAÇÃO,  TRATAMENTO
ANTIFERRUGINOSO  E  POSTERIOR  SECAGEM
EM  ESTUFA  A  200  –  250  ºC.  A  ESTRUTURA
TAMBÉM  DISPÕE  DE  SAPATAS  PARA ATRITO
COM  O  PISO  MANUFATURADAS  EM
POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADAS EM
ALTA  PRESSÃO  QUE  PODEM  PROMOVER  O
ENCAIXE LATERAL ENTRE VÁRIAS CADEIRAS,
ALINHANDO-AS  TRANSVERSALMENTE.
ENCOSTO PROVIDO DE DIVERSOS ORIFÍCIOS
(MÍNIMO 100) PARA VENTILAÇÃO DAS COSTAS
DO  USUÁRIO,  POSSIBILITANDO  A
PERSPIRAÇÃO  (TROCA  TÉRMICA  COM  O
AMBIENTE).  ENCOSTO  MANUFATURADO  EM
POLIPROPILENO  COPOLÍMERO  INJETADO  EM
ALTA  PRESSÃO,  PIGMENTADO,  MATERIAL
RECICLÁVEL,  COM  ESPESSURA  MÍNIMA  DE
PAREDE DE 3,0 MM, COM LARGURA MÍNIMA
TOTAL  DE  445  MM.  O  ENCOSTO  É
INDEPENDENTE DO ASSENTO E É ENCAIXADO
À  ESTRUTURA POR  DOIS  PONTOS,  EM  SUAS
LATERAIS,  NA  REGIÃO  INFERIOR  DA  PEÇA.
ESPALDAR  DOTADO  DE  CURVATURA  QUE
PROPORCIONA  CORRETO  APOIO  LOMBAR
PARA O USUÁRIO (CONFORME PRECONIZADO
PELA  NR-17,  PORTARIA  3.751  DE  1990  DO
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, ITEM
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17.3.3, ALÍNEA D).  ASSENTO MANUFATURADO
EM  POLIPROPILENO  COPOLÍMERO  INJETADO
EM ALTA PRESSÃO, PIGMENTADO, MATERIAL
RECICLÁVEL,  DOTADO  DE  CONTRA  CAPA
INJETADA  NO  MESMO  MATERIAL,  FIXA  AO
ASSENTO E ÀS PARTES DA ESTRUTURA QUE
COMPÕEM  A  PLATAFORMA  DE  ASSENTO
ATRAVÉS  DE  ENCAIXE  SOB  PRESSÃO  E
PARAFUSOS,  DEVIDAMENTE  EMBUTIDOS  À
REFERIDA  CONTRA  CAPA,  NÃO
APRESENTANDO-SE SALIENTES À SUPERFÍCIE
INFERIOR  DO  CONTRA  ASSENTO.  ASSENTO
COM  SUPERFÍCIE  APRESENTANDO  POUCA
CONFORMAÇÃO  E  BORDA  FRONTAL
ARREDONDADA,  CONFORME  DISPOSTO  NAS
ALÍNEAS B) E C), DO ITEM 17.3.3, DA NORMA
REGULAMENTADORA  Nº  17  DO  MINISTÉRIO
DO TRABALHO E EMPREGO (PORTARIA Nº 3751
DE 1990),  APRESENTANDO LARGURA MÍNIMA
DE 445 MM.

Não
agrupado 5

Mesa de centro de vidro estrutura em aluminio polido
e vd de 8 mm 1.200 x 600 x 550 mm

2

MESA DE CENTRO DE VIDRO: ESTRUTURA EM
TUBO DE ALUMÍNIO QUARADO 25 X 25 MM,
COM ACABAMENTO POLIDO VIDRO CRISTAL
COM ESPESSURA DE 8 MM. TAMPO FIXO POR
VENTOSAS  DE  SILICONE  TRANSPARENTE.
MEDIDAS: 1200 X 600 X 350 MM.

Não
agrupado 6

Mesa de canto de vidro estrutura em alumínio polido e
vd de 8 mm 600 x 600 x 550 mm

4

MESA LATERAL DE  VIDRO:  ESTRUTURA EM
TUBO DE ALUMÍNIO QUARADO 25 X 25 MM,
COM ACABAMENTO POLIDO VIDRO CRISTAL
COM ESPESSURA DE 8 MM. TAMPO FIXO POR
VENTOSAS  DE  SILICONE  TRANSPARENTE.
MEDIDAS: 600 X 600 X 550 MM.

Não
agrupado 7 Poltrona giratória diretor espaldar alto 1

Poltrona  Giratória  com  sistema  sincronizado,  com
Apóia-Braços  reguláveis  em  PU,  tipo  03  Direções,
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estrutura  cromada,
espaldar alto, revestida em couro ecológico preto, com
apoio cervical, fabricada de acordo com a NBR-13962
da ABNT. Base giratória desmontável com aranha de
05  hastes,  confeccionada  de  forma  estampada,
cromada,  apoiada sobre rodízios com esferas de aço
que facilitam o giro, em poliuretano, pino do rodízio
montado na extremidade da haste, travados com solda,
sem  presença  de  buchas  plásticas,  evitando  que  se
soltem. Coluna central desmontável fixada por encaixe
cônico,  com  rolamento  axial  de  giro  possuindo
arruelas de aço temperado de alta  resistência,  bucha
mancal  de  giro  injetado  em  POM  e  recalibrada,
cromado,  classe  DIN  04.  Sistema  de  regulagem  de
altura  da  cadeira  por  coluna  de  mola  a  gás,  para
regulagem  e  amortecimento  de  impactos  ao  sentar,
aliviando o impacto na coluna vertebral.  Mecanismo
flange  de  apoio  da  cadeira  com  sistema  de  relax
sincronizado, com trava em quatro posições, manípulo
de  ajuste  da tensão  da mola,  com buchas  de giro e
trava  injetada  em  POM  e  componentes  unidos
por solda do tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020
FQD com 03 mm de espessura, formando um conjunto
para posterior montagem por parafusos.  Estrutura de
sustentação em tubo de aço industrial redondo 22,22
mm com parede de 2,25 mm, duplo para o encosto,
sendo o interno na cor preta e o externo cromado, sem
ausência de solda. Assento moldado anatomicamente a
quente em compensado multilaminado resinado, com
espessura de 14 mm. Possui curvatura na parte frontal
do assento para evitar o estrangulamento na corrente
sanguínea,  e com carenagem do assento injetada em
polipropileno, com regulagem de profundidade através
de  dispositivo  na  lateral.  Espuma  injetada
anatomicamente com 60 mm de espessura media 45/50
Kg m3, em poliuretano flexível micro celular de alta
resistência,  isento de CFC.  Revestimento do assento
em  tecido  sintético,  do  tipo  couro  ecológico
(poliuretano), cores conforme catalogo do fabricante.
Apoio  cervical  fixo  na  forma  de  “C”  de  forma
invertida, com estrutura interna em aço redondo SAE
1213  trefilado  e  curvado  a  frio,  10  mm,  fixada  a
estrutura  do  encosto  através  de  dois  parafusos
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cromados de forma não aparente, medindo 320 x 190
mm, revestido no mesmo tecido do assento, em tecido
sintético do tipo espace com preenchimento interno,
(cores  conforme  catalogo  do  fabricante),  espuma
expandida/laminada 20/10 mm de espessuras médias, e
densidades  de  33/28  Kg/m3.  Encosto  internamente
possuir  tela  poliéster  100%,  com  acabamento  em
resina  acrílica  LAL,  com  espessura  de  0,85  mm,
gramatura  de  200  g/m2,  manta  interna  de  espuma
expandida laminada com 10 mm de espessura media, e
densidade 28 Kg m3, acabamento externo em tecido
sintético,  couro ecológico,  (poliuretano),  nas cores  a
escolha no catalogo do fabricante.  Apoia Braços 3D
em  poliuretano  copolímero  injetados,  regulagem  de
altura,  profundidade  e  giro  lateral.  Estrutura  em
poliamida injetada com alma de aço tubolar cromada,
totalizando 08 posições de regulagem, com 85 mm de
curso. Chapa lateral para fixação ao assento da cadeira
com dois furos oblongos permitindo acoplamento com
regulagem  lateral,  cromado,  fixado  através  de
parafusos  sextavados,  flangeados.  Os  componentes
metálicos devem possuir tratamento de superfície com
fosfato de zinco. Fixação do assento aos componentes
metálicos,  por  parafusos  sextavados  flangeados  com
trava,  na  bitola  ¼”x  20fpp  e  porcas  de  garra
encravadas  na  madeira,  com  travamento  frontal,
portanto  ambos  os  lados,  evitando  que  se  soltem”.
Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, isenta de
metais  pesados  nas  cores  pretas  ou  cromada,  com
camada de 60 microns. Nas partes cromadas, banho de
cromo,  base  niquelada  totalizando  espessura
aproximada  de  45  microns.  Não  agrupadoMedidas
aproximadas do produto ofertado: Largura da cadeira -
700 mm. Profundidade da cadeira - 750 mm. Altura
total da cadeira – 1180/1300 mm. Altura do encosto –
550 mm. Largura do encosto – 485 mm. Profundidade
do assento -  460 mm. Largura do assento 480 mm.
Altura do apoio cervical – 320 x 190 mm.

Não
agrupado 8 Poltrona fixa diretor com braços fixos 2

Cadeira Secretaria Executiva interlocutor, com pés em
formato “S”, fabricada de acordo com a NBR13962 da
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ABNT.  Estrutura
de sustentação em tudo de aço industrial redondo com
25,40  mm  de  diâmetro  e  parede  de  2,25  mm,
cromados.  Ponteiras  e  sapatas  em  polipropileno
injetado.  Superfície  preparada  através  de  decapagem
química,  acabamento em banho de cromo com base
niquelada  sobre  aço  polido  tratado  quimicamente.
Encosto  confeccionado em tela  100% poliéster  com
acabamento em resina acrílica LAL, espessura de 0,85
mm e  200  g/m2  de  gramatura,  revestida  em  tecido
sintético de poliuretano, cec, a escolha no catálogo do
fabricante.  Estrutura  de  sustentação  em tubo de  aço
industrial  com  22,22  mm  e  parede  de  2,25  mm.
Assento  moldado  anatomicamente  a  quente  em
compensado
multilaminado  resinado,  com  espessura  de  13  mm.
Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar
o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura
anatômica  no  encosto  de  forma  a  permitir  a
acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se
melhor à coluna vertebral. Carenagem do assento em
injetada  em  polipropileno  na  cor  preta.  Espuma
injetada anatomicamente com 50 mm de espessura em
poliuretano flexível  micro celular  de alta resistência,
isento  de  CFC,  com densidade  controlada  de  45/50
Kg/m3.  Revestimento  em  tecido  sintético  de
poliuretano,  cec,  para  o  assento  á  escolha conforme
catalogo do fabricante.  Capa do assento em desenho
próprio,  previamente  fixados  às  espumas,  e
posteriormente com grampos ao assento e encosto de
madeira.  Fixação  da  concha  única  de  madeira  e
componentes  metálicos,  por  parafusos  sextavados
flangeados com trava, na bitola ¼”x 20fpp e porcas de
garra encravadas na madeira, com travamento frontal,
portanto  ambos  os  lados,  evitando  que  se  soltem”.
Apóia  braços integrados a estrutura  da cadeira,  com
acabamento em polipropileno copolímero injetado, na
cor  preta,  fixados  a  estrutura  através  de  parafusos,
medindo 29 x 4,5 x 0,7 cm. Componentes metálicos
devem
possuir tratamento de superfície com fosfato de zinco.
Pintura é em pó, do tipo híbrido poliéster epóxi, isenta
de metais  pesados,  nas  cores  pretas  semifosco lisas,
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com  camada  de  60  microns,  curadas  em  estufa  à
temperatura  de  200°  C.  Dimensões  Aproximadas  da
Cadeira - Largura da Cadeira: 570 mm. - Profundidade
da Cadeira: 590 mm. - Altura Total da Cadeira: 900
mm.  -  Altura  do  Encosto:  470  mm.  -  Largura  do
Encosto:  440  mm.  -  Profundidade  do  Assento:  420
mm. - Largura do Assento: 460 mm.

Não
agrupado 9 Longarina 03 lugares 11

POLTRONA  DIRETORIA  TIPO  LONGARINA  3
LUGARES  Cadeira  fixa  tipo  longarina,  03  lugares
sem  apoia  braços,  estrutura  cromada,  fabricada  de
acordo  com  a  NBR-16031  da  ABNT.  Assento
fabricado em compensado multilaminado de 14 mm de
espessura,  espuma  expandida/laminada  de  alta
performance,  com  40  mm  de  espessura  media  e
densidade  de  33/37  Kg/m3.  Encosto  fabricado  em
compensado multilaminado de 14 mm de espessura,
espuma  expandida/laminada  de  alta  performance,
(AP),  com  40  mm  de
espessura  media  e  densidade  de  33/37  Kg/m3.
Revestido em material sintético, com acabamento em
poliuretano,  couro  ecológico,  na  cor  a  escolha  no
catalogo  do  fabricante.  Estrutura  em  tubo  em  aço
industrial  quadrado  50x50  mm,  parede  interna  com
espessura de 1,50 mm, que liga e estrutura os pés da
longarina. Pés em tudo de aço industrial redondo 31,75
mm, com parede interna de 1,90 mm e acabamento
com ponteiras de polipropileno injetado na cor preta.
Encaixe dos pés na travessa confeccionado em tubo de
aço industrial retangular SAE 1020 com 30x70 mm e
parede de 1,20 mm. Os componentes metálicos devem
possuir tratamento anticorrosivo de superfícies interna
e externa com fosfato de zinco, pintura a pó do tipo
hibrida poliéster epóxi na cor preta, cromado nos pés,
com espessura de camada que atende a requisitos de
resistência  e  durabilidade,  isenta  de  metais  pesados.
Dimensões aproximadas: - Largura total da longarina:
1535 mm. - Profundidade: 570 mm. - Altura total da
longarina:  880  mm.
- Altura do encosto:  380 mm. - Largura do encosto:
470  mm.  -  Profundidade  do  assento:  440  mm.  -

AV. HERMES FONTES, Nº 931 – BAIRRO SALGADO FILHO – CEP: 49020-550 – ARACAJU/SE
TEL: (79) 3225-4000 / 3225-4027
Página eletrônica: www.coren-se.gov.br



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

Largura  do  Assento:  470  mm.  -  Altura  do  chão  ao
assento: 450 mm.

Não
agrupado 10 Sofá de 2 lugares com almofadas removíveis e braços 2

SOFÁ DE 2 LUGARES Cadeira fixa tipo sofá, com
02 pés em aço tubular redondo cromado 02 lugares.
Assento almofada de espuma expandida com 150 mm
de  espessura  média  e  densidade  de  26  Kg/m3.
Compensado  multilaminado  de  10  mm.  Espuma
expandida com 20 mm de espessura media e densidade
de 23 Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com
acabamento  em  poliuretano,  couro  ecológico,  a
escolha  no  catalogo  do  fabricante.  Encosto
compensado multilaminado de 18 mm de espessura.
Espuma expandida com 40 mm de espessura media e
densidade de 23 Kg/m3. Espuma expandida com 30
mm de  espessura  media  e  densidade  de  23  Kg/m3.
Revestimento em tecido sintético, com acabamento em
PU, couro ecológico. Laterais em chapa de Eucatex de
03 mm de espessura. Espuma expandida com 20 mm
de  espessura  media  e  densidade  de  23  Kg/m3.
Revestimento em tecido sintético, com acabamento em
poliuretano, couro ecológico, a escolha no catálogo do
fabricante.  Estrutura  em  madeira  de  01  polegada,
25,40 mm. Estrutura tubolar externa confeccionada em
tubo  de
aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40 mm de
diâmetro, uma polegada, parede de 2,25 mm e base da
estrutura em tubo de aço industrial redondo SAE 1020
com 15,87mm de diâmetro (5/8) e parede de 1,90 mm,
emoldurando o sofá, cromado. Componentes metálicos
possuem  tratamento  anticorrosivo  de  superfícies
interna e externa com fosfato de zinco.  Acabamento
em cromo de alta resistência, 45 mícrons de espessura
média  Dimensões  aproximadas  do  produto:  -
Profundidade 850 mm. - Atura até o assento 400 mm. -
Altura  total  710 mm - Altura  do encosto 350 mm -
Profundidade do assento 500 mm - Largura total do
sofá 1350 mm - Largura do apoio de braço 550 mm.

Não
agrupado 11 Sofá de 3 lugares com almofadas removíveis e braços 1

SOFÁ DE 3 LUGARES Cadeira fixa tipo sofá, com
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02 pés em aço tubular redondo cromado, 03 lugares.
Assento almofada de espuma expandida com 150 mm
de  espessura  média  e  densidade  de  26  Kg/m3.
Compensado  multilaminado  de  10  mm.  Espuma
expandida com 20 mm de espessura media e densidade
de 23 Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com
acabamento  em  poliuretano,  couro  ecológico,  a
escolha  no  catalogo  do  fabricante.  Encosto
compensado multilaminado de 18 mm de espessura.
Espuma expandida com 40 mm de espessura media e
densidade de 23 Kg/m3. Espuma expandida com 30
mm de  espessura  media  e  densidade  de  23  Kg/m3.
Revestimento em tecido sintético, com acabamento em
PU, couro ecológico. Laterais em chapa de Eucatex de
03 mm de espessura. Espuma expandida com 20 mm
de  espessura  media  e  densidade  de  23  Kg/m3.
Revestimento em tecido sintético, com acabamento em
poliuretano, couro ecológico, a escolha no catálogo do
fabricante.  Estrutura  em  madeira  de  01  polegada,
25,40 mm. Estrutura tubolar externa confeccionada em
tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40
mm de diâmetro, uma polegada, parede de 2,25 mm e
base da estrutura em tubo de aço industrial  redondo
SAE 1020 com 15,87mm de diâmetro (5/8) e parede
de  1,90  mm,  emoldurando  o  sofá,  cromado.
Componentes  metálicos  possuem  tratamento
anticorrosivo  de  superfícies  interna  e  externa  com
fosfato  de  zinco.  Acabamento  em  cromo  de  alta
resistência, 45 mícrons de espessura média Dimensões
aproximadas  do produto:  -  Profundidade 850 mm. -
Atura até o assento 400 mm. - Altura total 710 mm -
Altura do encosto 350 mm - Profundidade do assento
500 mm - Largura total do sofá 1850 mm - Largura do
apoio de braço 550 mm.

Grupo 1 12 Poltrona de auditório com prancheta escamoteável 96

POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA
ESCAMOTEÁVEL
Poltrona com assento retrátil para auditórios, modelos
normais, para obesos e mobilidade reduzida, de acordo
com as  normas  vigentes  e  planta,  com apóia-braços
duplos,  integrados na lateral  da estrutura de formato
trapezoidal,  e  espuma  injetada,  montagem  em
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sequência, fabricada de acordo com a NBR-15878 da
ABNT.  Assento  em  compensado  multilaminado
resinado,  moldado  anatomicamente  aquente  com  14
mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do
assento  para  evitar  o  estrangulamento  na  corrente
sanguínea,  na parte inferior tubo oblongo de mesma
especificação dos pés laterais, com apoio redondo em
numero de dois por assento,  medindo 1,6 x 0,5 cm.
Encosto  compensado  multilaminado  resinado,
moldado  anatomicamente  a  quente  com  13  mm  de
espessura com dupla curvatura anatômica de forma a
permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se
adaptando melhor à coluna vertebral. Espuma injetada,
anatomicamente em poliuretano flexível micro celular
de  alta  resistência,  isenta  de  CFC,  com  densidade
controlada de 45 a 50 Kg/m3 com 60 mm de espessura
média  no  assento  e  no  encosto.  Revestimento  em
tecido de poliéster sem costuras e fixados as madeiras
por  grampos  com  acabamento  zincado,  na  cor  a
escolha no catalogo do fabricante. Lateral com a parte
central em compensado de 10 mm, forrado conforme
padrão do assento e encosto, ao centro, travamento em
chapa  de  aço  chata  SAE  1020  com  22,5  x  2  cm,
arrebitados  ao  centro  em  dois  pontos  de  ambos  os
lados Parte inferior com chapa própria para a fixação
ao piso, em Aço SAE 1020. Estrutura de sustentação
da cadeira em tubo de aço industrial SAE 1010/1020
oblongo FF 16x30mm com espessura da parede de 1,9
mm. Componentes metálicos unidos por solda do tipo
MIG, formando um conjunto para posterior montagem
por parafusos. Suporte basculante do assento em chapa
de Aço SAE 1020 com espessura de 03 mm, e pino de
Aço SAE 1213 com 10 mm de diâmetro,  com duas
porcas garras para sua fixação, sendo um de cada lado
do assento. Suporte do encosto em chapa de Aço SAE
1020  com  espessura  de  04  mm,  com  duas  porcas
garras  para  sua  fixação,  sendo  um de  cada  lado  do
encosto.  Encosto  com  contracapa  injetada  em
polipropileno copolímero preta, abas de perfil de 1,5
cm, texturizado, com sistema rápido de montagem e
desmontagem, permitindo troca de tecido em caso de
necessidade sem quebra ou troca da mesma. Parafusos
de  fixação  do  assento  e  encosto  do  tipo  Sextavado
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Flangeado com trava, na bitola ¼”x 20fpp, e porcas de
garra Dupla forjadas a frio, encravadas e rebitadas na
madeira em ambos os lados, evitando que se soltem.
Batentes  do  final  de  curso  do  assento  retrátil  em
Poliamida 6.0 na cor preta. Apóia Braços injetados em
Poliuretano Texturizado Integral Skin, sobre alma de
Aço  SAE  1020  tratada  quimicamente.  Prancheta
escamoteavel  em  MDF  18  mm,  na  cor  preta,
acabamento  lateral  em  perfil  de  PVC,  podendo  ser
instalado em ambos os lados segundo a necessidade,
quando não em uso,  aloja-se internamente dentro do
braço  na  lateral  da  poltrona.  Os  componentes
metálicos devem possuir tratamento de superfície com
fosfato de zinco, pintura a pó, do tipo híbrido poliéster
-  epóxi,  isenta  de  metais  pesados,  na  cor  preta
semibrilho, com camada de 60 mícrons, onde todas as
peças são curadas em estufa, à temperatura de 200°C.
Dimensões  aproximadas  do  produto:  -  Altura  do
encosto – 450 mm. - Largura do encosto – 450 mm. -
Largura  do  assento  –  480  mm.  -  Profundidade  do
assento  –  480  mm.  -  Altura  total  –  860  mm.  -
Profundidade total  – 455/640 mm. -  Largura total  –
635 mm. - Altura do chão ao assento – 465 mm.

Grupo 1 13
Poltrona de auditório obeso com prancheta

escamoteável
1

POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA
ESCAMOTEÁVEL  PARA  OBESOS  
Poltrona com assento retrátil para auditórios, modelo
extra,  Obesos  de  acordo  com  as  normas  vigentes  e
planta, com apóia-braços duplos, integrados na lateral
da estrutura de formato trapezoidal, e espuma injetada,
montagem em sequência, fabricada de acordo com a
NBR-9050  da  ABNT.  Assento  rebatível
emcompensado  multilaminado  resinado,  moldado
anatomicamente  aquente  com  18  mm  de  espessura.
Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar
o  estrangulamento  na  corrente  sanguínea,  na  parte
inferior tubo oblongo de mesma especificação dos pés
laterais,  com apoio redondo em numero de dois por
assento,  medindo  1,6  x  0,5  cm.
Encosto  compensado  multilaminado  resinado,
moldado  anatomicamente  a  quente  com  18  mm  de
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espessura com dupla curvatura anatômica de forma a
permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se
adaptando  melhor  à  coluna  vertebral.  Espuma
expandida,  anatomicamente  em  poliuretano  flexível
micro celular de alta resistência, isenta de CFC, com
densidade  controlada  de  33  Kg/m3 com 60  mm de
espessura  média  no  assento  e  no  encosto.
Revestimento  em tecido de poliéster  sem costuras  e
fixados  as  madeiras  por  grampos  com  acabamento
zincado, na cor a escolha no catalogo do fabricante.
Lateral com a parte central em compensado de 10 mm,
forrado  conforme  padrão  do  assento  e  encosto,  ao
centro, travamento em chapa de aço chata SAE 1020
com 22,5 x 2 cm, arrebitadosao centro em dois pontos
de ambos os lados. Parte inferior com chapa própria
para  a  fixação  ao  piso,  em  Aço  SAE
1020. Estrutura de sustentação da cadeira em tubo de
aço industrial SAE 1010/1020 oblongo FF 16x30mm
com espessura da parede de 1,90 mm. Componentes
metálicos unidos por solda do tipo MIG, formando um
conjunto  para  posterior  montagem  por  parafusos.
Suporte basculante do assento em chapa de Aço SAE
1020 com espessura de 03 mm, e pino de Aço SAE
1213 com 10 mm de diâmetro, com duas porcas garras
para sua fixação, sendo um de cada lado do assento.
Suporte do encosto em chapa de Aço SAE 1020 com
espessura de 04 mm, com duas porcas garras para sua
fixação, sendo um de cada lado do encosto. Encosto
com contracapa em tecido de poliéster,  parafusos de
fixação  do  assento  e  encosto  do  tipo  Sextavado
Flangeado com trava, na bitola ¼”x 20fpp, e porcas de
garra Dupla forjadas a frio, encravadas e rebitadas na
madeira em ambos os lados, evitando que se soltem.
Batentes  do  final  de  curso  do  assento  retrátil  em
Poliamida 6.0 na cor preta. Apoia Braços injetados em
Poliuretano Texturizado Integral Skin, sobre alma de
Aço  SAE  1020  tratada  quimicamente.  Prancheta
escamoteavel  em  MDF  18  mm,  na  cor  preta,
acabamento  lateral  em  perfil  de  PVC,  podendo  ser
instalado em ambos os lados segundo a necessidade,
quando não em uso,  aloja-se internamente dentro do
braço  na  lateral  da  poltrona.  Os  componentes
metálicos devem possuir tratamento de superfície com
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fosfato  de  zinco,  executado em linha  automática  de
oito  tanques,  sem  uso  de  produtos  clorados  para
desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes,
de acordo com as normas ambientais, para dar melhor
proteção contra corrosão e uma excelente ancoragem
da tinta. A tinta utilizada para a pintura é em pó, do
tipo híbrido poliéster - epóxi, isenta de metais pesados,
na cor preta semibrilho, com camada de 60 mícrons,
curadas em estufa, à temperatura de 200°C. Dimensões
aproximadas  do  produto  obeso:  -  Altura  total  da
poltrona – 820 mm. - Altura do encosto – 470 mm. -
Largura  do  encosto  –  760  mm.  -  Largura  total  da
poltrona – 900 mm. - Profundidade total – 640 mm. -
Profundidade  do  assento  –  480  mm.  -  Largura  do
assento – 750 mm. - Altura do chão ao assento – 460
mm.

Subtotal (Grupo 1)

TOTAL

Declaramos que:

1.Manteremos a Proposta válida pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da

data de recebimento dos documentos de habilitação e proposta comercial, aceitando que, ocorrendo

RECURSO de habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais impugnações, bem como de

julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o período de seus

respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não correrá, tendo em vista o

efeito suspensivo desses recursos;

2.Nos preços apresentados estão inclusos todos os custos com salários, encargos sociais, seguros,

alimentação,  transportes,  uniformes,  EPI’s,  lucros,  encargos  fiscais  e  parafiscais,  materiais

necessários para execução do objeto desta licitação, despesas diretas e indiretas, bem como aquelas

indispensáveis para os fornecimentos licitados;
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3.Na execução dos serviços,  observaremos rigorosamente as especificações  técnicas,  assumindo

desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as

normas e padrões do COREN/SE;

4.Manteremos em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação

e qualificação exigidas na licitação;

5.Temos inteiro conhecimento das exigências e obrigações apresentadas contidas no ANEXO – I.

Aracaju/SE, _____ de _______________________ de 2019

______________________________________ 

RAZÃO SOCIAL

CNPJ: 

_____________________________________________ 
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