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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019 
(Processo Administrativo n°49/2018) 

 

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Mato Grosso – COREN/MT, 
designada pela portaria nº. 127/2018, datado em 25 de abril de 2018. realizará 
licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo menor preço (por item e grupo), nos termos da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005,do 
Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de 
janeiro e 2013, 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 e seus anexos. 
• Recebimento das propostas no portal eletrônico: de 14 de março às 08:30h 
até o dia 27 de março de 2019 ás 17:59 horário de Brasília. 
• Inicio da sessão pública do pregão: 28 de março de 2019, ás 09h30  horário de 
Brasília. 
• Local: Portal de Compras do Governo Federal  www.comprasnet.gov.br 
• UASG: 925798 
 
 
Para os Itens 35 e 36 aplicará o Decreto nº 7.174, de 2010. 
 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais 
vantajosa para Registro de Preço para aquisição de Mobílias e Equipamentos para 
Subseções e Sede do Coren/MT. Conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste termo e anexo I-A. do presente Edital. 

1.2. A licitação será dividida em itens e grupos, conforme tabela 

constante do Termo de Referência Anexo I e Anexo I-A, 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/grupo, 

observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto 

às especificações do objeto. 
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1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço para os para os Itens 
01, 21, 35, 36, 37, 38, 39, 46 e para os Grupos 01 a 09, observadas as exigências 

contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1.  Os recursos orçamentários necessários ao atendimento do objeto deste 
Termo de Referência, correrão pelo Orçamento do Coren-MT no exercício de 2019, 
nas mais diversas fontes de recurso e serão alocados pelo Departamento Financeiro 
Contas a Pagar deste Conselho. 

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. 

3.2. 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. 

3.3. 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. 

3.4. É de responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado do 
sistema, cabendo-lhe zelar por todas as transações efetuadas diretamente 
ou por seu representante. 

3.5. 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. 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá 
ensejar desclassificação no momento da habilitação 
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4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

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 os Itens 01, 21, 35, 36, 37, 38, 39, 46 e para os Grupos 01 a 09 
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. 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e 
empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas 
mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor 
familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 
2006. 

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

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

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

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

4.3.5. que estejam sob falência,  concurso de 
credores,concordata ouem processo de dissolução ou liquidação; 

4.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em 
consórcio; 
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4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - 
OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-
Plenário). 

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará 
“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às 
seguintes declarações: 

4.4.1. 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; 

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

4.4.1.2. 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. 

4.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no 
Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação definidos no Edital; 

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

4.4.4. 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; 

4.4.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos 
termos da Instrução Normativa SLTI/MPnº 2, de 16 de setembro de 
2009. 

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

4.4.7. 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 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. 

4.4.8. que cumpre os requisitos do Decreto n. 7.174, de 2010, 
estando apto a usufruir dos critérios de preferência. 

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

5. DO ENVIO DA PROPOSTA 

5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema 
eletrônico até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, 
então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

5.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 
verdadeiras suas propostas e lances.  

5.3. 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.  

5.4. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir 
as propostas apresentadas.   

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

5.5.1. Valor unitário e total do item/grupo; 

5.5.2. Marca; 

5.5.3. Fabricante;  

5.5.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações 
similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que 
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for aplicável, o modelo, prazo de garantia, número do registro ou 

inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 

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

5.7. 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. 

5.8. 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. 

5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) 
dias, a contar da data de sua apresentação.  

5.10. 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 nos 

Itens 35 e 36 Termo de Referência. 

5.11. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos 
nas normas de regência de contratações públicas federais, quando 
participarem de licitações públicas (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário); 

5.11.1. 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 sobre preço na execução do contrato. 
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6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
E FORMULAÇÃO DE LANCES 

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

6.2. 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.  

6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o 
licitante. 

6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada 
no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os 
participantes. 

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

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

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

6.5. 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.  

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item/grupo. 

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

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

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

6.9. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com o 
subitem anterior deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 
ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; 

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

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

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

6.12. 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.  

6.13. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, 
a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação 
expressa do Pregoeiro aos participantes.  

6.14. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme 
definido neste Edital e seus anexos.  

6.15. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão 
do Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento 
iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances.  

6.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de 
sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, 
valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das 
propostas. 

6.17. Em relação a itens 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, 
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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. 

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

6.19. 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. 

6.20. 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. 

6.21. 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. 

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

6.23. Só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de 
lances. Lances equivalentes não serão considerados iguais, uma vez que a 
ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 
classificação. 
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6.24. Havendo eventual empate entre propostas, 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 fornecidos: 

6.24.1. por empresas brasileiras;  

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

6.24.3. 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. 

6.25. Persistindo o empate entre propostas, será aplicado o sorteio 
como critério de desempate.  

6.26. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o 
Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de 
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas 
previstas neste Edital. 

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

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

6.29. Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, 

definidos no art. 16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito 

de preferência previsto no seu artigo 3º, conforme procedimento 

estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010.  

6.29.1. Nas contratações de bens e serviços de informática e 

automação, nos termos da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes 

qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte 

que fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto nº 

7.174, de 2010, terão prioridade no exercício desse benefício em 

relação às médias e às grandes empresas na mesma situação. 
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6.29.2. Quando aplicada a margem de preferência a que se refere 

o Decreto nº 7.546, de 2 de agosto de 2011, não se aplicará o 

desempate previsto no Decreto nº 7.174, de 2010.  

6.30. Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a 

proposta de menor preço não tenha por objeto produto manufaturado 

nacional, o sistema automaticamente indicará as propostas de produtos 

manufaturados nacionais que estão enquadradas dentro da referida 

margem, para fins de aceitação pelo Pregoeiro. 

6.30.1. Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da 

margem de preferência tornar-se-á a proposta classificada em 

primeiro lugar.  

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível 
empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao 
cumprimento das especificações do objeto. 

7.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior 

ao preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente 

inexequível. 

7.2. 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. 

7.3. 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.  

7.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento 
digital, por meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no 
“chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.  
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7.4.1. 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. 

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

7.5. Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se 

beneficiado da aplicação da margem de preferência, o Pregoeiro solicitará 

ao licitante que envie imediatamente, por meio eletrônico, com posterior 

encaminhamento por via postal, o documento comprobatório da 

caracterização do produto manufaturado nacional, nos termos do(s) 

Decreto(s) n° 7.174, de 2010. 

7.6. O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou 

cujo produto não atender aos regulamentos técnicos pertinentes e normas 

técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da aplicação da margem 

de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

7.6.1. Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do 

licitante, as propostas serão reclassificadas, para fins de nova 

aplicação da margem de preferência. 

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

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

7.9. 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. 
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7.9.1. 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. 

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

7.10. 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. 

7.11. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá 
comprovar sua condição de habilitação, na forma determinada neste Edital. 

8. DA HABILITAÇÃO  

8.1. 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: 

8.1.1. SICAF; 

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – 
CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

8.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de 
Improbidade Administrativa e Inelegibilidademantido pelo Conselho 
Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

8.1.4. Lista de Inidôneos  e o Cadastro Integrado de 
Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo 
Tribunal de Contas da União – TCU; 

8.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da 
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do 
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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. 

8.1.5.1. 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. 

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

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

8.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o 
licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 

8.1.7. 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. 

8.2. Não ocorrendo inabilitação, o Pregoeiro consultará o Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à 
habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica 
financeira e habilitação técnica, conforme o disposto nos arts.10, 11, 
12, 13, 14, 15 e 16 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 
2018. 

8.2.1. 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; 
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8.3. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de 
certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma 
documentação vencida junto ao SICAF. 

8.4. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente 
por meio do sítio oficial, ou na hipótese de ela se encontrar vencida 
no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no 
prazo de 02h00 (duas) horas, documento válido que comprove o 
atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação. 

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

8.5. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento 
exigido pela Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 2018, deverão 
apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e 
à Regularidade Fiscal e trabalhista, bem como a Qualificação 
Econômico-Financeira, nas condições descritas adiante. 

8.6. Habilitação jurídica:  

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

8.6.2. 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; 

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

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

8.6.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social 
em vigor, com a ata da assembléia 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; 

8.6.7. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao 

Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos 

definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 

Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 

7.775, de 2012. 

8.6.8. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro 

Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como 

produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB 

n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165). 

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

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

8.7. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

8.7.2. 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. 
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8.7.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS); 

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

8.7.5. 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;  

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

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

8.7.8. 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. 

8.8. Qualificação  Econômico-Financeira. 

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

8.8.2. 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; 

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

8.8.2.2. 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; 

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

8.8.2.4. 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; 

8.8.3. 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 

8.8.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 
1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, 
considerados os riscos para a Administração, e, a critério da 
autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido 
mínimo  de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou 
do item pertinente. 
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8.9. Qualificação Técnica 

8.8.5. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, relativamente 
ao(s) a todos os itens e grupos, deverão comprovar, ainda, a 
qualificação técnica, por meio de: 

8.9.2. 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. 

8.10. 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. 

8.11. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos 
subitens acima, deverão ser apresentados em meio digital pelos licitantes, 
por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), no prazo de 02 
(duas) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.  
Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de 
indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por 
meio do e-mail pregoeira01@coren-mt.com.br.  

8.11.1.  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. 

 

8.11.2. Não serão aceitos documentos com indicação de 
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

8.11.3. 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. 
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8.11.4. 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. 

8.12. 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. 

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

8.13. 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 da administração 
pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 
justificativa. 

8.14. 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. 

8.15. 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. 

8.16. 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. 

8.17. Nos itens 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 
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45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 
aceitação da proposta subsequente. 

8.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no 
Edital, o licitante será declarado vencedor. 

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

9.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser 

encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do 

Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

9.1.1 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. 

9.1.2 conter a indicação do banco, número da conta e agência do 

licitante vencedor, para fins de pagamento. 

9.2 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. 

9.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, 

tais como marca, garantia, modelo, tipo, fabricante e procedência, 

vinculam a Contratada. 

9.3 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). 

9.3.1 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. 

9.4 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. 

9.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, 

não sendo considerada aquela que não corresponda às 
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especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 

outro licitante. 

10 DOS RECURSOS 

10.1 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. 

10.2 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. 

10.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito 
recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do 
recurso. 

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

10.2.3 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. 

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

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

11 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

11.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

11.1.1 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, 
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situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele 
dependam. 

11.1.2 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.  

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

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

11.2.2 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. 

12 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1 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. 

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

13 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

13.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo 

de 03 (três) dias, contados a partir da data de sua convocação, para 

assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se 

nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas neste Edital.  

13.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão 

ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a 
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Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 

eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 03 (três) 
dias, a contar da data de seu recebimento. 

13.3 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata 

de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 

período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu 

transcurso, e desde que devidamente aceito. 

13.4 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto 

necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de 

Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) 

item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais 

condições. 

13.4.1 Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos 

licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços 

iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação 

do certame, excluído o percentual referente à margem de 

preferência, quando o objeto não atender aos requisitos 

previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993; 
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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. 

15.2. O adjudicatário terá o prazo de 02(dois) 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 03 (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. 

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

 

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

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

15.3.3. 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. 
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15.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses a 
partir da assinatura do contrato, prorrogável conforme previsão no 
instrumento contratual ou no termo de referência.  

15.5. 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 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.  

15.5.1. 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. 

15.5.2. 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. 

15.6. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, 
não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, 
ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser 
convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de 
classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da 
proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, 
celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital e das demais cominações legais. 

 

16. DO REAJUSTE 
 

16.1 Os preços são fixos e irreajustáveis. 

16.2 As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços 
poderão sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65 
da Lei n° 8.666/93 e no Decreto nº 7.892, de 2013                            
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17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

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

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

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

19. DO PAGAMENTO 
  

19.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 10 (dez) 
dias úteis, contados a partir da data final do período de 
adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para 
crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado 

19.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não 
ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 
1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 
contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 
5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

19.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o 
“atesto” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada. 

19.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira 
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-
se-á após a comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

19.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como 
emitida a ordem bancária para pagamento. 

19.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta 
ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação 
exigidas no edital.  
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19.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da 
contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, 
no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo 
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma 
vez, por igual período, a critério da contratante. 

19.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada 
improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos 
responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de 
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 
créditos.   

19.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as 
medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo 
administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 
defesa.  

19.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão 
realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, 
caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.   

19.11. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou 
outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em 
qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será 
rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no 
SICAF. 

19.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária 
prevista na legislação aplicável. 

19.13. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos 
termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção 
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação 
de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao 
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 
Complementar. 

19.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a 
Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica 



 
 

 

29 

 
Av. Presidente Marques, 59 – Goiabeiras – CEP: 78.032 -010 - Cuiabá-MT - FONE: (065) 3623-4075 

E-mail: pregoeira01@coren-mt.com.br - CNPJ 08.336.841/0001-86 - www.coren-mt.gov.br 

convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo 
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

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

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 
I 
=  

( 6 / 100 
) 

I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 
6% 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 
2002, o licitante/adjudicatário que:  

20.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o 
instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de 
validade da proposta; 

20.1.2. apresentar documentação falsa; 

20.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

20.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

20.1.5. não mantiver a proposta; 

20.1.6. cometer fraude fiscal; 

20.1.7. comportar-se de modo inidôneo; 

 

20.2. 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. 
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20.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações 
discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

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

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

20.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o 
órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a 
Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo 
de até dois anos; 

20.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e 
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

20.4. 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; 

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

20.6. 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.  

20.7. 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.  

20.8. 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 
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resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a 
participação de agente público.  

20.9. 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. 

20.10. 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. 

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

20.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
20.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão 

previstas no Termo de Referência. 

21. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

21.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão 

reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem 

classificado. 

21.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não 

prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor 

classificado. 

21.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas 

em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo 

a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase 

competitiva. 

21.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser 

respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor 

colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas 

hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213. 
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22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE 
ESCLARECIMENTO 

22.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura 
da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

22.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-
mail pregoeira01@coren-mt.com.br ou por petição dirigida ou protocolada 
no endereço Rua Presidente Marques, 59 – Goiabeiras – Cep: 78032-010 – 
Cuiabá/MT, seção Compras/Licitação. 

22.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 
vinte e quatro horas. 

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

22.5. 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. 

22.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem 
os prazos previstos no certame. 

22.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados 
pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e 
estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado. 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema 
eletrônico. 

23.2. 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.   

23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a 
sessão pública observarão o horário de Brasília – DF. 
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23.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como 
firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

23.5. 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. 

23.6. 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. 

23.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 

23.8. 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.  

23.9. 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. 

23.10. 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. 

23.11. 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. 

23.12. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus 
anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as 
deste Edital. 
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23.13. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.comprasnet.gov.br ou www.coren-mt.com.br , e também 
poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Rua Presidente Marques, 
59 – Goiabeiras – Cep: 78032-010 – Cuiabá/MT, nos dias úteis, no 
horário das 08h00 horas às 12h00 horas e 14h00 horas às 18h00, 
mesmo endereço e período no qual os autos do processo 
administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

23.14. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes 
anexos: 

23.14.1. ANEXO I - Termo de Referência 

23.14.2. ANEXO I-A – Especificação técnica e as respectivas 
quantidades e valores com preços estimados 

23.14.3. ANEXO I-B – Figuras meramente Ilustrativas 

23.14.4. ANEXO II – Identificação da Licitação 

23.14.5. ANEXO III – Modelo da Proposta 

23.14.6. ANEXO IV - Declaração de Ciência De Ata de Registro de 
Preços. 

23.14.7. ANEXO V – Minuta de Ata de Registro de Preços 

23.14.8. Em cumprimento ao Art. 3º da Lei 10.520, incisos I a IV e 
Decreto 5450, Art. 8º, incisos de I a VII, designo como pregoeiro (a) 
para este certame, o (a) Servidor (a) Elemarcia Paiva Moreira 
Rezer nomeado (a) pela Portaria Coren/MT N.º 128/2018, de 25 de 
abril de 2018. 

                           

Cuiabá, 12  de  março  de  2019. 
 
 

Dr. Antônio César Ribeiro 
COREN-MT-47954 

Presidente 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. DO OBJETO 
1.1 Registro de Preço para aquisição de Mobílias e Equipamentos para Subseções e 
Sede do Coren/MT. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
termo e anexo I-A: 
 

Item Especificação 
Garantia Qtd 

mínima 
Qtd Local de 

Entrega 

1 

MESAS ESTAÇÃO DE TRABALHO EM 
L. 
Mesa em L, tipo estação de trabalho, cor 
gelo e cinza, com 3 (três) gavetas com 
chave, com corrediças, rolamentos e 
puxadores metálicos; estrutura metálica preta 
anti-ferrugem; com tampo de espessura 
mínima de 18mm em aglomerado e com 
revestimento melamínico. Medidas: 1,40m 
de largura esquerda; 1,40m de largura 
direita; 0,60m de profundidade e 0,74m de 
altura. Bordas do tampo retas, em todo seu 
perímetro, com perfil de acabamento em fita 
de poliestireno semirrígido, com 3,0mm de 
espessura no mínimo (na mesma cor da 
superfície), contendo raio da borda de 
contato com o usuário com no mínimo 
2,5mm, conforme NBR 13966 A fixação da 
estrutura aos tampos é feita através de 
buchas metálicas, cravadas abaixo dos 
tampos e parafusos com rosca milimétrica e 
arruelas de pressão. Todas as peças metálicas 
deverão receber pintura epóxi-pó, fixada por 
meio de carga elétrica oposta, curada em 
estufa de alta temperatura. Sapata niveladora 
em poliuretano injetado de alta resistência e 
curso de regulagem de no mínimo 15mm. 
Painel frontal: 02 Painéis frontais em 
madeira MPD com 18,0mm de espessura no 
mínimo; Revestimento em laminado 
melamínico de baixa pressão nas duas faces, 

05 anos 

4 8 Sede 
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na mesma cor da superfície de trabalho; As 
bordas deverão ser retas e recebem proteção 
de fita de poliestireno semirrígido com 
1,0mm de espessura, no mínimo, na mesma 
cor do laminado. A fixação do painel frontal 
na estrutura deverá ser por meio de quatro 
pinos de aço com rosca padrão M6 e tambor 
de travamento em ZAMAK. Apresentar 
certificado de conformidade de acordo com 
as normas da ABNT NBR 13.966 (edição 
mais recente) emitido por certificadora 
acreditada pelo INMETRO; no certificado 
deverão estar identificados o fabricante e o 
modelo ofertado.  

2 

CADEIRA FIXA. 
Cadeira fixa, espaldar médio, com braços. 
Assento Interno em compensado anatômico 
multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) 
moldada a quente. Espuma injetada em 
poliuretano flexível isenta de CFC, alta 
resistência, alta resistência a propagação de 
rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, 
baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 
permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 
em forma anatômica com espessura média de 
40 mm. Profundidade 465 mm e largura de 
490 mm. Capa de proteção e acabamento 
injetada sob o assento em polipropileno 
texturizado com bordas arredondadas que 
dispensam o uso do perfil de PVC. 
Revestimento em tecido 100% polyester tipo 
crepe com gramatura de 235 g/m2, solidez 
da cor à luz e à fricção e tratamento 
retardante à propagação de chamas. Encosto 
Interno em polipropileno injetado estrutural 
de grande resistência mecânica, conformado 
anatomicamente. Espuma injetada em 
poliuretano flexível isenta de CFC, alta 
resiliência, alta resistência a propagação de 
rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, 
baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 
permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 
em forma anatômica com espessura média de 

05 anos 

20 30 
Sede 
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40 mm. Largura de 430 mm e altura de 450 
mm. Capa de proteção e acabamento injetada 
em polipropileno texturizado com bordas 
arredondadas que dispensam o uso do perfil 
de PVC. Suporte de encosto e capa de 
acabamento. Suporte fixo para encosto 
fabricado em chapa de aço estampada de 
6,00 mm de espessura com nervura estrutural 
de reforço que confere alta resistência 
mecânica. Acabamento em pintura 
eletrostática realizado por processo 
totalmente automatizado em tinta pó, 
revestindo totalmente a estrutura com 
película de aproximadamente 60 mícrons 
com propriedades de resistência a agentes 
químicos, com pré-tratamento 
antiferruginoso (desengraxe e processo de 
nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que 
garantem grande resistência mecânica e 
excelente acabamento). Capa do suporte para 
encosto injetada em polipropileno 
texturizado. Estrutura fixa contínua curvada 
a frio em máquina automática garantindo 
confiabilidade e resistência, em tubo de aço 
curvado com diâmetro de 25,40 mm e 
espessura de 2,25 mm e placa do assento em 
aço estampado de 3,00 mm, totalmente 
soldada por sistema MIG e acabamento de 
superfície pintado. Acabamento em pintura 
eletrostática realizado por processo 
totalmente automatizado em tinta pó, 
revestindo totalmente a estrutura com 
película de aproximadamente 60 mícrons 
com propriedades de resistência a agentes 
químicos, com pré-tratamento 
antiferruginoso (desengraxe e processo de 
nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que 
garantem grande resistência mecânica e 
excelente acabamento). A estrutura possui 
acoplamento para fixação do suporte para 
encosto tipo lâmina diretamente na placa de 
fixação do assento sendo mais resistente que 
a usual fixação no interno em compensado 
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anatômico. Deslizadores envolventes 
injetados em polipropileno. Apoia braço fixo 
de formato curvo fechado, com alma de aço 
estrutural revestido em poliuretano pré-
polímero integral skin, texturizado. Matéria 
prima totalmente isenta de CFC. Com 
dimensões de 250 mm de comprimento e 50 
mm de largura. Apresentar para este item, 
juntamente com a proposta, Certificação 
NBR 13962, da ABNT. Toda cadeira 
receberá 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. 
Deverá ainda ter afixado selo de 
conformidade ABNT. Cor Azul 

3 

CADEIRA FIXA. 
Cadeira fixa, espaldar médio, com braços. 
Assento Interno em compensado anatômico 
multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) 
moldada a quente. Espuma injetada em 
poliuretano flexível isenta de CFC, alta 
resiliência, alta resistência a propagação de 
rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, 
baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 
permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 
em forma anatômica com espessura média de 
40 mm. Profundidade 465 mm e largura de 
490 mm. Capa de proteção e acabamento 
injetada sob o assento em polipropileno 
texturizado com bordas arredondadas que 
dispensam o uso do perfil de PVC. 
Revestimento em tecido 100% polyester tipo 
crepe com gramatura de 235 g/m2, solidez 
da cor à luz e à fricção e tratamento 
retardante à propagação de chamas. Encosto 
Interno em polipropileno injetado estrutural 
de grande resistência mecânica, conformado 
anatomicamente. Espuma injetada em 
poliuretano flexível isenta de CFC, alta 
resiliência, alta resistência a propagação de 
rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, 

05 anos 

2 2 

Subseção 
de 

Cáceres 
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baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 
permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 
em forma anatômica com espessura média de 
40 mm. Largura de 430 mm e altura de 450 
mm. Capa de proteção e acabamento injetada 
em polipropileno texturizado com bordas 
arredondadas que dispensam o uso do perfil 
de PVC. Suporte de encosto e capa de 
acabamento. Suporte fixo para encosto 
fabricado em chapa de aço estampada de 
6,00 mm de espessura com nervura estrutural 
de reforço que confere alta resistência 
mecânica. Acabamento em pintura 
eletrostática realizado por processo 
totalmente automatizado em tinta pó, 
revestindo totalmente a estrutura com 
película de aproximadamente 60 mícrons 
com propriedades de resistência a agentes 
químicos, com pré-tratamento 
antiferruginoso (desengraxe e processo de 
nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que 
garantem grande resistência mecânica e 
excelente acabamento). Capa do suporte para 
encosto injetada em polipropileno 
texturizado. Estrutura fixa contínua curvada 
a frio em máquina automática garantindo 
confiabilidade e resistência, em tubo de aço 
curvado com diâmetro de 25,40 mm e 
espessura de 2,25 mm e placa do assento em 
aço estampado de 3,00 mm, totalmente 
soldada por sistema MIG e acabamento de 
superfície pintado. Acabamento em pintura 
eletrostática realizado por processo 
totalmente automatizado em tinta pó, 
revestindo totalmente a estrutura com 
película de aproximadamente 60 mícrons 
com propriedades de resistência a agentes 
químicos, com pré-tratamento 
antiferruginoso (desengraxe e processo de 
nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que 
garantem grande resistência mecânica e 
excelente acabamento). A estrutura possui 
acoplamento para fixação do suporte para 
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encosto tipo lâmina diretamente na placa de 
fixação do assento sendo mais resistente que 
a usual fixação no interno em compensado 
anatômico. Deslizadores envolventes 
injetados em polipropileno. Apoia braço fixo 
de formato curvo fechado, com alma de aço 
estrutural revestido em poliuretano pré-
polímero integral skin, texturizado. Matéria 
prima totalmente isenta de CFC. Com 
dimensões de 250 mm de comprimento e 50 
mm de largura. Apresentar para este item, 
juntamente com a proposta, Certificação 
NBR 13962, da ABNT. Toda cadeira 
receberá 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. 
Deverá ainda ter afixado selo de 
conformidade ABNT. Cor Azul 

4 

CADEIRA FIXA. 
Cadeira fixa, espaldar médio, com braços. 
Assento Interno em compensado anatômico 
multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) 
moldada a quente. Espuma injetada em 
poliuretano flexível isenta de CFC, alta 
resiliência, alta resistência a propagação de 
rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, 
baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 
permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 
em forma anatômica com espessura média de 
40 mm. Profundidade 465 mm e largura de 
490 mm. Capa de proteção e acabamento 
injetada sob o assento em polipropileno 
texturizado com bordas arredondadas que 
dispensam o uso do perfil de PVC. 
Revestimento em tecido 100% polyester tipo 
crepe com gramatura de 235 g/m2, solidez 
da cor à luz e à fricção e tratamento 
retardante à propagação de chamas. Encosto 
Interno em polipropileno injetado estrutural 
de grande resistência mecânica, conformado 
anatomicamente. Espuma injetada em 

05 anos 

2 2 

Subseção 
Barra do 
Garças 
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poliuretano flexível isenta de CFC, alta 
resiliência, alta resistência a propagação de 
rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, 
baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 
permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 
em forma anatômica com espessura média de 
40 mm. Largura de 430 mm e altura de 450 
mm. Capa de proteção e acabamento injetada 
em polipropileno texturizado com bordas 
arredondadas que dispensam o uso do perfil 
de PVC. Suporte de encosto e capa de 
acabamento. Suporte fixo para encosto 
fabricado em chapa de aço estampada de 
6,00 mm de espessura com nervura estrutural 
de reforço que confere alta resistência 
mecânica. Acabamento em pintura 
eletrostática realizado por processo 
totalmente automatizado em tinta pó, 
revestindo totalmente a estrutura com 
película de aproximadamente 60 mícrons 
com propriedades de resistência a agentes 
químicos, com pré-tratamento 
antiferruginoso (desengraxe e processo de 
nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que 
garantem grande resistência mecânica e 
excelente acabamento). Capa do suporte para 
encosto injetada em polipropileno 
texturizado. Estrutura fixa contínua curvada 
a frio em máquina automática garantindo 
confiabilidade e resistência, em tubo de aço 
curvado com diâmetro de 25,40 mm e 
espessura de 2,25 mm e placa do assento em 
aço estampado de 3,00 mm, totalmente 
soldada por sistema MIG e acabamento de 
superfície pintado. Acabamento em pintura 
eletrostática realizado por processo 
totalmente automatizado em tinta pó, 
revestindo totalmente a estrutura com 
película de aproximadamente 60 mícrons 
com propriedades de resistência a agentes 
químicos, com pré-tratamento 
antiferruginoso (desengraxe e processo de 
nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que 
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garantem grande resistência mecânica e 
excelente acabamento). A estrutura possui 
acoplamento para fixação do suporte para 
encosto tipo lâmina diretamente na placa de 
fixação do assento sendo mais resistente que 
a usual fixação no interno em compensado 
anatômico. Deslizadores envolventes 
injetados em polipropileno. Apoia braço fixo 
de formato curvo fechado, com alma de aço 
estrutural revestido em poliuretano pré-
polímero integral skin, texturizado. Matéria 
prima totalmente isenta de CFC. Com 
dimensões de 250 mm de comprimento e 50 
mm de largura. Apresentar para este item, 
juntamente com a proposta, Certificação 
NBR 13962, da ABNT. Toda cadeira 
receberá 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. 
Deverá ainda ter afixado selo de 
conformidade ABNT. Cor Azul 

5 

CADEIRA FIXA. 
Cadeira fixa, espaldar médio, com braços. 
Assento Interno em compensado anatômico 
multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) 
moldada a quente. Espuma injetada em 
poliuretano flexível isenta de CFC, alta 
resiliência, alta resistência a propagação de 
rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, 
baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 
permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 
em forma anatômica com espessura média de 
40 mm. Profundidade 465 mm e largura de 
490 mm. Capa de proteção e acabamento 
injetada sob o assento em polipropileno 
texturizado com bordas arredondadas que 
dispensam o uso do perfil de PVC. 
Revestimento em tecido 100% polyester tipo 
crepe com gramatura de 235 g/m2, solidez 
da cor à luz e à fricção e tratamento 
retardante à propagação de chamas. Encosto 

05 anos 

2 2 

Subseção 
de 

Tangara 
da Serra 
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Interno em polipropileno injetado estrutural 
de grande resistência mecânica, conformado 
anatomicamente. Espuma injetada em 
poliuretano flexível isenta de CFC, alta 
resiliência, alta resistência a propagação de 
rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, 
baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 
permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 
em forma anatômica com espessura média de 
40 mm. Largura de 430 mm e altura de 450 
mm. Capa de proteção e acabamento injetada 
em polipropileno texturizado com bordas 
arredondadas que dispensam o uso do perfil 
de PVC. Suporte de encosto e capa de 
acabamento. Suporte fixo para encosto 
fabricado em chapa de aço estampada de 
6,00 mm de espessura com nervura estrutural 
de reforço que confere alta resistência 
mecânica. Acabamento em pintura 
eletrostática realizado por processo 
totalmente automatizado em tinta pó, 
revestindo totalmente a estrutura com 
película de aproximadamente 60 mícrons 
com propriedades de resistência a agentes 
químicos, com pré-tratamento 
antiferruginoso (desengraxe e processo de 
nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que 
garantem grande resistência mecânica e 
excelente acabamento). Capa do suporte para 
encosto injetada em polipropileno 
texturizado. Estrutura fixa contínua curvada 
a frio em máquina automática garantindo 
confiabilidade e resistência, em tubo de aço 
curvado com diâmetro de 25,40 mm e 
espessura de 2,25 mm e placa do assento em 
aço estampado de 3,00 mm, totalmente 
soldada por sistema MIG e acabamento de 
superfície pintado. Acabamento em pintura 
eletrostática realizado por processo 
totalmente automatizado em tinta pó, 
revestindo totalmente a estrutura com 
película de aproximadamente 60 mícrons 
com propriedades de resistência a agentes 
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químicos, com pré-tratamento 
antiferruginoso (desengraxe e processo de 
nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que 
garantem grande resistência mecânica e 
excelente acabamento). A estrutura possui 
acoplamento para fixação do suporte para 
encosto tipo lâmina diretamente na placa de 
fixação do assento sendo mais resistente que 
a usual fixação no interno em compensado 
anatômico. Deslizadores envolventes 
injetados em polipropileno. Apoia braço fixo 
de formato curvo fechado, com alma de aço 
estrutural revestido em poliuretano pré-
polímero integral skin, texturizado. Matéria 
prima totalmente isenta de CFC. Com 
dimensões de 250 mm de comprimento e 50 
mm de largura. Apresentar para este item, 
juntamente com a proposta, Certificação 
NBR 13962, da ABNT. Toda cadeira 
receberá 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. 
Deverá ainda ter afixado selo de 
conformidade ABNT. Cor Azul 

6 

CADEIRA FIXA. 
Cadeira fixa, espaldar médio, com braços. 
Assento Interno em compensado anatômico 
multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) 
moldada a quente. Espuma injetada em 
poliuretano flexível isenta de CFC, alta 
resiliência, alta resistência a propagação de 
rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, 
baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 
permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 
em forma anatômica com espessura média de 
40 mm. Profundidade 465 mm e largura de 
490 mm. Capa de proteção e acabamento 
injetada sob o assento em polipropileno 
texturizado com bordas arredondadas que 
dispensam o uso do perfil de PVC. 
Revestimento em tecido 100% polyester tipo 

05 anos 
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crepe com gramatura de 235 g/m2, solidez 
da cor à luz e à fricção e tratamento 
retardante à propagação de chamas. Encosto 
Interno em polipropileno injetado estrutural 
de grande resistência mecânica, conformado 
anatomicamente. Espuma injetada em 
poliuretano flexível isenta de CFC, alta 
resiliência, alta resistência a propagação de 
rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, 
baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 
permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 
em forma anatômica com espessura média de 
40 mm. Largura de 430 mm e altura de 450 
mm. Capa de proteção e acabamento injetada 
em polipropileno texturizado com bordas 
arredondadas que dispensam o uso do perfil 
de PVC. Suporte de encosto e capa de 
acabamento. Suporte fixo para encosto 
fabricado em chapa de aço estampada de 
6,00 mm de espessura com nervura estrutural 
de reforço que confere alta resistência 
mecânica. Acabamento em pintura 
eletrostática realizado por processo 
totalmente automatizado em tinta pó, 
revestindo totalmente a estrutura com 
película de aproximadamente 60 mícrons 
com propriedades de resistência a agentes 
químicos, com pré-tratamento 
antiferruginoso (desengraxe e processo de 
nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que 
garantem grande resistência mecânica e 
excelente acabamento). Capa do suporte para 
encosto injetada em polipropileno 
texturizado. Estrutura fixa contínua curvada 
a frio em máquina automática garantindo 
confiabilidade e resistência, em tubo de aço 
curvado com diâmetro de 25,40 mm e 
espessura de 2,25 mm e placa do assento em 
aço estampado de 3,00 mm, totalmente 
soldada por sistema MIG e acabamento de 
superfície pintado. Acabamento em pintura 
eletrostática realizado por processo 
totalmente automatizado em tinta pó, 
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revestindo totalmente a estrutura com 
película de aproximadamente 60 mícrons 
com propriedades de resistência a agentes 
químicos, com pré-tratamento 
antiferruginoso (desengraxe e processo de 
nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que 
garantem grande resistência mecânica e 
excelente acabamento). A estrutura possui 
acoplamento para fixação do suporte para 
encosto tipo lâmina diretamente na placa de 
fixação do assento sendo mais resistente que 
a usual fixação no interno em compensado 
anatômico. Deslizadores envolventes 
injetados em polipropileno. Apoia braço fixo 
de formato curvo fechado, com alma de aço 
estrutural revestido em poliuretano pré-
polímero integral skin, texturizado. Matéria 
prima totalmente isenta de CFC. Com 
dimensões de 250 mm de comprimento e 50 
mm de largura. Apresentar para este item, 
juntamente com a proposta, Certificação 
NBR 13962, da ABNT. Toda cadeira 
receberá 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. 
Deverá ainda ter afixado selo de 
conformidade ABNT. Cor Azul 

7 

CADEIRA FIXA. 
Cadeira fixa, espaldar médio, com braços. 
Assento Interno em compensado anatômico 
multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) 
moldada a quente. Espuma injetada em 
poliuretano flexível isenta de CFC, alta 
resiliência, alta resistência a propagação de 
rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, 
baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 
permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 
em forma anatômica com espessura média de 
40 mm. Profundidade 465 mm e largura de 
490 mm. Capa de proteção e acabamento 
injetada sob o assento em polipropileno 
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texturizado com bordas arredondadas que 
dispensam o uso do perfil de PVC. 
Revestimento em tecido 100% polyester tipo 
crepe com gramatura de 235 g/m2, solidez 
da cor à luz e à fricção e tratamento 
retardante à propagação de chamas. Encosto 
Interno em polipropileno injetado estrutural 
de grande resistência mecânica, conformado 
anatomicamente. Espuma injetada em 
poliuretano flexível isenta de CFC, alta 
resiliência, alta resistência a propagação de 
rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, 
baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 
permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 
em forma anatômica com espessura média de 
40 mm. Largura de 430 mm e altura de 450 
mm. Capa de proteção e acabamento injetada 
em polipropileno texturizado com bordas 
arredondadas que dispensam o uso do perfil 
de PVC. Suporte de encosto e capa de 
acabamento. Suporte fixo para encosto 
fabricado em chapa de aço estampada de 
6,00 mm de espessura com nervura estrutural 
de reforço que confere alta resistência 
mecânica. Acabamento em pintura 
eletrostática realizado por processo 
totalmente automatizado em tinta pó, 
revestindo totalmente a estrutura com 
película de aproximadamente 60 mícrons 
com propriedades de resistência a agentes 
químicos, com pré-tratamento 
antiferruginoso (desengraxe e processo de 
nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que 
garantem grande resistência mecânica e 
excelente acabamento). Capa do suporte para 
encosto injetada em polipropileno 
texturizado. Estrutura fixa contínua curvada 
a frio em máquina automática garantindo 
confiabilidade e resistência, em tubo de aço 
curvado com diâmetro de 25,40 mm e 
espessura de 2,25 mm e placa do assento em 
aço estampado de 3,00 mm, totalmente 
soldada por sistema MIG e acabamento de 
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superfície pintado. Acabamento em pintura 
eletrostática realizado por processo 
totalmente automatizado em tinta pó, 
revestindo totalmente a estrutura com 
película de aproximadamente 60 mícrons 
com propriedades de resistência a agentes 
químicos, com pré-tratamento 
antiferruginoso (desengraxe e processo de 
nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que 
garantem grande resistência mecânica e 
excelente acabamento). A estrutura possui 
acoplamento para fixação do suporte para 
encosto tipo lâmina diretamente na placa de 
fixação do assento sendo mais resistente que 
a usual fixação no interno em compensado 
anatômico. Deslizadores envolventes 
injetados em polipropileno. Apoia braço fixo 
de formato curvo fechado, com alma de aço 
estrutural revestido em poliuretano pré-
polímero integral skin, texturizado. Matéria 
prima totalmente isenta de CFC. Com 
dimensões de 250 mm de comprimento e 50 
mm de largura. Apresentar para este item, 
juntamente com a proposta, Certificação 
NBR 13962, da ABNT. Toda cadeira 
receberá 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. Deverá ainda ter afixado 
selo de conformidade ABNT. Cor Azul 

8 

CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS.  
Cadeira Secretária Executiva com coluna a 
gás, mecanismo do tipo Back System e 
apoia-braços; Assento e Encosto em 
compensado multilaminado resinado, 
moldado anatomicamente a quente, com 
espessura de 14 e 12 mm respectivamente. 
Curvatura na parte frontal do assento e 
curvatura anatômica no encosto. Carenagem 
do assento e encosto injetados em 
polipropileno copolímero na cor preta. 
Espuma injetada anatomicamente em 
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poliuretano flexível micro celular de alta 
resistência, isento de CFC, com densidade 
controlada de 50 a 60 Kg/m3, com 50 mm de 
espessura média no assento e encosto; Capa 
do assento e do encosto revestido em Couro 
Ecológico, previamente colados às espumas 
e fixadas com grampos ao assento e encosto 
de madeira; Fixação por parafusos 
sextavados e porcas de garra encravadas na 
madeira, do tipo rebitadas; Parafusos de 
fixação dos componentes do tipo flangeado 
com trava, na bitola ¼"x 20 fpp. Apoia-
braços em poliuretano injetado, corpo do 
braço em polipropileno copolímero injetado, 
com alma de aço SAE 1020 pintada, com 07 
posições de regulagem de altura com botão, 
totalizando 85 mm de curso. Chapa para 
fixação no assento com 02 furos oblongos, 
permitindo regulagem lateral por parafusos. 
Base giratória desmontável com aranha de 
05 hastes de aço com pino do rodízio 
soldado na extremidade da haste em furos do 
tipo flangeado, evitando que se soltem, 
coberta por polaina injetada em 
polipropileno na cor preta, apoiada sobre 05 
rodízios de duplo giro e duplo rolamento 
com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, 
semiesfera plástica injetada junto a estrutura, 
que facilita o giro, banda de rolagem em 
poliuretano para uso em piso duro, 
amadeirados e com revestimentos vinílicos; 
Coluna central desmontável fixada por 
encaixe cônico, rolamento axial de giro, 
esferas e arruelas de aço temperado de alta 
resistência, sistema de regulagem da altura 
da cadeira com mola a gás; Telescópico 
injetado em polipropileno texturizado, 
dividido em 03 partes encaixadas, usados 
para proteger a coluna; Sistema de 
regulagem de altura da cadeira por coluna de 
mola à gás. Mecanismo do tipo Back-
System, de estrutura monobloco, com 
assento fixo tendo 3° de inclinação e 02 
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furações para fixação do assento com 
distância entre centros de 125 x 125 mm e 
160 x 200 mm. Suporte do encosto com 
regulagem de altura automática através de 
catraca. Inclinação do encosto mediante 
sistema de movimento semicircular, com 
lâminas e pastilhas do tipo multidiscos, 
acionado por alavanca no lado direito, 
podendo-se assim obter infinitas posições. 
Possui molas para o retorno automático do 
encosto, e ajuste automático na frenagem do 
reclinador; os componentes metálicos 
possuem tratamento de superfície com 
fosfato de zinco, executado em linha 
automática de oito tanques, sem uso de 
produtos clorados para desengraxe. A tinta 
utilizada para pintura é em pó, do tipo 
híbrida (poliéster epóxi), nas cores preta 
semi-fosco liso, com camada de 60 mícron. 
Todas as peças são curadas em estufa à 
temperatura de 200° C. Dimensões 
Aproximadas da Cadeira: Largura do 
Encosto: 430mm. Altura do Encosto: 
390mm. Largura Total da Cadeira: 700mm. 
Largura do Assento: 480mm. Profundidade 
do Assento: 440mm. Profundidade Total da 
Cadeira: 700mm. Altura do Assento: 420-
540mm. Altura Total da Cadeira: 840-
1040mm. Cor AZUL. 

9 

CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS.  
Cadeira Secretária Executiva com coluna a 
gás, mecanismo do tipo Back System e 
apoia-braços; Assento e Encosto em 
compensado multilaminado resinado, 
moldado anatomicamente a quente, com 
espessura de 14 e 12 mm respectivamente. 
Curvatura na parte frontal do assento e 
curvatura anatômica no encosto. Carenagem 
do assento e encosto injetados em 
polipropileno copolímero na cor preta. 
Espuma injetada anatomicamente em 
poliuretano flexível micro celular de alta 
resistência, isento de CFC, com densidade 

05 anos 

2 2 
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controlada de 50 a 60 Kg/m3, com 50 mm de 
espessura média no assento e encosto; Capa 
do assento e do encosto revestido em Couro 
Ecológico, previamente colados às espumas 
e fixadas com grampos ao assento e encosto 
de madeira; Fixação por parafusos 
sextavados e porcas de garra encravadas na 
madeira, do tipo rebitadas; Parafusos de 
fixação dos componentes do tipo flangeado 
com trava, na bitola ¼"x 20 fpp. Apoia-
braços em poliuretano injetado, corpo do 
braço em polipropileno copolímero injetado, 
com alma de aço SAE 1020 pintada, com 07 
posições de regulagem de altura com botão, 
totalizando 85 mm de curso. Chapa para 
fixação no assento com 02 furos oblongos, 
permitindo regulagem lateral por parafusos. 
Base giratória desmontável com aranha de 
05 hastes de aço com pino do rodízio 
soldado na extremidade da haste em furos do 
tipo flangeado, evitando que se soltem, 
coberta por polaina injetada em 
polipropileno na cor preta, apoiada sobre 05 
rodízios de duplo giro e duplo rolamento 
com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, 
semiesfera plástica injetada junto a estrutura, 
que facilita o giro, banda de rolagem em 
poliuretano para uso em piso duro, 
amadeirados e com revestimentos vinílicos; 
Coluna central desmontável fixada por 
encaixe cônico, rolamento axial de giro, 
esferas e arruelas de aço temperado de alta 
resistência, sistema de regulagem da altura 
da cadeira com mola a gás; Telescópico 
injetado em polipropileno texturizado, 
dividido em 03 partes encaixadas, usados 
para proteger a coluna; Sistema de 
regulagem de altura da cadeira por coluna de 
mola à gás. Mecanismo do tipo Back-
System, de estrutura monobloco, com 
assento fixo tendo 3° de inclinação e 02 
furações para fixação do assento com 
distância entre centros de 125 x 125 mm e 
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160 x 200 mm. Suporte do encosto com 
regulagem de altura automática através de 
catraca. Inclinação do encosto mediante 
sistema de movimento semicircular, com 
lâminas e pastilhas do tipo multidiscos, 
acionado por alavanca no lado direito, 
podendo-se assim obter infinitas posições. 
Possui molas para o retorno automático do 
encosto, e ajuste automático na frenagem do 
reclinador; os componentes metálicos 
possuem tratamento de superfície com 
fosfato de zinco, executado em linha 
automática de oito tanques, sem uso de 
produtos clorados para desengraxe. A tinta 
utilizada para pintura é em pó, do tipo 
híbrida (poliéster epóxi), nas cores preta 
semi-fosco liso, com camada de 60 mícron. 
Todas as peças são curadas em estufa à 
temperatura de 200° C. Dimensões 
Aproximadas da Cadeira: Largura do 
Encosto: 430mm. Altura do Encosto: 
390mm. Largura Total da Cadeira: 700mm. 
Largura do Assento: 480mm. Profundidade 
do Assento: 440mm. Profundidade Total da 
Cadeira: 700mm. Altura do Assento: 420-
540mm. Altura Total da Cadeira: 840-
1040mm. Cor AZUL. 

10 

CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA 
ERGONÔMICA COM BRAÇOS.  
CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA 
Ergonômica Presidente, com função de 
ajuste de altura do assento, Ajuste de altura 
dos braços independentes, Permite reclinar e 
travar na posição inclinado, Regulagem de 
curvatura da região lombar, Controle de 
altura do encosto da cabeça e 2 regulagens 
de curvatura, Estrutura: Aço cromado, 
Revestimento: Couro sintético preto, Tipo 
de espuma: Laminada de alta densidade, 
Peso máximo recomendado: 150 Kg, Atende 
os padrões de ergonomia NR-17, Assento: 
Comprimento 55 cm, Largura entre braços 
55 cm, Altura do chão: 49 cm min / 60 cm 

05 anos 

2 2 
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Barra do 
Garças 
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máx, Encosto: Comprimento 69 cm, Largura 
53 m, Altura do chão: 116 cm min. / 127 cm 
máx, Braços: Altura do chão: 77 cm min. / 
84 cm máx, Base: Diâmetro 202 cm. 

11 

CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS.  
Cadeira Secretária Executiva com coluna a 
gás, mecanismo do tipo Back System e 
apoia-braços; Assento e Encosto em 
compensado multilaminado resinado, 
moldado anatomicamente a quente, com 
espessura de 14 e 12 mm respectivamente. 
Curvatura na parte frontal do assento e 
curvatura anatômica no encosto. Carenagem 
do assento e encosto injetados em 
polipropileno copolímero na cor preta. 
Espuma injetada anatomicamente em 
poliuretano flexível micro celular de alta 
resistência, isento de CFC, com densidade 
controlada de 50 a 60 Kg/m3, com 50 mm de 
espessura média no assento e encosto; Capa 
do assento e do encosto revestido em Couro 
Ecológico, previamente colados às espumas 
e fixadas com grampos ao assento e encosto 
de madeira; Fixação por parafusos 
sextavados e porcas de garra encravadas na 
madeira, do tipo rebitadas; Parafusos de 
fixação dos componentes do tipo flangeado 
com trava, na bitola ¼"x 20 fpp. Apoia-
braços em poliuretano injetado, corpo do 
braço em polipropileno copolímero injetado, 
com alma de aço SAE 1020 pintada, com 07 
posições de regulagem de altura com botão, 
totalizando 85 mm de curso. Chapa para 
fixação no assento com 02 furos oblongos, 
permitindo regulagem lateral por parafusos. 
Base giratória desmontável com aranha de 
05 hastes de aço com pino do rodízio 
soldado na extremidade da haste em furos do 
tipo flangeado, evitando que se soltem, 
coberta por polaina injetada em 
polipropileno na cor preta, apoiada sobre 05 
rodízios de duplo giro e duplo rolamento 
com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, 
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semiesfera plástica injetada junto a estrutura, 
que facilita o giro, banda de rolagem em 
poliuretano para uso em piso duro, 
amadeirados e com revestimentos vinílicos; 
Coluna central desmontável fixada por 
encaixe cônico, rolamento axial de giro, 
esferas e arruelas de aço temperado de alta 
resistência, sistema de regulagem da altura 
da cadeira com mola a gás; Telescópico 
injetado em polipropileno texturizado, 
dividido em 03 partes encaixadas, usados 
para proteger a coluna; Sistema de 
regulagem de altura da cadeira por coluna de 
mola à gás. Mecanismo do tipo Back-
System, de estrutura monobloco, com 
assento fixo tendo 3° de inclinação e 02 
furações para fixação do assento com 
distância entre centros de 125 x 125 mm e 
160 x 200 mm. Suporte do encosto com 
regulagem de altura automática através de 
catraca. Inclinação do encosto mediante 
sistema de movimento semicircular, com 
lâminas e pastilhas do tipo multidiscos, 
acionado por alavanca no lado direito, 
podendo-se assim obter infinitas posições. 
Possui molas para o retorno automático do 
encosto, e ajuste automático na frenagem do 
reclinador; os componentes metálicos 
possuem tratamento de superfície com 
fosfato de zinco, executado em linha 
automática de oito tanques, sem uso de 
produtos clorados para desengraxe. A tinta 
utilizada para pintura é em pó, do tipo 
híbrida (poliéster epóxi), nas cores preta 
semi-fosco liso, com camada de 60 mícron. 
Todas as peças são curadas em estufa à 
temperatura de 200° C. Dimensões 
Aproximadas da Cadeira: Largura do 
Encosto: 430mm. Altura do Encosto: 
390mm. Largura Total da Cadeira: 700mm. 
Largura do Assento: 480mm. Profundidade 
do Assento: 440mm. Profundidade Total da 
Cadeira: 700mm. Altura do Assento: 420-
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540mm. Altura Total da Cadeira: 840-
1040mm. Cor AZUL. 

12 

CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS.  
Cadeira Secretária Executiva com coluna a 
gás, mecanismo do tipo Back System e 
apoia-braços; Assento e Encosto em 
compensado multilaminado resinado, 
moldado anatomicamente a quente, com 
espessura de 14 e 12 mm respectivamente. 
Curvatura na parte frontal do assento e 
curvatura anatômica no encosto. Carenagem 
do assento e encosto injetados em 
polipropileno copolímero na cor preta. 
Espuma injetada anatomicamente em 
poliuretano flexível micro celular de alta 
resistência, isento de CFC, com densidade 
controlada de 50 a 60 Kg/m3, com 50 mm de 
espessura média no assento e encosto; Capa 
do assento e do encosto revestido em Couro 
Ecológico, previamente colados às espumas 
e fixadas com grampos ao assento e encosto 
de madeira; Fixação por parafusos 
sextavados e porcas de garra encravadas na 
madeira, do tipo rebitadas; Parafusos de 
fixação dos componentes do tipo flangeado 
com trava, na bitola ¼"x 20 fpp. Apoia-
braços em poliuretano injetado, corpo do 
braço em polipropileno copolímero injetado, 
com alma de aço SAE 1020 pintada, com 07 
posições de regulagem de altura com botão, 
totalizando 85 mm de curso. Chapa para 
fixação no assento com 02 furos oblongos, 
permitindo regulagem lateral por parafusos. 
Base giratória desmontável com aranha de 
05 hastes de aço com pino do rodízio 
soldado na extremidade da haste em furos do 
tipo flangeado, evitando que se soltem, 
coberta por polaina injetada em 
polipropileno na cor preta, apoiada sobre 05 
rodízios de duplo giro e duplo rolamento 
com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, 
semiesfera plástica injetada junto a estrutura, 
que facilita o giro, banda de rolagem em 

05 anos 

4 4 

 
Subseção 
de Sinop 
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poliuretano para uso em piso duro, 
amadeirados e com revestimentos vinílicos; 
Coluna central desmontável fixada por 
encaixe cônico, rolamento axial de giro, 
esferas e arruelas de aço temperado de alta 
resistência, sistema de regulagem da altura 
da cadeira com mola a gás; Telescópico 
injetado em polipropileno texturizado, 
dividido em 03 partes encaixadas, usados 
para proteger a coluna; Sistema de 
regulagem de altura da cadeira por coluna de 
mola à gás. Mecanismo do tipo Back-
System, de estrutura monobloco, com 
assento fixo tendo 3° de inclinação e 02 
furações para fixação do assento com 
distância entre centros de 125 x 125 mm e 
160 x 200 mm. Suporte do encosto com 
regulagem de altura automática através de 
catraca. Inclinação do encosto mediante 
sistema de movimento semicircular, com 
lâminas e pastilhas do tipo multidiscos, 
acionado por alavanca no lado direito, 
podendo-se assim obter infinitas posições. 
Possui molas para o retorno automático do 
encosto, e ajuste automático na frenagem do 
reclinador; os componentes metálicos 
possuem tratamento de superfície com 
fosfato de zinco, executado em linha 
automática de oito tanques, sem uso de 
produtos clorados para desengraxe. A tinta 
utilizada para pintura é em pó, do tipo 
híbrida (poliéster epóxi), nas cores preta 
semi-fosco liso, com camada de 60 mícron. 
Todas as peças são curadas em estufa à 
temperatura de 200° C. Dimensões 
Aproximadas da Cadeira: Largura do 
Encosto: 430mm. Altura do Encosto: 
390mm. Largura Total da Cadeira: 700mm. 
Largura do Assento: 480mm. Profundidade 
do Assento: 440mm. Profundidade Total da 
Cadeira: 700mm. Altura do Assento: 420-
540mm. Altura Total da Cadeira: 840-
1040mm. Cor AZUL. 
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13 

CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS.  
Cadeira Secretária Executiva com coluna a 
gás, mecanismo do tipo Back System e 
apoia-braços; Assento e Encosto em 
compensado multilaminado resinado, 
moldado anatomicamente a quente, com 
espessura de 14 e 12 mm respectivamente. 
Curvatura na parte frontal do assento e 
curvatura anatômica no encosto. Carenagem 
do assento e encosto injetados em 
polipropileno copolímero na cor preta. 
Espuma injetada anatomicamente em 
poliuretano flexível micro celular de alta 
resistência, isento de CFC, com densidade 
controlada de 50 a 60 Kg/m3, com 50 mm de 
espessura média no assento e encosto; Capa 
do assento e do encosto revestido em Couro 
Ecológico, previamente colados às espumas 
e fixadas com grampos ao assento e encosto 
de madeira; Fixação por parafusos 
sextavados e porcas de garra encravadas na 
madeira, do tipo rebitadas; Parafusos de 
fixação dos componentes do tipo flangeado 
com trava, na bitola ¼"x 20 fpp. Apoia-
braços em poliuretano injetado, corpo do 
braço em polipropileno copolímero injetado, 
com alma de aço SAE 1020 pintada, com 07 
posições de regulagem de altura com botão, 
totalizando 85 mm de curso. Chapa para 
fixação no assento com 02 furos oblongos, 
permitindo regulagem lateral por parafusos. 
Base giratória desmontável com aranha de 
05 hastes de aço com pino do rodízio 
soldado na extremidade da haste em furos do 
tipo flangeado, evitando que se soltem, 
coberta por polaina injetada em 
polipropileno na cor preta, apoiada sobre 05 
rodízios de duplo giro e duplo rolamento 
com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, 
semiesfera plástica injetada junto a estrutura, 
que facilita o giro, banda de rolagem em 
poliuretano para uso em piso duro, 
amadeirados e com revestimentos vinílicos; 

05 anos 

3 3 

Subseção 
de 

Rondonó
polis 
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Coluna central desmontável fixada por 
encaixe cônico, rolamento axial de giro, 
esferas e arruelas de aço temperado de alta 
resistência, sistema de regulagem da altura 
da cadeira com mola a gás; Telescópico 
injetado em polipropileno texturizado, 
dividido em 03 partes encaixadas, usados 
para proteger a coluna; Sistema de 
regulagem de altura da cadeira por coluna de 
mola à gás. Mecanismo do tipo Back-
System, de estrutura monobloco, com 
assento fixo tendo 3° de inclinação e 02 
furações para fixação do assento com 
distância entre centros de 125 x 125 mm e 
160 x 200 mm. Suporte do encosto com 
regulagem de altura automática através de 
catraca. Inclinação do encosto mediante 
sistema de movimento semicircular, com 
lâminas e pastilhas do tipo multidiscos, 
acionado por alavanca no lado direito, 
podendo-se assim obter infinitas posições. 
Possui molas para o retorno automático do 
encosto, e ajuste automático na frenagem do 
reclinador; os componentes metálicos 
possuem tratamento de superfície com 
fosfato de zinco, executado em linha 
automática de oito tanques, sem uso de 
produtos clorados para desengraxe. A tinta 
utilizada para pintura é em pó, do tipo 
híbrida (poliéster epóxi), nas cores preta 
semi-fosco liso, com camada de 60 mícron. 
Todas as peças são curadas em estufa à 
temperatura de 200° C. Dimensões 
Aproximadas da Cadeira: Largura do 
Encosto: 430mm. Altura do Encosto: 
390mm. Largura Total da Cadeira: 700mm. 
Largura do Assento: 480mm. Profundidade 
do Assento: 440mm. Profundidade Total da 
Cadeira: 700mm. Altura do Assento: 420-
540mm. Altura Total da Cadeira: 840-
1040mm. Cor AZUL. 

14 
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 
Armário aço, tratamento superficial anti-

05 anos 
20 29 

Sede 
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ferrugem, acabamento superficial pintura 
lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 
un, tipo fixação portas com dobradiças, 
quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, 
largura 0,90 m, profundidade 0,45 m, 
características adicionais desmontável, 
prateleiras reguláveis e removíveis., 
característica portas com chave e puxador. 

15 

ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 
Armário aço, tratamento superficial anti-
ferrugem, acabamento superficial pintura 
lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 
un, tipo fixação portas com dobradiças, 
quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, 
largura 0,90 m, profundidade 0,45 m, 
características adicionais desmontável, 
prateleiras reguláveis e removíveis., 
característica portas com chave e puxador. 

05 anos 

1 1 

Subseção 
de 

Cáceres 
 

16 

ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 
Armário aço, tratamento superficial anti-
ferrugem, acabamento superficial pintura 
lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 
un, tipo fixação portas com dobradiças, 
quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, 
largura 0,90 m, profundidade 0,45 m, 
características adicionais desmontável, 
prateleiras reguláveis e removíveis., 
característica portas com chave e puxador. 

05 anos 

2 2 

Subseção 
Barra do 
Garças 

 

17 

MESA RETA DIMENSSÕES: 800 X 
600X 740 mm ( L x P x A). Tampo em 
MDP, com 25 mm de espessura, revestido 
em ambas as faces com filme termo prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, 
texturizado, semifosco, e antirreflexo. O 
bordo que acompanha todo o contorno do 
tampo é encabeçado com fita de poliestireno 
com 2,5 mm de espessura mínima, coladas 
com adesivo hot melt, com arestas 
arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. 
A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita 
por meio de parafusos ocultos tipo minifix, 
fixados em buchas metálicas confeccionadas 
em ZAMAK, e cravadas no tampo. Painéis 

05 anos 

1 1 Sede 
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frontais estruturais e de privacidade em 
MDP, revestido em ambas as faces com 
filme termo prensado de melaminico com 
espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, 
e antirreflexo. O bordo que acompanha todo 
o contorno do painel é encabeçado em fita de 
poliestireno com 0,45 mm de espessura 
mínima, coladas com adesivo hot melt. A 
fixação painel/estrutura deverá ser feita por 
meio de parafusos ocultos tipo minifix. 
Calha tipo Berço confeccionada com chapas 
metálicas # 20 (0,9 mm) dobradas em 
formato “J”, com divisão interna horizontal 
que possibilita a passagem de fiação 
individual (elétrica e telefonia), com orifícios 
para instalação de 2 tomadas de força 
convencionais e 2 para plugs tipo RJ-45. 
Estruturas laterais confeccionadas em aço, a 
base inferior em chapa de aço repuxada 
curva, dispensando desta forma o uso de 
ponteiras de PVC, a coluna de sustentação 
com duas chapas com espessura mínima de 
0,6 mm fixadas a coluna, chapa externa 
removível, de saque frontal, que possibilita a 
passagem de cabos por duto vertical interno 
do solo até o tampo da mesa. As Estruturas 
são dotadas de sapatas niveladoras em nylon 
injetado, cuja função será contornar 
eventuais desníveis de piso. Cor Cinza 
Cristal 

18 

ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 
Armário aço, tratamento superficial anti-
ferrugem, acabamento superficial pintura 
lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 
un, tipo fixação portas com dobradiças, 
quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, 
largura 0,90 m, profundidade 0,45 m, 
características adicionais desmontável, 
prateleiras reguláveis e removíveis., 
característica portas com chave e puxador. 

05 anos 

3 3 

Subseção 
de 

Tangara 
da Serra 

 

19 
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 
Armário aço, tratamento superficial anti-
ferrugem, acabamento superficial pintura 

05 anos 
2 2 

 
Subseção 
de Sinop 
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lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 
un, tipo fixação portas com dobradiças, 
quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, 
largura 0,90 m, profundidade 0,45 m, 
características adicionais desmontável, 
prateleiras reguláveis e removíveis., 
característica portas com chave e puxador. 

 

20 

ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 
Armário aço, tratamento superficial anti-
ferrugem, acabamento superficial pintura 
lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 
un, tipo fixação portas com dobradiças, 
quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, 
largura 0,90 m, profundidade 0,45 m, 
características adicionais desmontável, 
prateleiras reguláveis e removíveis., 
característica portas com chave e puxador. 

05 anos 

3 3 

Subseção 
de 

Rondonó
polis 

21 

GAVETEIRO MÓVEL 
Gaveteiro volante. Med. Aproximada 
(LxPxA): 400 x 550 x 650 mm, contendo 3 
gavetas e revestimento melamínico de baixa 
pressão, cor gelo ou similar. 
Bordas dos tampos em ABS, corpo com 
medidas laterais de 18 mm, tampos superior 
e inferior com 25 mm e fundo e frente com 
10 mm. Puxadores em 
alumínio maciço com diâmetro de 12 mm e 
fechadura de tambor. Rodízios de 65 mm, 
com sistema de trava, fixados ao gaveteiro 
através de buchas de polipropileno. 
Observações: 
- os suportes para as prateleiras, referente aos 
armários, deverão ser em aço e formato “L”; 
- não poderá existir parafuso aparente nas 
laterais e no fundo do gaveteiro. 

05 anos 

15 30 
Sede 

 

22 

LONGARINA 03 LUGARES COM 
BRAÇO FIXO AMERICANO: 
Base: Longarina espera com braço modelo 
diretor, base horizontal em tubo de aço 
elíptico 30x60x1, 9 mm arqueado ou 
retangular com ponteiras e sapatas formando 
um único conjunto, coluna vertical em tubo 
oblongo de 30x90x1, 9 mm, e base 

05 anos 

15 21 
Sede 
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horizontal em tubo retangular 30x70x1, 9 
mm, com plataformas soldadas para 
montagem dos 
assentos a união das bases laterais com a 
base horizontal superior através de parafusos 
com acabamentos em polipropileno dando 
acabamento a todo conjunto e não ficando 
soldas aparentes pintado pelo sistema de 
tinta epóxi pó na cor preta e curado em 
estufa, Ponteiras em nylon nas extremidades 
e sapatada niveladoras. 
Encosto: Estrutura do encosto Chassi 
confeccionado em compensado prensado a 
quente com laminas a mescladas de madeiras 
selecionadas compensada com 14 mm de 
espessura, porcas garras embutidas com alta 
resistência mecânica, provida de 
superfície estofada em espuma injetada de 50 
mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. 
Haste de ligação ao assento através de 
lamina de aço com 100 mm de largura x 6,35 
mm de espessura. Carenagem em 
polipropileno texturizado preto que 
dispensam o uso de perfil. 
Assento: Estrutura do assento Chassi 
confeccionado em compensado prensado a 
quente com laminas a mescladas de madeiras 
selecionadas compensada com 14 mm de 
espessura, porcas garras embutidas com alta 
resistência mecânica, provida de 
superfície estofada em espuma injetada de 50 
mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na 
parte inferior abaixo do assento carenagem 
em polipropileno texturizado preto que 
dispensam o uso de perfil. 
Revestimento: Nas opções: tecido 100% 
poliéster e ou material sintético 
SEMICOURO na cor AZUL, com 
acabamento que dispensa uso de perfil nas 
bordas. 
Braços: Estrutura interna em aço maciço 
soldado a base, para fixação ao assento, 
recoberta por camada de poliuretano integral 
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texturizado na cor preta. 
Medidas: 
Altura: 900 mm 
Largura do Encosto: 440 mm 
Largura: 1800 mm 
Altura do Assento: 440 mm 
Profundidade: 600 mm 
Largura do Assento: 460 mm 
Altura do Encosto: 480 mm 
Profundidade do Assento: 450 mm 

23 

LONGARINA 03 LUGARES COM 
BRAÇO FIXO AMERICANO: 
Base: Longarina espera com braço modelo 
diretor, base horizontal em tubo de aço 
elíptico 30x60x1, 9 mm arqueado ou 
retangular com ponteiras e sapatas formando 
um único conjunto, coluna vertical em tubo 
oblongo de 30x90x1, 9 mm, e base 
horizontal em tubo retangular 30x70x1, 9 
mm, com plataformas soldadas para 
montagem dos 
assentos a união das bases laterais com a 
base horizontal superior através de parafusos 
com acabamentos em polipropileno dando 
acabamento a todo conjunto e não ficando 
soldas aparentes pintado pelo sistema de 
tinta epóxi pó na cor preta e curado em 
estufa, Ponteiras em nylon nas extremidades 
e sapatada niveladoras. 
Encosto: Estrutura do encosto Chassi 
confeccionado em compensado prensado a 
quente com laminas a mescladas de madeiras 
selecionadas compensada com 14 mm de 
espessura, porcas garras embutidas com alta 
resistência mecânica, provida de 
superfície estofada em espuma injetada de 50 
mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. 
Haste de ligação ao assento através de 
lamina de aço com 100 mm de largura x 6,35 
mm de espessura. Carenagem em 
polipropileno texturizado preto que 
dispensam o uso de perfil. 
Assento: Estrutura do assento Chassi 

05 anos 

2 2 

Subseção 
de 

Cáceres 
 



 
 

 

64 

 
Av. Presidente Marques, 59 – Goiabeiras – CEP: 78.032 -010 - Cuiabá-MT - FONE: (065) 3623-4075 

E-mail: pregoeira01@coren-mt.com.br - CNPJ 08.336.841/0001-86 - www.coren-mt.gov.br 

confeccionado em compensado prensado a 
quente com laminas a mescladas de madeiras 
selecionadas compensada com 14 mm de 
espessura, porcas garras embutidas com alta 
resistência mecânica, provida de 
superfície estofada em espuma injetada de 50 
mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na 
parte inferior abaixo do assento carenagem 
em polipropileno texturizado preto que 
dispensam o uso de perfil. 
Revestimento: Nas opções: tecido 100% 
poliéster e ou material sintético 
SEMICOURO na cor AZUL, com 
acabamento que dispensa uso de perfil nas 
bordas. 
Braços: Estrutura interna em aço maciço 
soldado a base, para fixação ao assento, 
recoberta por camada de poliuretano integral 
texturizado na cor preta. 
Medidas: 
Altura: 900 mm 
Largura do Encosto: 440 mm 
Largura: 1800 mm 
Altura do Assento: 440 mm 
Profundidade: 600 mm 
Largura do Assento: 460 mm 
Altura do Encosto: 480 mm 
Profundidade do Assento: 450 mm 

24 

LONGARINA 03 LUGARES COM 
BRAÇO FIXO AMERICANO: 
Base: Longarina espera com braço modelo 
diretor, base horizontal em tubo de aço 
elíptico 30x60x1, 9 mm arqueado ou 
retangular com ponteiras e sapatas formando 
um único conjunto, coluna vertical em tubo 
oblongo de 30x90x1, 9 mm, e base 
horizontal em tubo retangular 30x70x1, 9 
mm, com plataformas soldadas para 
montagem dos 
assentos a união das bases laterais com a 
base horizontal superior através de parafusos 
com acabamentos em polipropileno dando 
acabamento a todo conjunto e não ficando 

05 anos 

2 2 

Subseção 
Barra do 
Garças 
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soldas aparentes pintado pelo sistema de 
tinta epóxi pó na cor preta e curado em 
estufa, Ponteiras em nylon nas extremidades 
e sapatada niveladoras. 
Encosto: Estrutura do encosto Chassi 
confeccionado em compensado prensado a 
quente com laminas a mescladas de madeiras 
selecionadas compensada com 14 mm de 
espessura, porcas garras embutidas com alta 
resistência mecânica, provida de 
superfície estofada em espuma injetada de 50 
mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. 
Haste de ligação ao assento através de 
lamina de aço com 100 mm de largura x 6,35 
mm de espessura. Carenagem em 
polipropileno texturizado preto que 
dispensam o uso de perfil. 
Assento: Estrutura do assento Chassi 
confeccionado em compensado prensado a 
quente com laminas a mescladas de madeiras 
selecionadas compensada com 14 mm de 
espessura, porcas garras embutidas com alta 
resistência mecânica, provida de 
superfície estofada em espuma injetada de 50 
mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na 
parte inferior abaixo do assento carenagem 
em polipropileno texturizado preto que 
dispensam o uso de perfil. 
Revestimento: Nas opções: tecido 100% 
poliéster e ou material sintético 
SEMICOURO na cor AZUL, com 
acabamento que dispensa uso de perfil nas 
bordas. 
Braços: Estrutura interna em aço maciço 
soldado a base, para fixação ao assento, 
recoberta por camada de poliuretano integral 
texturizado na cor preta. 
Medidas: 
Altura: 900 mm 
Largura do Encosto: 440 mm 
Largura: 1800 mm 
Altura do Assento: 440 mm 
Profundidade: 600 mm 
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Largura do Assento: 460 mm 
Altura do Encosto: 480 mm 
Profundidade do Assento: 450 mm 

25 

LONGARINA 03 LUGARES COM 
BRAÇO FIXO AMERICANO: 
Base: Longarina espera com braço modelo 
diretor, base horizontal em tubo de aço 
elíptico 30x60x1, 9 mm arqueado ou 
retangular com ponteiras e sapatas formando 
um único conjunto, coluna vertical em tubo 
oblongo de 30x90x1, 9 mm, e base 
horizontal em tubo retangular 30x70x1, 9 
mm, com plataformas soldadas para 
montagem dos 
assentos a união das bases laterais com a 
base horizontal superior através de parafusos 
com acabamentos em polipropileno dando 
acabamento a todo conjunto e não ficando 
soldas aparentes pintado pelo sistema de 
tinta epóxi pó na cor preta e curado em 
estufa, Ponteiras em nylon nas extremidades 
e sapatada niveladoras. 
Encosto: Estrutura do encosto Chassi 
confeccionado em compensado prensado a 
quente com laminas a mescladas de madeiras 
selecionadas compensada com 14 mm de 
espessura, porcas garras embutidas com alta 
resistência mecânica, provida de 
superfície estofada em espuma injetada de 50 
mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. 
Haste de ligação ao assento através de 
lamina de aço com 100 mm de largura x 6,35 
mm de espessura. Carenagem em 
polipropileno texturizado preto que 
dispensam o uso de perfil. 
Assento: Estrutura do assento Chassi 
confeccionado em compensado prensado a 
quente com laminas a mescladas de madeiras 
selecionadas compensada com 14 mm de 
espessura, porcas garras embutidas com alta 
resistência mecânica, provida de 
superfície estofada em espuma injetada de 50 
mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na 

05 anos 

1 1 

Subseção 
de 
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parte inferior abaixo do assento carenagem 
em polipropileno texturizado preto que 
dispensam o uso de perfil. 
Revestimento: Nas opções: tecido 100% 
poliéster e ou material sintético 
SEMICOURO na cor AZUL, com 
acabamento que dispensa uso de perfil nas 
bordas. 
Braços: Estrutura interna em aço maciço 
soldado a base, para fixação ao assento, 
recoberta por camada de poliuretano integral 
texturizado na cor preta. 
Medidas: 
Altura: 900 mm 
Largura do Encosto: 440 mm 
Largura: 1800 mm 
Altura do Assento: 440 mm 
Profundidade: 600 mm 
Largura do Assento: 460 mm 
Altura do Encosto: 480 mm 
Profundidade do Assento: 450 mm 

26 

LONGARINA 03 LUGARES COM 
BRAÇO FIXO AMERICANO: 
Base: Longarina espera com braço modelo 
diretor, base horizontal em tubo de aço 
elíptico 30x60x1, 9 mm arqueado ou 
retangular com ponteiras e sapatas formando 
um único conjunto, coluna vertical em tubo 
oblongo de 30x90x1, 9 mm, e base 
horizontal em tubo retangular 30x70x1, 9 
mm, com plataformas soldadas para 
montagem dos 
assentos a união das bases laterais com a 
base horizontal superior através de parafusos 
com acabamentos em polipropileno dando 
acabamento a todo conjunto e não ficando 
soldas aparentes pintado pelo sistema de 
tinta epóxi pó na cor preta e curado em 
estufa, Ponteiras em nylon nas extremidades 
e sapatada niveladoras. 
Encosto: Estrutura do encosto Chassi 
confeccionado em compensado prensado a 
quente com laminas a mescladas de madeiras 

05 anos 

2 2 
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de Sinop 

 



 
 

 

68 

 
Av. Presidente Marques, 59 – Goiabeiras – CEP: 78.032 -010 - Cuiabá-MT - FONE: (065) 3623-4075 

E-mail: pregoeira01@coren-mt.com.br - CNPJ 08.336.841/0001-86 - www.coren-mt.gov.br 

selecionadas compensada com 14 mm de 
espessura, porcas garras embutidas com alta 
resistência mecânica, provida de 
superfície estofada em espuma injetada de 50 
mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. 
Haste de ligação ao assento através de 
lamina de aço com 100 mm de largura x 6,35 
mm de espessura. Carenagem em 
polipropileno texturizado preto que 
dispensam o uso de perfil. 
Assento: Estrutura do assento Chassi 
confeccionado em compensado prensado a 
quente com laminas a mescladas de madeiras 
selecionadas compensada com 14 mm de 
espessura, porcas garras embutidas com alta 
resistência mecânica, provida de 
superfície estofada em espuma injetada de 50 
mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na 
parte inferior abaixo do assento carenagem 
em polipropileno texturizado preto que 
dispensam o uso de perfil. 
Revestimento: Nas opções: tecido 100% 
poliéster e ou material sintético 
SEMICOURO na cor AZUL, com 
acabamento que dispensa uso de perfil nas 
bordas. 
Braços: Estrutura interna em aço maciço 
soldado a base, para fixação ao assento, 
recoberta por camada de poliuretano integral 
texturizado na cor preta. 
Medidas: 
Altura: 900 mm 
Largura do Encosto: 440 mm 
Largura: 1800 mm 
Altura do Assento: 440 mm 
Profundidade: 600 mm 
Largura do Assento: 460 mm 
Altura do Encosto: 480 mm 
Profundidade do Assento: 450 mm 

27 

LONGARINA 03 LUGARES COM 
BRAÇO FIXO AMERICANO: 
Base: Longarina espera com braço modelo 
diretor, base horizontal em tubo de aço 

05 anos 

2 2 
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elíptico 30x60x1, 9 mm arqueado ou 
retangular com ponteiras e sapatas formando 
um único conjunto, coluna vertical em tubo 
oblongo de 30x90x1, 9 mm, e base 
horizontal em tubo retangular 30x70x1, 9 
mm, com plataformas soldadas para 
montagem dos 
assentos a união das bases laterais com a 
base horizontal superior através de parafusos 
com acabamentos em polipropileno dando 
acabamento a todo conjunto e não ficando 
soldas aparentes pintado pelo sistema de 
tinta epóxi pó na cor preta e curado em 
estufa, Ponteiras em nylon nas extremidades 
e sapatada niveladoras. 
Encosto: Estrutura do encosto Chassi 
confeccionado em compensado prensado a 
quente com laminas a mescladas de madeiras 
selecionadas compensada com 14 mm de 
espessura, porcas garras embutidas com alta 
resistência mecânica, provida de 
superfície estofada em espuma injetada de 50 
mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. 
Haste de ligação ao assento através de 
lamina de aço com 100 mm de largura x 6,35 
mm de espessura. Carenagem em 
polipropileno texturizado preto que 
dispensam o uso de perfil. 
Assento: Estrutura do assento Chassi 
confeccionado em compensado prensado a 
quente com laminas a mescladas de madeiras 
selecionadas compensada com 14 mm de 
espessura, porcas garras embutidas com alta 
resistência mecânica, provida de 
superfície estofada em espuma injetada de 50 
mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na 
parte inferior abaixo do assento carenagem 
em polipropileno texturizado preto que 
dispensam o uso de perfil. 
Revestimento: Nas opções: tecido 100% 
poliéster e ou material sintético 
SEMICOURO na cor AZUL, com 
acabamento que dispensa uso de perfil nas 

polis 
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bordas. 
Braços: Estrutura interna em aço maciço 
soldado a base, para fixação ao assento, 
recoberta por camada de poliuretano integral 
texturizado na cor preta. 
Medidas: 
Altura: 900 mm 
Largura do Encosto: 440 mm 
Largura: 1800 mm 
Altura do Assento: 440 mm 
Profundidade: 600 mm 
Largura do Assento: 460 mm 
Altura do Encosto: 480 mm 
Profundidade do Assento: 450 mm 

28 

MESA RETANGULAR MEDINDO 
140X75X75 COM GAVETEIRO FIXO 02 
GAVETAS 
- Tampo confeccionado em MDF 28 mm 
sobreposto à estrutura com revestimento na 
face superior em melamínico de alta pressão 
e face inferior em melamínico de baixa 
pressão sendo ambas as faces na cor cinza 
cristal. 
-  Medidas externas aproximadas: 140 cm 
(comp.) x 75 cm (larg.) x 75 cm (alt.) 
-  As bordas frontais deverão ser boleadas, 
em 180° em post forming, com acabamentos 
no mesmo padrão da mesa e encabeçamento 
em PVC 3 mm 
- As mesas deverão constituir peças sólidas e 
resistentes, sem folgas no entalhes, e não 
deverão apresentar, em qualquer de suas 
partes, empenamentos e deformações. 
- Painel frontal confeccionado em MDF 18 
mm de 0,41 cm que deverão ter recuo de 
17cm em relação à frente da mesa e ser 
fixados entre pés da estrutura por meio de 
parafusos, tipo minifix.  
- Base pés metálicos com estruturas em 
formato de “L”, composta por 2 colunas 
verticais paralelas em tubo oblongo 
25x60mm chapa espessura 1,5mm com 
tampa de fechamento interno fixo e externo 

05 anos 

5 8 
Sede 
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removível chapa espessura 1,5 mm para 
passagem de fiação; parte superior composta 
de tubo 30x20mm, na parte inferior 
composta de tubo oblongo 25x60mm chapa 
espessura 1,5mm com ponteiras encaixadas 
na face externa do tubo, fixada através de 
sapatas niveladoras, com parafuso em aço, 
ambas injetadas em poliestireno auto-
impacto. A estrutura é fixada ao painel 
frontal por sistema de minifix e no tampo 
com parafusos 4,8 x 40 mm auto atarraxante, 
cabeça panela philips.  
- Gaveteiro fixo duas gavetas com caixa e 
frente de gavetas em MDF 18 mm com 
revestimento em ambas as faces em 
melamínico de baixa pressão na cor cinza 
cristal fixado ao tampo da mesa no lado 
esquerdo. As frentes de gavetas deverão ter 
as bordas boleadas em 90° em post forming e 
laterais encabeçamento em fita PVC 2 mm. 
Gaveta com quadro e fundo em chapa 
metálica em aço laminada a frio 0,75mm de 
espessura, dobrada e soldada com medidas 
aproximada corpo 36 cm (Larg.) x 40 cm 
(prof.) 8 cm (alt) com tratamento anti-
ferruginoso e pintura epóxi pó. Possuir 
fechadura lateral com chave articulável anti-
quebra com fechamento simultâneo nas 2 
gavetas com 02 chaves.. As gavetas devem 
ser deslizantes sobre trilhos em aço leve 
branco e suave deslizamento, que permita a 
abertura total da gaveta. Os puxadores para 
as gavetas devem ser do tipo concha em aço 
escovado 9,6mm, em todas as gavetas.  
- Considerando a necessidade de adequação 
das mesas nas salas, fica determinado que o 
posicionamento do suporte retrátil para 
teclado, furo no tampo, gaveteiro fixo de 02 
gavetas discriminados acima deverão ser 
invertidos de lado levando em conta o 
percentual de 50% do total das quantidades 
do item.  
- A mesa, depois de montada, devido ao 
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trabalho a que de destina, não poderá 
apresentar afrouxamentos, devendo ser firme 
e resistente a esforços e suportar peso  
- Os travamentos devem ter acabamento em 
ponteiras plásticas, nas suas extremidades e 
sapatas reguladoras de altura, na parte 
inferior com 1cm de altura, na mesma cor da 
estrutura.  
-  Todos os componentes metálicos devem 
ser tratados por banho de desengraxamento, 
decapagem e fosfatização.  
- Em todos os componentes metálicos deve 
ser aplicada pintura epóxi-pó pelo processo 
de deposição eletrostática com polimerização 
em estufa na cor cinza cristal.  
- Toda estrutura deve possuir acabamento e 
todos os componentes em nylon, 
polipropileno, poliestireno e poliéster devem 
ser na cor cinza cristal. 

29 

MESA RETANGULAR MEDINDO 
140X75X75 COM GAVETEIRO FIXO 02 
GAVETAS 
- Tampo confeccionado em MDF 28 mm 
sobreposto à estrutura com revestimento na 
face superior em melamínico de alta pressão 
e face inferior em melamínico de baixa 
pressão sendo ambas as faces na cor cinza 
cristal. 
-  Medidas externas aproximadas: 140 cm 
(comp.) x 75 cm (larg.) x 75 cm (alt.) 
-  As bordas frontais deverão ser boleadas, 
em 180° em post forming, com acabamentos 
no mesmo padrão da mesa e encabeçamento 
em PVC 3 mm 
- As mesas deverão constituir peças sólidas e 
resistentes, sem folgas no entalhes, e não 
deverão apresentar, em qualquer de suas 
partes, empenamentos e deformações. 
- Painel frontal confeccionado em MDF 18 
mm de 0,41 cm que deverão ter recuo de 
17cm em relação à frente da mesa e ser 
fixados entre pés da estrutura por meio de 
parafusos, tipo minifix.  

05 anos 

1 1 
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- Base pés metálicos com estruturas em 
formato de “L”, composta por 2 colunas 
verticais paralelas em tubo oblongo 
25x60mm chapa espessura 1,5mm com 
tampa de fechamento interno fixo e externo 
removível chapa espessura 1,5 mm para 
passagem de fiação; parte superior composta 
de tubo 30x20mm, na parte inferior 
composta de tubo oblongo 25x60mm chapa 
espessura 1,5mm com ponteiras encaixadas 
na face externa do tubo, fixada através de 
sapatas niveladoras, com parafuso em aço, 
ambas injetadas em poliestireno auto-
impacto. A estrutura é fixada ao painel 
frontal por sistema de minifix e no tampo 
com parafusos 4,8 x 40 mm auto atarraxante, 
cabeça panela philips.  
- Gaveteiro fixo duas gavetas com caixa e 
frente de gavetas em MDF 18 mm com 
revestimento em ambas as faces em 
melamínico de baixa pressão na cor cinza 
cristal fixado ao tampo da mesa no lado 
esquerdo. As frentes de gavetas deverão ter 
as bordas boleadas em 90° em post forming e 
laterais encabeçamento em fita PVC 2 mm. 
Gaveta com quadro e fundo em chapa 
metálica em aço laminada a frio 0,75mm de 
espessura, dobrada e soldada com medidas 
aproximada corpo 36 cm (Larg.) x 40 cm 
(prof.) 8 cm (alt) com tratamento anti-
ferruginoso e pintura epóxi pó. Possuir 
fechadura lateral com chave articulável anti-
quebra com fechamento simultâneo nas 2 
gavetas com 02 chaves.. As gavetas devem 
ser deslizantes sobre trilhos em aço leve 
branco e suave deslizamento, que permita a 
abertura total da gaveta. Os puxadores para 
as gavetas devem ser do tipo concha em aço 
escovado 9,6mm, em todas as gavetas.  
- Considerando a necessidade de adequação 
das mesas nas salas, fica determinado que o 
posicionamento do suporte retrátil para 
teclado, furo no tampo, gaveteiro fixo de 02 
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gavetas discriminados acima deverão ser 
invertidos de lado levando em conta o 
percentual de 50% do total das quantidades 
do item.  
- A mesa, depois de montada, devido ao 
trabalho a que de destina, não poderá 
apresentar afrouxamentos, devendo ser firme 
e resistente a esforços e suportar peso  
- Os travamentos devem ter acabamento em 
ponteiras plásticas, nas suas extremidades e 
sapatas reguladoras de altura, na parte 
inferior com 1cm de altura, na mesma cor da 
estrutura.  
-  Todos os componentes metálicos devem 
ser tratados por banho de desengraxamento, 
decapagem e fosfatização.  
- Em todos os componentes metálicos deve 
ser aplicada pintura epóxi-pó pelo processo 
de deposição eletrostática com polimerização 
em estufa na cor cinza cristal.  
- Toda estrutura deve possuir acabamento e 
todos os componentes em nylon, 
polipropileno, poliestireno e poliéster devem 
ser na cor cinza cristal. 

30 

MESA RETANGULAR MEDINDO 
140X75X75 COM GAVETEIRO FIXO 02 
GAVETAS 
- Tampo confeccionado em MDF 28 mm 
sobreposto à estrutura com revestimento na 
face superior em melamínico de alta pressão 
e face inferior em melamínico de baixa 
pressão sendo ambas as faces na cor cinza 
cristal. 
-  Medidas externas aproximadas: 140 cm 
(comp.) x 75 cm (larg.) x 75 cm (alt.) 
-  As bordas frontais deverão ser boleadas, 
em 180° em post forming, com acabamentos 
no mesmo padrão da mesa e encabeçamento 
em PVC 3 mm 
- As mesas deverão constituir peças sólidas e 
resistentes, sem folgas no entalhes, e não 
deverão apresentar, em qualquer de suas 
partes, empenamentos e deformações. 

05 anos 

1 1 
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- Painel frontal confeccionado em MDF 18 
mm de 0,41 cm que deverão ter recuo de 
17cm em relação à frente da mesa e ser 
fixados entre pés da estrutura por meio de 
parafusos, tipo minifix.  
- Base pés metálicos com estruturas em 
formato de “L”, composta por 2 colunas 
verticais paralelas em tubo oblongo 
25x60mm chapa espessura 1,5mm com 
tampa de fechamento interno fixo e externo 
removível chapa espessura 1,5 mm para 
passagem de fiação; parte superior composta 
de tubo 30x20mm, na parte inferior 
composta de tubo oblongo 25x60mm chapa 
espessura 1,5mm com ponteiras encaixadas 
na face externa do tubo, fixada através de 
sapatas niveladoras, com parafuso em aço, 
ambas injetadas em poliestireno auto-
impacto. A estrutura é fixada ao painel 
frontal por sistema de minifix e no tampo 
com parafusos 4,8 x 40 mm auto atarraxante, 
cabeça panela philips.  
- Gaveteiro fixo duas gavetas com caixa e 
frente de gavetas em MDF 18 mm com 
revestimento em ambas as faces em 
melamínico de baixa pressão na cor cinza 
cristal fixado ao tampo da mesa no lado 
esquerdo. As frentes de gavetas deverão ter 
as bordas boleadas em 90° em post forming e 
laterais encabeçamento em fita PVC 2 mm. 
Gaveta com quadro e fundo em chapa 
metálica em aço laminada a frio 0,75mm de 
espessura, dobrada e soldada com medidas 
aproximada corpo 36 cm (Larg.) x 40 cm 
(prof.) 8 cm (alt) com tratamento anti-
ferruginoso e pintura epóxi pó. Possuir 
fechadura lateral com chave articulável anti-
quebra com fechamento simultâneo nas 2 
gavetas com 02 chaves.. As gavetas devem 
ser deslizantes sobre trilhos em aço leve 
branco e suave deslizamento, que permita a 
abertura total da gaveta. Os puxadores para 
as gavetas devem ser do tipo concha em aço 
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escovado 9,6mm, em todas as gavetas.  
- Considerando a necessidade de adequação 
das mesas nas salas, fica determinado que o 
posicionamento do suporte retrátil para 
teclado, furo no tampo, gaveteiro fixo de 02 
gavetas discriminados acima deverão ser 
invertidos de lado levando em conta o 
percentual de 50% do total das quantidades 
do item.  
- A mesa, depois de montada, devido ao 
trabalho a que de destina, não poderá 
apresentar afrouxamentos, devendo ser firme 
e resistente a esforços e suportar peso  
- Os travamentos devem ter acabamento em 
ponteiras plásticas, nas suas extremidades e 
sapatas reguladoras de altura, na parte 
inferior com 1cm de altura, na mesma cor da 
estrutura.  
-  Todos os componentes metálicos devem 
ser tratados por banho de desengraxamento, 
decapagem e fosfatização.  
- Em todos os componentes metálicos deve 
ser aplicada pintura epóxi-pó pelo processo 
de deposição eletrostática com polimerização 
em estufa na cor cinza cristal.  
- Toda estrutura deve possuir acabamento e 
todos os componentes em nylon, 
polipropileno, poliestireno e poliéster devem 
ser na cor cinza cristal. 

31 

MESA RETANGULAR MEDINDO 
140X75X75 COM GAVETEIRO FIXO 02 
GAVETAS 
- Tampo confeccionado em MDF 28 mm 
sobreposto à estrutura com revestimento na 
face superior em melamínico de alta pressão 
e face inferior em melamínico de baixa 
pressão sendo ambas as faces na cor cinza 
cristal. 
-  Medidas externas aproximadas: 140 cm 
(comp.) x 75 cm (larg.) x 75 cm (alt.) 
-  As bordas frontais deverão ser boleadas, 
em 180° em post forming, com acabamentos 
no mesmo padrão da mesa e encabeçamento 

05 anos 

2 2 
Subseção 
de Sinop 
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em PVC 3 mm 
- As mesas deverão constituir peças sólidas e 
resistentes, sem folgas no entalhes, e não 
deverão apresentar, em qualquer de suas 
partes, empenamentos e deformações. 
- Painel frontal confeccionado em MDF 18 
mm de 0,41 cm que deverão ter recuo de 
17cm em relação à frente da mesa e ser 
fixados entre pés da estrutura por meio de 
parafusos, tipo minifix.  
- Base pés metálicos com estruturas em 
formato de “L”, composta por 2 colunas 
verticais paralelas em tubo oblongo 
25x60mm chapa espessura 1,5mm com 
tampa de fechamento interno fixo e externo 
removível chapa espessura 1,5 mm para 
passagem de fiação; parte superior composta 
de tubo 30x20mm, na parte inferior 
composta de tubo oblongo 25x60mm chapa 
espessura 1,5mm com ponteiras encaixadas 
na face externa do tubo, fixada através de 
sapatas niveladoras, com parafuso em aço, 
ambas injetadas em poliestireno auto-
impacto. A estrutura é fixada ao painel 
frontal por sistema de minifix e no tampo 
com parafusos 4,8 x 40 mm auto atarraxante, 
cabeça panela philips.  
- Gaveteiro fixo duas gavetas com caixa e 
frente de gavetas em MDF 18 mm com 
revestimento em ambas as faces em 
melamínico de baixa pressão na cor cinza 
cristal fixado ao tampo da mesa no lado 
esquerdo. As frentes de gavetas deverão ter 
as bordas boleadas em 90° em post forming e 
laterais encabeçamento em fita PVC 2 mm. 
Gaveta com quadro e fundo em chapa 
metálica em aço laminada a frio 0,75mm de 
espessura, dobrada e soldada com medidas 
aproximada corpo 36 cm (Larg.) x 40 cm 
(prof.) 8 cm (alt) com tratamento anti-
ferruginoso e pintura epóxi pó. Possuir 
fechadura lateral com chave articulável anti-
quebra com fechamento simultâneo nas 2 



 
 

 

78 

 
Av. Presidente Marques, 59 – Goiabeiras – CEP: 78.032 -010 - Cuiabá-MT - FONE: (065) 3623-4075 

E-mail: pregoeira01@coren-mt.com.br - CNPJ 08.336.841/0001-86 - www.coren-mt.gov.br 

gavetas com 02 chaves.. As gavetas devem 
ser deslizantes sobre trilhos em aço leve 
branco e suave deslizamento, que permita a 
abertura total da gaveta. Os puxadores para 
as gavetas devem ser do tipo concha em aço 
escovado 9,6mm, em todas as gavetas.  
- Considerando a necessidade de adequação 
das mesas nas salas, fica determinado que o 
posicionamento do suporte retrátil para 
teclado, furo no tampo, gaveteiro fixo de 02 
gavetas discriminados acima deverão ser 
invertidos de lado levando em conta o 
percentual de 50% do total das quantidades 
do item.  
- A mesa, depois de montada, devido ao 
trabalho a que de destina, não poderá 
apresentar afrouxamentos, devendo ser firme 
e resistente a esforços e suportar peso  
- Os travamentos devem ter acabamento em 
ponteiras plásticas, nas suas extremidades e 
sapatas reguladoras de altura, na parte 
inferior com 1cm de altura, na mesma cor da 
estrutura.  
-  Todos os componentes metálicos devem 
ser tratados por banho de desengraxamento, 
decapagem e fosfatização.  
- Em todos os componentes metálicos deve 
ser aplicada pintura epóxi-pó pelo processo 
de deposição eletrostática com polimerização 
em estufa na cor cinza cristal.  
- Toda estrutura deve possuir acabamento e 
todos os componentes em nylon, 
polipropileno, poliestireno e poliéster devem 
ser na cor cinza cristal. 

32 

BEBEDOURO garrafão; tipo coluna; duas 
torneiras. Água natural e gelada; torneiras 
em plástico abs de fácil manuseio e 
substituição pela parte frontal; capacidade de 
refrigeração mínima de 3,0 litros/hora; 
compressor de fabricante certificado e de 
qualidade assegurada; suportar garrafões de 
10 ou 20 litros; reservatório de água em 
plástico atóxico (polietileno); pingadeira 

02 anos 

3 6 sede 
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removível; termostato para controle de 
temperatura; baixo consumo de energia; pés 
antiderrapantes; laterais em chapa de aço 
tratada e pintada na cor branca; tensão de 
alimentação de 127v 

33 

BEBEDOURO garrafão; tipo coluna; duas 
torneiras. Água natural e gelada; torneiras 
em plástico abs de fácil manuseio e 
substituição pela parte frontal; capacidade de 
refrigeração mínima de 3,0 litros/hora; 
compressor de fabricante certificado e de 
qualidade assegurada; suportar garrafões de 
10 ou 20 litros; reservatório de água em 
plástico atóxico (polietileno); pingadeira 
removível; termostato para controle de 
temperatura; baixo consumo de energia; pés 
antiderrapantes; laterais em chapa de aço 
tratada e pintada na cor branca; tensão de 
alimentação de 127v 

02 anos 

1 1 
Barra do 
Garças 

 

34 

BEBEDOURO garrafão; tipo coluna; duas 
torneiras. Água natural e gelada; torneiras 
em plástico abs de fácil manuseio e 
substituição pela parte frontal; capacidade de 
refrigeração mínima de 3,0 litros/hora; 
compressor de fabricante certificado e de 
qualidade assegurada; suportar garrafões de 
10 ou 20 litros; reservatório de água em 
plástico atóxico (polietileno); pingadeira 
removível; termostato para controle de 
temperatura; baixo consumo de energia; pés 
antiderrapantes; laterais em chapa de aço 
tratada e pintada na cor branca; tensão de 
alimentação de 127v 

02 anos 

1 1 
Cáceres 

 

35 

NOBREAK - NO-BREAK DE 1200VA - 
equipamento de fornecimento de energia 
ininterrupta de 1200va bivolt automático 
com as seguintes especificações técnicas 
mínimas obrigatórias: capacidade de 
potência de saída: 1200va / 600watts; faixa 
mínima de tensão nominal de entrada: 
115v/230v; freqência de entrada: 60hz; tipo 
de conexão de entrada: nbr 14136 com cabo 
de comprimento mínimo: 1,0m; corrente 

03 anos 

8 20 Sede 
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máxima de entrada: 3a; faixa mínima de 
tensão nominal de saída: 115v~120v; qtde 
mínima de conexões de saída: 6 nbr 14136; 
autonomia mínima: 10 min; tempo de 
recarga máximo: 16 horas; tipo de bateria: 
selada chumbo-ácido livre de manutenção, à 
prova de vasamento; porta de interface: usb; 
painel de controle com no mínimo display de 
led de status indicando que o equipamento 
está on line ou em bateria além de display 
indicativo de troca de bateria e sobre carga; 
alarmes sonoros distintos mínimos de bateria 
em uso, pouca bateria. prazo de garantia: 
mínimo de 36 (trinta e seis meses) onsite, em 
regime de 13x5 (13 horas por dia, cinco dias 
por semana) 

36 

DESKTOP INTERMEDIÁRIO: 
&#61692; Processador: Processador com 
Clock mínimo de 3.5 GHz, com mínimo de 
quatro núcleos físicos, cache L2 + L3 = 4MB 
no mínimo, com tecnologia de 32 
nanômetros, operando na arquitetura 32 e 64 
bits, ou superior ; &#61692; Sistema 
Operacional: Licença perpétua de Windows 
10 PROFESSIONAL , 64 bits – em 
Português Vídeo: Será aceito placa de vídeo 
do tipo “on-board” com no mínimo, 256 MB 
de memória, podendo esta ser compartilhada 
com a memória RAM. Deverá suportar 
resolução mínima de 1600 x 900 a 24 bit. 
Deverá atender ao padrão OPENGL e 
DIRECTX 10 ou superior. Deverá possuir 
interface DVI ou DisplayPort e 15-Pin sub-
D. Deverá ser compatível e possuir drivers 
para LINUX Kernel 3.5.0-54 ou superior, 
Windows 7 32/64 bits, Windows 10 32/64 
bits. &#61692; Memória RAM: Memória 
8GB, Single Channel DDR3, 1600MHz 
(4GB x 1) ou superior; &#61692; Disco 
rígido: Deverá possuir, no mínimo, 01 (um) 
disco rígido SATA-300 ou superior, com 
rotação mínima de 7.200 RPM,6 Gbit/s com 
capacidade de 500 GB ou superior e cache 

03 anos 

7 15 
 

Sede 
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mínimo de 16 MB; &#61692; Monitor: 
Deverá possuir monitor LCD widescreen de 
no mínimo 19”, padrão 16:9 ou superior; 
Deverá possuir, no mínimo, brilho de 250 
cd/m2, contraste de 1000:1 típico, ângulo de 
visão mínimo de 160° (horizontal e vertical) 
e tempo de resposta de 5ms; Deverá possuir 
resolução mínima de 1600 x 900 @ 60 Hz; 
Deverá suportar, no mínimo, 16,2 milhões de 
cores; Deverá possuir conector de entrada 
DVI ou DisplayPort e 15-Pin sub-D; Deverá 
possuir alimentação 100~240VAC (50/60 
Hz) com seleção automática de voltagem e 
fonte interna no monitor; Deverá possuir 
LED indicador de Ligado/Desligado com 
cores diferentes para Operação e 
Standby/sleep; Deverá possuir as seguintes 
teclas: auto-ajuste,esquerda/direita, Menu 
(OK), Liga/Desliga, Acima/Abaixo; Deverá 
possuir facilidades de on-screen display 
(OSD) com idioma em português; Deverá ter 
pedestal removível e inclinável e possuir 
ajuste de altura;Deverá possuir os seguintes 
acessórios: Cabo de conexão de vídeo ao 
monitor de vídeo e manual do usuário; 
Deverá possuir a cor predominante preta em 
conformidade com o gabinete. &#61692; 
Drive Óptico: com bandeja (p/ leitura e 
gravação em DVD/CD); &#61692; 
Conectividade: Placa Wireless padrão 
802.11b/g/n, padrões 802.11b, 802.11g e 
802.11n, protocolos 802.11i (WLAN 
security, TKIP e AES), WEP 64 e 128, 
WPA, WPA2, IEEE 802.11 e IEEE 802.1x, 
com certificação de homologação da 
ANATEL para dispositivo sem fio, 
comprovada por meio da respectiva etiqueta 
afixada ao equipamento, com validade 
vigente. + Ethernet (10/100/1000 – RJ45); , 
com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, 
padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit 
Ethernet, autosense, fullduplex, plug-and-
play, com suporte a DASH 1.0, configurável 
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totalmente por software, com conector 
padrão RJ-45 &#61692; Gabinete: O 
gabinete deve ser do tipo desktop slim 
reversível para torre, caso seja necessário, a 
base (pé(s) adaptador(es)) para a reversão 
deverá ser fornecida; Deverá ter tecnologia 
de construção do tipo “tool less” (abertura e 
retirada de disco rígido, unidade de DVD, 
leitora de cartão de mídia, placas PCI e 
memórias sem utilização de ferramentas). 
Deverá possuir acabamento interno com 
superfícies não cortantes. O gabinete deverá 
possuir a cor predominante preta. Deverá 
possuir botão de liga/desliga e luzes de 
indicação de atividade da unidade de disco 
rígido e de computador ligado (power-on) na 
parte frontal do gabinete; Deverá possuir 
sistema de alerta primário, speaker (beep) 
interno, com capacidade de reproduzir os 
sons de alerta e alarmes gerados por 
problemas de inicialização; Possuir auto-
falante integrado e interno ao gabinete com 
capacidade de reproduzir os sons do sistema 
e áudios mp3, wma e outros provenientes de 
arquivos, mídias e internet. O auto-falante 
deverá se desligar automaticamente, sem 
qualquer tipo de interferência do usuário, 
quando da conexão de um fone de ouvido ou 
caixas de som externas; Deverá possuir todos 
os cabos lógicos; Deverá possuir fonte de 
alimentação ATX ou BTX 100~240V – 
50/60 Hz bivolt automático, com tecnologia 
PFC (Power Factor Correction) ativo, padrão 
80% plus categoria GOLD ou superior, 
velocidade variável do ventilador, proteção 
anti-surto “built in”, suporte a tecnologia 
“wake-on-lan” e potência máxima não 
superior a 210W correspondente à 
configuração máxima aqui descrita, 
incluindo-se as possibilidades de expansão 
requeridas; Dispor de; Baixo nível de ruído, 
conforme a NBR 10152. Sistema de 
ventilação, monitorado pela BIOS ou por 
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ACPI, com utilização de pelo menos um 
ventilador dedicado para o gabinete, 
dimensionado para a perfeita refrigeração 
dos componentes internos, operando em sua 
capacidade máxima, pelo período mínimo de 
dez horas diárias consecutivas em ambiente 
não refrigerado. O gabinete deverá estar 
protegido contra acesso indevido através de 
fechadura de aço mecânica rosqueável e 
chave micromecânica segredo único do tipo 
canhão anti clonagem 

37 

Balcão para Atendimento ao Público - 
Balcão para atendimento com dois tampos, 
sendo um tampo inferior para apoio de 
trabalho e computador e um tampo superior 
de apoio para atendimento, sendo os tampos 
do balcão confeccionados em Melamínico 
MDP de 25mm de espessura, amadeiradas. 
Saia confeccionada BP melamínico 18mm, 
pés e lateral superior confeccionados em BP 
25mm, laminado de madeira nos padrões 
gelo e cinza. Altura: entre 110 cm do chão 
até o tampo de atendimento superior e 74 cm 
do chão até o tampo principal inferior; 
Largura: 160 cm, Profundidade do tampo 
inferior: 75 cm, profundidade do tampo 
superior: 30 cm, incluindo a elaboração de 
layout, destinado a recepção do 1 andar do 
edifício sede do COREN-MT. Na proposta 
de preços deverão estar inclusos todos os 
custos com material e serviço que envolvem 
a execução do trabalho. 

02 anos 

01 01 Sede 

38 

BIOMBO TRIPLO - aproximadamente 03 
faces tubos redondos de aproximadamente 
3/4 polegadas, de diâmetro, em aço ou ferro 
pintado. Bandeiras laterais com movimento 
de até 360 graus por meio de anéis giratórios, 
com cortinado em tecido 100% algodão, 
facilmente removível. Pés providos de seis 
rodízios giratórios de, no mínimo, 02 
polegadas. Medidas mínimas quando aberto: 
aproximadamente 1,82 x 1,75m. 
GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO 

01 ano 

01 01 Sede 
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39 

 Estação de Trabalho medindo 1400 x 600 
+ 1200 x 600 x 750mm, confeccionadas em 
tampo único sem emendas em MDP na cor 
“cinza cristal”, com espessura de 25 mm 
com acabamento nas partes arredondadas em 
perfil boleado anti-impacto 180º de PVC 
(ergo-soft), e nas partes retas em perfil de 
PVC (reto), com espessura de 02 mm, com 
passa fio no canto da mesa. Estrutura deve 
ser composta de duas colunas verticais com 
largura mínima de 250 mm paralelas em tubo 
oblongular executadas em metalom com 
parede mínima de 1,2 mm de espessura, com 
calha de passagem para fiação removível (os 
pés não deverão ter ponteiras de plástico) e 
deverão ter reguladores de altura para 
nivelamento (deverão ter acabamento em 
chapa de aço estampadas que os ocultem); a 
coluna central deverá ser de forma triangular, 
onde se permita a passagem de fiação com 
calha removível na coluna e ter pé com 
regulador de altura para nivelamento, as 
colunas deverão ser unidas por painel (painel 
frontal) de MDP na cor “cinza cristal”, com 
espessura de 18 mm com acabamento nos 
quatros lados com perfil de PVC reto com 
espessura de 02 mm, as partes niveladoras de 
solo, as partes metálicas deverão ter 
tratamento anticorrosivo e pintura 
eletrostática (epóxi), na cor ”cinza cristal”. 
PAINEL DIVISOR Em madeira MDP com 
18mm de espessura, revestida em laminado 
melamínico de baixa pressão texturizado em 
ambas as faces. Bordas com acabamento em 
fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a 
quente pelo sistema holt-melt,  em todo seu 
perímetro. Instalado a partir de 300mm do 
piso com altura total de 1100mm.  Encaixado 
e fixado no tampo da mesa através de mão-
francesa. 

02 anos 

03 03 
Rondonó

polis  

40 
PAINEL ELETRONICO DE SENHA - 
conjunto de painel com impressora, térmica e 
suporte pedestal. capacidade de até 6 

01 ano 
01 01 Sede 
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motivos preferenciais, impressão com texto 
personalizado, comunicação entre 
impressora e painel sem fio, painel com 3 
números em displays de 4 polegadas, 
indicador de guichê/caixa em display de 2 
polegadas, acompanha 12 controles 
(expansível até 9), função avanço , recuo, 
chama , repete e zera, alimentação do painel 
110/220v (automático) 
 

41 

PAINEL ELETRONICO DE SENHA - 
conjunto de painel com impressora, térmica e 
suporte pedestal. capacidade de até 6 
motivos preferenciais, impressão com texto 
personalizado, comunicação entre 
impressora e painel sem fio, painel com 3 
números em displays de 4 polegadas, 
indicador de guichê/caixa em display de 2 
polegadas, acompanha 12 controles 
(expansível até 9), função avanço , recuo, 
chama , repete e zera, alimentação do painel 
110/220v (automático) 

01 ano 

0 01 
Barra do 
Garças 

 

42 

PAINEL ELETRONICO DE SENHA - 
conjunto de painel com impressora, térmica e 
suporte pedestal. capacidade de até 6 
motivos preferenciais, impressão com texto 
personalizado, comunicação entre 
impressora e painel sem fio, painel com 3 
números em displays de 4 polegadas, 
indicador de guichê/caixa em display de 2 
polegadas, acompanha 12 controles 
(expansível até 9), função avanço , recuo, 
chama , repete e zera, alimentação do painel 
110/220v (automático) 

01 ano 

0 01 Cáceres 

43 

PAINEL ELETRONICO DE SENHA - 
conjunto de painel com impressora, térmica e 
suporte pedestal. capacidade de até 6 
motivos preferenciais, impressão com texto 
personalizado, comunicação entre 
impressora e painel sem fio, painel com 3 
números em displays de 4 polegadas, 
indicador de guichê/caixa em display de 2 
polegadas, acompanha 12 controles 

01 ano 

0 01 
Rondonó

polis 
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(expansível até 9), função avanço , recuo, 
chama , repete e zera, alimentação do painel 
110/220v (automático) 

44 

PAINEL ELETRONICO DE SENHA - 
conjunto de painel com impressora, térmica e 
suporte pedestal. capacidade de até 6 
motivos preferenciais, impressão com texto 
personalizado, comunicação entre 
impressora e painel sem fio, painel com 3 
números em displays de 4 polegadas, 
indicador de guichê/caixa em display de 2 
polegadas, acompanha 12 controles 
(expansível até 9), função avanço , recuo, 
chama , repete e zera, alimentação do painel 
110/220v (automático) 

01 ano 

0 01 
 

Sinop 
 

45 

PAINEL ELETRONICO DE SENHA - 
conjunto de painel com impressora, térmica e 
suporte pedestal. capacidade de até 6 
motivos preferenciais, impressão com texto 
personalizado, comunicação entre 
impressora e painel sem fio, painel com 3 
números em displays de 4 polegadas, 
indicador de guichê/caixa em display de 2 
polegadas, acompanha 12 controles 
(expansível até 9), função avanço , recuo, 
chama , repete e zera, alimentação do painel 
110/220v (automático) 

01 ano 

01 01 
Tangará 
da Serra 

46 

CONJUNTO DE ARQUIVO 
DESLIZANTE, em chapa de aco, com as 
seguintes medidas: conjunto total de 
(5040x2230x2600)mm=(lxaxp), contendo 01 
modulo terminal fixo medindo 
(425x2230x2600)mm=(lxaxp), 01 modulo 
movel medindo 
(425x2230x2600)mm=(lxaxp), 05 modulos 
moveis medindo 
(840x2230x2600)mm=(lxaxp) cada, 
capacidade para armazenamento de caixas, 
trilhos fixados diretamente no piso, estrutura 
e colunas em aco, contendo 84 prateleiras, 
medindo (365x20)mm=(pxa), com 08 
gavetas para pasta suspensa, com porta-
etiquetas, fechadura com fechamento total, 

05 anos 

1 1 Sede 
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os modulos deverao ser acionados por 
manivelas com trava individual, acabamento 
em pintura eletrostatica com tinta po, 
garantia minima de 12 meses, com 
instalacao e montagem, fabricado de 
acordo com as normas nbr/abnt vigentes 
(capacidade para caixas de arquivo, e 64.680 
prontuários) 

47 

 SMART TV LED 32 . TELEVISÃO 32 
POLEGADAS LED FULL HD SMART 
TV características: resolução 1.920 x 1.080 
linhas; tamanho da tela 32' ; full hd; 
conversor para tv digital integrado; estéreo; 
função sap; controle remoto; entrada usb; 
entradas . hdmi; cor preta. 

01 ano 

1 3 
Sede 

 

48 

 SMART TV LED 32 . TELEVISÃO 32 
POLEGADAS LED FULL HD SMART 
TV características: resolução 1.920 x 1.080 
linhas; tamanho da tela 32' ; full hd; 
conversor para tv digital integrado; estéreo; 
função sap; controle remoto; entrada usb; 
entradas . hdmi; cor preta. 

01 ano 

1 1 
Barra do 
Garças 

 

49 

 SMART TV LED 32 . TELEVISÃO 32 
POLEGADAS LED FULL HD SMART 
TV características: resolução 1.920 x 1.080 
linhas; tamanho da tela 32' ; full hd; 
conversor para tv digital integrado; estéreo; 
função sap; controle remoto; entrada usb; 
entradas . hdmi; cor preta. 

01 ano 

1 1 Cáceres 

50 

 SMART TV LED 32 . TELEVISÃO 32 
POLEGADAS LED FULL HD SMART 
TV características: resolução 1.920 x 1.080 
linhas; tamanho da tela 32' ; full hd; 
conversor para tv digital integrado; estéreo; 
função sap; controle remoto; entrada usb; 
entradas . hdmi; cor preta. 

01 ano 

1 1 
Rondonó

polis 
 

51 

 SMART TV LED 32 . TELEVISÃO 32 
POLEGADAS LED FULL HD SMART 
TV características: resolução 1.920 x 1.080 
linhas; tamanho da tela 32' ; full hd; 
conversor para tv digital integrado; estéreo; 
função sap; controle remoto; entrada usb; 

01 ano 

1 1 
 

Sinop 
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entradas . hdmi; cor preta. 

52 

 smart tv led 32 . televisão 32 polegadas 
led full hd smart tv características: 
resolução 1.920 x 1.080 linhas; tamanho da 
tela 32' ; full hd; conversor para tv digital 
integrado; estéreo; função sap; controle 
remoto; entrada usb; entradas . hdmi; cor 
preta. 

01 ano 

1 1 
Tangará 
da Serra 

53 

Suporte fixo universal para TVs LCD, 
LED, PLASMA ou 3D, de 14 a 84, cor 
preto, capaz de suportar no mínimo 100 kg, 
com todos os parafusos para instalação. 

03 anos 

2 3 
SEDE 

 

54 

Suporte fixo universal para TVs LCD, 
LED, PLASMA ou 3D, de 14 a 84, cor 
preto, capaz de suportar no mínimo 100 kg, 
com todos os parafusos para instalação. 

03 anos 

1 1 
Barra do 
Garças 

 

55 

Suporte fixo universal para TVs LCD, 
LED, PLASMA ou 3D, de 14 a 84, cor 
preto, capaz de suportar no mínimo 100 kg, 
com todos os parafusos para instalação. 

03 anos 

1 1 Cáceres 

56 

Suporte fixo universal para TVs LCD, 
LED, PLASMA ou 3D, de 14 a 84, cor 
preto, capaz de suportar no mínimo 100 kg, 
com todos os parafusos para instalação. 

03 anos 

1 1 
Rondonó

polis 
 

57 

Suporte fixo universal para TVs LCD, 
LED, PLASMA ou 3D, de 14 a 84, cor 
preto, capaz de suportar no mínimo 100 kg, 
com todos os parafusos para instalação. 

03 anos 

1 1 
Sinop 

 

58 

Suporte fixo universal para TVs LCD, 
LED, PLASMA ou 3D, de 14 a 84, cor 
preto, capaz de suportar no mínimo 100 kg, 
com todos os parafusos para instalação. 

03 anos 

1 1 
Tangará 
da Serra 

 
1.2 Figuras meramente Ilustrativas/Anexo I-B. 
 
2. JUSTIFICATIVA 
2.1 Considerando a mudança de sede do Coren/MT no ano de 2013, onde para 
atendimento a um TAC (Termo para ajustamento de conduta), junto ao ministério 
público do trabalho, foram adquiridos mobiliários com ergonomia adequada para os 
setores da sede do Coren/MT, e desde então não foram adquiridos novos mobiliários 
que atendessem tanto a sede como as subseções do Coren/MT. 
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2.2 Considerando ainda, que na referida compra, não foram adquiridos armários, 
gaveteiros, arquivos e outros mobiliários destinados ao armazenamento de documentos, 
o qual é extremamente necessário ao Coren/MT, levando-se em conta a natureza de sua 
atividade, a qual geram muitos processos físicos que necessitam de local adequado para 
armazenamento. 
 
2.3 Considerando, que se encerrou o prazo de garantia dos móveis adquiridos naquela 
oportunidade, e que 90% das cadeiras disponíveis tanto na sede do Conselho, quanto 
nas subseções apresentam severos defeitos em razão do tempo de uso, que afetam a 
ergonomia adequada e o conforto dos profissionais e inscritos que frequentam o 
conselho. 
 
2.4 Além dos fatos apontados, lembramos ainda, da readequação que vem sendo 
realizada no espaço físico do Coren-MT, o qual, com a ampliação e reorganização dos 
setores, é necessária a aquisição de novos mobiliários para que sejam atendidas as 
necessidades. Em outra face, além de mobiliário, é necessário ainda investimentos em 
equipamentos de informática, e tecnologia visando o melhor atendimento aos 
profissionais de enfermagem do estado de Mato Grosso. 
 
2.5 A quantidade estimada a ser adquirida levou em consideração os pedidos do 
Responsável pelo setor de Patrimônio do Coren-MT.  
 
2.6 A respeito da utilização de Sistema de Registro de Preços – SRP, vale destacar que 
em razão dos processos de transformação que o Coren-MT vem passando, conforme 
demonstrado nos subitem acima.  Nesse sentido, a presente contratação se enquadra nas 
hipóteses previstas nos incisos II e IV, Art. 3º do Decreto nº 7.892/2013. 
 
3. JUSTIFICATIVA PARA DIVISÃO EM GRUPOS 
3.1 Outrossim, é cediço que muitas vezes, o preço de aquisição de material pode variar 
em função da quantidade contratada, como ocorre na economia de escala. Desta forma, 
fica evidenciada a essencialidade de se fixar adequada quantidade para propiciar a 
apresentação de propostas/lances coerentes, visando ao êxito do certame com resultados 
verossímeis. 
 
3.2 O quantitativo mínimo a ser adquirido é de uma unidade para cada item, caso haja 
necessidade de aquisição, devido a imprevisibilidade de aplicação dos materiais. 
 
3.3 Nesse diapasão, consta destacar que a metodologia utilizada para a previsão idônea 
dos quantitativos estimados do certame – tanto o quantitativo máximo da ata, quanto o 
lote mínimo de cada pedido baseou-se nos acréscimos de atividades oriundas da 
transformação da pasta. 
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3.4 Nesse sentido, para permitir a ampla participação de licitantes sem o 
comprometimento da economia de escala, foi previsto o agrupamento dos itens 
considerando de interesse a padronização conforme os mobiliários existentes na sede e 
subseções do Coren-MT, seu caráter técnico e a funcionalidade da execução da entrega 
dos materiais com rapidez e eficiência, em função do atendimento a um TAC, criação 
de novos setores e ingresso de novos colabores: estagiários e comissionados.  
 
3.5 Portanto, in casu, observa-se que a eventual licitação por item ou grupos menores 
poderia incorrer em diversas implicações prejudiciais à Administração, pois se houvesse 
uma empresa diferente para cada item, além de ser menos atrativo para os eventuais 
interessados, também oneraria o procedimento, uma vez que adviriam diversas marcas, 
saindo da padronização e diversos contratos com as respectivas publicações, o que 
resulta em uma dificuldade maior de fiscalização contratual. 
 
3.6 Desta forma, justifica-se a necessidade de aquisição dos mobiliários e equipamentos 
listados nas especificações anexas, em regime de Registro de Preços, visando o 
atendimento das necessidades do COREN-MT. 
 
4. MODALIDADE LICITATÓRIA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
4.1. 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; 
 
4.2. 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 Decreto nº 3.784, de 06/04/2001, no Decreto 5.450, de 
31/05/2005, que instituem e regulamenta a modalidade de Pregão e Pregão Eletrônico, 
ainda, a IN/MARE nº 05, de 21/07/1995; e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores; 
 
4.3. A licitação será realizada na modalidade de Sistema de Registro de Preços, 
conforme disposto no inciso I, art. 3º do Decreto nº 7.892/2013, tendo em vista que é de 
uso continuo e haverá por certo a necessidade de contratação frequente. Também se faz 
necessário para que seja evitada a interrupção no fornecimento dos materiais. 
 
5. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA/QUANTIDADES E VALOR ESTIMADO 
5.1 As especificações técnicas e as respectivas quantidades e valores com preços 
estimados dos mobiliários a serem fornecidos estão constantes do Anexo I-A do 
edital. 
 
5.2 Não serão aceitas as propostas, com valores acima do estimado de cada item, 
conforme demonstra no Anexo I-A do Termo de Referência, mesmo os em lotes, os 
valores serão analisados por item, cujo valor global é formado pelos lances 
individuais de cada item no comprasnet. 
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5.3 A pesquisa de mercado foi regularmente realizada pelo setor de Patrimônio através 
de consultas às ferramentas do Banco de Preço, com empresas qualificadas nos 
respectivos ramos e preços homologados na Esfera Federal.  
 
5.4 Na Proposta deverá ser declarada a marca e modelo dos equipamentos  
cotados, e as suas especificações técnicas conforme solicitado no Modelo de 
Proposta /Especificações Técnicas – Anexo I-A, parte integrante deste Edital. 
 
5.5 Junto à Proposta, as licitantes deverão apresentar prospectos contendo 
catálogos técnicos ilustrativos, declaração de garantia do fabricante 
informando o prazo de garantia solicitado e os dados da assistência técnica da 
fábrica, solicitado pelo pregoeiro no certame através do chat, para análise do 
atendimento às especificações contidas no Anexo I-A, deste Edital. 
 

5.6 Para os itens que exigem a apresentação de laudos e certificações, de acordo 
com a especificação técnica do Anexo I-A, estes devem ser emitidos por laboratório 
credenciado no INMETRO e apresentados em original ou cópia devidamente 
autenticada junto a proposta. 
 
5.7 As licitantes deverão observar as especificações técnicas aplicáveis e exigências 
contidas na Especificação Técnica de cada item dos lotes que compõem o Anexo I-
A, a fim de garantir o fornecimento do mobiliário, nas condições expressamente 
determinadas neste Edital, sob pena de desclassificação do certame. 
 

5.8 A garantia do mobiliário, conforme as Especificações Técnicas – Anexo 
I-A deverá ser concedida para eventuais defeitos de fabricação. 
 

5.9 A assistência técnica especializada deverá ser prestada na Sede e 
Subseções do Conselho Regional de Enfermagem do Coren/MT, localizadas 
nos endereços constantes no subitem 9.2. 
 

5.10 O transporte necessário ao fornecimento do mobiliário será de 
responsabilidade da empresa vencedora. 
 

5.11 Os danos causados às estruturas físicas do Coren-MT e Subseções 
durante a entrega do mobiliário serão de responsabilidade da licitante 
vencedora, que deverá recuperá-las de acordo com a especificações técnicas 
em posse do Setor do Patrimônio do Coren-MT. 
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5.12 A licitante vencedora deverá fornecer, os itens por ela cotados e 
especificados de acordo com o pedido dentro da vigência da Ata de Registro 
de Preço. 
 

5.13 Em caso de divergência existente entre as especificações técnicas descritas no 
sistema Comprasnet e as especificações constantes no Modelo de 
Proposta/Especificações Técnicas - Anexo I-A prevalecerão as últimas. 
  
6. MONTAGEM/VISTORIA 
6.1 Montagem dos móveis, somente para o item 46, caso haja interesse de vistoria 
ao local, agendar com o setor de patrimônio através do telefone 65 3623-4075 ou 65 
99983-9409. 
 
7. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 
7.1 A descrição dos bens a serem adquiridos foi realizada de forma objetiva, de acordo 
com as especificações usuais no ramo de mercado pertinente, enquadrando-se, portanto, 
na classificação bens comuns, nos termos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei nº 
10.520, de 2002. 
 
8. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
8.1 Os recursos orçamentários necessários ao atendimento do objeto deste Termo de 
Referência, correrão pelo Orçamento do Coren-MT no exercício de 2019, nas mais 
diversas fontes de recurso e serão alocados pelo Departamento Financeiro Contas a 
Pagar deste Conselho  
 
9. ENTREGA DOS MATERIAIS. 
9.1  A entrega material será iniciada a partir da emissão da Ordem de Fornecimento de 
Material/Empenho. 
 
9.2  A(s) licitante(s) vencedora(s) deverá (ão) realizar a entrega dos mobiliários nos 
seguintes locais: 
 
UNIDADE ENDEREÇO RESP. PELO 

RECEBIMENTO 
TELEFONE 

Sede - Conselho 
Regional de 
Enfermagem de 
Mato Grosso  

Rua Presidente Marques, 
59 – Goiabeiras – 78032-
010 

Patrimônio (65) 3623-
4075 

Subseção de Barra 
do Garças 

Rua Waldir Rabelo n.º 
980, 1º andar, sala n.º 2, 
Centro, Cep: 78.600-000 
– Cidade: Barra do 

Angela (66) 3401-
6030 
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Garças/MT 
Subseção de Cáceres Rua Antonio Maria n.º 

96, 1º andar, Sala B, 
Centro – Cep: 
78.200.000 – Cidade: 
Cáceres/MT 

Daiane (66) 3223-
7766 

Subseção de 
Rondonópolis 

Av. Rua Barão do Rio 
Branco, N. 957, Salas 11 
e 12, Centro – CEP: 
78.700-180 – Cidade: 
Rondonópolis/MT 

Kelly Cristina (66) 3421-
8856 

Subseção de Sinop Av. Rua das 
Castanheiras, n.º 1001, 
Ed. Classic Center, sala 
307, Setor Comercial, 
Cep: 78.550-290 – 
Cidade: Sinop/MT 

Fernanda (66) 3532-
4508 

Subseção de Tangara 
da Serra 

Av. Ismael José do 
Nascimento, 463-W, 
Centro, CEP: 78.300-000 
– Cidade: Tangara da 
Serra/MT 

Grassieli (65) 3326-
6524 

 
9.3 O horário e data da entrega dos mobiliários deverão ser previamente agendados 
entre a empresa vencedora e o Setor de Patrimônio, mediante comunicação prévia 
através do número (65) 3623-4075 ou Cel 65 99983-9409, nos horários das 08h00 as 
12h00 e das 14h00 as 18h00 de segunda-feira s sexta-feira e posterior agendamento com 
o Responsável correspondente de cada Unidade do Coren-MT. 
 
9.4 A entrega do mobiliário deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias úteis, após o 
recebimento da Ordem de Fornecimento de Material e Empenho do Coren-MT. 
 
9.5 A quantidade do mobiliário, objeto deste edital, é estimada, podendo sofrer 
acréscimo ou redução em até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com a legislação 
vigente. 
 
9.6 Todas as despesas com material, embalagens, transporte e mão de obra necessária à 
entrega dos mobiliários correrá por conta da licitante vencedora. 
 
9.7  O Coren-MT disponibilizará servidor para o recebimento dos materiais. Nesta fase, 
se forem constatadas quaisquer irregularidades, será devolvido e será concedido prazo 
de 7 (sete) dias para que seja providenciada a respectiva substituição. 
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9.8 O Coren-MT poderá recusar o recebimento do produto, caso o mesmo não esteja de 
acordo com as Especificações Técnicas, constante do Anexo I-A, sem prejuízo das 
penalidades previstas neste Edital. 
 
9.9  Durante a entrega a empresa vencedora deverá fornecer informações acerca do 
funcionamento, utilização e cuidados que os produtos demandarão. 
 
9.10 A licitante vencedora deverá fornecer manuais de montagem dos produtos em 
língua portuguesa. 
 
10. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA ENTREGA DOS MATERIAIS 
10.1 A Licitante vencedora deverá apresentar, junto com a proposta ajustada, 
certificados fornecidos pelo INMETRO ou outro laboratório credenciado por ele, que 
comprovem a conformidade com as NBR´s publicadas pela ABNT, naquilo que couber, 
conforme segue: 

10.1.2. Mobiliário: 
10.1.2.1. Estação de trabalho – NBR 13967:2010 
10.1.2.2. Mesas – NBR 13966:2008 
10.1.2.3. Armários/Gaveteiro – NBR 13961:2010 
10.1.2.4 Cadeiras/Cadeiras Giratórias – NBR 13962:2018 
10.1.2.5. Longarina - NBR 16031:2012 – NBR 15878:2011 
10.1.2.6. Bebedouro – NBR 16236:2013 
10.1.2.7. Televisao – NBR 15603-2:2017 
10.1.2.8.Painél. – NBR 11132:2016 
10.1.2.9. Balcão. – NBR 15786:2010 

 
10.2 A exigência de certificados visa garantir que os produtos atendam às normas 
específicas da ABNT, assegurando o perfeito funcionamento do mobiliário, com 
comprovação de estabilidade, ergonomia, resistência e durabilidade dos itens a serem 
adquiridos, uma vez que o Coren-MT não dispõe de laboratório apto a constatar as 
qualidades exigidas no certame. 
 
11. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
11.1 O prazo de vigência Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, contado da 
data da sua assinatura, 
sem prorrogação. 
 
11.2 Em relação à garantia do produto, a Ata de Registro de Preço, produzirá 
efeitos por todo o período de garantia do objeto, contado a partir do seu 
recebimento definitivo. 
 
 
12. DA GARANTIA DO MOBILIÁRIO 
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12.1. A empresa vencedora deverá conceder garantia de acordo com o Anexo I-A não 
inferior ao solicitado: 
a) Para qualquer componente danificado, eventuais defeitos, vícios de fabricação, prazo 
este contado do recebimento definitivo de cada equipamento; peças móveis (polias, 
rolamentos, pesos e guias de pesos); e 
 
12.2. A garantia abrange a manutenção corretiva do equipamento, a fim de manter os 
mesmos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para o Coren-MT. 

12.2.1. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a remover os 
defeitos apresentados pelo equipamento, compreendendo, nesse caso, a substituição de 
peças, ajustes, reparos e correções necessárias. 

12.2.2. A manutenção corretiva deverá ser realizada em dias úteis, em horário 
previamente acordado com o setor de Patrimônio do Coren-MT. 

12.2.3 O pedido de substituição ou reparo do objeto, durante o período de 
garantia, poderá ser formalizado por e-mail ou outro meio hábil de comunicação. 
 
12.3. O licitante estará sujeito às disposições contidas no Código do Consumidor- CDC, 
pelos defeitos ou vícios aparentes ou ocultos encontrados no equipamento que será 
entregue. 
 
13. DA CONTRATAÇÃO 
13.1. A pactuação dar-se-á por meio de Ordem de Fornecimento do Material e  Nota de 
Empenho. 
 
13.2. A Adquirente não é obrigada a adquirir a totalidade dos itens contratados, sendo 
que somente será pago o que for efetivamente solicitado pelo Coren-MT, de acordo com 
a sua conveniência. 
 
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
14.1. São obrigações da Contratante:  

141.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos;  

14.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, 
para fins de aceitação e recebimento definitivo;  

14.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou 
corrigido;  
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14.1.4. Pagar e  efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota 
Fiscal/Fatura fornecida pela contratada, em conformidade com o art. 36, §8º da IN 
SLTI/MPOG N. 02/2008. 

14.1.5. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo 
não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços 
registrados em Ata.. 
 
15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
15.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos 
e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:  

15.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 
especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da 
respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, 

modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;  
15.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com 
uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica 
autorizada;  

15.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo 
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 
1990);  

15.1.3. Repor os materiais em que se verifiquem danos em decorrência do 
transporte, providenciando sua substituição no prazo máximo de 20 (vinte) dias, 
contados da notificação que lhe for entregue oficialmente pela Contratante, sem ônus 
adicional para a Contratante;  

15.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação;  

15.1.5. manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preço, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação;  

15.1.6. indicar preposto para representá-la durante a vigência da Ata de 
Registro de Preço e Garantia do Material de acordo com Anexo I-A.  

15.1.7. Declarar que durante o período de garantia assume e se compromete 
a cumprir diretamente, ou se for o caso, por intermédio da credenciada, as 
obrigações relacionadas a seguir:  
 

15.1.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento parcelado, conforme a estrita 
exigência do Edital e especificações deste Termo de Referência;  
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15.1.9. Colocar à disposição da contratante todos os meios necessários para 
comprovação da qualidade dos materiais fornecidos, permitindo a verificação de sua 
conformidade com as especificações e exigências do Edital e deste anexo.  

16. DA SUBCONTRATAÇÃO 
16.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório 
   
17. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
17.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e 
condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a 
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 
 
18. CONTROLE DA EXECUÇÃO 
18.1. 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 observados.  

18.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela 
autoridade competente.  
 
18.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 
de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

18.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome 
dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 
regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 
autoridade competente para as providências cabíveis.  
 
19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
19.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 
10.520, de 2002, a Contratada que: 
  19.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações 
assumidas em decorrência da contratação; 
  19.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 
  19.1.3. fraudar na execução do contrato; 
  19.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 
  19.1.5. cometer fraude fiscal; 
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  19.1.6. não mantiver a proposta. 
 19.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no 
subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 
seguintes sanções: 
  19.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 
acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 
 19.3. multa moratória de 0,5 % (cinco décimos por cento por cento) por dia de 
atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 
  19.3.1. multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total 
do contrato, no caso de inexecução total do objeto; 
  19.3.2. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 
inadimplida; 
  19.3.3. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, 
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 
concretamente, pelo prazo de até dois anos; 
  19.3.4. impedimento de licitar e contratar com a União com o 
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 
  19.3.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos 
prejuízos causados; 
 19.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, 
de 1993, a Contratada que: 
  19.4.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio 
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
  19.4.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 
licitação; 
  19.4.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 
 19.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a 
Lei nº 9.784, de 1999. 
 19.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como 
o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
 19.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
20. DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO: 
20.1 Os documentos necessários à habilitação constante no Edital. 
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21. DA HOMOLOGAÇÃO: 
21.1 O presente pregão será homologado por Lote/Item, modalidade Pregão Eletrônico 
no sistema de Registro de Preço. 
 
22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 22.1 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, com 
o Subsidiariamente, será aplicado os Princípios Gerais de Direito. 

 
23. DO FORO: 
23.1 Fica eleito o foro da cidade de Cuiabá Mato Grosso, para conhecer das questões 
relacionadas com a Ata que não possam ser resolvidas pelos meios administrativos. 
   23.1.1 Assinam este Termo de Referência, os Signatários relacionados e 
qualificados e a Autoridade Competente do Órgão, os quais firmam o compromisso de 
zelar pelo fiel cumprimento das suas condições previstas no edital. 

 
Cuiabá, MT, 12 de março de 2019. 

 
 

Elemarcia Paiva Moreira Rezer 
Mat. 023/1999 

Resp. do Setor de Licitação e Contratos 
 

De acordo:  
Héllen Cristina Pereira Corrêa 
Chefe do Departamento Administrativo 

 
 
APROVAÇÃO: 
Aprovo o referido Termo de Referência, conforme Inciso II do Art 9º do Decreto 
5.450/2005, após avaliação dos custos conforme pesquisas de preços realizados pelo 
Banco de Preço, aprovo este termo de referência e autorizo o procedimento licitatório 
conforme legislação pertinente 
 

 
 

Dr. Antônio César Ribeiro 
COREN-MT-47954 

Presidente 
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ANEXO I-A 

ESPECIFICAÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VALORES ESTIMADOS 
JULGAMENTO POR ITEM 

Item Especificação 
Garantia Und de 

Medid
a 

COD. 
COMPR
ASNET 

Qtd 
mínima 

Qtd 
Máxi
ma 

Local de 
Entrega 

Valor Un 
Estimado R$ 

Valor Total 
Estimado R$ 

1 

MESAS ESTAÇÃO DE TRABALHO EM 
L. 
Mesa em L, tipo estação de trabalho, cor 
gelo e cinza, com 3 (três) gavetas com 
chave, com corrediças, rolamentos e 
puxadores metálicos; estrutura metálica preta 
anti-ferrugem; com tampo de espessura 
mínima de 18mm em aglomerado e com 
revestimento melamínico. Medidas: 1,40m 
de largura esquerda; 1,40m de largura 
direita; 0,60m de profundidade e 0,74m de 
altura. Bordas do tampo retas, em todo seu 
perímetro, com perfil de acabamento em fita 
de poliestireno semirrígido, com 3,0mm de 
espessura no mínimo (na mesma cor da 
superfície), contendo raio da borda de 
contato com o usuário com no mínimo 

05 anos 

UN 390711 4 8 Sede 

R$ 1.030,00 R$ 8.240,00 
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2,5mm, conforme NBR 13966 A fixação da 
estrutura aos tampos é feita através de 
buchas metálicas, cravadas abaixo dos 
tampos e parafusos com rosca milimétrica e 
arruelas de pressão. Todas as peças metálicas 
deverão receber pintura epóxi-pó, fixada por 
meio de carga elétrica oposta, curada em 
estufa de alta temperatura. Sapata niveladora 
em poliuretano injetado de alta resistência e 
curso de regulagem de no mínimo 15mm. 
Painel frontal: 02 Painéis frontais em 
madeira MPD com 18,0mm de espessura no 
mínimo; Revestimento em laminado 
melamínico de baixa pressão nas duas faces, 
na mesma cor da superfície de trabalho; As 
bordas deverão ser retas e recebem proteção 
de fita de poliestireno semirrígido com 
1,0mm de espessura, no mínimo, na mesma 
cor do laminado. A fixação do painel frontal 
na estrutura deverá ser por meio de quatro 
pinos de aço com rosca padrão M6 e tambor 
de travamento em ZAMAK. Apresentar 
certificado de conformidade de acordo com 
as normas da ABNT NBR 13.966 (edição 
mais recente) emitido por certificadora 
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acreditada pelo INMETRO; no certificado 
deverão estar identificados o fabricante e o 
modelo ofertado.  

21 

GAVETEIRO MÓVEL 
Gaveteiro volante. Med. Aproximada 
(LxPxA): 400 x 550 x 650 mm, contendo 3 
gavetas e revestimento melamínico de baixa 
pressão, cor gelo ou similar. 
Bordas dos tampos em ABS, corpo com 
medidas laterais de 18 mm, tampos superior 
e inferior com 25 mm e fundo e frente com 
10 mm. Puxadores em 
alumínio maciço com diâmetro de 12 mm e 
fechadura de tambor. Rodízios de 65 mm, 
com sistema de trava, fixados ao gaveteiro 
através de buchas de polipropileno. 
Observações: 
- os suportes para as prateleiras, referente aos 
armários, deverão ser em aço e formato “L”; 
- não poderá existir parafuso aparente nas 
laterais e no fundo do gaveteiro. 

05 anos 

UN 388355 15 30 
Sede 

 

R$ 1.250,00 R$ 37.500,00 

35 

NOBREAK - NO-BREAK DE 1200VA - 
EQUIPAMENTO DE FORNECIMENTO 
DE ENERGIA ININTERRUPTA DE 
1200VA BIVOLT AUTOMÁTICO COM 

03 anos 

UN 284287 8 20 SEDE 

R$ 900,00 R$ 18.000,00 
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AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS: 
CAPACIDADE DE POTÊNCIA DE 
SAÍDA: 1200VA / 600WATTS; FAIXA 
MÍNIMA DE TENSÃO NOMINAL DE 
ENTRADA: 115V/230V; FREQÊNCIA DE 
ENTRADA: 60HZ; TIPO DE CONEXÃO 
DE ENTRADA: NBR 14136 COM CABO 
DE COMPRIMENTO MÍNIMO: 1,0M; 
CORRENTE MÁXIMA DE ENTRADA: 
3A; FAIXA MÍNIMA DE TENSÃO 
NOMINAL DE SAÍDA: 115V~120V; 
QTDE MÍNIMA DE CONEXÕES DE 
SAÍDA: 6 NBR 14136; AUTONOMIA 
MÍNIMA: 10 MIN; TEMPO DE RECARGA 
MÁXIMO: 16 HORAS; TIPO DE 
BATERIA: SELADA CHUMBO-ÁCIDO 
LIVRE DE MANUTENÇÃO, À PROVA 
DE VASAMENTO; PORTA DE 
INTERFACE: USB; PAINEL DE 
CONTROLE COM NO MÍNIMO DISPLAY 
DE LED DE STATUS INDICANDO QUE 
O EQUIPAMENTO ESTÁ ON LINE OU 
EM BATERIA ALÉM DE DISPLAY 
INDICATIVO DE TROCA DE BATERIA E 
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SOBRE CARGA; ALARMES SONOROS 
DISTINTOS MÍNIMOS DE BATERIA EM 
USO, POUCA BATERIA. PRAZO DE 
GARANTIA: MÍNIMO DE 36 (TRINTA E 
SEIS MESES) ONSITE, EM REGIME DE 
13X5 (13 HORAS POR DIA, CINCO DIAS 
POR SEMANA) 

36 

DESKTOP INTERMEDIÁRIO: 
&#61692; Processador: Processador com 
Clock mínimo de 3.5 GHz, com mínimo de 
quatro núcleos físicos, cache L2 + L3 = 4MB 
no mínimo, com tecnologia de 32 
nanômetros, operando na arquitetura 32 e 64 
bits, ou superior ; &#61692; Sistema 
Operacional: Licença perpétua de Windows 
10 PROFESSIONAL, 64 bits – em 
Português Vídeo: Será aceito placa de vídeo 
do tipo “on-board” com no mínimo, 256 MB 
de memória, podendo esta ser compartilhada 
com a memória RAM. Deverá suportar 
resolução mínima de 1600 x 900 a 24 bit. 
Deverá atender ao padrão OPENGL e 
DIRECTX 10 ou superior. Deverá possuir 
interface DVI ou DisplayPort e 15-Pin sub-
D. Deverá ser compatível e possuir drivers 

03 anos 

UN 451703 7 15 
 

SEDE 
 

R$ 4.975,66 R$ 74.634,90 
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para LINUX Kernel 3.5.0-54 ou superior, 
Windows 7 32/64 bits, Windows 10 32/64 
bits. &#61692; Memória RAM: Memória 
8GB, Single Channel DDR3, 1600MHz 
(4GB x 1) ou superior; &#61692; Disco 
rígido: Deverá possuir, no mínimo, 01 (um) 
disco rígido SATA-300 ou superior, com 
rotação mínima de 7.200 RPM,6 Gbit/s com 
capacidade de 500 GB ou superior e cache 
mínimo de 16 MB; &#61692; Monitor: 
Deverá possuir monitor LCD widescreen de 
no mínimo 19”, padrão 16:9 ou superior; 
Deverá possuir, no mínimo, brilho de 250 
cd/m2, contraste de 1000:1 típico, ângulo de 
visão mínimo de 160° (horizontal e vertical) 
e tempo de resposta de 5ms; Deverá possuir 
resolução mínima de 1600 x 900 @ 60 Hz; 
Deverá suportar, no mínimo, 16,2 milhões de 
cores; Deverá possuir conector de entrada 
DVI ou DisplayPort e 15-Pin sub-D; Deverá 
possuir alimentação 100~240VAC (50/60 
Hz) com seleção automática de voltagem e 
fonte interna no monitor; Deverá possuir 
LED indicador de Ligado/Desligado com 
cores diferentes para Operação e 
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Standby/sleep; Deverá possuir as seguintes 
teclas: auto-ajuste,esquerda/direita, Menu 
(OK), Liga/Desliga, Acima/Abaixo; Deverá 
possuir facilidades de on-screen display 
(OSD) com idioma em português; Deverá ter 
pedestal removível e inclinável e possuir 
ajuste de altura;Deverá possuir os seguintes 
acessórios: Cabo de conexão de vídeo ao 
monitor de vídeo e manual do usuário; 
Deverá possuir a cor predominante preta em 
conformidade com o gabinete. &#61692; 
Drive Óptico: com bandeja (p/ leitura e 
gravação em DVD/CD); &#61692; 
Conectividade: Placa Wireless padrão 
802.11b/g/n, padrões 802.11b, 802.11g e 
802.11n, protocolos 802.11i (WLAN 
security, TKIP e AES), WEP 64 e 128, 
WPA, WPA2, IEEE 802.11 e IEEE 802.1x, 
com certificação de homologação da 
ANATEL para dispositivo sem fio, 
comprovada por meio da respectiva etiqueta 
afixada ao equipamento, com validade 
vigente. + Ethernet (10/100/1000 – RJ45); , 
com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, 
padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit 
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Ethernet, autosense, fullduplex, plug-and-
play, com suporte a DASH 1.0, configurável 
totalmente por software, com conector 
padrão RJ-45 &#61692; Gabinete: O 
gabinete deve ser do tipo desktop slim 
reversível para torre, caso seja necessário, a 
base (pé(s) adaptador(es)) para a reversão 
deverá ser fornecida; Deverá ter tecnologia 
de construção do tipo “tool less” (abertura e 
retirada de disco rígido, unidade de DVD, 
leitora de cartão de mídia, placas PCI e 
memórias sem utilização de ferramentas). 
Deverá possuir acabamento interno com 
superfícies não cortantes. O gabinete deverá 
possuir a cor predominante preta. Deverá 
possuir botão de liga/desliga e luzes de 
indicação de atividade da unidade de disco 
rígido e de computador ligado (power-on) na 
parte frontal do gabinete; Deverá possuir 
sistema de alerta primário, speaker (beep) 
interno, com capacidade de reproduzir os 
sons de alerta e alarmes gerados por 
problemas de inicialização; Possuir auto-
falante integrado e interno ao gabinete com 
capacidade de reproduzir os sons do sistema 
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e áudios mp3, wma e outros provenientes de 
arquivos, mídias e internet. O auto-falante 
deverá se desligar automaticamente, sem 
qualquer tipo de interferência do usuário, 
quando da conexão de um fone de ouvido ou 
caixas de som externas; Deverá possuir todos 
os cabos lógicos; Deverá possuir fonte de 
alimentação ATX ou BTX 100~240V – 
50/60 Hz bivolt automático, com tecnologia 
PFC (Power Factor Correction) ativo, padrão 
80% plus categoria GOLD ou superior, 
velocidade variável do ventilador, proteção 
anti-surto “built in”, suporte a tecnologia 
“wake-on-lan” e potência máxima não 
superior a 210W correspondente à 
configuração máxima aqui descrita, 
incluindo-se as possibilidades de expansão 
requeridas; Dispor de; Baixo nível de ruído, 
conforme a NBR 10152. Sistema de 
ventilação, monitorado pela BIOS ou por 
ACPI, com utilização de pelo menos um 
ventilador dedicado para o gabinete, 
dimensionado para a perfeita refrigeração 
dos componentes internos, operando em sua 
capacidade máxima, pelo período mínimo de 
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dez horas diárias consecutivas em ambiente 
não refrigerado. O gabinete deverá estar 
protegido contra acesso indevido através de 
fechadura de aço mecânica rosqueável e 
chave micromecânica segredo único do tipo 
canhão anti clonagem 

37 

Balcão para Atendimento ao Público - 
Balcão para atendimento com dois tampos, 
sendo um tampo inferior para apoio de 
trabalho e computador e um tampo superior 
de apoio para atendimento, sendo os tampos 
do balcão confeccionados em Melamínico 
MDP de 25mm de espessura, amadeiradas. 
Saia confeccionada BP melamínico 18mm, 
pés e lateral superior confeccionados em BP 
25mm, laminado de madeira nos padrões 
gelo e cinza. Altura: entre 110 cm do chão 
até o tampo de atendimento superior e 74 cm 
do chão até o tampo principal inferior; 
Largura: 160 cm, Profundidade do tampo 
inferior: 75 cm, profundidade do tampo 
superior: 30 cm, incluindo a elaboração de 
layout, destinado a recepção do 1 andar do 
edifício sede do COREN-MT. Na proposta 
de preços deverão estar inclusos todos os 

02 anos 

UN 355792 01 01 SEDE 

R$ 1.357,18 R$ 1.357,18 
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custos com material e serviço que envolvem 
a execução do trabalho. 

38 

BIOMBO TRIPLO - aproximadamente 03 
faces tubos redondos de aproximadamente 
3/4 polegadas, de diâmetro, em aço ou ferro 
pintado. Bandeiras laterais com movimento 
de até 360 graus por meio de anéis giratórios, 
com cortinado em tecido 100% algodão, 
facilmente removível. Pés providos de seis 
rodízios giratórios de, no mínimo, 02 
polegadas. Medidas mínimas quando aberto: 
aproximadamente 1,82 x 1,75m. 
GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO 

01 ano 

UN 351181 01 01 SEDE 

R$ 357,14 R$ 357,14 

39 

 Estação de Trabalho medindo 1400 x 600 
+ 1200 x 600 x 750mm, confeccionadas em 
tampo único sem emendas em MDP na cor 
“cinza cristal”, com espessura de 25 mm 
com acabamento nas partes arredondadas em 
perfil boleado anti-impacto 180º de PVC 
(ergo-soft), e nas partes retas em perfil de 
PVC (reto), com espessura de 02 mm, com 
passa fio no canto da mesa. Estrutura deve 
ser composta de duas colunas verticais com 
largura mínima de 250 mm paralelas em tubo 
oblongular executadas em metalom com 

02 anos 

UN 
392784 

 
03 03 

Rondonó
polis - 3 

R$ 1.498,45 R$ 4.495,35 
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parede mínima de 1,2 mm de espessura, com 
calha de passagem para fiação removível (os 
pés não deverão ter ponteiras de plástico) e 
deverão ter reguladores de altura para 
nivelamento (deverão ter acabamento em 
chapa de aço estampadas que os ocultem); a 
coluna central deverá ser de forma triangular, 
onde se permita a passagem de fiação com 
calha removível na coluna e ter pé com 
regulador de altura para nivelamento, as 
colunas deverão ser unidas por painel (painel 
frontal) de MDP na cor “cinza cristal”, com 
espessura de 18 mm com acabamento nos 
quatros lados com perfil de PVC reto com 
espessura de 02 mm, as partes niveladoras de 
solo, as partes metálicas deverão ter 
tratamento anticorrosivo e pintura 
eletrostática (epóxi), na cor ”cinza cristal”. 
PAINEL DIVISOR Em madeira MDP com 
18mm de espessura, revestida em laminado 
melamínico de baixa pressão texturizado em 
ambas as faces. Bordas com acabamento em 
fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a 
quente pelo sistema holt-melt,  em todo seu 
perímetro. Instalado a partir de 300mm do 
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piso com altura total de 1100mm.  Encaixado 
e fixado no tampo da mesa através de mão-
francesa. 

46 

CONJUNTO DE ARQUIVO 
DESLIZANTE, EM CHAPA DE ACO, 
COM AS SEGUINTES MEDIDAS: 
CONJUNTO TOTAL DE 
(5040X2230X2600)MM=(LXAXP), 
CONTENDO 01 MODULO TERMINAL 
FIXO MEDINDO 
(425X2230X2600)MM=(LXAXP), 01 
MODULO MOVEL MEDINDO 
(425X2230X2600)MM=(LXAXP), 05 
MODULOS MOVEIS MEDINDO 
(840X2230X2600)MM=(LXAXP) CADA, 
CAPACIDADE PARA 
ARMAZENAMENTO DE CAIXAS, 
TRILHOS FIXADOS DIRETAMENTE NO 
PISO, ESTRUTURA E COLUNAS EM 
ACO, CONTENDO 84 PRATELEIRAS, 
MEDINDO (365X20)MM=(PXA), COM 08 
GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, 
COM PORTA-ETIQUETAS, 
FECHADURA COM FECHAMENTO 
TOTAL, OS MODULOS DEVERAO SER 

05 anos 

UN 254400 1 1 SEDE 

R$ 59.050,00 R$ 59.050,00 
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ACIONADOS POR MANIVELAS COM 
TRAVA INDIVIDUAL, ACABAMENTO 
EM PINTURA ELETROSTATICA COM 
TINTA PO, GARANTIA MINIMA DE 12 
MESES, COM INSTALACAO E 
MONTAGEM, FABRICADO DE 
ACORDO COM AS NORMAS 
NBR/ABNT VIGENTES 
(capacidade para caixas de arquivo, e 64.680 
prontuários) 

VALOR TOTAL DOS ITENS ESTIMADO ( duzentos e três mil e seiscentos e trinta e quatro reais e cinqüenta e sete centavos). R$ 
203.634,57 

 
 
 
 
 
 

JULGAMENTO POR LOTE 
LOTE 01 

2 

CADEIRA FIXA. 
Cadeira fixa, espaldar médio, com braços. 
Assento Interno em compensado anatômico 
multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) 
moldada a quente. Espuma injetada em 

05 anos 

UN 399192 20 30 
Sede 

 

R$ 600,00 R$ 18.000,00 
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poliuretano flexível isenta de CFC, alta 
resistência, alta resistência a propagação de 
rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, 
baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 
permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 
em forma anatômica com espessura média de 
40 mm. Profundidade 465 mm e largura de 
490 mm. Capa de proteção e acabamento 
injetada sob o assento em polipropileno 
texturizado com bordas arredondadas que 
dispensam o uso do perfil de PVC. 
Revestimento em tecido 100% polyester tipo 
crepe com gramatura de 235 g/m2, solidez 
da cor à luz e à fricção e tratamento 
retardante à propagação de chamas. Encosto 
Interno em polipropileno injetado estrutural 
de grande resistência mecânica, conformado 
anatomicamente. Espuma injetada em 
poliuretano flexível isenta de CFC, alta 
resiliência, alta resistência a propagação de 
rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, 
baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 
permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 
em forma anatômica com espessura média de 
40 mm. Largura de 430 mm e altura de 450 
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mm. Capa de proteção e acabamento injetada 
em polipropileno texturizado com bordas 
arredondadas que dispensam o uso do perfil 
de PVC. Suporte de encosto e capa de 
acabamento. Suporte fixo para encosto 
fabricado em chapa de aço estampada de 
6,00 mm de espessura com nervura estrutural 
de reforço que confere alta resistência 
mecânica. Acabamento em pintura 
eletrostática realizado por processo 
totalmente automatizado em tinta pó, 
revestindo totalmente a estrutura com 
película de aproximadamente 60 mícrons 
com propriedades de resistência a agentes 
químicos, com pré-tratamento 
antiferruginoso (desengraxe e processo de 
nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que 
garantem grande resistência mecânica e 
excelente acabamento). Capa do suporte para 
encosto injetada em polipropileno 
texturizado. Estrutura fixa contínua curvada 
a frio em máquina automática garantindo 
confiabilidade e resistência, em tubo de aço 
curvado com diâmetro de 25,40 mm e 
espessura de 2,25 mm e placa do assento em 
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aço estampado de 3,00 mm, totalmente 
soldada por sistema MIG e acabamento de 
superfície pintado. Acabamento em pintura 
eletrostática realizado por processo 
totalmente automatizado em tinta pó, 
revestindo totalmente a estrutura com 
película de aproximadamente 60 mícrons 
com propriedades de resistência a agentes 
químicos, com pré-tratamento 
antiferruginoso (desengraxe e processo de 
nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que 
garantem grande resistência mecânica e 
excelente acabamento). A estrutura possui 
acoplamento para fixação do suporte para 
encosto tipo lâmina diretamente na placa de 
fixação do assento sendo mais resistente que 
a usual fixação no interno em compensado 
anatômico. Deslizadores envolventes 
injetados em polipropileno. Apoia braço fixo 
de formato curvo fechado, com alma de aço 
estrutural revestido em poliuretano pré-
polímero integral skin, texturizado. Matéria 
prima totalmente isenta de CFC. Com 
dimensões de 250 mm de comprimento e 50 
mm de largura. Apresentar para este item, 
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juntamente com a proposta, Certificação 
NBR 13962, da ABNT. Toda cadeira 
receberá 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. 
Deverá ainda ter afixado selo de 
conformidade ABNT. Cor Azul 

3 

CADEIRA FIXA. 
Cadeira fixa, espaldar médio, com braços. 
Assento Interno em compensado anatômico 
multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) 
moldada a quente. Espuma injetada em 
poliuretano flexível isenta de CFC, alta 
resiliência, alta resistência a propagação de 
rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, 
baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 
permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 
em forma anatômica com espessura média de 
40 mm. Profundidade 465 mm e largura de 
490 mm. Capa de proteção e acabamento 
injetada sob o assento em polipropileno 
texturizado com bordas arredondadas que 
dispensam o uso do perfil de PVC. 

05 anos 

UN 399192 2 2 

Subseção 
de 

Cáceres 
 

R$ 600,00 R$ 1.200,00 
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Revestimento em tecido 100% polyester tipo 
crepe com gramatura de 235 g/m2, solidez 
da cor à luz e à fricção e tratamento 
retardante à propagação de chamas. Encosto 
Interno em polipropileno injetado estrutural 
de grande resistência mecânica, conformado 
anatomicamente. Espuma injetada em 
poliuretano flexível isenta de CFC, alta 
resiliência, alta resistência a propagação de 
rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, 
baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 
permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 
em forma anatômica com espessura média de 
40 mm. Largura de 430 mm e altura de 450 
mm. Capa de proteção e acabamento injetada 
em polipropileno texturizado com bordas 
arredondadas que dispensam o uso do perfil 
de PVC. Suporte de encosto e capa de 
acabamento. Suporte fixo para encosto 
fabricado em chapa de aço estampada de 
6,00 mm de espessura com nervura estrutural 
de reforço que confere alta resistência 
mecânica. Acabamento em pintura 
eletrostática realizado por processo 
totalmente automatizado em tinta pó, 
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revestindo totalmente a estrutura com 
película de aproximadamente 60 mícrons 
com propriedades de resistência a agentes 
químicos, com pré-tratamento 
antiferruginoso (desengraxe e processo de 
nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que 
garantem grande resistência mecânica e 
excelente acabamento). Capa do suporte para 
encosto injetada em polipropileno 
texturizado. Estrutura fixa contínua curvada 
a frio em máquina automática garantindo 
confiabilidade e resistência, em tubo de aço 
curvado com diâmetro de 25,40 mm e 
espessura de 2,25 mm e placa do assento em 
aço estampado de 3,00 mm, totalmente 
soldada por sistema MIG e acabamento de 
superfície pintado. Acabamento em pintura 
eletrostática realizado por processo 
totalmente automatizado em tinta pó, 
revestindo totalmente a estrutura com 
película de aproximadamente 60 mícrons 
com propriedades de resistência a agentes 
químicos, com pré-tratamento 
antiferruginoso (desengraxe e processo de 
nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que 
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garantem grande resistência mecânica e 
excelente acabamento). A estrutura possui 
acoplamento para fixação do suporte para 
encosto tipo lâmina diretamente na placa de 
fixação do assento sendo mais resistente que 
a usual fixação no interno em compensado 
anatômico. Deslizadores envolventes 
injetados em polipropileno. Apoia braço fixo 
de formato curvo fechado, com alma de aço 
estrutural revestido em poliuretano pré-
polímero integral skin, texturizado. Matéria 
prima totalmente isenta de CFC. Com 
dimensões de 250 mm de comprimento e 50 
mm de largura. Apresentar para este item, 
juntamente com a proposta, Certificação 
NBR 13962, da ABNT. Toda cadeira 
receberá 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. 
Deverá ainda ter afixado selo de 
conformidade ABNT. Cor Azul 

4 CADEIRA FIXA. 
Cadeira fixa, espaldar médio, com braços. 

05 anos 
UN 399192 2 2 

Subseção 
Barra do 

R$ 600,00 R$ 1.200,00 
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Assento Interno em compensado anatômico 
multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) 
moldada a quente. Espuma injetada em 
poliuretano flexível isenta de CFC, alta 
resiliência, alta resistência a propagação de 
rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, 
baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 
permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 
em forma anatômica com espessura média de 
40 mm. Profundidade 465 mm e largura de 
490 mm. Capa de proteção e acabamento 
injetada sob o assento em polipropileno 
texturizado com bordas arredondadas que 
dispensam o uso do perfil de PVC. 
Revestimento em tecido 100% polyester tipo 
crepe com gramatura de 235 g/m2, solidez 
da cor à luz e à fricção e tratamento 
retardante à propagação de chamas. Encosto 
Interno em polipropileno injetado estrutural 
de grande resistência mecânica, conformado 
anatomicamente. Espuma injetada em 
poliuretano flexível isenta de CFC, alta 
resiliência, alta resistência a propagação de 
rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, 
baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 

Garças 
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permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 
em forma anatômica com espessura média de 
40 mm. Largura de 430 mm e altura de 450 
mm. Capa de proteção e acabamento injetada 
em polipropileno texturizado com bordas 
arredondadas que dispensam o uso do perfil 
de PVC. Suporte de encosto e capa de 
acabamento. Suporte fixo para encosto 
fabricado em chapa de aço estampada de 
6,00 mm de espessura com nervura estrutural 
de reforço que confere alta resistência 
mecânica. Acabamento em pintura 
eletrostática realizado por processo 
totalmente automatizado em tinta pó, 
revestindo totalmente a estrutura com 
película de aproximadamente 60 mícrons 
com propriedades de resistência a agentes 
químicos, com pré-tratamento 
antiferruginoso (desengraxe e processo de 
nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que 
garantem grande resistência mecânica e 
excelente acabamento). Capa do suporte para 
encosto injetada em polipropileno 
texturizado. Estrutura fixa contínua curvada 
a frio em máquina automática garantindo 
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confiabilidade e resistência, em tubo de aço 
curvado com diâmetro de 25,40 mm e 
espessura de 2,25 mm e placa do assento em 
aço estampado de 3,00 mm, totalmente 
soldada por sistema MIG e acabamento de 
superfície pintado. Acabamento em pintura 
eletrostática realizado por processo 
totalmente automatizado em tinta pó, 
revestindo totalmente a estrutura com 
película de aproximadamente 60 mícrons 
com propriedades de resistência a agentes 
químicos, com pré-tratamento 
antiferruginoso (desengraxe e processo de 
nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que 
garantem grande resistência mecânica e 
excelente acabamento). A estrutura possui 
acoplamento para fixação do suporte para 
encosto tipo lâmina diretamente na placa de 
fixação do assento sendo mais resistente que 
a usual fixação no interno em compensado 
anatômico. Deslizadores envolventes 
injetados em polipropileno. Apoia braço fixo 
de formato curvo fechado, com alma de aço 
estrutural revestido em poliuretano pré-
polímero integral skin, texturizado. Matéria 
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prima totalmente isenta de CFC. Com 
dimensões de 250 mm de comprimento e 50 
mm de largura. Apresentar para este item, 
juntamente com a proposta, Certificação 
NBR 13962, da ABNT. Toda cadeira 
receberá 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. 
Deverá ainda ter afixado selo de 
conformidade ABNT. Cor Azul 

5 

CADEIRA FIXA. 
Cadeira fixa, espaldar médio, com braços. 
Assento Interno em compensado anatômico 
multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) 
moldada a quente. Espuma injetada em 
poliuretano flexível isenta de CFC, alta 
resiliência, alta resistência a propagação de 
rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, 
baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 
permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 
em forma anatômica com espessura média de 
40 mm. Profundidade 465 mm e largura de 
490 mm. Capa de proteção e acabamento 

05 anos 

UN 399192 2 2 

Subseção 
de 

Tangara 
da Serra 

 

R$ 600,00 R$ 1.200,00 
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injetada sob o assento em polipropileno 
texturizado com bordas arredondadas que 
dispensam o uso do perfil de PVC. 
Revestimento em tecido 100% polyester tipo 
crepe com gramatura de 235 g/m2, solidez 
da cor à luz e à fricção e tratamento 
retardante à propagação de chamas. Encosto 
Interno em polipropileno injetado estrutural 
de grande resistência mecânica, conformado 
anatomicamente. Espuma injetada em 
poliuretano flexível isenta de CFC, alta 
resiliência, alta resistência a propagação de 
rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, 
baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 
permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 
em forma anatômica com espessura média de 
40 mm. Largura de 430 mm e altura de 450 
mm. Capa de proteção e acabamento injetada 
em polipropileno texturizado com bordas 
arredondadas que dispensam o uso do perfil 
de PVC. Suporte de encosto e capa de 
acabamento. Suporte fixo para encosto 
fabricado em chapa de aço estampada de 
6,00 mm de espessura com nervura estrutural 
de reforço que confere alta resistência 
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mecânica. Acabamento em pintura 
eletrostática realizado por processo 
totalmente automatizado em tinta pó, 
revestindo totalmente a estrutura com 
película de aproximadamente 60 mícrons 
com propriedades de resistência a agentes 
químicos, com pré-tratamento 
antiferruginoso (desengraxe e processo de 
nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que 
garantem grande resistência mecânica e 
excelente acabamento). Capa do suporte para 
encosto injetada em polipropileno 
texturizado. Estrutura fixa contínua curvada 
a frio em máquina automática garantindo 
confiabilidade e resistência, em tubo de aço 
curvado com diâmetro de 25,40 mm e 
espessura de 2,25 mm e placa do assento em 
aço estampado de 3,00 mm, totalmente 
soldada por sistema MIG e acabamento de 
superfície pintado. Acabamento em pintura 
eletrostática realizado por processo 
totalmente automatizado em tinta pó, 
revestindo totalmente a estrutura com 
película de aproximadamente 60 mícrons 
com propriedades de resistência a agentes 
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químicos, com pré-tratamento 
antiferruginoso (desengraxe e processo de 
nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que 
garantem grande resistência mecânica e 
excelente acabamento). A estrutura possui 
acoplamento para fixação do suporte para 
encosto tipo lâmina diretamente na placa de 
fixação do assento sendo mais resistente que 
a usual fixação no interno em compensado 
anatômico. Deslizadores envolventes 
injetados em polipropileno. Apoia braço fixo 
de formato curvo fechado, com alma de aço 
estrutural revestido em poliuretano pré-
polímero integral skin, texturizado. Matéria 
prima totalmente isenta de CFC. Com 
dimensões de 250 mm de comprimento e 50 
mm de largura. Apresentar para este item, 
juntamente com a proposta, Certificação 
NBR 13962, da ABNT. Toda cadeira 
receberá 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. 
Deverá ainda ter afixado selo de 
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conformidade ABNT. Cor Azul 

6 

CADEIRA FIXA. 
Cadeira fixa, espaldar médio, com braços. 
Assento Interno em compensado anatômico 
multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) 
moldada a quente. Espuma injetada em 
poliuretano flexível isenta de CFC, alta 
resiliência, alta resistência a propagação de 
rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, 
baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 
permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 
em forma anatômica com espessura média de 
40 mm. Profundidade 465 mm e largura de 
490 mm. Capa de proteção e acabamento 
injetada sob o assento em polipropileno 
texturizado com bordas arredondadas que 
dispensam o uso do perfil de PVC. 
Revestimento em tecido 100% polyester tipo 
crepe com gramatura de 235 g/m2, solidez 
da cor à luz e à fricção e tratamento 
retardante à propagação de chamas. Encosto 
Interno em polipropileno injetado estrutural 
de grande resistência mecânica, conformado 
anatomicamente. Espuma injetada em 
poliuretano flexível isenta de CFC, alta 

05 anos 

UN 399192 4 4 
Subseção 
de Sinop 

 

R$ 600,00 R$ 2.400,00 
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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 55 kg/m3 
em forma anatômica com espessura média de 
40 mm. Largura de 430 mm e altura de 450 
mm. Capa de proteção e acabamento injetada 
em polipropileno texturizado com bordas 
arredondadas que dispensam o uso do perfil 
de PVC. Suporte de encosto e capa de 
acabamento. Suporte fixo para encosto 
fabricado em chapa de aço estampada de 
6,00 mm de espessura com nervura estrutural 
de reforço que confere alta resistência 
mecânica. Acabamento em pintura 
eletrostática realizado por processo 
totalmente automatizado em tinta pó, 
revestindo totalmente a estrutura com 
película de aproximadamente 60 mícrons 
com propriedades de resistência a agentes 
químicos, com pré-tratamento 
antiferruginoso (desengraxe e processo de 
nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que 
garantem grande resistência mecânica e 
excelente acabamento). Capa do suporte para 
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encosto injetada em polipropileno 
texturizado. Estrutura fixa contínua curvada 
a frio em máquina automática garantindo 
confiabilidade e resistência, em tubo de aço 
curvado com diâmetro de 25,40 mm e 
espessura de 2,25 mm e placa do assento em 
aço estampado de 3,00 mm, totalmente 
soldada por sistema MIG e acabamento de 
superfície pintado. Acabamento em pintura 
eletrostática realizado por processo 
totalmente automatizado em tinta pó, 
revestindo totalmente a estrutura com 
película de aproximadamente 60 mícrons 
com propriedades de resistência a agentes 
químicos, com pré-tratamento 
antiferruginoso (desengraxe e processo de 
nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que 
garantem grande resistência mecânica e 
excelente acabamento). A estrutura possui 
acoplamento para fixação do suporte para 
encosto tipo lâmina diretamente na placa de 
fixação do assento sendo mais resistente que 
a usual fixação no interno em compensado 
anatômico. Deslizadores envolventes 
injetados em polipropileno. Apoia braço fixo 
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de formato curvo fechado, com alma de aço 
estrutural revestido em poliuretano pré-
polímero integral skin, texturizado. Matéria 
prima totalmente isenta de CFC. Com 
dimensões de 250 mm de comprimento e 50 
mm de largura. Apresentar para este item, 
juntamente com a proposta, Certificação 
NBR 13962, da ABNT. Toda cadeira 
receberá 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. 
Deverá ainda ter afixado selo de 
conformidade ABNT. Cor Azul 

7 

CADEIRA FIXA. 
Cadeira fixa, espaldar médio, com braços. 
Assento Interno em compensado anatômico 
multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) 
moldada a quente. Espuma injetada em 
poliuretano flexível isenta de CFC, alta 
resiliência, alta resistência a propagação de 
rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, 
baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 
permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 

05 anos 

UN 399192 4 4 

Subseção 
de 

Rondonó
polis 

R$ 600,00 R$ 2.400,00 
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em forma anatômica com espessura média de 
40 mm. Profundidade 465 mm e largura de 
490 mm. Capa de proteção e acabamento 
injetada sob o assento em polipropileno 
texturizado com bordas arredondadas que 
dispensam o uso do perfil de PVC. 
Revestimento em tecido 100% polyester tipo 
crepe com gramatura de 235 g/m2, solidez 
da cor à luz e à fricção e tratamento 
retardante à propagação de chamas. Encosto 
Interno em polipropileno injetado estrutural 
de grande resistência mecânica, conformado 
anatomicamente. Espuma injetada em 
poliuretano flexível isenta de CFC, alta 
resiliência, alta resistência a propagação de 
rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, 
baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 
permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 
em forma anatômica com espessura média de 
40 mm. Largura de 430 mm e altura de 450 
mm. Capa de proteção e acabamento injetada 
em polipropileno texturizado com bordas 
arredondadas que dispensam o uso do perfil 
de PVC. Suporte de encosto e capa de 
acabamento. Suporte fixo para encosto 
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fabricado em chapa de aço estampada de 
6,00 mm de espessura com nervura estrutural 
de reforço que confere alta resistência 
mecânica. Acabamento em pintura 
eletrostática realizado por processo 
totalmente automatizado em tinta pó, 
revestindo totalmente a estrutura com 
película de aproximadamente 60 mícrons 
com propriedades de resistência a agentes 
químicos, com pré-tratamento 
antiferruginoso (desengraxe e processo de 
nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que 
garantem grande resistência mecânica e 
excelente acabamento). Capa do suporte para 
encosto injetada em polipropileno 
texturizado. Estrutura fixa contínua curvada 
a frio em máquina automática garantindo 
confiabilidade e resistência, em tubo de aço 
curvado com diâmetro de 25,40 mm e 
espessura de 2,25 mm e placa do assento em 
aço estampado de 3,00 mm, totalmente 
soldada por sistema MIG e acabamento de 
superfície pintado. Acabamento em pintura 
eletrostática realizado por processo 
totalmente automatizado em tinta pó, 
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revestindo totalmente a estrutura com 
película de aproximadamente 60 mícrons 
com propriedades de resistência a agentes 
químicos, com pré-tratamento 
antiferruginoso (desengraxe e processo de 
nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que 
garantem grande resistência mecânica e 
excelente acabamento). A estrutura possui 
acoplamento para fixação do suporte para 
encosto tipo lâmina diretamente na placa de 
fixação do assento sendo mais resistente que 
a usual fixação no interno em compensado 
anatômico. Deslizadores envolventes 
injetados em polipropileno. Apoia braço fixo 
de formato curvo fechado, com alma de aço 
estrutural revestido em poliuretano pré-
polímero integral skin, texturizado. Matéria 
prima totalmente isenta de CFC. Com 
dimensões de 250 mm de comprimento e 50 
mm de largura. Apresentar para este item, 
juntamente com a proposta, Certificação 
NBR 13962, da ABNT. Toda cadeira 
receberá selo de garantia afixada sob o 
assento com código identificador do produto, 
contendo dados e contato do fabricante afim 
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de rastreamento para efeito de garantia e 
assistência técnica. Deverá ainda ter afixado 
selo de conformidade ABNT. Cor Azul 

VALOR TOTAL ESTIMADO (vinte e seis mil e quatrocentos reais) R$ 26.400,00  

 
 

LOTE 02 

8 

CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS.  
Cadeira Secretária Executiva com coluna a 
gás, mecanismo do tipo Back System e 
apoia-braços; Assento e Encosto em 
compensado multilaminado resinado, 
moldado anatomicamente a quente, com 
espessura de 14 e 12 mm respectivamente. 
Curvatura na parte frontal do assento e 
curvatura anatômica no encosto. Carenagem 
do assento e encosto injetados em 
polipropileno copolímero na cor preta. 
Espuma injetada anatomicamente em 

05 anos 

UN 357437 35 53 
Sede 

 

R$ 549,00 R$ 29.097,00 
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poliuretano flexível micro celular de alta 
resistência, isento de CFC, com densidade 
controlada de 50 a 60 Kg/m3, com 50 mm de 
espessura média no assento e encosto; Capa 
do assento e do encosto revestido em Couro 
Ecológico, previamente colados às espumas 
e fixadas com grampos ao assento e encosto 
de madeira; Fixação por parafusos 
sextavados e porcas de garra encravadas na 
madeira, do tipo rebitadas; Parafusos de 
fixação dos componentes do tipo flangeado 
com trava, na bitola ¼"x 20 fpp. Apoia-
braços em poliuretano injetado, corpo do 
braço em polipropileno copolímero injetado, 
com alma de aço SAE 1020 pintada, com 07 
posições de regulagem de altura com botão, 
totalizando 85 mm de curso. Chapa para 
fixação no assento com 02 furos oblongos, 
permitindo regulagem lateral por parafusos. 
Base giratória desmontável com aranha de 
05 hastes de aço com pino do rodízio 
soldado na extremidade da haste em furos do 
tipo flangeado, evitando que se soltem, 
coberta por polaina injetada em 
polipropileno na cor preta, apoiada sobre 05 
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rodízios de duplo giro e duplo rolamento 
com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, 
semiesfera plástica injetada junto a estrutura, 
que facilita o giro, banda de rolagem em 
poliuretano para uso em piso duro, 
amadeirados e com revestimentos vinílicos; 
Coluna central desmontável fixada por 
encaixe cônico, rolamento axial de giro, 
esferas e arruelas de aço temperado de alta 
resistência, sistema de regulagem da altura 
da cadeira com mola a gás; Telescópico 
injetado em polipropileno texturizado, 
dividido em 03 partes encaixadas, usados 
para proteger a coluna; Sistema de 
regulagem de altura da cadeira por coluna de 
mola à gás. Mecanismo do tipo Back-
System, de estrutura monobloco, com 
assento fixo tendo 3° de inclinação e 02 
furações para fixação do assento com 
distância entre centros de 125 x 125 mm e 
160 x 200 mm. Suporte do encosto com 
regulagem de altura automática através de 
catraca. Inclinação do encosto mediante 
sistema de movimento semicircular, com 
lâminas e pastilhas do tipo multidiscos, 
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acionado por alavanca no lado direito, 
podendo-se assim obter infinitas posições. 
Possui molas para o retorno automático do 
encosto, e ajuste automático na frenagem do 
reclinador; os componentes metálicos 
possuem tratamento de superfície com 
fosfato de zinco, executado em linha 
automática de oito tanques, sem uso de 
produtos clorados para desengraxe. A tinta 
utilizada para pintura é em pó, do tipo 
híbrida (poliéster epóxi), nas cores preta 
semi-fosco liso, com camada de 60 mícron. 
Todas as peças são curadas em estufa à 
temperatura de 200° C. Dimensões 
Aproximadas da Cadeira: Largura do 
Encosto: 430mm. Altura do Encosto: 
390mm. Largura Total da Cadeira: 700mm. 
Largura do Assento: 480mm. Profundidade 
do Assento: 440mm. Profundidade Total da 
Cadeira: 700mm. Altura do Assento: 420-
540mm. Altura Total da Cadeira: 840-
1040mm. Cor AZUL. 

9 
CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS.  
Cadeira Secretária Executiva com coluna a 
gás, mecanismo do tipo Back System e 

05 anos 
UN 357437 2 2 

Subseção 
de 

Cáceres 

R$  549,00 R$ 1.098,00 



 
 

 

139 

 
Av. Presidente Marques, 59 – Goiabeiras – CEP: 78.032 -010 - Cuiabá-MT - FONE: (065) 3623-4075 

E-mail: pregoeira01@coren-mt.com.br - CNPJ 08.336.841/0001-86 - www.coren-mt.gov.br 

apoia-braços; Assento e Encosto em 
compensado multilaminado resinado, 
moldado anatomicamente a quente, com 
espessura de 14 e 12 mm respectivamente. 
Curvatura na parte frontal do assento e 
curvatura anatômica no encosto. Carenagem 
do assento e encosto injetados em 
polipropileno copolímero na cor preta. 
Espuma injetada anatomicamente em 
poliuretano flexível micro celular de alta 
resistência, isento de CFC, com densidade 
controlada de 50 a 60 Kg/m3, com 50 mm de 
espessura média no assento e encosto; Capa 
do assento e do encosto revestido em Couro 
Ecológico, previamente colados às espumas 
e fixadas com grampos ao assento e encosto 
de madeira; Fixação por parafusos 
sextavados e porcas de garra encravadas na 
madeira, do tipo rebitadas; Parafusos de 
fixação dos componentes do tipo flangeado 
com trava, na bitola ¼"x 20 fpp. Apoia-
braços em poliuretano injetado, corpo do 
braço em polipropileno copolímero injetado, 
com alma de aço SAE 1020 pintada, com 07 
posições de regulagem de altura com botão, 
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totalizando 85 mm de curso. Chapa para 
fixação no assento com 02 furos oblongos, 
permitindo regulagem lateral por parafusos. 
Base giratória desmontável com aranha de 
05 hastes de aço com pino do rodízio 
soldado na extremidade da haste em furos do 
tipo flangeado, evitando que se soltem, 
coberta por polaina injetada em 
polipropileno na cor preta, apoiada sobre 05 
rodízios de duplo giro e duplo rolamento 
com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, 
semiesfera plástica injetada junto a estrutura, 
que facilita o giro, banda de rolagem em 
poliuretano para uso em piso duro, 
amadeirados e com revestimentos vinílicos; 
Coluna central desmontável fixada por 
encaixe cônico, rolamento axial de giro, 
esferas e arruelas de aço temperado de alta 
resistência, sistema de regulagem da altura 
da cadeira com mola a gás; Telescópico 
injetado em polipropileno texturizado, 
dividido em 03 partes encaixadas, usados 
para proteger a coluna; Sistema de 
regulagem de altura da cadeira por coluna de 
mola à gás. Mecanismo do tipo Back-
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System, de estrutura monobloco, com 
assento fixo tendo 3° de inclinação e 02 
furações para fixação do assento com 
distância entre centros de 125 x 125 mm e 
160 x 200 mm. Suporte do encosto com 
regulagem de altura automática através de 
catraca. Inclinação do encosto mediante 
sistema de movimento semicircular, com 
lâminas e pastilhas do tipo multidiscos, 
acionado por alavanca no lado direito, 
podendo-se assim obter infinitas posições. 
Possui molas para o retorno automático do 
encosto, e ajuste automático na frenagem do 
reclinador; os componentes metálicos 
possuem tratamento de superfície com 
fosfato de zinco, executado em linha 
automática de oito tanques, sem uso de 
produtos clorados para desengraxe. A tinta 
utilizada para pintura é em pó, do tipo 
híbrida (poliéster epóxi), nas cores preta 
semi-fosco liso, com camada de 60 mícron. 
Todas as peças são curadas em estufa à 
temperatura de 200° C. Dimensões 
Aproximadas da Cadeira: Largura do 
Encosto: 430mm. Altura do Encosto: 
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390mm. Largura Total da Cadeira: 700mm. 
Largura do Assento: 480mm. Profundidade 
do Assento: 440mm. Profundidade Total da 
Cadeira: 700mm. Altura do Assento: 420-
540mm. Altura Total da Cadeira: 840-
1040mm. Cor AZUL. 

10 

CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA 
ERGONÔMICA COM BRAÇOS.  
CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA 
Ergonômica Presidente, com função de 
ajuste de altura do assento, Ajuste de altura 
dos braços independentes, Permite reclinar e 
travar na posição inclinado, Regulagem de 
curvatura da região lombar, Controle de 
altura do encosto da cabeça e 2 regulagens 
de curvatura, Estrutura: Aço cromado, 
Revestimento: Couro sintético preto, Tipo 
de espuma: Laminada de alta densidade, 
Peso máximo recomendado: 150 Kg, Atende 
os padrões de ergonomia NR-17, Assento: 
Comprimento 55 cm, Largura entre braços 
55 cm, Altura do chão: 49 cm min / 60 cm 
máx, Encosto: Comprimento 69 cm, Largura 
53 m, Altura do chão: 116 cm min. / 127 cm 
máx, Braços: Altura do chão: 77 cm min. / 

05 anos 

UN 357437 2 2 

Subseção 
Barra do 
Garças 

 

R$ 583,00 R$ 1.166,00 
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84 cm máx, Base: Diâmetro 202 cm. 

11 

CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS.  
Cadeira Secretária Executiva com coluna a 
gás, mecanismo do tipo Back System e 
apoia-braços; Assento e Encosto em 
compensado multilaminado resinado, 
moldado anatomicamente a quente, com 
espessura de 14 e 12 mm respectivamente. 
Curvatura na parte frontal do assento e 
curvatura anatômica no encosto. Carenagem 
do assento e encosto injetados em 
polipropileno copolímero na cor preta. 
Espuma injetada anatomicamente em 
poliuretano flexível micro celular de alta 
resistência, isento de CFC, com densidade 
controlada de 50 a 60 Kg/m3, com 50 mm de 
espessura média no assento e encosto; Capa 
do assento e do encosto revestido em Couro 
Ecológico, previamente colados às espumas 
e fixadas com grampos ao assento e encosto 
de madeira; Fixação por parafusos 
sextavados e porcas de garra encravadas na 
madeira, do tipo rebitadas; Parafusos de 
fixação dos componentes do tipo flangeado 
com trava, na bitola ¼"x 20 fpp. Apoia-

05 anos 

UN 357437 2 2 

Subseção 
de 

Tangara 
da Serra 

 

R$ 549,00 R$ 1.098,00 
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braços em poliuretano injetado, corpo do 
braço em polipropileno copolímero injetado, 
com alma de aço SAE 1020 pintada, com 07 
posições de regulagem de altura com botão, 
totalizando 85 mm de curso. Chapa para 
fixação no assento com 02 furos oblongos, 
permitindo regulagem lateral por parafusos. 
Base giratória desmontável com aranha de 
05 hastes de aço com pino do rodízio 
soldado na extremidade da haste em furos do 
tipo flangeado, evitando que se soltem, 
coberta por polaina injetada em 
polipropileno na cor preta, apoiada sobre 05 
rodízios de duplo giro e duplo rolamento 
com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, 
semiesfera plástica injetada junto a estrutura, 
que facilita o giro, banda de rolagem em 
poliuretano para uso em piso duro, 
amadeirados e com revestimentos vinílicos; 
Coluna central desmontável fixada por 
encaixe cônico, rolamento axial de giro, 
esferas e arruelas de aço temperado de alta 
resistência, sistema de regulagem da altura 
da cadeira com mola a gás; Telescópico 
injetado em polipropileno texturizado, 
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dividido em 03 partes encaixadas, usados 
para proteger a coluna; Sistema de 
regulagem de altura da cadeira por coluna de 
mola à gás. Mecanismo do tipo Back-
System, de estrutura monobloco, com 
assento fixo tendo 3° de inclinação e 02 
furações para fixação do assento com 
distância entre centros de 125 x 125 mm e 
160 x 200 mm. Suporte do encosto com 
regulagem de altura automática através de 
catraca. Inclinação do encosto mediante 
sistema de movimento semicircular, com 
lâminas e pastilhas do tipo multidiscos, 
acionado por alavanca no lado direito, 
podendo-se assim obter infinitas posições. 
Possui molas para o retorno automático do 
encosto, e ajuste automático na frenagem do 
reclinador; os componentes metálicos 
possuem tratamento de superfície com 
fosfato de zinco, executado em linha 
automática de oito tanques, sem uso de 
produtos clorados para desengraxe. A tinta 
utilizada para pintura é em pó, do tipo 
híbrida (poliéster epóxi), nas cores preta 
semi-fosco liso, com camada de 60 mícron. 
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Todas as peças são curadas em estufa à 
temperatura de 200° C. Dimensões 
Aproximadas da Cadeira: Largura do 
Encosto: 430mm. Altura do Encosto: 
390mm. Largura Total da Cadeira: 700mm. 
Largura do Assento: 480mm. Profundidade 
do Assento: 440mm. Profundidade Total da 
Cadeira: 700mm. Altura do Assento: 420-
540mm. Altura Total da Cadeira: 840-
1040mm. Cor AZUL. 

12 

CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS.  
Cadeira Secretária Executiva com coluna a 
gás, mecanismo do tipo Back System e 
apoia-braços; Assento e Encosto em 
compensado multilaminado resinado, 
moldado anatomicamente a quente, com 
espessura de 14 e 12 mm respectivamente. 
Curvatura na parte frontal do assento e 
curvatura anatômica no encosto. Carenagem 
do assento e encosto injetados em 
polipropileno copolímero na cor preta. 
Espuma injetada anatomicamente em 
poliuretano flexível micro celular de alta 
resistência, isento de CFC, com densidade 
controlada de 50 a 60 Kg/m3, com 50 mm de 

05 anos 

UN 357437 4 4 

 
Subseção 
de Sinop 

 

R$ 549,00 R$ 2.196,00 



 
 

 

147 

 
Av. Presidente Marques, 59 – Goiabeiras – CEP: 78.032 -010 - Cuiabá-MT - FONE: (065) 3623-4075 

E-mail: pregoeira01@coren-mt.com.br - CNPJ 08.336.841/0001-86 - www.coren-mt.gov.br 

espessura média no assento e encosto; Capa 
do assento e do encosto revestido em Couro 
Ecológico, previamente colados às espumas 
e fixadas com grampos ao assento e encosto 
de madeira; Fixação por parafusos 
sextavados e porcas de garra encravadas na 
madeira, do tipo rebitadas; Parafusos de 
fixação dos componentes do tipo flangeado 
com trava, na bitola ¼"x 20 fpp. Apoia-
braços em poliuretano injetado, corpo do 
braço em polipropileno copolímero injetado, 
com alma de aço SAE 1020 pintada, com 07 
posições de regulagem de altura com botão, 
totalizando 85 mm de curso. Chapa para 
fixação no assento com 02 furos oblongos, 
permitindo regulagem lateral por parafusos. 
Base giratória desmontável com aranha de 
05 hastes de aço com pino do rodízio 
soldado na extremidade da haste em furos do 
tipo flangeado, evitando que se soltem, 
coberta por polaina injetada em 
polipropileno na cor preta, apoiada sobre 05 
rodízios de duplo giro e duplo rolamento 
com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, 
semiesfera plástica injetada junto a estrutura, 
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que facilita o giro, banda de rolagem em 
poliuretano para uso em piso duro, 
amadeirados e com revestimentos vinílicos; 
Coluna central desmontável fixada por 
encaixe cônico, rolamento axial de giro, 
esferas e arruelas de aço temperado de alta 
resistência, sistema de regulagem da altura 
da cadeira com mola a gás; Telescópico 
injetado em polipropileno texturizado, 
dividido em 03 partes encaixadas, usados 
para proteger a coluna; Sistema de 
regulagem de altura da cadeira por coluna de 
mola à gás. Mecanismo do tipo Back-
System, de estrutura monobloco, com 
assento fixo tendo 3° de inclinação e 02 
furações para fixação do assento com 
distância entre centros de 125 x 125 mm e 
160 x 200 mm. Suporte do encosto com 
regulagem de altura automática através de 
catraca. Inclinação do encosto mediante 
sistema de movimento semicircular, com 
lâminas e pastilhas do tipo multidiscos, 
acionado por alavanca no lado direito, 
podendo-se assim obter infinitas posições. 
Possui molas para o retorno automático do 
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encosto, e ajuste automático na frenagem do 
reclinador; os componentes metálicos 
possuem tratamento de superfície com 
fosfato de zinco, executado em linha 
automática de oito tanques, sem uso de 
produtos clorados para desengraxe. A tinta 
utilizada para pintura é em pó, do tipo 
híbrida (poliéster epóxi), nas cores preta 
semi-fosco liso, com camada de 60 mícron. 
Todas as peças são curadas em estufa à 
temperatura de 200° C. Dimensões 
Aproximadas da Cadeira: Largura do 
Encosto: 430mm. Altura do Encosto: 
390mm. Largura Total da Cadeira: 700mm. 
Largura do Assento: 480mm. Profundidade 
do Assento: 440mm. Profundidade Total da 
Cadeira: 700mm. Altura do Assento: 420-
540mm. Altura Total da Cadeira: 840-
1040mm. Cor AZUL. 

13 

CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS.  
Cadeira Secretária Executiva com coluna a 
gás, mecanismo do tipo Back System e 
apoia-braços; Assento e Encosto em 
compensado multilaminado resinado, 
moldado anatomicamente a quente, com 

05 anos 

UN 357437 3 3 

Subseção 
de 

Rondonó
polis 

R$ 549,00 R$ 1.647,00 
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espessura de 14 e 12 mm respectivamente. 
Curvatura na parte frontal do assento e 
curvatura anatômica no encosto. Carenagem 
do assento e encosto injetados em 
polipropileno copolímero na cor preta. 
Espuma injetada anatomicamente em 
poliuretano flexível micro celular de alta 
resistência, isento de CFC, com densidade 
controlada de 50 a 60 Kg/m3, com 50 mm de 
espessura média no assento e encosto; Capa 
do assento e do encosto revestido em Couro 
Ecológico, previamente colados às espumas 
e fixadas com grampos ao assento e encosto 
de madeira; Fixação por parafusos 
sextavados e porcas de garra encravadas na 
madeira, do tipo rebitadas; Parafusos de 
fixação dos componentes do tipo flangeado 
com trava, na bitola ¼"x 20 fpp. Apoia-
braços em poliuretano injetado, corpo do 
braço em polipropileno copolímero injetado, 
com alma de aço SAE 1020 pintada, com 07 
posições de regulagem de altura com botão, 
totalizando 85 mm de curso. Chapa para 
fixação no assento com 02 furos oblongos, 
permitindo regulagem lateral por parafusos. 
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Base giratória desmontável com aranha de 
05 hastes de aço com pino do rodízio 
soldado na extremidade da haste em furos do 
tipo flangeado, evitando que se soltem, 
coberta por polaina injetada em 
polipropileno na cor preta, apoiada sobre 05 
rodízios de duplo giro e duplo rolamento 
com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, 
semiesfera plástica injetada junto a estrutura, 
que facilita o giro, banda de rolagem em 
poliuretano para uso em piso duro, 
amadeirados e com revestimentos vinílicos; 
Coluna central desmontável fixada por 
encaixe cônico, rolamento axial de giro, 
esferas e arruelas de aço temperado de alta 
resistência, sistema de regulagem da altura 
da cadeira com mola a gás; Telescópico 
injetado em polipropileno texturizado, 
dividido em 03 partes encaixadas, usados 
para proteger a coluna; Sistema de 
regulagem de altura da cadeira por coluna de 
mola à gás. Mecanismo do tipo Back-
System, de estrutura monobloco, com 
assento fixo tendo 3° de inclinação e 02 
furações para fixação do assento com 
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distância entre centros de 125 x 125 mm e 
160 x 200 mm. Suporte do encosto com 
regulagem de altura automática através de 
catraca. Inclinação do encosto mediante 
sistema de movimento semicircular, com 
lâminas e pastilhas do tipo multidiscos, 
acionado por alavanca no lado direito, 
podendo-se assim obter infinitas posições. 
Possui molas para o retorno automático do 
encosto, e ajuste automático na frenagem do 
reclinador; os componentes metálicos 
possuem tratamento de superfície com 
fosfato de zinco, executado em linha 
automática de oito tanques, sem uso de 
produtos clorados para desengraxe. A tinta 
utilizada para pintura é em pó, do tipo 
híbrida (poliéster epóxi), nas cores preta 
semi-fosco liso, com camada de 60 mícron. 
Todas as peças são curadas em estufa à 
temperatura de 200° C. Dimensões 
Aproximadas da Cadeira: Largura do 
Encosto: 430mm. Altura do Encosto: 
390mm. Largura Total da Cadeira: 700mm. 
Largura do Assento: 480mm. Profundidade 
do Assento: 440mm. Profundidade Total da 
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Cadeira: 700mm. Altura do Assento: 420-
540mm. Altura Total da Cadeira: 840-
1040mm. Cor AZUL. 

VALOR TOTAL ESTIMADO (trinta e seis mil e trezentos e dois reais) R$ 36.302,00 
LOTE 03 

14 

ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 
Armário aço, tratamento superficial anti-
ferrugem, acabamento superficial pintura 
lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 
un, tipo fixação portas com dobradiças, 
quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, 
largura 0,90 m, profundidade 0,40 a 0,45 m, 
características adicionais desmontável, 
prateleiras reguláveis e removíveis., 
característica portas com chave e puxador. 

05 anos 

UN 385360 20 29 
Sede 

 

R$ 700,00 R$ 20.300,00 

15 

ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 
Armário aço, tratamento superficial anti-
ferrugem, acabamento superficial pintura 
lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 
un, tipo fixação portas com dobradiças, 
quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, 
largura 0,90 m, profundidade 0,40 a 0,45  m, 
características adicionais desmontável, 
prateleiras reguláveis e removíveis., 
característica portas com chave e puxador. 

05 anos 

UN 385360 1 1 

Subseção 
de 

Cáceres 
 

R$ 700,00 R$ 700,00 
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16 

ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 
Armário aço, tratamento superficial anti-
ferrugem, acabamento superficial pintura 
lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 
un, tipo fixação portas com dobradiças, 
quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, 
largura 0,90 m, profundidade 0,40 a 0,45  m, 
características adicionais desmontável, 
prateleiras reguláveis e removíveis., 
característica portas com chave e puxador. 

05 anos 

UN 385360 2 2 

Subseção 
Barra do 
Garças 

 

R$ 700,00 R$ 1.400,00 

18 

ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 
Armário aço, tratamento superficial anti-
ferrugem, acabamento superficial pintura 
lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 
un, tipo fixação portas com dobradiças, 
quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, 
largura 0,90 m, profundidade 0,40 a 0,45  m, 
características adicionais desmontável, 
prateleiras reguláveis e removíveis., 
característica portas com chave e puxador. 

05 anos 

UN 385360 3 3 

Subseção 
de 

Tangara 
da Serra 

 

R$ 700,00 R$ 2.100,00 

19 

ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 
Armário aço, tratamento superficial anti-
ferrugem, acabamento superficial pintura 
lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 
un, tipo fixação portas com dobradiças, 

05 anos 

UN 385360 2 2 

 
Subseção 
de Sinop 

 

R$ 700,00 R$ 1.400,00 
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quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, 
largura 0,90 m, profundidade 0,40 a 0,45 m, 
características adicionais desmontável, 
prateleiras reguláveis e removíveis., 
característica portas com chave e puxador. 

20 

ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 
Armário aço, tratamento superficial anti-
ferrugem, acabamento superficial pintura 
lisa, cor cinza esmalte, quantidade portas 2 
un, tipo fixação portas com dobradiças, 
quantidade prateleiras 4 un, altura 1,98 m, 
largura 0,90 m, profundidade 0,40 a 0,45 m, 
características adicionais desmontável, 
prateleiras reguláveis e removíveis., 
característica portas com chave e puxador. 

05 anos 

UN 385360 3 3 

Subseção 
de 

Rondonó
polis 

R$ 700,00 R$ 2.100,00 

VALOR TOTAL ESTIMADO (vinte e oito mil reais) R$ 28.000,00 
LOTE 04 

22 

LONGARINA 03 LUGARES COM 
BRAÇO FIXO AMERICANO: 
Base: Longarina espera com braço modelo 
diretor, base horizontal em tubo de aço 
elíptico 30x60x1, 9 mm arqueado ou 
retangular com ponteiras e sapatas formando 
um único conjunto, coluna vertical em tubo 
oblongo de 30x90x1, 9 mm, e base 

05 anos 

UN 411294 15 21 
Sede 

 

R$ 680,00 R$ 14.280,00 
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horizontal em tubo retangular 30x70x1, 9 
mm, com plataformas soldadas para 
montagem dos 
assentos a união das bases laterais com a 
base horizontal superior através de parafusos 
com acabamentos em polipropileno dando 
acabamento a todo conjunto e não ficando 
soldas aparentes pintado pelo sistema de 
tinta epóxi pó na cor preta e curado em 
estufa, Ponteiras em nylon nas extremidades 
e sapatada niveladoras. 
Encosto: Estrutura do encosto Chassi 
confeccionado em compensado prensado a 
quente com laminas a mescladas de madeiras 
selecionadas compensada com 14 mm de 
espessura, porcas garras embutidas com alta 
resistência mecânica, provida de 
superfície estofada em espuma injetada de 50 
mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. 
Haste de ligação ao assento através de 
lamina de aço com 100 mm de largura x 6,35 
mm de espessura. Carenagem em 
polipropileno texturizado preto que 
dispensam o uso de perfil. 
Assento: Estrutura do assento Chassi 
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confeccionado em compensado prensado a 
quente com laminas a mescladas de madeiras 
selecionadas compensada com 14 mm de 
espessura, porcas garras embutidas com alta 
resistência mecânica, provida de 
superfície estofada em espuma injetada de 50 
mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na 
parte inferior abaixo do assento carenagem 
em polipropileno texturizado preto que 
dispensam o uso de perfil. 
Revestimento: Nas opções: tecido 100% 
poliéster e ou material sintético 
SEMICOURO na cor AZUL, com 
acabamento que dispensa uso de perfil nas 
bordas. 
Braços: Estrutura interna em aço maciço 
soldado a base, para fixação ao assento, 
recoberta por camada de poliuretano integral 
texturizado na cor preta. 
Medidas: 
Altura: 900 mm 
Largura do Encosto: 440 mm 
Largura: 1800 mm 
Altura do Assento: 440 mm 
Profundidade: 600 mm 
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Largura do Assento: 460 mm 
Altura do Encosto: 480 mm 
Profundidade do Assento: 450 mm 

23 

LONGARINA 03 LUGARES COM 
BRAÇO FIXO AMERICANO: 
Base: Longarina espera com braço modelo 
diretor, base horizontal em tubo de aço 
elíptico 30x60x1, 9 mm arqueado ou 
retangular com ponteiras e sapatas formando 
um único conjunto, coluna vertical em tubo 
oblongo de 30x90x1, 9 mm, e base 
horizontal em tubo retangular 30x70x1, 9 
mm, com plataformas soldadas para 
montagem dos 
assentos a união das bases laterais com a 
base horizontal superior através de parafusos 
com acabamentos em polipropileno dando 
acabamento a todo conjunto e não ficando 
soldas aparentes pintado pelo sistema de 
tinta epóxi pó na cor preta e curado em 
estufa, Ponteiras em nylon nas extremidades 
e sapatada niveladoras. 
Encosto: Estrutura do encosto Chassi 
confeccionado em compensado prensado a 
quente com laminas a mescladas de madeiras 

05 anos 

UN 411294 2 2 

Subseção 
de 

Cáceres 
 

R$ 680,00 R$ 1.360,00 
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selecionadas compensada com 14 mm de 
espessura, porcas garras embutidas com alta 
resistência mecânica, provida de 
superfície estofada em espuma injetada de 50 
mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. 
Haste de ligação ao assento através de 
lamina de aço com 100 mm de largura x 6,35 
mm de espessura. Carenagem em 
polipropileno texturizado preto que 
dispensam o uso de perfil. 
Assento: Estrutura do assento Chassi 
confeccionado em compensado prensado a 
quente com laminas a mescladas de madeiras 
selecionadas compensada com 14 mm de 
espessura, porcas garras embutidas com alta 
resistência mecânica, provida de 
superfície estofada em espuma injetada de 50 
mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na 
parte inferior abaixo do assento carenagem 
em polipropileno texturizado preto que 
dispensam o uso de perfil. 
Revestimento: Nas opções: tecido 100% 
poliéster e ou material sintético 
SEMICOURO na cor AZUL, com 
acabamento que dispensa uso de perfil nas 
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bordas. 
Braços: Estrutura interna em aço maciço 
soldado a base, para fixação ao assento, 
recoberta por camada de poliuretano integral 
texturizado na cor preta. 
Medidas: 
Altura: 900 mm 
Largura do Encosto: 440 mm 
Largura: 1800 mm 
Altura do Assento: 440 mm 
Profundidade: 600 mm 
Largura do Assento: 460 mm 
Altura do Encosto: 480 mm 
Profundidade do Assento: 450 mm 
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LONGARINA 03 LUGARES COM 
BRAÇO FIXO AMERICANO: 
Base: Longarina espera com braço modelo 
diretor, base horizontal em tubo de aço 
elíptico 30x60x1, 9 mm arqueado ou 
retangular com ponteiras e sapatas formando 
um único conjunto, coluna vertical em tubo 
oblongo de 30x90x1, 9 mm, e base 
horizontal em tubo retangular 30x70x1, 9 
mm, com plataformas soldadas para 
montagem dos 

05 anos 

UN 411294 2 2 

Subseção 
Barra do 
Garças 

 

R$ 680,00 R$ 1.360,00 
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assentos a união das bases laterais com a 
base horizontal superior através de parafusos 
com acabamentos em polipropileno dando 
acabamento a todo conjunto e não ficando 
soldas aparentes pintado pelo sistema de 
tinta epóxi pó na cor preta e curado em 
estufa, Ponteiras em nylon nas extremidades 
e sapatada niveladoras. 
Encosto: Estrutura do encosto Chassi 
confeccionado em compensado prensado a 
quente com laminas a mescladas de madeiras 
selecionadas compensada com 14 mm de 
espessura, porcas garras embutidas com alta 
resistência mecânica, provida de 
superfície estofada em espuma injetada de 50 
mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. 
Haste de ligação ao assento através de 
lamina de aço com 100 mm de largura x 6,35 
mm de espessura. Carenagem em 
polipropileno texturizado preto que 
dispensam o uso de perfil. 
Assento: Estrutura do assento Chassi 
confeccionado em compensado prensado a 
quente com laminas a mescladas de madeiras 
selecionadas compensada com 14 mm de 
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espessura, porcas garras embutidas com alta 
resistência mecânica, provida de 
superfície estofada em espuma injetada de 50 
mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na 
parte inferior abaixo do assento carenagem 
em polipropileno texturizado preto que 
dispensam o uso de perfil. 
Revestimento: Nas opções: tecido 100% 
poliéster e ou material sintético 
SEMICOURO na cor AZUL, com 
acabamento que dispensa uso de perfil nas 
bordas. 
Braços: Estrutura interna em aço maciço 
soldado a base, para fixação ao assento, 
recoberta por camada de poliuretano integral 
texturizado na cor preta. 
Medidas: 
Altura: 900 mm 
Largura do Encosto: 440 mm 
Largura: 1800 mm 
Altura do Assento: 440 mm 
Profundidade: 600 mm 
Largura do Assento: 460 mm 
Altura do Encosto: 480 mm 
Profundidade do Assento: 450 mm 
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LONGARINA 03 LUGARES COM 
BRAÇO FIXO AMERICANO: 
Base: Longarina espera com braço modelo 
diretor, base horizontal em tubo de aço 
elíptico 30x60x1, 9 mm arqueado ou 
retangular com ponteiras e sapatas formando 
um único conjunto, coluna vertical em tubo 
oblongo de 30x90x1, 9 mm, e base 
horizontal em tubo retangular 30x70x1, 9 
mm, com plataformas soldadas para 
montagem dos 
assentos a união das bases laterais com a 
base horizontal superior através de parafusos 
com acabamentos em polipropileno dando 
acabamento a todo conjunto e não ficando 
soldas aparentes pintado pelo sistema de 
tinta epóxi pó na cor preta e curado em 
estufa, Ponteiras em nylon nas extremidades 
e sapatada niveladoras. 
Encosto: Estrutura do encosto Chassi 
confeccionado em compensado prensado a 
quente com laminas a mescladas de madeiras 
selecionadas compensada com 14 mm de 
espessura, porcas garras embutidas com alta 
resistência mecânica, provida de 

05 anos 

UN 411294 1 1 

Subseção 
de 

Tangara 
da Serra 

 

R$ 680,00 R$ 680,00 
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superfície estofada em espuma injetada de 50 
mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. 
Haste de ligação ao assento através de 
lamina de aço com 100 mm de largura x 6,35 
mm de espessura. Carenagem em 
polipropileno texturizado preto que 
dispensam o uso de perfil. 
Assento: Estrutura do assento Chassi 
confeccionado em compensado prensado a 
quente com laminas a mescladas de madeiras 
selecionadas compensada com 14 mm de 
espessura, porcas garras embutidas com alta 
resistência mecânica, provida de 
superfície estofada em espuma injetada de 50 
mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na 
parte inferior abaixo do assento carenagem 
em polipropileno texturizado preto que 
dispensam o uso de perfil. 
Revestimento: Nas opções: tecido 100% 
poliéster e ou material sintético 
SEMICOURO na cor AZUL, com 
acabamento que dispensa uso de perfil nas 
bordas. 
Braços: Estrutura interna em aço maciço 
soldado a base, para fixação ao assento, 
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recoberta por camada de poliuretano integral 
texturizado na cor preta. 
Medidas: 
Altura: 900 mm 
Largura do Encosto: 440 mm 
Largura: 1800 mm 
Altura do Assento: 440 mm 
Profundidade: 600 mm 
Largura do Assento: 460 mm 
Altura do Encosto: 480 mm 
Profundidade do Assento: 450 mm 
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LONGARINA 03 LUGARES COM 
BRAÇO FIXO AMERICANO: 
Base: Longarina espera com braço modelo 
diretor, base horizontal em tubo de aço 
elíptico 30x60x1, 9 mm arqueado ou 
retangular com ponteiras e sapatas formando 
um único conjunto, coluna vertical em tubo 
oblongo de 30x90x1, 9 mm, e base 
horizontal em tubo retangular 30x70x1, 9 
mm, com plataformas soldadas para 
montagem dos 
assentos a união das bases laterais com a 
base horizontal superior através de parafusos 
com acabamentos em polipropileno dando 

05 anos 

UN 411294 2 2 
Subseção 
de Sinop 

 

R$ 680,00 R$ 1.360,00 
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acabamento a todo conjunto e não ficando 
soldas aparentes pintado pelo sistema de 
tinta epóxi pó na cor preta e curado em 
estufa, Ponteiras em nylon nas extremidades 
e sapatada niveladoras. 
Encosto: Estrutura do encosto Chassi 
confeccionado em compensado prensado a 
quente com laminas a mescladas de madeiras 
selecionadas compensada com 14 mm de 
espessura, porcas garras embutidas com alta 
resistência mecânica, provida de 
superfície estofada em espuma injetada de 50 
mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. 
Haste de ligação ao assento através de 
lamina de aço com 100 mm de largura x 6,35 
mm de espessura. Carenagem em 
polipropileno texturizado preto que 
dispensam o uso de perfil. 
Assento: Estrutura do assento Chassi 
confeccionado em compensado prensado a 
quente com laminas a mescladas de madeiras 
selecionadas compensada com 14 mm de 
espessura, porcas garras embutidas com alta 
resistência mecânica, provida de 
superfície estofada em espuma injetada de 50 
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mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na 
parte inferior abaixo do assento carenagem 
em polipropileno texturizado preto que 
dispensam o uso de perfil. 
Revestimento: Nas opções: tecido 100% 
poliéster e ou material sintético 
SEMICOURO na cor AZUL, com 
acabamento que dispensa uso de perfil nas 
bordas. 
Braços: Estrutura interna em aço maciço 
soldado a base, para fixação ao assento, 
recoberta por camada de poliuretano integral 
texturizado na cor preta. 
Medidas: 
Altura: 900 mm 
Largura do Encosto: 440 mm 
Largura: 1800 mm 
Altura do Assento: 440 mm 
Profundidade: 600 mm 
Largura do Assento: 460 mm 
Altura do Encosto: 480 mm 
Profundidade do Assento: 450 mm 

27 
LONGARINA 03 LUGARES COM 
BRAÇO FIXO AMERICANO: 
Base: Longarina espera com braço modelo 

05 anos 
UN 411294 2 2 

 
Subseção 

de 

R$ 680,00 R$ 1.360,00 
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diretor, base horizontal em tubo de aço 
elíptico 30x60x1, 9 mm arqueado ou 
retangular com ponteiras e sapatas formando 
um único conjunto, coluna vertical em tubo 
oblongo de 30x90x1, 9 mm, e base 
horizontal em tubo retangular 30x70x1, 9 
mm, com plataformas soldadas para 
montagem dos 
assentos a união das bases laterais com a 
base horizontal superior através de parafusos 
com acabamentos em polipropileno dando 
acabamento a todo conjunto e não ficando 
soldas aparentes pintado pelo sistema de 
tinta epóxi pó na cor preta e curado em 
estufa, Ponteiras em nylon nas extremidades 
e sapatada niveladoras. 
Encosto: Estrutura do encosto Chassi 
confeccionado em compensado prensado a 
quente com laminas a mescladas de madeiras 
selecionadas compensada com 14 mm de 
espessura, porcas garras embutidas com alta 
resistência mecânica, provida de 
superfície estofada em espuma injetada de 50 
mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. 
Haste de ligação ao assento através de 

Rondonó
polis 
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lamina de aço com 100 mm de largura x 6,35 
mm de espessura. Carenagem em 
polipropileno texturizado preto que 
dispensam o uso de perfil. 
Assento: Estrutura do assento Chassi 
confeccionado em compensado prensado a 
quente com laminas a mescladas de madeiras 
selecionadas compensada com 14 mm de 
espessura, porcas garras embutidas com alta 
resistência mecânica, provida de 
superfície estofada em espuma injetada de 50 
mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na 
parte inferior abaixo do assento carenagem 
em polipropileno texturizado preto que 
dispensam o uso de perfil. 
Revestimento: Nas opções: tecido 100% 
poliéster e ou material sintético 
SEMICOURO na cor AZUL, com 
acabamento que dispensa uso de perfil nas 
bordas. 
Braços: Estrutura interna em aço maciço 
soldado a base, para fixação ao assento, 
recoberta por camada de poliuretano integral 
texturizado na cor preta. 
Medidas: 
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Altura: 900 mm 
Largura do Encosto: 440 mm 
Largura: 1800 mm 
Altura do Assento: 440 mm 
Profundidade: 600 mm 
Largura do Assento: 460 mm 
Altura do Encosto: 480 mm 
Profundidade do Assento: 450 mm 

VALOR TOTAL ESTIMADO (vinte mil e quatrocentos reais) R$ 20.400,00 
LOTE  05 

17 

MESA RETA DIMENSSÕES: 800 X 
600X 740 mm ( L x P x A). Tampo em 
MDP, com 25 mm de espessura, revestido 
em ambas as faces com filme termo prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, 
texturizado, semifosco, e antirreflexo. O 
bordo que acompanha todo o contorno do 
tampo é encabeçado com fita de poliestireno 
com 2,5 mm de espessura mínima, coladas 
com adesivo hot melt, com arestas 
arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. 
A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita 
por meio de parafusos ocultos tipo minifix, 
fixados em buchas metálicas confeccionadas 
em ZAMAK, e cravadas no tampo. Painéis 

05 anos 

UN 258741 1 1 Sede 

R$ 766,50 R$ 766,50 
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frontais estruturais e de privacidade em 
MDP, revestido em ambas as faces com 
filme termo prensado de melaminico com 
espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, 
e antirreflexo. O bordo que acompanha todo 
o contorno do painel é encabeçado em fita de 
poliestireno com 0,45 mm de espessura 
mínima, coladas com adesivo hot melt. A 
fixação painel/estrutura deverá ser feita por 
meio de parafusos ocultos tipo minifix. 
Calha tipo Berço confeccionada com chapas 
metálicas # 20 (0,9 mm) dobradas em 
formato “J”, com divisão interna horizontal 
que possibilita a passagem de fiação 
individual (elétrica e telefonia), com orifícios 
para instalação de 2 tomadas de força 
convencionais e 2 para plugs tipo RJ-45. 
Estruturas laterais confeccionadas em aço, a 
base inferior em chapa de aço repuxada 
curva, dispensando desta forma o uso de 
ponteiras de PVC, a coluna de sustentação 
com duas chapas com espessura mínima de 
0,6 mm fixadas a coluna, chapa externa 
removível, de saque frontal, que possibilita a 
passagem de cabos por duto vertical interno 
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do solo até o tampo da mesa. As Estruturas 
são dotadas de sapatas niveladoras em nylon 
injetado, cuja função será contornar 
eventuais desníveis de piso. Cor Cinza 
Cristal 

28 

MESA RETANGULAR MEDINDO 
140X75X75 COM GAVETEIRO FIXO 02 
GAVETAS 
- Tampo confeccionado em MDF 28 mm 
sobreposto à estrutura com revestimento na 
face superior em melamínico de alta pressão 
e face inferior em melamínico de baixa 
pressão sendo ambas as faces na cor cinza 
cristal. 
-  Medidas externas aproximadas: 140 cm 
(comp.) x 75 cm (larg.) x 75 cm (alt.) 
-  As bordas frontais deverão ser boleadas, 
em 180° em post forming, com acabamentos 
no mesmo padrão da mesa e encabeçamento 
em PVC 3 mm 
- As mesas deverão constituir peças sólidas e 
resistentes, sem folgas no entalhes, e não 
deverão apresentar, em qualquer de suas 
partes, empenamentos e deformações. 
- Painel frontal confeccionado em MDF 18 

05 anos 

UN 244801 5 8 
Sede 

 

R$ 777,00 R$ 6.216,00 
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mm de 0,41 cm que deverão ter recuo de 
17cm em relação à frente da mesa e ser 
fixados entre pés da estrutura por meio de 
parafusos, tipo minifix.  
- Base pés metálicos com estruturas em 
formato de “L”, composta por 2 colunas 
verticais paralelas em tubo oblongo 
25x60mm chapa espessura 1,5mm com 
tampa de fechamento interno fixo e externo 
removível chapa espessura 1,5 mm para 
passagem de fiação; parte superior composta 
de tubo 30x20mm, na parte inferior 
composta de tubo oblongo 25x60mm chapa 
espessura 1,5mm com ponteiras encaixadas 
na face externa do tubo, fixada através de 
sapatas niveladoras, com parafuso em aço, 
ambas injetadas em poliestireno auto-
impacto. A estrutura é fixada ao painel 
frontal por sistema de minifix e no tampo 
com parafusos 4,8 x 40 mm auto atarraxante, 
cabeça panela philips.  
- Gaveteiro fixo duas gavetas com caixa e 
frente de gavetas em MDF 18 mm com 
revestimento em ambas as faces em 
melamínico de baixa pressão na cor cinza 
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cristal fixado ao tampo da mesa no lado 
esquerdo. As frentes de gavetas deverão ter 
as bordas boleadas em 90° em post forming e 
laterais encabeçamento em fita PVC 2 mm. 
Gaveta com quadro e fundo em chapa 
metálica em aço laminada a frio 0,75mm de 
espessura, dobrada e soldada com medidas 
aproximada corpo 36 cm (Larg.) x 40 cm 
(prof.) 8 cm (alt) com tratamento anti-
ferruginoso e pintura epóxi pó. Possuir 
fechadura lateral com chave articulável anti-
quebra com fechamento simultâneo nas 2 
gavetas com 02 chaves.. As gavetas devem 
ser deslizantes sobre trilhos em aço leve 
branco e suave deslizamento, que permita a 
abertura total da gaveta. Os puxadores para 
as gavetas devem ser do tipo concha em aço 
escovado 9,6mm, em todas as gavetas.  
- Considerando a necessidade de adequação 
das mesas nas salas, fica determinado que o 
posicionamento do suporte retrátil para 
teclado, furo no tampo, gaveteiro fixo de 02 
gavetas discriminados acima deverão ser 
invertidos de lado levando em conta o 
percentual de 50% do total das quantidades 
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do item.  
- A mesa, depois de montada, devido ao 
trabalho a que de destina, não poderá 
apresentar afrouxamentos, devendo ser firme 
e resistente a esforços e suportar peso  
- Os travamentos devem ter acabamento em 
ponteiras plásticas, nas suas extremidades e 
sapatas reguladoras de altura, na parte 
inferior com 1cm de altura, na mesma cor da 
estrutura.  
-  Todos os componentes metálicos devem 
ser tratados por banho de desengraxamento, 
decapagem e fosfatização.  
- Em todos os componentes metálicos deve 
ser aplicada pintura epóxi-pó pelo processo 
de deposição eletrostática com polimerização 
em estufa na cor cinza cristal.  
- Toda estrutura deve possuir acabamento e 
todos os componentes em nylon, 
polipropileno, poliestireno e poliéster devem 
ser na cor cinza cristal. 

29 

MESA RETANGULAR MEDINDO 
140X75X75 COM GAVETEIRO FIXO 02 
GAVETAS 
- Tampo confeccionado em MDF 28 mm 

05 anos 

UN 244801 1 1 

Subseção 
Barra do 
Garças 

 

R$ 777,00 R$ 777,00 



 
 

 

176 

 
Av. Presidente Marques, 59 – Goiabeiras – CEP: 78.032 -010 - Cuiabá-MT - FONE: (065) 3623-4075 

E-mail: pregoeira01@coren-mt.com.br - CNPJ 08.336.841/0001-86 - www.coren-mt.gov.br 

sobreposto à estrutura com revestimento na 
face superior em melamínico de alta pressão 
e face inferior em melamínico de baixa 
pressão sendo ambas as faces na cor cinza 
cristal. 
-  Medidas externas aproximadas: 140 cm 
(comp.) x 75 cm (larg.) x 75 cm (alt.) 
-  As bordas frontais deverão ser boleadas, 
em 180° em post forming, com acabamentos 
no mesmo padrão da mesa e encabeçamento 
em PVC 3 mm 
- As mesas deverão constituir peças sólidas e 
resistentes, sem folgas no entalhes, e não 
deverão apresentar, em qualquer de suas 
partes, empenamentos e deformações. 
- Painel frontal confeccionado em MDF 18 
mm de 0,41 cm que deverão ter recuo de 
17cm em relação à frente da mesa e ser 
fixados entre pés da estrutura por meio de 
parafusos, tipo minifix.  
- Base pés metálicos com estruturas em 
formato de “L”, composta por 2 colunas 
verticais paralelas em tubo oblongo 
25x60mm chapa espessura 1,5mm com 
tampa de fechamento interno fixo e externo 
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removível chapa espessura 1,5 mm para 
passagem de fiação; parte superior composta 
de tubo 30x20mm, na parte inferior 
composta de tubo oblongo 25x60mm chapa 
espessura 1,5mm com ponteiras encaixadas 
na face externa do tubo, fixada através de 
sapatas niveladoras, com parafuso em aço, 
ambas injetadas em poliestireno auto-
impacto. A estrutura é fixada ao painel 
frontal por sistema de minifix e no tampo 
com parafusos 4,8 x 40 mm auto atarraxante, 
cabeça panela philips.  
- Gaveteiro fixo duas gavetas com caixa e 
frente de gavetas em MDF 18 mm com 
revestimento em ambas as faces em 
melamínico de baixa pressão na cor cinza 
cristal fixado ao tampo da mesa no lado 
esquerdo. As frentes de gavetas deverão ter 
as bordas boleadas em 90° em post forming e 
laterais encabeçamento em fita PVC 2 mm. 
Gaveta com quadro e fundo em chapa 
metálica em aço laminada a frio 0,75mm de 
espessura, dobrada e soldada com medidas 
aproximada corpo 36 cm (Larg.) x 40 cm 
(prof.) 8 cm (alt) com tratamento anti-
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ferruginoso e pintura epóxi pó. Possuir 
fechadura lateral com chave articulável anti-
quebra com fechamento simultâneo nas 2 
gavetas com 02 chaves.. As gavetas devem 
ser deslizantes sobre trilhos em aço leve 
branco e suave deslizamento, que permita a 
abertura total da gaveta. Os puxadores para 
as gavetas devem ser do tipo concha em aço 
escovado 9,6mm, em todas as gavetas.  
- Considerando a necessidade de adequação 
das mesas nas salas, fica determinado que o 
posicionamento do suporte retrátil para 
teclado, furo no tampo, gaveteiro fixo de 02 
gavetas discriminados acima deverão ser 
invertidos de lado levando em conta o 
percentual de 50% do total das quantidades 
do item.  
- A mesa, depois de montada, devido ao 
trabalho a que de destina, não poderá 
apresentar afrouxamentos, devendo ser firme 
e resistente a esforços e suportar peso  
- Os travamentos devem ter acabamento em 
ponteiras plásticas, nas suas extremidades e 
sapatas reguladoras de altura, na parte 
inferior com 1cm de altura, na mesma cor da 
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estrutura.  
-  Todos os componentes metálicos devem 
ser tratados por banho de desengraxamento, 
decapagem e fosfatização.  
- Em todos os componentes metálicos deve 
ser aplicada pintura epóxi-pó pelo processo 
de deposição eletrostática com polimerização 
em estufa na cor cinza cristal.  
- Toda estrutura deve possuir acabamento e 
todos os componentes em nylon, 
polipropileno, poliestireno e poliéster devem 
ser na cor cinza cristal. 

30 

MESA RETANGULAR MEDINDO 
140X75X75 COM GAVETEIRO FIXO 02 
GAVETAS 
- Tampo confeccionado em MDF 28 mm 
sobreposto à estrutura com revestimento na 
face superior em melamínico de alta pressão 
e face inferior em melamínico de baixa 
pressão sendo ambas as faces na cor cinza 
cristal. 
-  Medidas externas aproximadas: 140 cm 
(comp.) x 75 cm (larg.) x 75 cm (alt.) 
-  As bordas frontais deverão ser boleadas, 
em 180° em post forming, com acabamentos 

05 anos 

UN 244801 1 1 

Subseção 
de 

Tangara 
da Serra 

 

R$ 777,00 R$ 777,00 
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no mesmo padrão da mesa e encabeçamento 
em PVC 3 mm 
- As mesas deverão constituir peças sólidas e 
resistentes, sem folgas no entalhes, e não 
deverão apresentar, em qualquer de suas 
partes, empenamentos e deformações. 
- Painel frontal confeccionado em MDF 18 
mm de 0,41 cm que deverão ter recuo de 
17cm em relação à frente da mesa e ser 
fixados entre pés da estrutura por meio de 
parafusos, tipo minifix.  
- Base pés metálicos com estruturas em 
formato de “L”, composta por 2 colunas 
verticais paralelas em tubo oblongo 
25x60mm chapa espessura 1,5mm com 
tampa de fechamento interno fixo e externo 
removível chapa espessura 1,5 mm para 
passagem de fiação; parte superior composta 
de tubo 30x20mm, na parte inferior 
composta de tubo oblongo 25x60mm chapa 
espessura 1,5mm com ponteiras encaixadas 
na face externa do tubo, fixada através de 
sapatas niveladoras, com parafuso em aço, 
ambas injetadas em poliestireno auto-
impacto. A estrutura é fixada ao painel 
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frontal por sistema de minifix e no tampo 
com parafusos 4,8 x 40 mm auto atarraxante, 
cabeça panela philips.  
- Gaveteiro fixo duas gavetas com caixa e 
frente de gavetas em MDF 18 mm com 
revestimento em ambas as faces em 
melamínico de baixa pressão na cor cinza 
cristal fixado ao tampo da mesa no lado 
esquerdo. As frentes de gavetas deverão ter 
as bordas boleadas em 90° em post forming e 
laterais encabeçamento em fita PVC 2 mm. 
Gaveta com quadro e fundo em chapa 
metálica em aço laminada a frio 0,75mm de 
espessura, dobrada e soldada com medidas 
aproximada corpo 36 cm (Larg.) x 40 cm 
(prof.) 8 cm (alt) com tratamento anti-
ferruginoso e pintura epóxi pó. Possuir 
fechadura lateral com chave articulável anti-
quebra com fechamento simultâneo nas 2 
gavetas com 02 chaves.. As gavetas devem 
ser deslizantes sobre trilhos em aço leve 
branco e suave deslizamento, que permita a 
abertura total da gaveta. Os puxadores para 
as gavetas devem ser do tipo concha em aço 
escovado 9,6mm, em todas as gavetas.  
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- Considerando a necessidade de adequação 
das mesas nas salas, fica determinado que o 
posicionamento do suporte retrátil para 
teclado, furo no tampo, gaveteiro fixo de 02 
gavetas discriminados acima deverão ser 
invertidos de lado levando em conta o 
percentual de 50% do total das quantidades 
do item.  
- A mesa, depois de montada, devido ao 
trabalho a que de destina, não poderá 
apresentar afrouxamentos, devendo ser firme 
e resistente a esforços e suportar peso  
- Os travamentos devem ter acabamento em 
ponteiras plásticas, nas suas extremidades e 
sapatas reguladoras de altura, na parte 
inferior com 1cm de altura, na mesma cor da 
estrutura.  
-  Todos os componentes metálicos devem 
ser tratados por banho de desengraxamento, 
decapagem e fosfatização.  
- Em todos os componentes metálicos deve 
ser aplicada pintura epóxi-pó pelo processo 
de deposição eletrostática com polimerização 
em estufa na cor cinza cristal.  
- Toda estrutura deve possuir acabamento e 
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todos os componentes em nylon, 
polipropileno, poliestireno e poliéster devem 
ser na cor cinza cristal. 

31 

MESA RETANGULAR MEDINDO 
140X75X75 COM GAVETEIRO FIXO 02 
GAVETAS 
- Tampo confeccionado em MDF 28 mm 
sobreposto à estrutura com revestimento na 
face superior em melamínico de alta pressão 
e face inferior em melamínico de baixa 
pressão sendo ambas as faces na cor cinza 
cristal. 
-  Medidas externas aproximadas: 140 cm 
(comp.) x 75 cm (larg.) x 75 cm (alt.) 
-  As bordas frontais deverão ser boleadas, 
em 180° em post forming, com acabamentos 
no mesmo padrão da mesa e encabeçamento 
em PVC 3 mm 
- As mesas deverão constituir peças sólidas e 
resistentes, sem folgas no entalhes, e não 
deverão apresentar, em qualquer de suas 
partes, empenamentos e deformações. 
- Painel frontal confeccionado em MDF 18 
mm de 0,41 cm que deverão ter recuo de 
17cm em relação à frente da mesa e ser 

05 anos 

UN 244801 2 2 
Subseção 
de Sinop 

 

R$ 777,00 R$ 1.554,00 
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fixados entre pés da estrutura por meio de 
parafusos, tipo minifix.  
- Base pés metálicos com estruturas em 
formato de “L”, composta por 2 colunas 
verticais paralelas em tubo oblongo 
25x60mm chapa espessura 1,5mm com 
tampa de fechamento interno fixo e externo 
removível chapa espessura 1,5 mm para 
passagem de fiação; parte superior composta 
de tubo 30x20mm, na parte inferior 
composta de tubo oblongo 25x60mm chapa 
espessura 1,5mm com ponteiras encaixadas 
na face externa do tubo, fixada através de 
sapatas niveladoras, com parafuso em aço, 
ambas injetadas em poliestireno auto-
impacto. A estrutura é fixada ao painel 
frontal por sistema de minifix e no tampo 
com parafusos 4,8 x 40 mm auto atarraxante, 
cabeça panela philips.  
- Gaveteiro fixo duas gavetas com caixa e 
frente de gavetas em MDF 18 mm com 
revestimento em ambas as faces em 
melamínico de baixa pressão na cor cinza 
cristal fixado ao tampo da mesa no lado 
esquerdo. As frentes de gavetas deverão ter 
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as bordas boleadas em 90° em post forming e 
laterais encabeçamento em fita PVC 2 mm. 
Gaveta com quadro e fundo em chapa 
metálica em aço laminada a frio 0,75mm de 
espessura, dobrada e soldada com medidas 
aproximada corpo 36 cm (Larg.) x 40 cm 
(prof.) 8 cm (alt) com tratamento anti-
ferruginoso e pintura epóxi pó. Possuir 
fechadura lateral com chave articulável anti-
quebra com fechamento simultâneo nas 2 
gavetas com 02 chaves.. As gavetas devem 
ser deslizantes sobre trilhos em aço leve 
branco e suave deslizamento, que permita a 
abertura total da gaveta. Os puxadores para 
as gavetas devem ser do tipo concha em aço 
escovado 9,6mm, em todas as gavetas.  
- Considerando a necessidade de adequação 
das mesas nas salas, fica determinado que o 
posicionamento do suporte retrátil para 
teclado, furo no tampo, gaveteiro fixo de 02 
gavetas discriminados acima deverão ser 
invertidos de lado levando em conta o 
percentual de 50% do total das quantidades 
do item.  
- A mesa, depois de montada, devido ao 
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trabalho a que de destina, não poderá 
apresentar afrouxamentos, devendo ser firme 
e resistente a esforços e suportar peso  
- Os travamentos devem ter acabamento em 
ponteiras plásticas, nas suas extremidades e 
sapatas reguladoras de altura, na parte 
inferior com 1cm de altura, na mesma cor da 
estrutura.  
-  Todos os componentes metálicos devem 
ser tratados por banho de desengraxamento, 
decapagem e fosfatização.  
- Em todos os componentes metálicos deve 
ser aplicada pintura epóxi-pó pelo processo 
de deposição eletrostática com polimerização 
em estufa na cor cinza cristal.  
- Toda estrutura deve possuir acabamento e 
todos os componentes em nylon, 
polipropileno, poliestireno e poliéster devem 
ser na cor cinza cristal. 

VALOR TOTAL ESTIMADO (dez mil e noventa reais e cinqüenta centavos) R$ 10.090,50 
LOTE 06 

32 

BEBEDOURO garrafão; tipo coluna; duas 
torneiras. Água natural e gelada; torneiras 
em plástico abs de fácil manuseio e 
substituição pela parte frontal; capacidade de 

02 anos 

UN 382327 3 6 Sede 

R$ 550,00 R$ 3.300,00 
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refrigeração mínima de 1,20 litros/hora; 
compressor de fabricante certificado e de 
qualidade assegurada; suportar garrafões de 
10 ou 20 litros; reservatório de água em 
plástico atóxico (polietileno); pingadeira 
removível; termostato para controle de 
temperatura; baixo consumo de energia; pés 
antiderrapantes; laterais em chapa de aço 
tratada e pintada na cor branca; tensão de 
alimentação de 127v 

33 

BEBEDOURO garrafão; tipo coluna; duas 
torneiras. Água natural e gelada; torneiras 
em plástico abs de fácil manuseio e 
substituição pela parte frontal; capacidade de 
refrigeração mínima de 1,20 litros/hora; 
compressor de fabricante certificado e de 
qualidade assegurada; suportar garrafões de 
10 ou 20 litros; reservatório de água em 
plástico atóxico (polietileno); pingadeira 
removível; termostato para controle de 
temperatura; baixo consumo de energia; pés 
antiderrapantes; laterais em chapa de aço 
tratada e pintada na cor branca; tensão de 
alimentação de 127v 

02 anos 

UN 382327 1 1 
Barra do 
Garças 

 

R$ 550,00 R$ 550,00 



 
 

 

188 

 
Av. Presidente Marques, 59 – Goiabeiras – CEP: 78.032 -010 - Cuiabá-MT - FONE: (065) 3623-4075 

E-mail: pregoeira01@coren-mt.com.br - CNPJ 08.336.841/0001-86 - www.coren-mt.gov.br 

34 

BEBEDOURO garrafão; tipo coluna; duas 
torneiras. Água natural e gelada; torneiras 
em plástico abs de fácil manuseio e 
substituição pela parte frontal; capacidade de 
refrigeração mínima de 1,20 litros/hora; 
compressor de fabricante certificado e de 
qualidade assegurada; suportar garrafões de 
10 ou 20 litros; reservatório de água em 
plástico atóxico (polietileno); pingadeira 
removível; termostato para controle de 
temperatura; baixo consumo de energia; pés 
antiderrapantes; laterais em chapa de aço 
tratada e pintada na cor branca; tensão de 
alimentação de 127v 

02 anos 

UN 382327 1 1 
Cáceres 

 

R$ 550,00 R$ 550,00 

VALOR TOTALESTIMADO (quatro mil e quatrocentos reais) R$ 4.400,00 
LOTE 07 

40 

PAINEL ELETRONICO DE SENHA - 
CONJUNTO DE PAINEL COM 
IMPRESSORA, TÉRMICA E SUPORTE 
PEDESTAL. CAPACIDADE DE ATÉ 6 
MOTIVOS PREFERENCIAIS, 
IMPRESSÃO COM TEXTO 
PERSONALIZADO, COMUNICAÇÃO 
ENTRE IMPRESSORA E PAINEL SEM 
FIO, PAINEL COM 3 NÚMEROS EM 

01 ano 

UN 137600 01 01 SEDE 

R$ 2.531,00 R$ 2.531,00 
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DISPLAYS DE 4 POLEGADAS, 
INDICADOR DE GUICHÊ/CAIXA EM 
DISPLAY DE 2 POLEGADAS, 
ACOMPANHA 12 CONTROLES 
(EXPANSÍVEL ATÉ 9), FUNÇÃO 
AVANÇO , RECUO, CHAMA , REPETE E 
ZERA, ALIMENTAÇÃO DO PAINEL 
110/220V (AUTOMÁTICO) 

41 

PAINEL ELETRONICO DE SENHA - 
CONJUNTO DE PAINEL COM 
IMPRESSORA, TÉRMICA E SUPORTE 
PEDESTAL. CAPACIDADE DE ATÉ 6 
MOTIVOS PREFERENCIAIS, 
IMPRESSÃO COM TEXTO 
PERSONALIZADO, COMUNICAÇÃO 
ENTRE IMPRESSORA E PAINEL SEM 
FIO, PAINEL COM 3 NÚMEROS EM 
DISPLAYS DE 4 POLEGADAS, 
INDICADOR DE GUICHÊ/CAIXA EM 
DISPLAY DE 2 POLEGADAS, 
ACOMPANHA 12 CONTROLES 
(EXPANSÍVEL ATÉ 9), FUNÇÃO 
AVANÇO , RECUO, CHAMA , REPETE E 
ZERA, ALIMENTAÇÃO DO PAINEL 
110/220V (AUTOMÁTICO) 

01 ano 

UN 137600 0 01 
Barra do 
Garças 

 

R$ 2.531,00 R$ 2.531,00 
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42 

PAINEL ELETRONICO DE SENHA - 
CONJUNTO DE PAINEL COM 
IMPRESSORA, TÉRMICA E SUPORTE 
PEDESTAL. CAPACIDADE DE ATÉ 6 
MOTIVOS PREFERENCIAIS, 
IMPRESSÃO COM TEXTO 
PERSONALIZADO, COMUNICAÇÃO 
ENTRE IMPRESSORA E PAINEL SEM 
FIO, PAINEL COM 3 NÚMEROS EM 
DISPLAYS DE 4 POLEGADAS, 
INDICADOR DE GUICHÊ/CAIXA EM 
DISPLAY DE 2 POLEGADAS, 
ACOMPANHA 12 CONTROLES 
(EXPANSÍVEL ATÉ 9), FUNÇÃO 
AVANÇO , RECUO, CHAMA , REPETE E 
ZERA, ALIMENTAÇÃO DO PAINEL 
110/220V (AUTOMÁTICO) 

01 ano 

UN 137600 0 01 Cáceres 

R$ 2.531,00 R$ 2.531,00 

43 

PAINEL ELETRONICO DE SENHA - 
CONJUNTO DE PAINEL COM 
IMPRESSORA, TÉRMICA E SUPORTE 
PEDESTAL. CAPACIDADE DE ATÉ 6 
MOTIVOS PREFERENCIAIS, 
IMPRESSÃO COM TEXTO 
PERSONALIZADO, COMUNICAÇÃO 
ENTRE IMPRESSORA E PAINEL SEM 

01 ano 

UN 137600 0 01 
Rondonó

polis 
 

R$ 2.531,00 R$ 2.531,00 
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FIO, PAINEL COM 3 NÚMEROS EM 
DISPLAYS DE 4 POLEGADAS, 
INDICADOR DE GUICHÊ/CAIXA EM 
DISPLAY DE 2 POLEGADAS, 
ACOMPANHA 12 CONTROLES 
(EXPANSÍVEL ATÉ 9), FUNÇÃO 
AVANÇO , RECUO, CHAMA , REPETE E 
ZERA, ALIMENTAÇÃO DO PAINEL 
110/220V (AUTOMÁTICO) 

44 

PAINEL ELETRONICO DE SENHA - 
CONJUNTO DE PAINEL COM 
IMPRESSORA, TÉRMICA E SUPORTE 
PEDESTAL. CAPACIDADE DE ATÉ 6 
MOTIVOS PREFERENCIAIS, 
IMPRESSÃO COM TEXTO 
PERSONALIZADO, COMUNICAÇÃO 
ENTRE IMPRESSORA E PAINEL SEM 
FIO, PAINEL COM 3 NÚMEROS EM 
DISPLAYS DE 4 POLEGADAS, 
INDICADOR DE GUICHÊ/CAIXA EM 
DISPLAY DE 2 POLEGADAS, 
ACOMPANHA 12 CONTROLES 
(EXPANSÍVEL ATÉ 9), FUNÇÃO 
AVANÇO , RECUO, CHAMA , REPETE E 
ZERA, ALIMENTAÇÃO DO PAINEL 

01 ano 

UN 137600 0 01 
 

Sinop 
 

R$ 2.531,00 R$ 2.531,00 
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110/220V (AUTOMÁTICO) 

45 

PAINEL ELETRONICO DE SENHA - 
CONJUNTO DE PAINEL COM 
IMPRESSORA, TÉRMICA E SUPORTE 
PEDESTAL. CAPACIDADE DE ATÉ 6 
MOTIVOS PREFERENCIAIS, 
IMPRESSÃO COM TEXTO 
PERSONALIZADO, COMUNICAÇÃO 
ENTRE IMPRESSORA E PAINEL SEM 
FIO, PAINEL COM 3 NÚMEROS EM 
DISPLAYS DE 4 POLEGADAS, 
INDICADOR DE GUICHÊ/CAIXA EM 
DISPLAY DE 2 POLEGADAS, 
ACOMPANHA 12 CONTROLES 
(EXPANSÍVEL ATÉ 9), FUNÇÃO 
AVANÇO , RECUO, CHAMA , REPETE E 
ZERA, ALIMENTAÇÃO DO PAINEL 
110/220V (AUTOMÁTICO) 

01 ano 

UN 137600 01 01 
Tangará 
da Serra 

R$ 2.531,00 R$ 2.531,00 

VALOR TOTAL ESTIMADO (quinze mil e cento e oitenta e seis reais) R$ 15.186,00 
LOTE 08 

47 

 SMART TV LED 32 . TELEVISÃO 32 
POLEGADAS LED FULL HD SMART 
TV CARACTERÍSTICAS: RESOLUÇÃO 
1336x768, LINHAS; TAMANHO DA 
TELA 32' ; FULL HD; CONVERSOR 

01 ano 

UN 387958 1 3 
SEDE 

 

R$ 1.189,50 R$ 3.568,50 
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PARA TV DIGITAL INTEGRADO; 
ESTÉREO; FUNÇÃO SAP; CONTROLE 
REMOTO; ENTRADA USB; ENTRADAS . 
HDMI; COR PRETA. 

48 

 SMART TV LED 32 . TELEVISÃO 32 
POLEGADAS LED FULL HD SMART 
TV CARACTERÍSTICAS: RESOLUÇÃO 
1336x768, LINHAS; TAMANHO DA 
TELA 32' ; FULL HD; CONVERSOR 
PARA TV DIGITAL INTEGRADO; 
ESTÉREO; FUNÇÃO SAP; CONTROLE 
REMOTO; ENTRADA USB; ENTRADAS . 
HDMI; COR PRETA. 

01 ano 

UN 387958 1 1 
Barra do 
Garças 

 

R$ 1.189,50 R$ 1.189,50 

49 

 SMART TV LED 32 . TELEVISÃO 32 
POLEGADAS LED FULL HD SMART 
TV CARACTERÍSTICAS: RESOLUÇÃO 
1336x768, LINHAS; TAMANHO DA 
TELA 32' ; FULL HD; CONVERSOR 
PARA TV DIGITAL INTEGRADO; 
ESTÉREO; FUNÇÃO SAP; CONTROLE 
REMOTO; ENTRADA USB; ENTRADAS . 
HDMI; COR PRETA. 

01 ano 

UN 387958 1 1 Cáceres 

R$ 1.189,50 R$ 1.189,50 

50 
 SMART TV LED 32 . TELEVISÃO 32 
POLEGADAS LED FULL HD SMART 
TV CARACTERÍSTICAS: RESOLUÇÃO 

01 ano 
UN 387958 1 1 

Rondonó
polis 

 

R$ 1.189,50 R$ 1.189,50 
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1336x768, LINHAS; TAMANHO DA 
TELA 32' ; FULL HD; CONVERSOR 
PARA TV DIGITAL INTEGRADO; 
ESTÉREO; FUNÇÃO SAP; CONTROLE 
REMOTO; ENTRADA USB; ENTRADAS . 
HDMI; COR PRETA. 

51 

 SMART TV LED 32 . TELEVISÃO 32 
POLEGADAS LED FULL HD SMART 
TV CARACTERÍSTICAS: RESOLUÇÃO 
1336x768, LINHAS; TAMANHO DA 
TELA 32' ; FULL HD; CONVERSOR 
PARA TV DIGITAL INTEGRADO; 
ESTÉREO; FUNÇÃO SAP; CONTROLE 
REMOTO; ENTRADA USB; ENTRADAS . 
HDMI; COR PRETA. 

01 ano 

UN 387958 1 1 
 

Sinop 
 

R$ 1.189,50 R$ 1.189,50 

52 

 SMART TV LED 32 . TELEVISÃO 32 
POLEGADAS LED FULL HD SMART 
TV CARACTERÍSTICAS: RESOLUÇÃO 
1336x768, LINHAS; TAMANHO DA 
TELA 32' ; FULL HD; CONVERSOR 
PARA TV DIGITAL INTEGRADO; 
ESTÉREO; FUNÇÃO SAP; CONTROLE 
REMOTO; ENTRADA USB; ENTRADAS . 
HDMI; COR PRETA. 

01 ano 

UN 387958 1 1 
Tangará 
da Serra 

R$ 1.189,50 R$ 1.189,50 

VALOR TOTAL ESTIMADO (nove mil e quinhentos e dezesseis reais). R$ 9.516,00 
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LOTE 09 

53 

Suporte fixo universal para TVs LCD, 
LED, PLASMA ou 3D, de 14 a 84, cor 
preto, capaz de suportar no mínimo 100 kg, 
com todos os parafusos para instalação. 

03 anos 

UN 417652 2 3 SEDE 

R$ 63,91 R$ 191,73 

54 

Suporte fixo universal para TVs LCD, 
LED, PLASMA ou 3D, de 14 a 84, cor 
preto, capaz de suportar no mínimo 100 kg, 
com todos os parafusos para instalação. 

03 anos 

UN 417652 1 1 
Barra do 
Garças 

 

R$ 63,91 R$ 63,91 

55 

Suporte fixo universal para TVs LCD, 
LED, PLASMA ou 3D, de 14 a 84, cor 
preto, capaz de suportar no mínimo 100 kg, 
com todos os parafusos para instalação. 

03 anos 

UN 417652 1 1 Cáceres 

R$ 63,91 R$ 63,91 

56 

Suporte fixo universal para TVs LCD, 
LED, PLASMA ou 3D, de 14 a 84, cor 
preto, capaz de suportar no mínimo 100 kg, 
com todos os parafusos para instalação. 

03 anos 

UN 417652 1 1 
Rondonó

polis 
 

R$ 63,91 R$ 63,91 

57 

Suporte fixo universal para TVs LCD, 
LED, PLASMA ou 3D, de 14 a 84, cor 
preto, capaz de suportar no mínimo 100 kg, 
com todos os parafusos para instalação. 

03 anos 

UN 417652 1 1 
Sinop 

 

R$ 63,91 R$ 63,91 

58 

Suporte fixo universal para TVs LCD, 
LED, PLASMA ou 3D, de 14 a 84, cor 
preto, capaz de suportar no mínimo 100 kg, 
com todos os parafusos para instalação. 

03 anos 

UN 417652 1 1 
Tangará 
da Serra 

R$ 63,91 R$ 63,91 
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VALOR TOTAL ESTIMADO (quinhentos e onze reais e vinte e oito centavos) R$ 511,28 
Valor Global Estimado R$ 354.440,35 (trezentos e cinqüenta e quatro mil e quatrocentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos). 

 
Obs: Os itens estão de forma aleatória, devido a classificação dos lotes. 

 
As especificações divergentes com o comprasnet seguir as especificações do Anexo I-A 
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ANEXO I-B 
FIGURAS MERAMENTE ILUSTRATIVAS 

 
Item -01 
Mesa em L, tipo estação de 
trabalho, cor gelo e cinza, 
com 3 ( três) gavetas com 
chave... 

_____________________________________________________________________ 

 Item -02 

Caldeira fixa, espaldar médio, com braços... 
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Item-08 Cadeira  secretária executiva com coluna a gás... 



 
 

 

199 

 
Av. Presidente Marques, 59 – Goiabeiras – CEP: 78.032 -010 - Cuiabá-MT - FONE: (065) 3623-4075 

E-mail: pregoeira01@coren-mt.com.br - CNPJ 08.336.841/0001-86 - www.coren-mt.gov.br 

Item-10 Cadeira escritório 
giratória ergonômica com braços... 
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Item-14 Armário de aço 2 
portas... 
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Item- 17 Mesa reta dimensões 800 x 600 x 740 mm( LxPxA)... 
______________________________________________________________________
_______ 
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Item-21  Gaveteiro móvel medidas 400 x 550 x 650 mm (LxPxA)... 
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Item – 22 Longarina 03 lugares com braços fixo americano... 
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Item – 28 Mesa retangular medindo 140 x 75 x 75 mm com duas gaveteiro fixo 02 
gavetas... 
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Item – 32 Bebedouro garrafão tipo coluna, duas torneiras, água natural e gelada... 
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Item – 35 Nobreak- NO-BREAK de 1200va... 

 
Item – 36 Desktop intermediário... 
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Item – 37 Balcão para atendimento ao público... 
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Item – 38 Biombo triplo... 
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Item  - 39 Estação de trabalho medindo 1400 x 600 x 1200 x 600 x 750 mm... 

 
Item – 40 Painel eletrônico de senha... 
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Item – 46 Conjunto de arquivo deslizante... 

 
Item – 47 Smart  TV led 32... 
 

 
 Item – 53 Suporte fixo universal para TVs LCD, LED, PLASMA ou 3D, de 14 a 84 
polegadas. 
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ANEXO II  
IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

CONSELHO REGIONALD E ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019 
Processo Administrativo: 49/2018 

 
 
 

 
DADOS A SEREM PREENCHIDOS PELA LICITANTE 

01 – RAZÃO SOCIAL:_______________________________________________ 

02 – FANTASIA: ____________________________ CNPJ: _________________ 

03 – ENDEREÇO: _________________________________ BAIRRO: _________ 

04 – CIDADE: _____________________________ UF: _______ CEP: ________ 

05 – FONE: (_____) ____________________ FAX: (_____) _________________ 

06 – E-MAIL: ____________________________ SITE: http://____________________ 

07 – BANCO/AGÊNCIA: ______________________ N° CONTA: _____________ 

08 – AGÊNCIA/CÓDIGO: __________________________ PRAÇA: ___________ 

09 – NOME E CPF DA PESSOA RESPONSÁVEL PELA EMPRESA: 

___________________________________________ 

10 – NOME E CPF DA PESSOA PARA CONTATO E INFORMAÇÃO SOBRE A COTAÇÃO E/OU 

REPRESENTANTE NESTA PRAÇA: ___________________________ FONE: ____________ 

11 - CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: ___________________________________ 

12 - PRAZO DE ENTREGA:__________________________ 

13 - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _______ 

“DECLARO QUE CONHEÇO E ACEITO AS CONDIÇÕES 

CONTIDAS NESTE EDITAL” 

__________________________________ 

Assinatura identificada da licitante 

 
 

Obs: Ao usar os modelos como anexo retirar o timbre do Coren-MT. 
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ANEXO III  

PLANILHA PARA FORMAÇÃO DE PREÇOS/PROPOSTA COMERCIAL 
(MODELO) 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

CONSELHO REGIONALD E ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019 
Processo Administrativo n.º 49/2018 

 
 
 
ITEM  ESPECIFICAÇÃO GARANTIA 

 
UNID VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

      
 
OU  
 
GRUPO ESPECIFICAÇÃO GARANTIA 

 
UNID VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

      
 
 
Valor da proposta R$ _____________________________ 
 
 
Na proposta de preço estão inclusos todos os custos necessários ao atendimento do objeto, 
inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, taxas, transportes, 
garantia, e seguros incidentes ou que venham a incidir sobre o fornecimento. 
 
 
 
(local),     /          /2019 
 
 

 
 

_________________________________________ 
Carimbo / Assinatura licitante 
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ANEXO IV  
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
(Identificação completa do representante da licitante), como representante 
devidamente constituído de (Identificação completa da licitante ou do 
Consórcio) doravante denominado (Licitante / Consórcio), para fins do disposto 
no item 9.2 do Edital do Pregão Eletrônico SRP 01/2019, declara, sob as 
penas da lei, nos termos do Decreto 3931/2001 e do art. 299 do Código Penal 
Brasileiro, que: 
 
(a) tem total ciência e conhecimento que esta licitação se trata de Sistema de 
Registro de Preços; 
(b) que tem conhecimento de que os preços por ele fornecidos e 
posteriormente registrados nesta Ata ficarão válidos para o Órgão por um 
período de 12 meses; 
(c) que, tem ciência do artigo 7º do Decreto 3931/2001: “A existência de preços 
registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles 
poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a 
aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro a 
preferência de fornecimento em igualdade de condições”. 
(d) que tem conhecimento total do conteúdo da Minuta da Ata de Registro de 
Preços anexa ao Edital e total concordância com seus termos. 
(e) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que 
detém plenos poderes e informações para firmá-la. 
 
 

(local) ,          /       /2019 
 
 
 

___________________________________________________ 
Carimbo/ assinatura representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da 

licitação, (com identificação completa) – Obs.: emitir em papel que identifique a 
licitante. 
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ANEXO V 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º ........./2019 
Pregão Eletrônico SRP N. 01/2019 

 
O Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso, com sede no(a) Rua 
Presidente Marques, 59, Goiabeiras, na cidade de Cuiabá/MT, inscrito(a) no 
CNPJ/MF sob o nº 08.336.841/0001-86, neste ato representado(a) pelo(a) 
Presidente, Dr. Antônio César Ribeiro, brasileiro, solteiro, enfermeiro, 
devidamente inscrito nos quadros do COREN/MT sob o nº. 47.954 e do CPF nº. 
317.795.731-20, residente e domiciliado em Cuiabá/MT considerando o 
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para 
REGISTRO DE PREÇOS nº 01/2019, processo administrativo n.º 49/2018, 
RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) 
nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  
quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, 
sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e 
em conformidade com as disposições a seguir: 
 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a 
eventual Registro de Preço para aquisição de Mobílias e Equipamentos 
para Subseções e Sede do Coren/MT especificado(s) no(s) item(ns) ou 
grupo .......... do .......... Termo de Referência, anexo I  do edital de Pregão 
nº ........../2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta 
vencedora, independentemente de transcrição. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, 
fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as 
que seguem:  

Item
TR 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 
 

X 
Especificaç
ão 

Marca  
(se exigida 
no edital) 

Garantia  Unidade Quantidade Valor 
Um 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 
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Ou  
 
Grup

o 
TR 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 
 

X 
Especificaç
ão 

Marca  
(se exigida 
no edital) 

Garantia  Unidade Quantidad
e 

Valor 
Um R$ 

Valor 
Total 
R$ 

        
 

Nota Explicativa:Observar o disposto no Decreto nº 5.450/05, art. 25, § 7º: “No 
pregão, na forma eletrônica, realizado para o sistema de registro de preços, 
quando a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total 
estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser 
convocados tantos licitantes quantos forem necessários para alcançar o total 
estimado, observado o preço da proposta vencedora.” 

 

Nota Explicativa: Nos termos do Parecer nº 00001/2016/CPLCA/CGU/AGU 
não cabe reajuste, repactuação ou reequilíbrio econômico em relação à Ata de 
Registro de Preços, uma vez que esses institutos estão relacionados à 
contratação (contrato administrativo em sentido amplo).  

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

4.1    Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente 
desta licitação. 

4. VALIDADE DA ATA  

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a 
partir do(a) assinatura, não podendo ser prorrogada. 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO 

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, 
em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar 
a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de 
eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o 
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custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as 
negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado 
no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) 
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores 
praticados pelo mercado. 

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado 
pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidade. 

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem 
reduzir seus preços aos valores de mercado observará a 
classificação original. 

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços 
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão 
gerenciador poderá: 

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a 
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem 
aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados; e 

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual 
oportunidade de negociação. 

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá 
proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as 
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente 
no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese 
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 

5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de 
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e 
órgão(s) participante(s). 
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5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 
6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

5.9.1. por razão de interesse público; ou 

5.9.2. a pedido do fornecedor.  

6. DAS PENALIDADES 

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará 
aplicação das penalidades estabelecidas no Edital. 

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das 
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de 
registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas 
hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos 
órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante 
a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 
7.892/2013). 

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador 
qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, 
dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento 
do registro do fornecedor. 

 
7. CONDIÇÕES GERAIS 

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para 
entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do 
fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, 
encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata 
de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 
da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13. 

7.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só 

será admitida a contratação dos itens nas seguintes hipóteses. 
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7.3.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as 

proporções de quantitativos definidos no certame; ou 

7.3.2. contratação de item isolado para o qual o preço unitário 

adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o 

mesmo item na fase de lances. 

7.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a 

relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços 

iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de 

Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 

2014. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) 
vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas 
partes. 
  

Local e data 
Assinaturas 

 
Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) 

fornecedor(s) registrado(s) 
 


