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PODER EXECUTIVO

ATOS DO PREFEITO MUNICIPAL
 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO Nº 8.128, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022.       
 

Altera o Decreto nº 5.466, de 30 de setembro 
de 2008, que estabeleceu a afetação do 

imóvel que menciona, às atividades de 

natureza pública. 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere 

a Lei Orgânica deste Município, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º O art. 2º do Decreto nº 5.466, de 30 de setembro de 2008, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 “Art. 2º O imóvel localizado na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, nº 131, 
Parque Duque de Caxias, 1º Distrito, Município de Duque de Caxias, 

descrito no art. 1º deste Decreto, poderá ser cedido, no todo ou em parte, 

a atividades de Órgãos Municipais e Estaduais.” 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 09 de fevereiro de 2022. 

 
WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
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DECRETO Nº 8.129, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022. 

Dispõe sobre a Desocupação e/ou 
Desapropriação dos Terrenos Baldios ou 
Abandonados. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, usando de atribuição que lhe confere o 

art. 8º, XIII, da Lei Orgânica deste Município, 

Considerando o Processo Administrativo nº 007/000249/2022; 

Considerando que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando o 

atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao 

desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas em Lei, em 

especial o art. 39 do Estatuto da Cidade; 

Considerando que entende-se por terreno baldio/abandonado uma área que não tem a 

utilização e nem o cuidado devido, contribuindo para a proliferação de doenças e prejudicando a 

saúde e o bem estar da população e ainda os terrenos sem construções, os terrenos com 

construções e desabitados, 

DECRETA: 

Art. 1º Para efeitos deste Decreto, entende-se por terrenos baldios, os terrenos sem 

construções; os terrenos com construções e desabitados; e os imóveis e os terrenos não 

habitados, que contribuem para a proliferação de doenças e prejudicando a saúde da vizinhança. 

Parágrafo único. Não será permitida, em qualquer outra hipótese a existência de 

terrenos cobertos de matos ou servindo de depósito de resíduos ou entulhos. 

Art. 2º O Proprietário que não efetuar a manutenção periódica dos terrenos baldios ou 

abandonados será intimado pela Secretaria Municipal de Urbanismo a providenciar a devida 

limpeza e isolamento dos terrenos. 
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§1º A notificação se dará por meio de placa afixada no próprio imóvel para que o 

proprietário tome as medidas cabíveis. 

§2º No prazo de 10 (dez) dias, a partir da notificação, o Proprietário que não tiver 

cumprido o disposto no caput deste artigo, sofrerá intervenção do município sob a propriedade 

conforme previsto na Constituição Federal, no Código Civil, no Estatuto da Cidade e no Decreto 

Lei nº 3365, de 1941. 

Art. 3º O imóvel urbano que o proprietário abandonar, com a intenção de não mais o 

conservar em seu patrimônio, e que se não encontrar na posse de outrem, poderá ser 

arrecadado, como bem vago, e passar, 3 (três) anos depois, à propriedade do Município. 

Art. 4º O Município de Duque de Caxias terá direito de apropriar-se de terrenos 

baldios ou abandonados ou sem muro ou sem calçada, e que estejam sendo usados como 

depósito de lixo, propensos à desordem urbana e, sobretudo, à propagação de doenças 

infectocontagiosas. 

§1º Decorrido o prazo de 3 (três) anos sem que o proprietário tenha cumprido a 

obrigação de parcelamento do solo, edificação ou utilização, o Município poderá proceder a 

desocupação/desapropriação do imóvel. 

§2º Na hipótese de o proprietário não cumprir o prazo, o Município se encarregará da 

limpeza e isolamento do imóvel, encaminhando o processo à Procuradoria Geral do Município 

para notificar o infrator, que terá 30 (trinta) dias para depositar o valor da multa e demais 

despesas realizadas pela Prefeitura, sob pena de ter o imóvel inscrito na Dívida Ativa da 

municipalidade. 

Art. 5º A placa de notificação afixada conterá a logomarca da Prefeitura Municipal de 

Duque de Caxias, a logomarca e telefone da Secretaria Municipal de Urbanismo, local e prazo de 

comparecimento, bem como a legislação e o aviso de desocupação/desapropriação. 

Art. 6º Para efeitos deste Decreto, entende-se por limpeza de terrenos: 

I - a capinagem mecânica e/ou manual, roçagem do mato manual e/ou mecânica, 

eventualmente crescido no terreno; e  
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II - remoção de detritos, entulhos e lixos que estejam depositados no terreno baldio. 

Parágrafo único. Fica proibido o emprego de fogo como forma de limpeza na vegetação, 

lixo ou de quaisquer detritos e objetos, nos imóveis edificados e não edificados. 

Art. 7º A fiscalização será exercida através dos agentes da Secretaria Municipal de 

Urbanismo, que ficarão, por este Decreto, incumbidos, dentro do espectro de suas atribuições, 

de realizar inspeções, lavrar notificações, conforme art. 5º deste Decreto, autuar e multar, além 

de outros procedimentos administrativos que se tornarem necessários ao cumprimento da 

presente lei. 

Art. 8º Constatada pela fiscalização a existência de terreno baldio que infrinja ao 

disposto no art. 1º deste Decreto, será lavrado o competente Auto de Infração. 

Parágrafo único. O Auto de Infração, será feito através de placa a ser fixada no imóvel e 

constarão obrigatoriamente: 

I - data e hora da lavratura; 

II - a qualificação do infrator ou infratores e, se existirem, das testemunhas presenciais e 

denunciantes; 

III - a localização do imóvel e a descrição do fato e dos elementos que caracterizam a 

infração; 

IV - o dispositivo legal infringido e a penalidade aplicada; 

V - a intimação do autuado, quando for possível; e 

VI - a assinatura, o nome legível e o cargo da autoridade fiscal que constatou a infração 

e lavrou o Auto.  

Art. 9º Lavrado o Auto de Infração, o proprietário do imóvel ou possuidor será 

notificado para proceder à limpeza do terreno baldio, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

aplicação de multa e/ou desapropriação do bem.  

§1º O prazo fixado para limpeza do terreno baldio é improrrogável. 
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§2º O prazo estabelecido no caput deste artigo poderá ser dispensado nas hipóteses de 

emergência, calamidade pública ou outro fenômeno extraordinário. 

Art. 10. Quando o notificado tomar as providências exigidas, fica ele obrigado a 

comunicar o setor competente do Município para que efetue nova vistoria no local e ateste a 

execução do serviço em campo, o que deverá constar na própria notificação. 

Art. 11. Findo o prazo, fica o Município autorizado a executar os serviços através da 

Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, sem prévio aviso ou interpelação e sem qualquer 

direito a reclamações ficando o proprietário do respectivo terreno obrigado a ressarcir aos cofres 

públicos municipais as despesas efetuadas pelo Município de Duque de Caxias, correndo as 

respectivas despesas por conta do proprietário ou possuidor do imóvel. 

§1º O Infrator não poderá opor qualquer resistência à execução dos serviços referida 

neste artigo, por parte do Município, sob pena de ser requerida força policial e/ou autorização 

judicial. 

§2º Em caso de terreno cercado por qualquer modalidade de construção, poderá o 

Município, efetuar rompimento do cadeado ou outro tipo de tranca/lacre, podendo ainda, 

proceder ao rompimento de qualquer obstáculo (muro e/ou cerca) para efetuar o serviço, objeto 

da notificação. 

§3º Caso seja efetivado qualquer das medidas do §2º deste artigo, o Município não será 

obrigado a reparar ou restituir em valores qualquer dano causado, mediante prévia notificação. 

§4º Os valores dos serviços realizados serão fixados por ato do Poder Executivo 

Municipal. 

Art. 12. Concluídos os trabalhos pelo Município, o infrator será notificado a efetuar o 

pagamento do débito no prazo máximo de 30 (trinta) dias, nos moldes do art. 4º, §2º deste 

Decreto. 

Parágrafo único. Se o pagamento não se realizar no prazo determinado, o mesmo estará 

sujeito à multa de 20% (vinte por cento). 
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Art. 13. O débito não pago nos prazos previstos neste Decreto será inscrito em dívida 

ativa e processada a cobrança administrativa e/ou judicial, acrescido de juros de mora e correção 

monetária, nos termos da Lei. 

Art. 14. Para efeitos deste Decreto, os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua 

contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento. 

Art. 16. As despesas decorrentes deste Decreto correrão por dotações orçamentárias 

próprias. 

Art. 17. O Chefe do Poder Executivo Municipal fixará os valores relativos aos serviços a 

serem executados pelo Município com base neste Decreto, tanto para a roçada 

manual/máquinas em metro quadrado, quando for o caso, bem como para a retirada de lixos e 

entulhos depositados impropriamente por metro cúbico.  

Parágrafo único. Nos valores fixados na forma do caput deste artigo, deverão estar 

computadas as despesas com a remoção dos rejeitos da capinação e limpeza. 

Art. 18. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 10 de fevereiro de 2022. 

 

 

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

Processo n.º 008/003190/2021
Interessado: Maria de Fátima Palla de Araújo
Assunto: Pedido de Exoneração
ACOLHO E DEFIRO
Em 08/02/2022.

Processo n.º 000/055789/2017
Interessado: Sérgio Machado da Silva
Assunto: Demissão 
ACOLHO E DETERMINO
Em 08/02/2022.

Processo n.º 000/001727/2019
Interessado: Isamar Rodrigues
Assunto: Demissão 
ACOLHO E DETERMINO
Em 08/02/2022.

Processo n.º 000/055787/2017
Interessado: Neilair Maura da Silva
Assunto: Demissão 
ACOLHO E DETERMINO
Em 08/02/2022.

Processo n.º 000/061498/2010
Interessado: Luciana da Fonseca
Assunto: Demissão 
ACOLHO E DETERMINO
Em 08/02/2022.

Processo n.º 000/055815/2017
Interessado: Rita de Cassia Motta Vargas
Assunto: Demissão 
ACOLHO E DETERMINO
Em 08/02/2022.

Processo n.º 000/062853/2011
Interessado: Joelson Fernando Soares
Assunto: Demissão 
ACOLHO E DETERMINO
Em 08/02/2022.

Processo n.º 000/062473/2010
Interessado: Roberto Pires de Oliveira Junior
Assunto: Demissão 
ACOLHO E DETERMINO
Em 08/02/2022.

Processo n.º 000/056159/2017
Interessado: Leonardo Cordeiro de Carvalho
Assunto: Demissão 
ACOLHO E DETERMINO
Em 08/02/2022.

Processo n.º 000/055806/2017
Interessado: Marcelo Ferreira de Oliveira
Assunto: Demissão 
ACOLHO E DETERMINO
Em 08/02/2022.

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito MunicipalProcesso n.º 009/016356/2019

Interessado: Geralda Teles de Freitas
Assunto: Isenção de IPTU
DEFIRO
Em 09/02/2022.
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CPL – Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
SETOR DE LICITAÇÕES

À Secretaria Municipal de Governo,

Solicitando a publicação em Boletim  Oficial do A viso, referente 
ao processo n 0 010/001294/2020, que segue abaixo:

A V ISO  DE SU SPEN SÃ O  

PR EG Ã O  E L E T R Ô N IC O  N°: 003/2022  

PR O C E SSO  A D M IN IST R A T IV O  N°: 010/001294/2020

O BJETO: A Q U ISIÇ Ã O  DE K IT S DE U N IFO R M ES E SC O L A R E S, PA RA  
A T E N D E R  À R EDE PÚ B L IC A  M U N IC IPA L  DE EN SIN O  DE D U Q U E DE  
C A X IA S, DE A C O R D O  CO M  E SPE C IFIC A Ç Õ E S E Q U A N T IT A T IV O S  
C O N ST A N T E S NO  TER M O  DE R E FE R Ê N C IA  E SEUS A N E X O S, A T R A V É S  
DO SIST E M A  DE R E G ISTR O  DE PR EÇO S.

M O TIVO : NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES/fidEDíANTE SOLICITAÇÃO DA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM O F íàlO  N ° 286/2022/G S/SM E

R E T IR A D A  DO  ED ITAL: Setor de 
25.215-260 -  Jardim Primavera -  D. 
através do Portal da Transparênci 
Portal de Compras Governamentais:
siasg

IN FO R M A Ç Õ ES: equipepr

ícitações f  End.: Alameda Esmeralda, 206, CEP: 
axias/RJ, mediante apresentação de pen drive, ou 
http://transparencia.diliquedecaxias.ri.gov.br/ ou 
,s://www.gov.br/comprajs/pt-br/sistemas/comprasnet-

v.brduquedec;

R H Ã N IER I  
Pregoeiro Municipal

\ \

Duque de Caxias, 10 de fevereiro de 2022.

PUÕLÍCADO em boletim oficial 
Q E U  < fc /2 0  122.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA DE GOVERNO

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Solicitante: Secretaria Municipal de Governo.

PROCESSO: 003/001352/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO BOX, para atender o Município de Duque de 
Caxias/RJ, através da Secretaria Municipal de Governo, conforme detalhamento descrito no 
Termo de Referência, na forma da Lei 14.133/2021.

FUNDAMENTO LEGAL: ART. 75, INCISO II DA LEI Ne 14.133/2021, côrrKulcro no Parecer ne 
016/2022/DAS/GSA/PGM.

FAVORECIDO: PINBALL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI-EPF 
CNPJ: 05.259.567/0001-09
ENDEREÇO: AV. DAS AMÉRICAS, Ne 1917, LOJA O, BARRA DA TIJUCA, F#0 DE JANEIRO - RJ.
CEP: 22.631-000

luar

/

VALOR GLOBAL - R$ 47.915,00 (Quarenta e sete mil, novecentos e quinze reais).

Em, 10 de Fevereiro de 2022.

DOUGLAS RHANIERI M. DOS S, SANTOS
Presidénte Comissãó Permanente de Licitação 

Secretaria Municipal de Governo

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA DE GOVERNO

À Secretaria M un ic ipa l de Governo,

Solicitam os a publicação em Boletim  Oficial do Aviso, referente ao processo n5 
013/000964/2021, que segue abaixo:

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de serviços contínuos de 
recomposição e limpeza de drenagem superficial, instalações hidro sanitária, base e vias, 
usinagem, transporte e aplicação mecânica de Massa Grossa, em diversos logradouros do 
município de Duque de Caxias/RJ, através do Sistema de Registro de Preços, conform e 
condições, especificações e quantidades descritas no Term o de Referência e seus anexos.

DATA: 17 de março de 2022

HORA: lOhOOmin

CONCORRÊNCIA N2 008/2022

Processo n2 013/000964/2021

PUBLICADO ÇM BOLETIM OFICIAL
N°

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SETOR DE LICITAÇÕES -  EQUIPE PREGÃO

À Secretaria Municipal de Governo,

Solicitando a publicação em Boletim Oficial do Aviso, referente ao processo n 0 
014/000159/2020 que segue abaixo:

AVISO DE PUBLICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N°: 007/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 014/000159/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS CORRELATOS 

PARA USO ESPECÍFICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DO OLHO, conforme 

especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência.

DATA E HORA DO CERTAME:

RETIRADA DO EDITAL: Setor de Licitações -  End.: Alameda Esmeralda, 206 -  Jardim 
Primavera -  D. Caxias/RJ, mediante apresentação de pen drive, ou através do Portal da 
Transparência: http://transparencia.duquedeeaxias.rj.aov.br/.

INFORMAÇÕES: equipepregao.segov@duquedecaxias.rj.gov.br

Duque de Caxias, 10 de fevereiro de 2022.

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAt
N° 110^  DE -11 /02/20-IA

— J Ã —

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS

Gabinete do Prefeito

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Modalidade de Licitação 
Assunto
Objeto de licitação

Processo n° : 003/000077/2022
: Inexigibilidade de Licitação 
: RATIFICAÇÃO
: Contratação de empresa por Inexigibilidade de licitação com base na

natureza singular do serviço técnico prestado pela empresa almejada, de acordo com o artigo 25, inciso II 
da Lei n° 8.666/93 -  hipótese de inexigibilidade para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 
13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, prevista no 
inciso II, do art. 25 da referida lei, para a participação de 02 (dois) servidores lotados na Secretaria 
Municipal de Governo no Curso de Plataforma +Brasil - MÓDULO PLENO (fases de Captação de 
Recursos, Celebração, Execução, Fiscalização, Prestação de Contas e Tomada de Contas Especial), de 
acordo com o Dec. 6.170/07, Portaria Interministerial 424/16 e detalhamento das alterações Portaria 
558/2019 + CADASTRO PRÁTICO DO PROJETO BÁSICO, a ser ministrado pela empresa Nova visão 
Gestão Pública Consultoria e Concursos Ltda.

RATIFICO a presente INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao processo administrativo n° 

003/000077/2022, com fulcro no art. 25, inciso II, da Lei n° 8.666/93, desta Prefeitura Municipal, para que 

a ratificação nele referida produza seus efeitos legais, em favor da empresa NOVA VISÃO GESTÃO 

PÚBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 07.312.843/0001 -72, no valor 

de R$ 7.744,00 (sete mil, setecentos e quarenta e quatro reais), conforme Ato de Inexigibilidade de

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Licitação.

Duque de Caxias/RJ, 11 de fevereiro de 2022.

Alameda Esmeralda, 206 - Jardim Primavera - CEP 
25215260 Duque de Caxias/RJ - CNPJ

PUBLICADO EM BOLETIM OFICiAi9.138.328/0001-50 Tei: (21) 2773-6200 -
www.duquedecaxias.rj.gov.br
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BOLETIM nº 7103

Sexta-feira
11 de Fevereiro de 2022

Boletim Oficial
do MunicípioESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXTRATO DO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N° 032A/2021

RETIFICO O EXTRATO DA ATA SRP N° 032A/2021, a presente Ata tem por objeto Registro de 

Preços para eventual aquisição de medicamentos de uso específico no Hospital Municipal do Olho 

Júlio Cândido de Brito, conforme condições especificações contidas no Termo de Referência, anexo I, 

visando atender ás necessidades das demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL N° 
018/2021 e seus anexos, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 

independentemente de transcrição.

ONDE SE LÊ:

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N° 032A/2021 

PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2021.

ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Governo.

ORGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Saúde.

PROCESSO: 014/000652/2018

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos de uso específico no Hospital
Municipal do Olho Júlio Cândido de Brito, conforme condições especificações contidas no Termo de Referência, 

anexo I, visando atender ás necessidades das demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2021 e 

seus anexos, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de 

transcrição.

FAVORECIDO: BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ: 11.858.797/0001-89.

.  RELAÇÃO DOS ITENS REGISTRADOS:

ITEM DESCRITIVO UND QUNT MARCA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1
ACETATO DE PREDNISOLONA 1,0% 
(10MG/ML) 14,25 0,00 0,00%SUSPENSÃO 
OFTÃLMICA ESTÉRIL 5ML. FRASCO 1.200 GEOLAB R$ 14,25 R$ 17.100,00

13

CETOROLACO TROMETAMOL 0,5% 
5MG/ML 25,00 8,50 25,37%COLÍRIO 5ML.

UNIDADE 2.400
UNIÃO

QUÍMICA R$ 25,00 R$ 60.000,00

15 CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA 
POMADA 21,30 0,00 0,00%

\
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3.5MG+1,0MG/1 GR. BIS 360 E.M.S R$21,30 R$ 7.668,00

19

CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 
3.5MG/ML, 15,40 4,90 24,14% PRINCÍPIO 
ATIVO ASSOCIADO DEXAMETASONA 
1MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL 
5ML.

FRASCO 4.800 GEOLAB R$ 15,40 R$ 73.920,00

26 FENILEFRINA 10% 5ML COLÍRIO SOLUÇÃO 
ESTÉRIL. FRASCO 6.000 ALLERGAN R$ 22,10 R$ 132.600,00

28
FLUORESCEÍNA SÓDICA 200MG/ML 31,50 
0,00 0,00% APRESENTAÇÃO: 5ML - 
FRASCO-AMPOLA. UNIDADE 2.400 ALLERGAN R$ 31,50 R$ 75.600,00

29
GATIFLOXACINO 0,3% + ACETADO DE 
48,90 0,00 0,00% PREDNISOLONA 1% 
SUSPENSÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL 3ML.

FRASCO 6.000 ALLERGAN R$ 48,90 R$ 293.400,00

31
HIALURONIDASE, CONCENTRAÇÃO 2000 
UTR, 42,20 0,00 0,00% SOLUÇÃO 
INJETÁVEL DE 5ML. AMPOLA 2.400 BIOMETIL R$ 42,20 R$ 101.280,00

43
OLEO DE SILICONE 1000 PURIFICADO E 
F RACIONADO, ESTERIL, SERINGA DE 
VIDRO, VOM 8ML, USO INTRAOCULAR

FRASCO 576 LEEDSAY R$385,50 R$221.760,00

45 PERFLUOROCTANO 1.000 CTS 5ML FRASCO 600 OFT-VISION R$259,95 R$155.970,00

47 PROXIMETACAÍNA 0,5% FR 5ML COLÍRIO FRASCO 1.440 NOVARTIS R$ 8,30 R$ 11.952,00

56
TOBRAMICINA 3MG/ML + DEXAMETASONA
22,50 0,00 0,00% 1MG/ML FR 5ML COLÍRIO.

FRASCO 3.600 NOVARTIS R$ 22,50 R$ 81.000,00

60
TROPICAMIDA 1% SOLUÇÃO OFTÁLMICA
13,00 0,80 5,80% ESTÉRIL, 5ML.

FRASCO 7.800 CRISTALIA R$ 13,00 R$ 101.400,00

61

OLEO SILICONE 5000 CTS 8ML, EM 
SERINGA COM INJETOR DE OLEO, A 
EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA 
FACIL DO PRODUTO, ESTERIL, 
DESCARTÁVEL, USO

FRASCO 240 LEEDSAY 433,00 103.920,00

VALOR TOTAL R$ 1.437.570,00

Duque de Caxias, 08 de dezembro de 2021.

JOÃO CARLOS DE SOUSA BRECHA 

Secretário Municipal de Governo

LEIA-SE:

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N° 032A/2021 

PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2021.
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ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Governo.

ORGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Saúde.

PROCESSO: 014/000652/2018

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos de uso específico no Hospital

Municipal do Olho Júlio Cândido de Brito, conforme condições especificações contidas no Termo de Referência, 

anexo I, visando atender ás necessidades das demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2021 e 

seus anexos, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de 

transcrição.

FAVORECIDO: BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ: 11.858.797/0001-89.

• RELAÇÃO DOS ITENS REGISTRADOS:

ITEM DESCRITIVO UND QUNT MARCA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1
ACETATO DE PREDNISOLONA 1,0% 
(10MG/ML) 14,25 0,00 0,00%SUSPENSÃO 
OFTÃLMICA ESTÉRIL 5ML. FRASCO 1.200 GEOLAB R$ 14,25 R$ 17.100,00

13

CETOROLACO TROMETAMOL 0,5% 
5MG/ML 25,00 8,50 25,37%COLÍRIO 5ML.

UNIDADE 2.400
UNIÃO

QUÍMICA R$ 25,00 R$ 60.000,00

15
CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA 
POMADA 21,30 0,00 0,00% 
3.5MG+1,0MG/1 GR. BIS 360 E.M.S R$21,30 R$ 7.668,00

19

CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 
3.5MG/ML, 15,40 4,90 24,14% PRINCÍPIO 
ATIVO ASSOCIADO DEXAMETASONA 
1MG/ML, SOLUÇÃO OFTÃLMICA ESTÉRIL 
5ML.

FRASCO 4.800 GEOLAB R$ 15,40 R$ 73.920,00

26 FENILEFRINA 10% 5ML COLÍRIO SOLUÇÃO 
ESTÉRIL. FRASCO 6.000 ALLERGAN R$ 22,10 R$ 132.600,00

28
FLUORESCEÍNA SÔDICA 200MG/ML 31,50 
0,00 0,00% APRESENTAÇÃO: 5ML - 
FRASCO-AMPOLA. UNIDADE 2.400 ALLERGAN R$ 31,50 R$ 75.600,00

29
GATIFLOXACINO 0,3% + ACETADO DE 
48,90 0,00 0,00% PREDNISOLONA 1% 
SUSPENSÃO OFTÃLMICA ESTÉRIL 3ML.

FRASCO 6.000 ALLERGAN R$ 48,90 R$ 293.400,00

31
HIALURONIDASE, CONCENTRAÇÃO 2000 
UTR, 42,20 0,00 0,00% SOLUÇÃO 
INJETÁVEL DE 5ML. AMPOLA 2.400 BIOMETIL R$ 42,20 R$ 101.280,00

43
OLEO DE SILICONE 1000 PURIFICADO E 
F RACIONADO, ESTERIL, SERINGA DE 
VIDRO, VOM 8ML, USO INTRAOCULAR

FRASCO 576 LEEDSAY R$385,00 R$221.760,00

3E ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

45 PERFLUOROCTANO 1.000 CTS 5ML FRASCO 600 OFT-VISION R$259,95 R$155.970,00

47 PROXIMETACAlNA 0,5% FR 5ML COLÍRIO FRASCO 1.440 NOVARTIS R$ 8,30 R$ 11.952,00

56
TOBRAMICINA 3MG/ML + DEXAMETASONA
22,50 0,00 0,00% 1MG/ML FR 5ML COLÍRIO.

FRASCO 3.600 NOVARTIS R$ 22,50 R$ 81.000,00

60
TROPICAMIDA 1% SOLUÇÃO OFTÁLMICA
13.00 0,80 5,80% ESTÉRIL, 5ML.

FRASCO 7.800 CRISTALIA R$ 13,00 R$ 101.400,00

61

OLEO SILICONE 5000 CTS 8ML, EM 
SERINGA COM INJETOR DE OLEO, A 
EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA 
FACIL DO PRODUTO, ESTERIL, 
DESCARTÁVEL, USO

FRASCO 240 LEEDSAY 433,00 103.920,00

VALOR TOTAL R$ 1.437.570,00

Duque de Caxias, 08 de fevereiro de 2022.

JOÃO CARLOS 

Secretárioário IWun
LA

joàoCariosdey 
Secretário t i • 
Matricula-41

de Governo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA DE GOVERNO

ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Solicitante: Secretário Municipal de Fazenda 

PROCESSO: 009/001126/2022

OBJETO: Participação de 02 (dois) servidores lotados na Secretaria Municipal de Fazenda no 
Curso Execução e Recursos e Atribuições da Tesouraria Municipal: Teoria e Prática do 
Controle Financeiro no Setor Público, a ser realizado pela pessoa jurídica ORGANIZAÇÃO 
PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, evento esse que ocorrerá nas dependências do 
Novotel São Paulo-Jaraguá Conventions, localizado na Rua Martins Fontes, n® 71, Bairro 
Bela Vista, na Cidade de São Paulo/SP, no dia 16 de fevereiro de 2020, para os seguintes 
servidores:
. Carlos Soutinho de Mello -  Matrícula 35.331-0 
. Carla Patrícia Vieira Stock -  Matrícula 36.317-0

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, CAPUT da Lei n® 8.666/93, com fulcro no Parecer n® 
128/2022/CTCC/SUBTC/PGM.

FAVORECIDO: A P ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA-EPP 
CNPJ: 09.602.302/0001-04
ENDEREÇO: R JOSÉ BONIFÁCIO, N® 494, CENTRO, ARAÇATUBA -  SP.
CEP: 16.010-380

VALOR GLOBAL: R$ 3.180,00 (Três mil, cento e oitenta reais).

Senhor Secretário Municipal de Fazenda de Duque de Caxias para emissão do ratifico.

Em, 09 de Fevereiro de 2022.

Após, ao Boletim Oficial para publicação.

//

/ Em, 09 de Fevereiro de 2022.

DOÚGLAS RHANIERI M. DOS SANTOS 
Presidente Comissão Permanente de Licitação 

Secretaria Municipal de Governo PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAI 
f r t V a ò  DE U / G ã / 2 0 íM
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Sexta-feira
11 de Fevereiro de 2022
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS
Secretaria Municipal de Governo

ATA DE REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE 
DE CAXIAS. REFERENTE A CONCORRÊNCIA N° 011/2021.

Na quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022, 15:00hrs, na Sede da Prefeitura Municipal de Duque 

de Caxias, sito à Alameda Esmeralda, n° 206, Jardim Primavera, Duque de Caxias/RJ, reuniu-se a Comissão 

Permanente de Licitação, para a HABILITAÇÃO da CONCORRÊNCIA n° 011/2021, oriundo do 

processo administrativo n° 013/000452/2021, com critério de julgamento da proposta do tipo MENOR 

PREÇO POR LOTE, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR O 

RECAPEAMENTO ASFALTICO E DRENAGEM DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DO 2o 

DISTRITO (LOTE A e B) DE DUQUE DE CAXIAS. REALIZANDO O RECAPEAMENTO, 

ESCAVAÇÃO, DRENAGEM, EXECUÇÃO DE BASE E MEIO-FIO.

ABERTURA DA SESSÃO

No momento designado para o início da sessão compareceu(ram) a(s) seguinte(s) empresa(s),
a saber:

1) Empresa: SÃO MARCOS TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA 
CNPJ: 33.462.862/0001-95
Credenciado: JULIANA BESSA MARINS DE SOUZA

2) Empresa: OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA 
CNPJ: 12.647.362/0001-58
Credenciado: LISANDRO DO NASCIMENTO

DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA HABILITAÇÃO

Retomando a sessão pública após escorreita análise por parte da Comissão, em conformidade/ 

com o Edital de Licitação, prosseguimos com a divulgação dos resultados da análise dos DOCUMENTOS 

DE HABILITAÇÃO, conforme a seguir:

HABILITADAS

1) Empresa: SÃO MARCOS TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA 
CNPJ: 33.462.862/0001-95
Credenciado: JULIANA BESSA MARINS DE SOUZA

2) Empresa: ARTELAGOS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 
CNPJ: 39.845.656/0001-40
Credenciado: THIAGO XAVIER DA SILVA MATIAS

Alameda Esmeralda, 206 - Jardim Primavera - CEP 
25215260 Duque de Caxias/RJ - CNPJ 

29.138.328/0001-50 Tel: (21) 2773-6200 -
www.duquedecaxias.rj.gov.br
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Proc. Adm. n'

Fl.

Credenciado: MARCOS CHAVES COELHO JUNIOR

3) Empresa: MJRE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 05.851.921/0001-81
Credenciado: MARCELO FRANCISCO DE PAULA
Credenciado: PAULO SÉRGIO DO COUTO FIGUEIREDO

4) Empresa: CONSTRUTORA METROPOLITANA S.A.
CNPJ: 33.049.503/0001-00
Credenciado: AMARILDO JOSÉ DA SILVA

5) Empresa: OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 12.647.362/0001-58
Credenciado: LISANDRO DO NASCIMENTO

DOS RECURSOS REFERENTES A HABILITAÇÃO

Devido o não comparecimento do(s) representante(s) credenciado(s) da(s) empresa(s) 

CONSTRUTORA METROPOLITANA S.A., MJRE CONSTRUTORA LTDA e ARTELAGOS 

ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, instauramos o prazo para interposição de recurso quanto a decisão 

proferida.

,■ Nada mais havendo.á prover deu-se por encerrada a sessão, sendo a presente a ata lida e

assinada /

SÍEÉMA RF.GlSOA SÍLVA
Membro -  Comissão Permanente de Licitação

WILLIAN DE OLIVEIRA I RANCTSC O
Membro -  Comissão/Perrnaóente de Licitação

Alameda Esmeralda, 206 - Jardim Primavera - CEP 
25215260 Duque de Caxias/RJ - CNPJ 

29.138.328/0001-50 Tel: (21) 2773-6200 - 
www.duquedecaxias.rj.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA DE GOVERNO

ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Solicitante: Secretário Municipal de Governo 

PROCESSO: 003/000077/2022

OBJETO: Contratação de empresa por Inexigibilidade de Licitação com base na natureza singular do 
serviço técnico prestado pela empresa almejada, de acordo com o artigo 25, inciso II da Lei n® 
8.666/93 -  hipótese de inexigibilidade para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 
13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, prevista 
no inciso II, do art. 25 da referida lei, para a participação de 02 (dois) servidores lotados na Secretaria 
Municipal de Governo no Curso de Plataforma + Brasil -  MÓDULO PLENO (Fases de captação de 
Recursos, Celebração, Execução, Fiscalização, Prestação de Contas e Tomada de Contas Especial), de 
acordo com o Dec. 6.170/07, Portaria Interministerial 424/16 e detalhamento das alterações Portaria 
558/2019 + CADASTRO PRÁTICO DO PROJETO BÁSICO, a ser ministrado pela empresa Nova Visão 
Gestão Pública Consultoria e Concursos Ltda, CNPJ n® 07.312.843/0001-72, Inscrição Municipal n® 
57151, situado na Rua José Bonifácio, 494 -  Centro -  CEP: 16010-380 -  Araçatuba -  SP, e ocorrerá no 
Novotel RJ Praia de Botafogo, localizado na Rua Praia de Botafogo, 330 -  Botafogo, entre os dias 22, 
23 e 24 de fevereiro de 2022:

. Andréa Cristina Vasconcellos Cunha de Souza -  Gerente Municipal de Contratos e Convênios -  
Matrícula: 10.993-5
. Juan da Silva Braga Galhardo -  Consultor Técnico -  Matrícula 39236-7

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II da Lei n® 8.666/93, com fulcro no Parecer n® 
090/2022/CTCC/SUBTC/PGM.

FAVORECIDO: NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA-EPP 
CNPJ: 07.312.843/0001-72

Senhor Secretário Municipa do ratifico.

VALOR GLOBAL: R$ 7.744,0 ais).

ENDEREÇO: R JOSÉ BONIFÁ 
CEP: 16.010-380

Em, 10 de Fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA DE GOVERNO

ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Solicitante: Secretário Municipal de Fazenda 

PROCESSO: 009/006946/2021

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para capacitação 
de servidores municipais por meio da realização do Curso de Capacitação em Engenharia 
de Custos e SINAPI, que visa contribuir com a qualificação dos servidores do Município 
de Duque de Caxias (Técnicos, Gestores e Orçamentistas) envolvidos na Formulação e 
Execução de Orçamentos no setor de obras públicas, nos temas correlatos, preparando- 
os para a correta orçamentação dessas obras.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II da Lei n̂  8.666/93, com fulcro no Parecer n® 
600/2021/CTCC/SU BTC/PGM.

FAVORECIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
CNPJ: 00.360.305/0001-04
ENDEREÇO: ST BANCÁRIO SUL QUADRA 04, N2 34, BLOCO Á, ASA SUL, BRASÍLIA -  DF. 
CEP: 70.092-900

VALOR GLOBAL: R$ 29.313,18 (Vinte e nove mil, trezentos e treze reais e dezoito
/

trez
centavos).

09 de Fevereiro de 2022.

Senhor Secretário Municipal de Fazenda de Duque de Caxias para efnissão do ratifico.

Em, 09 de Fevereiro de 2022.
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Sexta-feira
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Boletim Oficial
do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Rua Alameda Esmeralda n° 206 
Jardim Primavera 
Duque de Caxias RJ.

Duque de Caxias, 04 de Fevereiro de 2022.

Autorizo a inscrição da Pessoa Jurídica, CONCRETIZA 
CONCRETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, N° 23.875.029/0001-12, no 
CADASTRO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
desta Prefeitura, conforme o parecer n° 009/2022 da Comissão Especial.

QJWc
LÉTICIA A LB U Q U E R Q U E  BOFÜA ^  
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Ciente / Autorizo:
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Secretário Muçrcip

A BRECHA 
Governo

Ao Boletim Oficial

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Rua Alameda Esmeralda n° 206 
Jardim Primavera 
Duque de Caxias RJ.

Duque de Caxias, 08 de Fevereiro de 2022.

Autorizo a inscrição da Pessoa Jurídica, PASSOS SOLUÇÕES EM 
ENGENHARIA LTDA - ME, N° 32.542.296/0001-69, no CADASTRO DE 
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS desta Prefeitura, 
conforme o parecer n° 010/2022 da Comissão Especial.
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ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

* * u o  *  o o r l O P ^ ^ l j g l í
« * ta : ....._________FLS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
GABINETE DO SECRETÁRIO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N.° 009/006946/2021

OBJETO: CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ENGENHARIA DE CUSTOS E
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISAS DE CUSTOS E ÍNDICES DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI).

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

AMPARO LEGAL: Artigo 25, II, da Lei Federal n° 8.666/1993

VALOR TOTAL DO R$ 29.313,18 (Vinte e Nove Mil, Trezentos e Treze Reais e
CONTRATO: Dezoito Centavos).

Tendo transcorrido regularmente o Processo Adm inistrativo em referência, depois de cumpridas 
todas as suas fases legais e administrativas, com Fundamentação na Lei Federal n° 8.666/1993, 
demais legislações pertinentes à espécie e conforme parecer juríd ico 
n° 600/2021/CTCC/SUBTC/PGM, exarado às fls 109 a 118, RATIFICO o procedimento em epígrafe 
em favor de Caixa Econômica Federal, nos valores e especificações abaixo indicados:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ n.°: 00.360.305/0001-04 Telefone/Fax:

55 (21) 2784-4300
Endereço: ST SETOR BANCÁRIO SUL, QUADRA 
4, BLOCO A, LOTES 3/4, ASA SUL, CEP: 70.092- 
900, BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL/DF

E-mail:
seg 6761 rj@ ca ixa .go v .b r

Valor Total: R$ 29.313,18 (Vinte e Nove Mil, Trezentos e Treze Reais e Dezoito Centavos).

de Caxias, 09 de fevereiro de 2022.

)l CARLOS MELLO
secretário Municipa l de Fdzenda

P li^ ía g S lf íâ e rF o n se ca
Subsecretário de Finanças

Matrícula'
a Alameda Esmeralda, 206 - Jardim Primavera

BLICADO EM «OLETIM OFICIAL CEP 25215260 - Duque de Caxias/RJ 
°  (C ) DE 41 ' %9.138.328/0001-50 Te!:  21)2773 6241

—*—— -—  1 www.duquedecaxias. rj .gov.br

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 

PROCESSO N.° 009/001126/2022

OBJETO:

MODALIDADE:

AMPARO LEGAL:

VALOR TOTAL DO 
CONTRATO:

PARTICIPAÇÃO DE 02 (DOIS) SERVIDORES LOTADOS NA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NO CURSO DE 
TESOURARIA MUNICIPAL.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Artigo 25, Caput, da Lei Federal n° 8.666/1993

R$ 3.180,00 (Três mil, cento e oitenta reais).

Tendo transcorrido regularmente o Processo Administrativo em referência, depois de cumprida 
todas as suas fases legais e administrativas com Fundamentação na Lei Federal n° 8.666/1993, 
demais legislações pertinentes à espécie e conforme parecer jurídico n° 
128/2022/CTCC/SUBTM/PGM exarado às fls 61 a 70, RATIFICO o procedimento em epígrafe, 
declarando credenciada a empresa AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO  
PÚBLICA LTDA, nos valores e especificações abaixo indicados:

AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM  GESTÃO PÚBLICA LTDA
CNPJ n.°: 09.602.302/0001-04 Telefone/Fax:

55 18 99713-2799
Endereço: RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 494 -  

CENTRO -  ARAÇATUBA -  SP CEP: 

16.010-380

E-mail:

assessoriapublica.amandamenardi@ginail.com

Valor Total: R$ 3.180,00 (Três mil, cento e oiltenta reais)..

Página 1 de 1

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS PREF E I TURA

DUQUE DE
& &  CAXIAS

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ESPÉCIE
Quinto Termo Aditivo n9 03-006/2022, referente ao Termo de Prestação de Serviços n9 01-001/2017, 

assinado em 06/02/2017, e seus aditivos oriundo do Pregão Eletrônico n9 001/2017, nos moldes da Lei 

10.520/02, conforme o Processo Administrativo n9 012/001350/2021.

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS 

PÚBLICOS e, do outro lado, lado HASHIMOTO MANUTENÇÃO ELÉTRICA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no 

CNPJ sob o n9 03.319.489/0001-57, representada neste ato por RICARDO HEITOR DE JESUS, inscrito no 

CPF sob o n9: 980.050.657-87.

O presente Termo Aditivo tem por finalidade PRORROGAR por 12 (doze) meses o Termo de Prestação de 

Serviços n9 01-001/2017, assinado em 06/02/2017, oriundo do Pregão Eletrônico n9 001/2017, nos 

moldes da Lei 10.520/02, tendo como objeto a execução de serviços de gestão do sistema de iluminação 

pública do Município de Duque de Caxias/RJ, incluindo o fornecimento de mão de obra especializada e 

componentes elétricos necessários, conforme documentos constantes nos Processos Administrativos 

n9 50.243/2017 e 012/0001350/2021. O valor global deste Aditivo é R$ 10.676.326,29 (dez milhões, 

seiscentos e setenta e seis mil, trezentos e vinte e seis reais e vinte e nove centavos). A despesa parcial 

decorrente deste termo será coberta pela Nota de Empenho:

NS D A T A V A LO R U N ID A D E F U N Ç Ã O
. .. . . , _ . 

S U B -F U N Ç Ã O P R O G R A M A

—

A Ç A O . E LE M E N T O FO N TE

518 2 7 /0 1 /2 0 2 2 R$ 8 .8 96 .663 ,30 1201 15 4 5 2 0009 2208 3 .3 .9 0 .3 9 .0 2 116

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, e 2022.

PARTES

OBJETO

MUNICÍP : CAXIAS
SANDI ROSA

Secretário Municipa e Serviços Públicos

Alameda Esmeralda, n9 206, Jardim Primavera
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ
www.duquedecaxias.rj.gov.br
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ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE OBRAS E DEFESA CIVIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL

PORTARIA N.° 0020/SMQDC/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA 

CIVIL no uso das suas atribuições que lhe confere o art. 4o do Manual do Sindicante, aprovado 

pela Resolução n.° 01, de 19 de março de 2013.

R E S O L V E :

Instaurar sindicância de Tomada de Contas Especial, com o objetivo de verificar regularidade 

do Contrato n.° 01-02/2017, pertinente prestação de serviços de limpeza urbana, designando 

para procedê-la, Comissão integrada pelos servidores Sr. Valber Rodrigues Januário, 

Superintendente Executivo de Obra, matrícula: 35.177-6, Sr. Gabriel Carvalho Fersura, Diretor 

de Obras Contratadas de Construção Civil, matrícula: 39.872-1, Arthur Campos dos Santos 

Loureiro, Diretor do Desenvolvimento Social, matrícula: 39.871-3 e Sr. Everton Oliveira de 

Souza, Gerente Jurídico, matrícula: 28.723-2, sob a presidência do primeiro.

Duque de Caxias, 02 de fevereiro de 2022.

SECRETARIOMUNlCIPALDE OBRAS E DEFESA CIVIL 
ENG. JOÃO CARLOS GRILO CARLETTI

Matrícula: 39.510-2

A CS/acs Wl/CADO EM BOLETIM OFICIAL 
 ̂ - Á L f i á D f J a _/ 0^/20

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL 
GERÊNCIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

PORTARIA N.° 00025/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE DUQUE
DE CAXIAS, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o inciso III, do art. 2o, da Lei Municipal 3.133, de 01 de abril de 2021; 

RESOLVE:

Art. 1o - DESIGNAR como Agente Autorizado Credenciado do Suprimento de Fundos abaixo 

descriminado:

NOME: João Carlos Grilo Carletti
CARGO: Secretário Municipal de Obras e Defesa Civil
MATRÍCULA: 39.510-2
CPF: 396.018.897-87
CÓDIGO DA UNIDADE: SM01

Art. 2o-  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Duque de Caxias, 09 de fevereiro de 2022.

Secretário Municipal de Obras 
Matrícula: 39.510-2

ACS/acs

PUBLICADO EM I0LETIM OFICIAL 
DE M I m m a p

CAX IAS
P R E F E I T U R A

i p  D U Q U E  D E

EXTRATO DO TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

ESPÉCIE

Termo de Prestação de Serviços n9 01-A-003/2022, oriundo da Dispensa de Licitação, com base no art. 

24, IV, da Lei Federai 8.666/93, conforme documentos constantes no Processo Administrativo n9 

013/000686/2021.

PARTES

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E DEFESA CIVIL e, de 

outro lado, PÉROLA TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n9 32.007.908/0001-13, neste ato, 

representada pela Sra. RITA DE CÁSSIA DE LIMA, inscrita no CPF/MF sob o n9 086.479.627-70.

OBJETO

O objeto do presente termo é a coleta e transporte até o destino final de resíduos sólidos urbanos -  

R.S.U; Coleta, remoção e transporte até o destino final de resíduos volumosos e do tipo inerte, serviços 

auxiliares para aplicação em limpeza e conservação de logradouros públicos e/ou capina manual e 

mecanizada e/ou varriçãb-de vias e logradouros públicos e/ou limpeza e higienização de vias e 

logradouros públicos e/ou feiras livres no Município de Duque de Caxias (LOTES II), oriundo da Dispensa 

de Licitação, com base no art. 24, IV da Lei Federal n° 8.666/93, conforme especificações constantes no 

Termo de Referência, Ato de Dispensa de Licitação, Homologo e demais documentos acostados nos autos 

do Processo Administrativo h9 013/000686/2021. O valor global deste Termo é de R$ 34.612.360,20 

(trinta e quatro milhões, seiscentos e doze mil, trezentos e sessenta reais e vinte centavos). A despesa 

total deste Termo será coberta pela Nota de Empenho:

NS DATA v a lo r ! /  '• UNIDADE FUNÇÃO SUB-FUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO ELEMENTO FONTE
288 21/01/2022 R$34.612.360,20 1301 17 512 0026 2233 3.3.90.39.02 102

DATA DE ASSINATURA: Duque de Cjaíxiâ , 21 de janeiro de 2022.

< ' * * ‘ JOAO CARLOS GRILO CARLETTI
.Secretário Municipal de Obras e Defesa Civil

: RODRIGUES JANUARIO
Superin\£ndente Executivo de Obras

' . !,•.?Alameda Esmeralda, ns 206, Jardim Primavera
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ

. \ C ViJ 71 www.duquedecaxias.rj.gov.br

PUBUCADO EM BOLETIM OFICIAL 
N°m Q g >  iD E l - t  P Z l2 Q z Z r

B P R E F E I T U R A
DUQUE DE

tt  CAXIAS

Número do Processo Administrativo 012/0001350/2021

Modalidade da Licitação Pregão Eletrônico n9 001/2017

Tipo de Licitação M en o r Preço por Item

Espécie do Contrato Term o Ad itivo de Prestação de Serviços

Data de assinatura 03/02/2022

Prazo 12 (doze) meses contados a partir do dia 
05/02/2022

Valor global
• '■ ■ . ■

. . - , ; - .

R$ 10.676.326,29 (dez m ilhões, se iscentos e 
setenta e seis mil, trezentos e v in te e seis reais 
e v inte e nove centavos).

Número, data e valor do Empenho
• -

Nota de Empenho n9 518, em itida em 
27/01/2022, no valor de R$ 8.896.663,30.

Dados secundários O presente Termo Aditivo tem por finalidade 
PRORROGAR por 12 (doze) meses o Termo de 
Prestação de Serviços n9 01-001/2017, assinado 
em 06/02/2017, oriundo do Pregão Eletrônico n9 
001/2017, nos moldes da Lei 10.520/02, tendo 
como objeto a execução de serviços de gestão do 
sistema de iluminação pública do M un ic íp io  de 
Duque de Caxias/RJ, incluindo o fornecim ento de 
mão de obra especializada e componentes 
elétricos necessários, conform e docum entos 
constantes nos Processos Adm in is tra tivos n9 
50.243/2017 e 012/0001350/2021.

Alameda Esmeralda, ns 206, Jardim Primavera
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ
www.duquedecaxias.rj.gov.br



9
BOLETIM nº 7103

Sexta-feira
11 de Fevereiro de 2022

Boletim Oficial
do MunicípioCAX IAS

P R E F E I T U R A
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Número do Processo Administrativo 013/000686/2021

Modalidade da Licitação Dispensa de Licitação, com base no art. 24, IV, da 
lei 8.666/1993. ;

Tipo de Licitação -

Espécie do Contrato TERM O DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

;:: :v  —7 ■ ■. ;,v - 
Data de assinatura 21/01/2022 .. . .

Prazo
. *■* • * f »t :.

180 (cento e oitenta) dias co rridos

Valor global
R$ 34.612.360,20 (trinta e quatro  m ilhões, 
seiscentos e doze mil, trezentos e sessenta reais 
e v inte centavos)

Número, data e valor do Empenho

N 9 288, em itida em 21/01/2022, no va lo r de R$ 
34.612.360,20 (trinta e quatro m ilhões, 
seiscentos e doze mil, trezentos e sessenta reais 
e v inte centavos).

...

. . . .

Dados secundários

•

■

O objeto do presente te rm o é a co leta e 
transporte até o destino final de resíduos só lidos 
urbanos -  R.S.U; Coleta, rem oção e transporte  
até o destino final de resíduos vo lum osos e do 
tipo  inerte, serviços auxiliares para ap licação em 

limpeza e conservação de logradouros púb licos 
e/ou capina manual e mecanizada e/ou  varrição 

de vias e logradouros púb licos e/ou  lim peza e
*" -i

h igienização de vias e logradouros púb licos e/ou 
fe iras livres no M un ic íp io  de Duque de Caxias 
(LOTES II), oriundo da Dispensa de Licitação, com 
base no art. 24, IV da Lei Federal n° 8.666/93, 
conforme especificações constantes no Termo de 
Referência, Ato de Dispensa de Licitação, 
Homologo e demais documentos acostados nos 
autos do Processo Adm inistrativo n9 
013/000686/2021.

Alameda Esmeralda, ns 206, Jardim Primavera
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ

www.duquedecaxias.rj.gov.br

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOPREFEI TURA
DUQUE DECAXIAS

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ESPÉCIE
Quarto Termo Aditivo 03-008/2022, referente ao Termo de Prestação de Serviços 01- 

002/2018, oriundo do pregão presencial n° 035/2017 e seus aditivos, do tipo menor preço 

global, com base na lei federal 10.520/2002, conforme o constante no Processo Administrativo 

n̂  010/002121/2021.

PARTES
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, e, de 

outro lado, COOTRAB COOPERATIVA CENTRAL DE TRABALHO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n̂  

08.623.284/0001-84, neste ato, representada pelo Sr. FLAVIO CARVALHO PRADO, inscrito no CPF 

sob o n2 100.083.197-31.

OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por finalidade PRORROGAR por 12 (doze) meses o Termo de 

Prestação de Serviços n̂  01-002/2018, assinado em 01/02/2018, que tem por objeto a prestação 

de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, em atendimento às necessidades da 

Secretária Municipal de Educação, conforme especificações contidas no Termo de Referência, e 

seus anexos, constantes nos Processos Adm inistrativos n̂  5.533/2017 e 010/002121/2021. O 

valor global deste Contrato é de R$ 19.955.238,84 (dezenove milhões, novecentos e cinquenta e 

cinco mil, duzentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos). A despesa parcial 

decorrente deste termo será coberta pelas Notas de Empenho:

N« DATA VALOR UNIDADE FUNÇÃO SUB-FUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO ELEMENTO FONTE

534 28/01/2022 R$12.000.000,00 1001 12 361 0001 2098 3.3.90.39.02 100

535 28/01/2022 R$2.500.000,00 1001 12 365 0001 2136 3.3.90.39.02 100

536 28/01/2022 R$1.500.000,00 1001 12 365 0001 2137 3.3.90.39.02 100

537 28/01/2022 R$1.500.000,00 1001 12 366 0001 2148 3.3.90.39.02 100

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022

j j l
GORSONIA PEGÒRAL SILVA

Subsecretária de Administração e Gestão Pessoal

Alameda Esmeralda, n2 206, Jardim Primavera
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ
www.duquedecaxias.rj.gov.br

PUtíLÍUÜU tM CULCI

r r t o g ,  de.
tlffCfAL
720

S r  cax ias
P R E F E I T U R A

B P  D U Q U E  DE

Número do Processo Administrativo 010/002121/2021

Modalidade da Licitação Pregão Presencial n9 035/2017

Tipo de Licitação M en o r Preço G lobal

Espécie do Contrato Term o Ad itivo  de Prestação de Serviços

Data de assinatura 01/02/2022

Prazo
12 (doze) meses, ou até a conc lu são  do P rocesso  
L ic ita tó r io  de n9 010/001489/2021, com  a e la bo ração  
de novo Term o.

Valor global
R$ 19 .955.238,84  (dezenove m ilhões, n ovecen to s  e 
c inquen ta  e c in co  m il, duzentos e tr in ta  e o ito  reais, 
o iten ta  e quatro  centavos).

Número, data e valor do Empenho

Nota de Em penho n9 534, em itida em 28/01/2022, no 
va lo r de R$ 12.000.000,00, Nota de Em penho n9 535, 
em itida  em 28/01/2022, no valor de R$ 2.500.000,00, 
Nota de Em penho n9 536, em itida em 28/01/2022, no 
va lo r de R$ 1.500.000,00 e Nota de Em penho n9 537, 
em itida em 28/01/2022, no valor de R$ 1.500.000,00.

. ■

Dados secundários

■_ \ : : ' - _ _

- • • • • - ? '  « . • ' - '

O presente Termo Aditivo tem por fina lidade 
PRORROGAR por 12 (doze) meses o Term o de 
Prestação de Serviços n9 01-002/2018, assinado em 
01/02/2018, que tem  por objeto a prestação de 
serviços de limpeza, asseio e conservação pred ia l, em 
atend im en to  às necessidades da Secretária M un ic ipa l 
de Educação, conform e especificações con tidas no 
Term o de Referência, e seus anexos, constantes nos 
Processos Adm inistrativos n9 5.533/2017 e 
010/002121/2021.

Alameda Esmeralda, n9 206, Jardim Primavera
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ
www.duquedecaxias.rj.gov.br

DUQUE DE CAXIAS i

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -25 de Agosto -  Duque de Caxias/RJ 

CEP.: 25.071-120-T e l; 2671-6612-2771-5870

ESPÉCIE: Term o de contrato de traba lho ng 275, oriundo do Edital ne 001/2021, conform e Processo 
Adm in istrativo  n9 : 010/000965/2020
PARTES: Prefeitura Munic ipa l de Duque de Caxias, por meio da Secretaria M un ic ipa l de Educação e 
Marcelo Soares, CPF n9 023.830.187-75.

OBJETO: Term o de Contrato de Trabalho por Tem po Determ inado de prestação de serviço para 
desenvo lver a função de Professor I - Educação Física, junto aos programas e projetos desenvolv idos 
no âm bito  da Secretaria M unic ipa l de Educação, pelo período 01 de fevereiro de 2022 a 30 de junho 
de 2022.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Sônia Pegoraí Silva
Subsecretária de Administração

E Gestão de Pessoal
 O Matricula: 40292-.“*

Subsecretária de Adm in istração e Gestão de Pessoal

PUBLtCADO EM BOLETIM OFICIAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -25 de Agosto -  Duque de Caxias/RJ 

CEP.: 25.071-120 -T e l; 2671-6612-2771-5870

ESPÉCIE: Term o de contrato de traba lho n9 276, oriundo do Edital n9 001/2021, conform e Processo 
Adm in istrativo  n9 : 010/000965/2020
PARTES: Prefeitura M un ic ipa l de Duque de Caxias, por meio da Secretaria M un ic ipa l de Educação e 
Carla Fernandes Moreira, CPF n9 077.569.697-82.

OBJETO: Term o de Contrato de Trabalho por Tem po Determ inado de prestação de serviço para 
desenvo lver a função de Professor I - Geografia, junto aos programas e projetos desenvo lv idos no 
âm bito  da Secretaria M un ic ipa l de Educação, pelo período 01 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 
2022.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Sônia Pegorai Silva
Subsecretária de Administraça* 

F Gestão de Pessoal 
Jtatricula: 40292-̂

SONIA PEGORAL SILVA
Subsecretária de Adm in istração e Gestão de Pessoal

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL 
N° j j g .  DE l A  I OZ./202'Z-
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BOLETIM nº 7103

Sexta-feira
11 de Fevereiro de 2022

Boletim Oficial
do Município

DUQUE DE CAXIAS,

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -25 de Agosto -  Duque de Caxias/RJ 

CEP.: 25.071-120 — Tel; 2671-6612-2771-5870

ESPÉCIE: Term o de contrato de traba lho n9 277, oriundo do Edital n9 001/2021, conform e Processo 
Adm in istrativo  n9 : 010/000965/2020
PARTES: Prefeitura M unic ipa l de Duque de Caxias, por meio da Secretaria M un ic ipa l de Educação e 
Geralda Alcina Freitas Santos, CPF n9 054.494.507-70.

OBJETO: Term o de Contrato de Trabalho por Tem po Determ inado de prestação de serviço para 
desenvo lver a função de Professor I - Geografia, jun to  aos programas e projetos desenvo lv idos no 
âm bito  da Secretaria M unic ipa l de Educação, pelo período 01 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 
2022 .

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Sônia Pegoral Siiva
Subsecretária de Administração 

E  Gestão de Pessoa! 
5te#is«ta-, 40292-3

SÔNIA PEGORAL SILVA
Subsecretária de Adm in istração e Gestão de Pessoal

SÔNIA PEGORAL SILVA
DUQUE DE CAXIAS,

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -25 de Agosto -  Duque de Caxias/RJ 

CEP.: 25.071-120-T e l; 2671-6612-2771-5870

ESPÉCIE: Term o de contrato de traba lho n9 278, oriundo do Edital n9 001/2021, conform e Processo 
Adm in istrativo  n9 : 010/000965/2020
PARTES: Prefeitura Munic ipa l de Duque de Caxias, por meio da Secretaria M un ic ipa l de Educação e 
Rodrigo Andrade de Souza, CPF n9 109.057.947-02.

OBJETO: Term o de Contrato de Trabalho por Tem po Determ inado de prestação de serviço para 
desenvo lver a função de Professor I - Geografia, junto aos programas e projetos desenvolv idos no 
âm bito  da Secretaria M un ic ipa l de Educação, pelo período 01 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 
2022.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Sônia Pegoral S ilv a  
Subsecretária de Administração 

E Gestão de Pessoal

SÔNIA PfGORAL SILVA
Subsecretária de Adm in istração e Gestão de Pessoal

SÔNIA PEGORAL SILVA

rÇWatrfcufa: 40292i£

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -25 de Agosto -  Duque de Caxias/RJ 

CEP.: 25.071-120 -T e l; 2671-6612-2771-5870

ESPÉCIE: Termo de contrato de traba lho n9 281, oriundo do Edital n9 001/2021, conform e Processo 
Adm in istrativo  n9 : 010/000965/2020
PARTES: Prefeitura M unic ipa l de Duque de Caxias, por meio da Secretaria M un ic ipa l de Educação e 
Grazielly Oliveira Ferreira, CPF n9 058.677.397-59.

OBJETO: Term o de Contrato de Trabalho por Tem po Determ inado de prestação de serviço para 
desenvo lver a função de Professor I - Matemática, junto aos programas e projetos desenvo lv idos no 
âm bito  da Secretaria M unic ipa l de Educação, pelo período 01 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 
2022.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Sônia Pegoral Silva
Subsecretária de Administração 

E  Gestáo de Pessoal 
Matrícula: 40292-3

SÔNIA PEGORALSONIA PEGORAL SILVA
Subsecretária de Adm in istração e Gestão de Pessoal

DUQUE DE CAXIAS '

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -25 de Agosto -  Duque de Caxias/RJ 

CEP.: 25.071-120 -T e l; 2671-6612-2771-5870

ESPÉCIE: Term o de contrato de traba lho 282, oriundo do Edital n̂  001/2021, conform e Processo 
Adm in istrativo  n2 : 010/000965/2020
PARTES: Prefeitura Munic ipa l de Duque de Caxias, por meio da Secretaria M un ic ipa l de Educação e 
Vitória Regina Jesus de Souza, CPF n? 154.242.377-54.

OBJETO: Term o de Contrato de Trabalho por Tem po Determ inado de prestação de serviço para 
desenvo lver a função de Professor I - Matemática, junto aos programas e projetos desenvo lv idos no 
âm bito  da Secretaria M un ic ipa l de Educação, pelo período 01 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 
2022.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Sônia Pegorai Silva
Subsecretária de Administração 

E  Gestão de Pessoal 
v Matricula: 40292-3

SÔNIA PEGORAL SILVA
Subsecretária de Adm in istração e Gestão de Pessoal

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL 
N ° Í V ĵ 1  D E j ^ P L / 2 0 ^

DUQUE DE CAXIAS*

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -25 de Agosto -  Duque de Caxias/RJ 

CEP.: 25.071-120 -T e l; 2671-6612-2771-5870

ESPÉCIE: Termo de contrato de traba lho n5 284, oriundo do Edital ne 001/2021, conform e Processo 
Adm in istrativo  n̂  : 010/000965/2020
PARTES: Prefeitura M unic ipa l de Duque de Caxias, por meio da Secretaria M un ic ipa l de Educação e 
Marcella Pancote Salles Loretti, CPF n  ̂102.858.877-18.

OBJETO: Term o de Contrato de Trabalho por Tem po Determ inado de prestação de serviço para 
desenvo lver a função de Professor I - Português, junto aos programas e projetos desenvo lv idos no 
âm bito  da Secretaria M unic ipa l de Educação, pelo período 01 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 
2022.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Sônia Pegorai Silva
Subsecretária de Administração 

E  Gestão de Pessoa!
Matricula: 40292-3

SILVA
Subsecretária de Adm in istração e Gestão de Pessoal

PUSUCADO EH BOLETIM OFICIAL 
i r j W  DEl ÍUQ2.I20 zz

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -25 de Agosto -  Duque de Caxias/RJ 

CEP.: 25.071-120-T e l; 2671-6612-2771-5870

ESPÉCIE: Term o de contrato de traba lho n9 286, oriundo do Edital n9 001/2021, conform e Processo 
Adm in istrativo  n9 : 010/000965/2020
PARTES: Prefeitura M unic ipa l de Duque de Caxias, por meio da Secretaria M un ic ipa l de Educação e 
Luciane Augusto dos Santos, CPF n9 084.154.927-31.

OBJETO: Term o de Contrato de Trabalho por Tem po Determ inado de prestação de serviço para 
desenvo lver a função de Professor Docente II, jun to  aos programas e projetos desenvo lv idos no 
âm bito  da Secretaria M unic ipa l de Educação, pelo período 01 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 
2022.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Sônia Pegorai Sííva
Subsecretária rie Administração 

Gestão de Pessoa!
/ Matricula: 40292-3

SÔNIA PEGORAL SILVA
Subsecretária de Adm in istração e Gestão de Pessoal
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BOLETIM nº 7103

Sexta-feira
11 de Fevereiro de 2022

Boletim Oficial
do Município

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -25 de Agosto -  Duque de Caxias/RJ 

CEP.: 25.071-120 -  Tel; 2671-6612-2771-5870

ESPÉCIE: Term o de contrato de traba lho n9 288, oriundo do Edital n9 001/2021, conform e Processo 
Adm in istrativo  n9 : 010/000965/2020
PARTES: Prefeitura M unicipal de Duque de Caxias, por meio da Secretaria M un ic ipa l de Educação e 
Miriam Trindade Pereira, CPF n9 104.365.877-77.

OBJETO: Term o de Contrato de Trabalho por Tem po Determ inado de prestação de serviço para 
desenvo lver a função de Professor Docente II, jun to  aos programas e projetos desenvo lv idos no 
âm bito  da Secretaria M unic ipa l de Educação, pelo período 01 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 
2022.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Sônia Pegoral Silva
Subsecretária de Administrpçp 

E  Gestào de Pessoal
Matricula: 40?5)?-7

SÔNIA PEGORAL SILVA
Subsecretária de Adm in istração e Gestão de Pessoal

DUQUE DE CAXIAS')

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -25 de Agosto -  Duque de Caxias/RJ 

CEP.: 25.071-120-T e l; 2671-6612-2771-5870

ESPÉCIE: Termo de contrato de traba lho n9 290, oriundo do Edital n9 001/2021, conform e Processo 
Adm in istrativo  n9 : 010/000965/2020
PARTES: Prefeitura M un ic ipa l de Duque de Caxias, por meio da Secretaria M un ic ipa l de Educação e 
Patrícia de Souza Gomes, CPF n9 096.656.247-09.

OBJETO: Term o de Contrato de Trabalho por Tem po Determ inado de prestação de serviço para 
desenvo lver a função de Professor Docente II, jun to  aos programas e projetos desenvo lv idos no 
âm bito  da Secretaria M un ic ipa l de Educação, pelo período 01 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 
2022.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Sônia Pegorai Siiva
SubsecrettriadeAdministraçS

E Gestão de Pessoa! 
Matricula- ■’

SÔNIA PEGORAL SILVA
Subsecretária de Adm in istração e Gestão de Pessoal

{ DUQUE DE CAXIAS,

ESTADO DO RTO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -25 de Agosto -  Duque de Caxias/RJ 

CEP.: 25.071-120 -T e l; 2671-6612-2771-5870

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Term o de contrato de traba lho n9 295, oriundo do Edital n9 001/2021, conform e Processo 
Adm in istrativo  n9 : 010/000965/2020
PARTES: Prefeitura Munic ipa l de Duque de Caxias, por meio da Secretaria M un ic ipa l de Educação e 
Leandra de Souza Paiva, CPF n9 104.999.357-80.

OBJETO: Term o de Contrato de Trabalho por Tem po Determ inado de prestação de serviço para 
desenvo lver a função de Professor Docente II, jun to  aos programas e projetos desenvo lv idos no 
âm bito  da Secretaria M un ic ipa l de Educação, pelo período 01 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 
2022.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022.

SÔnia Pegoraí Silva
Subsecretária de Adminístraçá> 

E  Gestão de Pessoa! 
Matrícula: 40292-5
n y

SÔNIA PEGORAL SILVA
Subsecretária de Adm in istração e Gestão de Pessoal

rucL/CADO EM BOLETIM OFICIAL
ÇEJU / OZ/202Z

DUQUE DE CAXIAS,

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -25 de Agosto -  Duque de Caxias/RJ 

CEP.: 25.071-120-T e l; 2671-6612-2771-5870

ESPÉCIE: Term o de contrato de traba lho n9 298, oriundo do Edital n9 001/2021, conform e Processo 
Adm in istrativo  n9 : 010/000965/2020
PARTES: Prefeitura M un ic ipa l de Duque de Caxias, por meio da Secretaria M un ic ipa l de Educação e 
Elaine Cristina Oliveira, CPF n9 117.331.247-13.

OBJETO: Term o de Contrato de Trabalho por Tem po Determ inado de prestação de serviço para 
desenvo lver a função de Professor Docente II, jun to  aos programas e projetos desenvo lv idos no 
âm bito  da Secretaria M un ic ipa l de Educação, pelo período 01 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 
2022.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

SÔNIA PEGORAL SILVA
Subsecretária de Adm in istração e Gestão de Pessoal

Sônia Pegorai S; .
Subsecretária de Administrai? 

E Gestão de Pesso?: 
Matríct v

— --------— ----------------

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL 
W j l j  <XM

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -25 de Agosto -  Duque de Caxias/RJ 

CEP.: 25.071-120-T e l; 2671-6612-2771-5870

ESPÉCIE: Term o de contrato de traba lho n9 299, oriundo do Edital n9 001/2021, conform e Processo 
Adm in istrativo  n9 : 010/000965/2020
PARTES: Prefeitura M unicipal de Duque de Caxias, por meio da Secretaria M un ic ipa l de Educação e 
Nathalia da Silva Lima Wan Der Kochen, CPF n9 129.788.777-82.

OBJETO: Term o de Contrato de Trabalho por Tem po Determ inado de prestação de serviço para 
desenvo lver a função de Professor Docente II, junto aos programas e projetos desenvo lv idos no 
âm bito  da Secretaria M unic ipa l de Educação, pelo período 01 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 
2022.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Sônia Pegorat Súv
Subsecretária de Administrar?

E Gestão de Pessoa! 
Matrícula: 40292- ’

w
SÔNIA PEGORAL SILVA

Subsecretária de Adm in istração e Gestão de Pessoal

^DUQUE DE CAXIAS/

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -25 de Agosto -  Duque de Caxias/RJ 

CEP.: 25.071-120-T e l; 2671-6612-2771-5870

ESPÉCIE: Term o de contrato de traba lho n9 300, oriundo do Edital n9 001/2021, conform e Processo 
Adm in istrativo  n9 : 010/000965/2020
PARTES: Prefeitura Munic ipa l de Duque de Caxias, por meio da Secretaria M un ic ipa l de Educação e 
Paula de Avelar Costa Benvindo, CPF n9 114.945.897-61.

OBJETO: Term o de Contrato de Trabalho por Tem po Determ inado de prestação de serviço para 
desenvo lver a função de Professor Docente II, jun to  aos programas e projetos desenvo lv idos no 
âm bito  da Secretaria M unic ipa l de Educação, pelo período 01 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

2022.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022.

' SÔNIA PEGORAL SILVA
Subsecretária de Adm in istração e Gestão de Pessoal



12
BOLETIM nº 7103

Sexta-feira
11 de Fevereiro de 2022

Boletim Oficial
do Município

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -25 de Agosto -  Duque de Caxias/RJ 

CEP.: 25.071-120-T e l; 2671-6612-2771-5870

ESPÉCIE: Term o de contrato de traba lho n9 301, oriundo do Edital n9 001/2021, conform e Processo 
Adm in istrativo  n9 : 010/000965/2020
PARTES: Prefeitura Munic ipa l de Duque de Caxias, por meio da Secretaria M un ic ipa l de Educação e 
Jocileide Aline Nascimento de Lacerda Luiz, CPF n9 124.770.067-46.

OBJETO: Term o de Contrato de Trabalho por Tem po Determ inado de prestação de serviço para 
desenvo lver a função de Professor Docente II, junto aos programas e projetos desenvo lv idos no 
âm bito  da Secretaria M un ic ipa l de Educação, pelo período 01 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 
2022.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Sônia Pegorai Ssu.
Subsecretária de Administraçãr.

E  Gestão de Pessoal 
Matrícula. 40292-3

SÔNIA PEGORAL SILVA
Subsecretária de Adm in istração e Gestão de Pessoal

DUQUE PE  CAXIAS;

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -25 de Agosto -  Duque de Caxias/RJ 

CEP.: 25.071-120-T e l; 2671-6612-2771-5870

ESPÉCIE: Term o de contrato de traba lho n5 306, oriundo do Edital n5 001/2021, conform e Processo 
Adm in istrativo  n? : 010/000965/2020
PARTES: Prefeitura M un ic ipa l de Duque de Caxias, por meio da Secretaria M un ic ipa l de Educação e 
Francine Pereira dos Anjos Rocha, CPF n̂  147.385.837-27.

OBJETO: Term o de Contrato de Trabalho por Tem po Determ inado de prestação de serviço para 
desenvo lver a função de Professor Docente II, jun to  aos programas e projetos desenvo lv idos no 
âm bito  da Secretaria M un ic ipa l de Educação, pelo período 01 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022.

Sônia Pegoral Silva 
Subsecretária de Admtoistraçàr 

EGestáodePesscaf
Matrícula: 40292-3

SÔNIA PEGORAL SILVA
Subsecretária de Adm in istração e Gestão de Pessoal

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

2022.

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL

DUQUE PE  CAXIAS t

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -25 de Agosto -  Duque de Caxias/RJ 

CEP.: 25.071-120 -T e l; 2671-6612-2771-5870

ESPÉCIE: Term o de contrato de traba lho n9 307, oriundo do Edital n9 001/2021, conform e Processo 
Adm in istrativo  n9 : 010/000965/2020
PARTES: Prefeitura M unic ipa l de Duque de Caxias, por meio da Secretaria M un ic ipa l de Educação e 
Mayara Arigoni Arruda , CPF n9 144.040.087-32.

OBJETO: Term o de Contrato de Trabalho por Tem po Determ inado de prestação de serviço para 
desenvo lver a função de Professor Docente II, jun to  aos programas e projetos desenvo lv idos no 
âm bito  da Secretaria M unic ipa l de Educação, pelo período 01 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 
2022.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Sônia Pegorai Silva
Subsecretária de Administração 

E Gestão de Pessoai 
Matricula:

SÔNIA PEGORAL SILVA
Subsecretária de Adm in istração e Gestão de Pessoal

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL 
N5 D E - U /  3 C / 2 0 2?

DUQUE DE C AXIAS ;

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -25 de Agosto -  Duque de Caxias/RJ 

CEP.: 25.071-120 -T e l; 2671-6612-2771-5870

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Term o de contrato de traba lho n9 310, oriundo do Edital n9 001/2021, conform e Processo 
Adm in istrativo  n9 : 010/000965/2020
PARTES: Prefeitura M un ic ipa l de Duque de Caxias, por meio da Secretaria M un ic ipa l de Educação e 
Nathalia Macedo Silva Monteiro, CPF n9 155.575.747-27.

OBJETO: Term o de Contrato de Trabalho por Tem po Determ inado de prestação de serviço para 
desenvo lver a função de Professor Docente II, jun to  aos programas e projetos desenvo lv idos no 
âm bito  da Secretaria M un ic ipa l de Educação, pelo período 01 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 
2022.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022.

Sônia Pegoral Silva
Subsecretária de Administração 

E Gestão de Pessoal 
Matricula: 40292-3

___________________i-------------------------------------
SÔNIA PEGORAL SILVA

Subsecretária de Adm in istração e Gestão de Pessoal

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL 
NS f  k £  DE.! i-L / çg2QZZ-

— --------------------- ----------------------------------------------------------------

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -25 de Agosto -  Duque de Caxias/RJ 

CEP.: 25.071-120-T e l; 2671-6612-2771-5870

Ed u q u E  d E  caxia§7

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Term o de contrato de traba lho n5 311, oriundo do Edital n? 001/2021, conform e Processo 
Adm in istrativo  n2 : 010/000965/2020
PARTES: Prefeitura M unic ipa l de Duque de Caxias, por meio da Secretaria M un ic ipa l de Educação e 
Thamyres Macena Dogiec, CPF n® 155.899.977-98.

OBJETO: Termo de Contrato de Trabalho por Tem po Determ inado de prestação de serviço para 
desenvo lver a função de Professor Docente II, junto aos programas e projetos desenvo lv idos no 
âm bito  da Secretaria M un ic ipa l de Educação, pelo período 01 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 
2022.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022.

«ifttiia P egora l Silva 
Sub

Matricula: 40292-3

SÔNIA PEGORAL SILVA
Subsecretária de Adm in istração e Gestão de Pessoal

PUBJCADO EM BOLETIM OFICIAL 
DE \Li- /'OZ/202'2

DUQUE DE CAXIAS/

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -25 de Agosto -  Duque de Caxias/RJ 

CEP.: 25.071-120 -  Tel; 2671-6612-2771-5870

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Term o de contrato de traba lho ne 312, oriundo do Edital n5 001/2021, conform e Processo 
Adm in istrativo  n5 : 010/000965/2020
PARTES: Prefeitura M un ic ipa l de Duque de Caxias, por meio da Secretaria M un ic ipa l de Educação e 
Amanda Alves Silva, CPF n2 165.967.887-09.

OBJETO: Term o de Contrato de Trabalho por Tem po Determ inado de prestação de serviço para 
desenvo lver a função de Professor Docente II, jun to  aos programas e projetos desenvo lv idos no 
âm bito  da Secretaria M unic ipa l de Educação, pelo período 01 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 
2022.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022.

Sônia Pegoral Silva
Subsecretária de AdmtnistraçSf' 

E Gestão de Pessoal 
Matricula: 40292-3

SÔNIA PEGORAL SILVA
Subsecretária de Adm in istração e Gestão de Pessoal
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BOLETIM nº 7103

Sexta-feira
11 de Fevereiro de 2022

Boletim Oficial
do Município

QUE DE CAXIAS/

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -25 de Agosto -  Duque de Caxias/RJ 

CEP.: 25.071-120-T e l; 2671-6612-2771-5870

ESPÉCIE: Termo de contrato de traba lho 314, oriundo do Edital n5 001/2021, conform e Processo 
Adm in istrativo  n̂  : 010/000965/2020
PARTES: Prefeitura Munic ipa l de Duque de Caxias, por m eio da Secretaria M un ic ipa l de Educação e 
Yasmin de Oliveira Falcão, CPF ne 169.069.547-17.

OBJETO: Term o de Contrato de Trabalho por Tem po Determ inado de prestação de serviço para 
desenvo lver a função de Professor Docente II, jun to  aos programas e projetos desenvo lv idos no 
âm bito  da Secretaria M un ic ipa l de Educação, pelo período 01 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

2022.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022.

SÔNIA PEGORAL SILVA
Subsecretária de Adm in istração e Gestão de Pessoal

DUQUE DE CAXIAS/

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -25 de Agosto -  Duque de Caxias/RJ 

CEP.: 25.071-120 -  Tel; 2671-6612-2771-5870

ESPÉCIE: Term o de contrato de traba lho n9 317, oriundo do Edital n9 001/2021, conform e Processo 
Adm in istrativo  n9 : 010/000965/2020
PARTES: Prefeitura M un ic ipa l de Duque de Caxias, por meio da Secretaria M un ic ipa l de Educação e 
Rosângela da Silva Brito, CPF n9 923.043.117-68.

OBJETO: Term o de Contrato de Trabalho por Tem po Determ inado de prestação de serviço para 
desenvo lver a função de Professor Docente II, junto aos programas e projetos desenvo lv idos no 
âm bito  da Secretaria M un ic ipa l de Educação, pelo período 01 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 
2022.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Sônia Pegoral Silva
Subsecretária de Administraçâr 

EGestáo de Pessoa! 
Matricula: 40292-3

SÔNIA PEGORAL SILVA
Subsecretária de Adm in istração e Gestão de Pessoal

DUQUE DE CAXIAS,

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -25 de Agosto -  Duque de Caxias/RJ 

CEP.: 25.071-120-T e l; 2671-6612-2771-5870

ESPÉCIE: Termo de contrato de traba lho n9 318, oriundo do Edital n9 001/2021, conform e Processo 
Adm in istrativo  n9 : 010/000965/2020
PARTES: Prefeitura Munic ipa l de Duque de Caxias, por meio da Secretaria M un ic ipa l de Educação e 
Alcineia Domingos Jair da Conceição, CPF n9 866.308.907-44.

OBJETO: Term o de Contrato de Trabalho por Tem po Determ inado de prestação de serviço para 
desenvo lver a função de Professor Docente II, jun to  aos programas e projetos desenvo lv idos no 
âm bito  da Secretaria M un ic ipa l de Educação, pelo período 01 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 
2022.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Sônia Pegoral Silva
Subsecretária de Administração 

E Gestão de Pessoal 
Matricula: 40292-3

SÔNIA PEGORAL SILVA
Subsecretária de Adm in istração e Gestão de Pessoal

PUBLICADO EM BOLETIM ORGiAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -25 de Agosto -  Duque de Caxias/RJ 

CEP.: 25.071-120 -T e l; 2671-6612-2771-5870

ESPÉCIE: Term o de contrato de traba lho n9 319, oriundo do Edital n9 001/2021, conform e Processo 
Adm in istrativo  n9 : 010/000965/2020
PARTES: Prefeitura M un ic ipa l de Duque de Caxias, por meio da Secretaria M un ic ipa l de Educação e 
Neusa Maria Schulz Bendineli, CPF n9 704.999.857-53.

OBJETO: Term o de Contrato de Trabalho por Tem po Determ inado de prestação de serviço para 
desenvo lver a função de Professor Docente II, jun to  aos programas e projetos desenvo lv idos no 
âm bito  da Secretaria M un ic ipa l de Educação, pelo período 01 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

2022.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022.

Sônia Pegoral Silva 
Subsecretária de Administração

EGestáo de Pessoa!

SÔNIA PEGORAL SILVA
Subsecretária de Adm in istração e Gestão de Pessoal

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL

QUE PE  CAXIAS,

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -25 de Agosto -  Duque de Caxias/RJ 

CEP.: 25.071-120-T e l; 2671-6612-2771-5870

ESPÉCIE: Term o de contrato de traba lho n9 320, oriundo do Edital n9 001/2021, conform e Processo 
Adm in istrativo  n9 : 010/000965/2020
PARTES: Prefeitura M unic ipa l de Duque de Caxias, por meio da Secretaria M un ic ipa l de Educação e 
Rosângela Pereira de Oliveira , CPF n9 002.839.147-00.

OBJETO: Term o de Contrato de Trabalho por Tem po Determ inado de prestação de serviço para 
desenvo lver a função de Professor Docente II, junto aos programas e projetos desenvo lv idos no 
âm bito  da Secretaria M un ic ipa l de Educação, pelo período 01 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 
2022.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Matrícula: 40292-3

SÔNIA PEGORAL SILVA
Subsecretária de Adm in istração e Gestão de Pessoal

DUQUE DE CAXIAS,

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -25 de Agosto -  Duque de Caxias/RJ 

CEP.: 25.071-120 -T e l; 2671-6612-2771-5870

ESPÉCIE: Term o de contrato de traba lho n9 321, oriundo do Edital n9 001/2021, conform e Processo 
Adm in istrativo  n9 : 010/000965/2020
PARTES: Prefeitura M un ic ipa l de Duque de Caxias, por meio da Secretaria M un ic ipa l de Educação e 
Marli Furtado Molina Lira, CPF n9 033.500.767-85.

OBJETO: Term o de Contrato de Trabalho por Tem po Determ inado de prestação de serviço para 
desenvo lver a função de Professor Docente II, jun to  aos programas e projetos desenvo lv idos no 
âm bito  da Secretaria M un ic ipa l de Educação, pelo período 01 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 
2022.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Sônia Pegoral Silva 
Subsecretária de Administração 

E Gestão de Pessoal
Maíríci

SÔNIA PEGORAL SILVA
Subsecretária de Adm in istração e Gestão de Pessoal

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL
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BOLETIM nº 7103

Sexta-feira
11 de Fevereiro de 2022

Boletim Oficial
do Município

UQUE DE CAXIAS (

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -25 de Agosto -  Duque de Caxias/RJ 

CEP.: 25.071-120-T e l; 2671-6612-2771-5870

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Term o de contrato de traba lho ng 322, oriundo do Edital n5 001/2021, conform e Processo 
Adm in istrativo  n?? : 010/000965/2020
PARTES: Prefeitura M unic ipa l de Duque de Caxias, por meio da Secretaria M un ic ipa l de Educação e 
Sônia Maria Lima dos Santos, CPF ne 693.606.507-49.

OBJETO: Term o de Contrato de Trabalho por Tem po Determ inado de prestação de serviço para 
desenvo lver a função de Professor Docente II, jun to  aos programas e projetos desenvo lv idos no 
âm bito  da Secretaria M un ic ipa l de Educação, pelo período 01 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 
2022.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022.

Sônia Pegorat
Subwcratirit de Administre. 

E Geetêo de Pessoei

SÔNIA PEGORAL SILVA
Subsecretária de Adm in istração e Gestão de Pessoal

PUBLICADOEM BOLETIM OFICIAL
d t i u o z m

DUQUE DE CAXIAS;

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -25 de Agosto -  Duque de Caxias/RJ 

CEP.: 25.071-120 -T e l; 2671-6612-2771-5870

ESPÉCIE: Term o de contrato de traba lho n9 323, oriundo do Edital n9 001/2021, conform e Processo 
Adm in istrativo  n9 : 010/000965/2020
PARTES: Prefeitura Munic ipa l de Duque de Caxias, por meio da Secretaria M un ic ipa l de Educação e 
Rozangela de Melo da Silva , CPF n9 879.143.447-53.

OBJETO: Term o de Contrato de Trabalho por Tem po Determ inado de prestação de serviço para 
desenvo lver a função de Professor Docente II, jun to  aos programas e projetos desenvo lv idos no 
âm bito  da Secretaria M un ic ipa l de Educação, pelo período 01 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 
2022.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Sônia Pc , 
Subsecretária <Je Hei

Sônia Pegoral Silva
eybggretáriacte Administração 

E Gesto) de Pessoa 
Matricula: 40292-3

SÔNIA PEGORAL SILVA
Subsecretária de Adm in istração e Gestão de Pessoal

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL 
N°= ? i- C B  D E i J J ^ J 20^

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -25 de Agosto -  Duque de Caxias/RJ 

CEP.: 25.071-120 -T e l; 2671-6612-2771-5870

VD U q U ED E  caxia§7

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Term o de contrato de traba lho n9 325, oriundo do Edital n9 001/2021, conform e Processo 
Adm in istrativo  n9 : 010/000965/2020
PARTES: Prefeitura Munic ipa l de Duque de Caxias, por meio da Secretaria M un ic ipa l de Educação e 
Maura lucia felix, CPF n9 837.505.177-20.

OBJETO: Term o de Contrato de Trabalho por Tem po Determ inado de prestação de serviço para 
desenvo lver a função de Professor Docente II, jun to  aos programas e projetos desenvo lv idos no 
âm bito  da Secretaria M un ic ipa l de Educação, pelo período 01 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 
2022.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022.

Sônia Pegorai Silva

E Gestão de Pessoal
Matrícula;*

7

SÔNIA PEGORAL SILVA
Subsecretária de Adm in istração e Gestão de Pessoal

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL 
DE A 1 / 0 Z J 2Q22-

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -25 de Agosto -  Duque de Caxias/RJ 

CEP.: 25.071-120-T e l; 2671-6612-2771-5870

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Termo de contrato de traba lho n9 326, oriundo do Edital n9 001/2021, conform e Processo 
Adm in istrativo  n9 : 010/000965/2020
PARTES: Prefeitura Munic ipa l de Duque de Caxias, por meio da Secretaria M un ic ipa l de Educação e 
Ana Cristina Pereira da Silva, CPF n9 023.042.227-65.

OBJETO: Term o de Contrato de Trabalho por Tem po Determ inado de prestação de serviço para 
desenvo lver a função de Professor Docente II, jun to  aos programas e projetos desenvo lv idos no 
âm bito  da Secretaria M un ic ipa l de Educação, pelo período 01 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 
2022.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022.

Sônia Pegoral Silva
Subsecretária de Administração 

E Gestão de Pessoal 
Matricula: 40292-3

SÔNIA PEGORAL SILVA
Subsecretária de Adm in istração e Gestão de Pessoal

★ ★

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -25 de Agosto -  Duque de Caxias/RJ 

CEP.: 25.071-120 -  Tel; 2671-6612-2771-5870

ESPÉCIE: Termo★ de★ contrato★de★ traba lho★ n9★327, oriundo★ do★ Edital★ n9★001/2021,★ conform e★ Processo★
Adm in istrativo ★n9★ :★010/000965/2020
PARTES: Prefeitura★ Mun ic ipa l★ de★ Duque★ de★ Caxias,★ por★meio★ da★ Secretaria★ M un ic ipa l★ de★ Educação★e★
Maria Cristina Gameiro Salles, CPF★n9★931.812.137-72.

OBJETO: Termo★ de★ Contrato★ de★ Trabalho★ por★ Tempo★ Determ inado★ de★ prestação★ de★ serviço★ para★
desenvo lver★ a★ função★ de★ Professor Docente II, jun to ★ aos★ programas★ e★ projetos★ desenvo lv idos★ no★
âm bito ★da★Secretaria★M un ic ipa l★ de★Educação,★ pelo★ período★01 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de★
2022.

DATA DA ASSINATURA: Duque★de★Caxias,★01 de fevereiro de 2022.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Sônia Pegoral Silva
Subsecretária de Admiotstraçãf 

E Gestão de Pessoal
Matrícula- 4029?-?

SÔNIA PEGORAL SILVA
Subsecretária★de★Adm in istração★e★Gestão★de★Pessoal

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -25 de Agosto -  Duque de Caxias/RJ 

CEP.: 25.071-120-T e l; 2671-6612-2771-5870

ESPÉCIE: Term o de contrato de traba lho n9 328, oriundo do Edital n9 001/2021, conform e Processo 
Adm in istrativo  n9 : 010/000965/2020
PARTES: Prefeitura M unic ipa l de Duque de Caxias, por meio da Secretaria M un ic ipa l de Educação e 
Maria Cristina Albuquerque da Silva, CPF n9 972.437.447-53.

OBJETO: Term o de Contrato de Trabalho por Tem po Determ inado de prestação de serviço para 
desenvo lver a função de Professor Docente II, jun to  aos programas e projetos desenvo lv idos no 
âm bito  da Secretaria M unic ipa l de Educação, pelo período 01 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 
2022.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Sônia Pegoral Silva
Subsecretária de Administração 

E Gestão de Pessoal 
Matrícula: 1

SÔNIA PEGORAL SILVA
Subsecretária de Adm in istração e Gestão de Pessoal

L
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BOLETIM nº 7103

Sexta-feira
11 de Fevereiro de 2022

Boletim Oficial
do Município

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -25 de Agosto -  Duque de Caxias/RJ 

CEP.: 25.071-120 -T e l; 2671-6612-2771-5870

ESPÉCIE: Term o de contrato de traba lho n9 331, oriundo do Edital n9 001/2021, conform e Processo 
Adm in istrativo  n9 : 010/000965/2020
PARTES: Prefeitura Munic ipa l de Duque de Caxias, por meio da Secretaria M un ic ipa l de Educação e 
Leonardo Cozendey Ribeiro Alves, CPF n9 120.451.717-79.

OBJETO: Term o de Contrato de Trabalho por Tem po Determ inado de prestação de serviço para 
desenvo lver a função de Professor I - Ciências, jun to  aos programas e projetos desenvo lv idos no 
âm bito  da Secretaria M un ic ipa l de Educação, pelo período 01 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 
2022.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Sônia Pegorai Suv,
Subsecretária de Administraçá: 

E Gestáo ds Pessoa! 
Matricula: 40232-f* „

SÔNIA PEGORAL SILVA
Subsecretária de Adm in istração e Gestão de Pessoal

DUQUE DE CAXIAS;

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -25 de Agosto -  Duque de Caxias/RJ 

CEP.: 25.071-120-T e l; 2671-6612-2771-5870

ESPÉCIE: Term o de contrato de traba lho ne 332, oriundo do Edital n5 001/2021, conform e Processo 
Adm in istrativo  n̂  : 010/000965/2020
PARTES: Prefeitura M unicipal de Duque de Caxias, por meio da Secretaria M un ic ipa l de Educação e 
Felipe Thiago Lima do Nascimento, CPF ne 132.864.417-08.

OBJETO: Termo de Contrato de Trabalho por Tem po Determ inado de prestação de serviço para 
desenvo lver a função de Professor I - Matemática, jun to  aos programas e projetos desenvo lv idos no 
âm bito  da Secretaria M un ic ipa l de Educação, pelo período 01 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 
2022.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Sônia Pegoral Silva

SÔNIA PÊGORAL SILVA
Subsecretária de Adm in istração e Gestão de Pessoal

Subsecretária de Adminisiraçà;
F. Gestão de Pessoa!
Ma Ia: 40292-3

_ '■<s&uJL/ ily cs-

PUBÜCADO EM BOLETIM OFICIAL

EduquE p E  caxias ,

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -25 de Agosto -  Duque de Caxias/RJ 

CEP.: 25.071-120 — Tel; 2671-6612-2771-5870

ESPÉCIE: Term o de contrato de traba lho n9 3S3, oriundo do Edital n9 001/2021, conform e Processo 
Adm in istrativo  n9 : 010/000965/2020
PARTES: Prefeitura Munic ipa l de Duque de Caxias, por meio da Secretaria M un ic ipa l de Educação e 
Rayssa Ribeiro Meireles, CPF n9 055.397.927-26.

OBJETO: Term o de Contrato de Trabalho por Tem po Determ inado de prestação de serviço para 
desenvo lver a função de Professor I - Matemática, jun to  aos programas e projetos desenvo lv idos no 
âm bito  da Secretaria M un ic ipa l de Educação, pelo período 01 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 
2022.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Sônia Pegorai Silva
Subsecretária de Administraçâr 

E  Gestão de Pessoal

SONIA PEGORAL SILVA
Subsecretária de Adm in istração e Gestão de Pessoal

l&ÍU*À__'j-g-ORU^ í/E-l

DUQUE PE  CAXIAS j

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -25 de Agosto -  Duque de Caxias/RJ 

CEP.: 25.071-120 -  Tel; 2671-6612-2771-5870

ESPÉCIE: Termo de contrato de traba lho n9 334, oriundo do Edital n9 001/2021, conform e Processo 
Adm in istrativo  n9 : 010/000965/2020
PARTES: Prefeitura M un ic ipa l de Duque de Caxias, por meio da Secretaria M un ic ipa l de Educação e 
Luiza Henninger Melhem, CPF n9 126.580.707-80.

OBJETO: Term o de Contrato de Trabalho por Tem po Determ inado de prestação de serviço para 
desenvo lver a função de Professor I - Português, jun to  aos programas e projetos desenvo lv idos no 
âm bito  da Secretaria M un ic ipa l de Educação, pelo período 01 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 
2022.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Subsecretária de Adm in istração e Gestão de Pessoal

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL
N° - f t ^ S DEÜ- /JZÍ20_2£

CAXIAS /

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -25 de Agosto -  Duque de Caxias/RJ

CEP.: 25.071 -120 -  Tel; 2671 -6612-2771-5870

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Termo de contrato de traba lho n9 335, oriundo do Edital n9 001/2021, conform e Processo 
Adm in istrativo  n9 : 010/000965/2020
PARTES: Prefeitura M unic ipa l de Duque de Caxias, por meio da Secretaria M un ic ipa l de Educação e 
Maisa de Souza Rocha , CPF n9 027.288.457-00.

OBJETO: Term o de Contrato de Trabalho por Tem po Determ inado de prestação de serviço para 
desenvo lver a função de Professor Docente II, jun to  aos programas e projetos desenvo lv idos no 
âm bito  da Secretaria M unic ipa l de Educação, pelo período 01 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 
2022.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022.

Sônia Pegoral Silva
Subsecretária de Administração 

E Gestão de Pessoal
!-3

SÔNIA PEGORAL SILVA
Subsecretária de Adm in istração e Gestão de Pessoal

Matricule: 4029

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL
d £ A L I ° V 20 g*

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -25 de Agosto -  Duque de Caxias/RJ 

CEP.: 25.071-120 -  Tel; 2671-6612-2771-5870

ESPÉCIE: Term o de contrato de traba lho n9 338, oriundo do Edital n9 001/2021, conform e Processo 
Adm in istrativo  n9 : 010/000965/2020
PARTES: Prefeitura M unic ipa l de Duque de Caxias, por meio da Secretaria M un ic ipa l de Educação e 
Nilcilene Azeredo da Silva dos Santos, CPF n9 027.192.047-57.

OBJETO: Term o de Contrato de Trabalho por Tem po Determ inado de prestação de serviço para 
desenvo lver a função de Professor Docente II, jun to  aos programas e projetos desenvolv idos no 
âm bito  da Secretaria M unic ipa l de Educação, pelo período 01 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 
2022.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

E Gestão de
Métrico-'-'

SONIA PEGORAL SILVA
Subsecretária de Adm in istração e Gestão de Pessoal

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -25 de Agosto -  Duque de Caxias/RJ 

CEP.: 25.071-120 -  Tel; 2671-6612-2771-5870

ESPÉCIE: Term o de contrato de traba lho n9 339, oriundo do Edital n9 001/2021, conform e Processo 
Adm in istrativo  n9 : 010/000965/2020
PARTES: Prefeitura M un ic ipa l de Duque de Caxias, por meio da Secretaria M un ic ipa l de Educação e 
Francisca da Costa Viana , CPF n9 072.128.137-02.

OBJETO: Term o de Contrato de Trabalho por Tem po Determ inado de prestação de serviço para 
desenvo lver a função de Professor Docente II, jun to  aos programas e projetos desenvo lv idos no 
âm bito  da Secretaria M un ic ipa l de Educação, pelo período 01 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 
2022.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Sônia Pegoral Silva
Subsecretária de Administração 

E Gestão de Pessoal
Matrícula: 40292-3

SÔNIA PEGORAL SILVA
Subsecretária de Adm in istração e Gestão de Pessoal

DUQUE De CAXIAS,

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -25 de Agosto -  Duque de Caxias/RJ 

CEP.: 25.071-120-T e l; 2671-6612-2771-5870

ESPÉCIE: Term o de contrato de traba lho n9 S41, oriundo do Edital n9 001/2021, conform e Processo 
Adm in istrativo  n9 : 010/000965/2020
PARTES: Prefeitura Munic ipa l de Duque de Caxias, por meio da Secretaria M un ic ipa l de Educação e 
Sara Menezes da Silva de Jesus , CPF n9 080.195.957-83.

OBJETO: Term o de Contrato de Trabalho por Tem po Determ inado de prestação de serviço para 
desenvo lver a função de Professor Docente II, junto aos programas e projetos desenvo lv idos no 
âm bito  da Secretaria M un ic ipa l de Educação, pelo período 01 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 
2022.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Sônia Pegoral Silva 
Subsecretária do Administração 

EGestáo de Pessoa) 
Matrlctilsr40292..t

SÔNIA PEGORAL SILVA
Subsecretária de Adm in istração e Gestão de Pessoal

PUBLICADO EM BOLETIM OFICÍAL

k

Vduqüe de caxias,
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -25 de Agosto -  Duque de Caxias/RJ 
CEP.: 25.071-120-T e l; 2671-6612-2771-5870

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Termo de contrato de traba lho n5 342, oriundo do Edital n̂  001/2021, conform e Processo 
Adm in istrativo  n5 : 010/000965/2020
PARTES: Prefeitura M unic ipa l de Duque de Caxias, por meio da Secretaria M un ic ipa l de Educação e 
Elaine da Cruz Garcia Maia, CPF n5 051.660.897-58.

OBJETO: Term o de Contrato de Trabalho por Tem po Determ inado de prestação de serviço para 
desenvo lver a função de Professor Docente II, junto aos programas e projetos desenvo lv idos no 
âm bito  da Secretaria M unic ipa l de Educação, pelo período 01 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 
2022.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022.

Sônia Pegoral Silva
Subsecretária de Admlntstraçè'

EGestào de Pessoa!
Matría-ia- WWWW **

_________________ _________________________
SÔNIA PEGORAL SILVA

Subsecretária de Adm in istração e Gestão de Pessoal

PUBLICADO EM BOU

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -25 de Agosto -  Duque de Caxias/RJ 

CEP.: 25.071-120 -T e l; 2671-6612-2771-5870

ESPÉCIE: Term o de contrato de traba lho n9 343, oriundo do Edital n9 001/2021, conform e Processo 
Adm in istrativo  n9 : 010/000965/2020
PARTES: Prefeitura M un ic ipa l de Duque de Caxias, por meio da Secretaria M un ic ipa l de Educação e 
Fernanda Diniz dos Santos, CPF n9 076.249.687-89.

OBJETO: Term o de Contrato de Trabalho por Tem po Determ inado de prestação de serviço para 
desenvo lver a função de Professor Docente II, jun to  aos programas e projetos desenvo lv idos no 
âm bito  da Secretaria M un ic ipa l de Educação, pelo período 01 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 
2022.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Sônia Pegoral Silvn
Matricula: 40292-3

SÔNIA PEGORAL SILVA
Subsecretária de Adm in istração e Gestão de Pessoal

Pl&ICADO EM BOLETIM OFICIAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -25 de Agosto -  Duque de Caxias/RJ 

CEP.: 25.071-120 -  Tel; 2671-6612-2771-5870

ESPÉCIE: Term o de contrato de traba lho n9 344, oriundo do Edital n9 001/2021, conform e Processo 
Adm in istrativo  n9 : 010/000965/2020
PARTES: Prefeitura M un ic ipa l de Duque de Caxias, por meio da Secretaria M un ic ipa l de Educação e 
Valéria Corrêa da Silva Conceição, CPF n9 085.730.047-46.

OBJETO: Term o de Contrato de Trabalho por Tem po Determ inado de prestação de serviço para 
desenvo lver a função de Professor Docente II, jun to  aos programas e projetos desenvo lv idos no 
âm bito  da Secretaria M un ic ipa l de Educação, pelo período 01 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

2022 .

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022.

/

SÔNIA PEGORAL SILVA
Subsecretária de Adm in istração e Gestão de Pessoal

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -25 de Agosto -  Duque de Caxias/RJ 

CEP.: 25.071-120 -  Tel; 2671-6612-2771-5870

ESPÉCIE: Term o de contrato de traba lho n9 345, oriundo do Edital n9 001/2021, conform e Processo 
Adm in istrativo  n9 : 010/000965/2020
PARTES: Prefeitura M unic ipa l de Duque de Caxias, por meio da Secretaria M un ic ipa l de Educação e 
Viviane Costa Silva, CPF n9 081.071.587-25.

OBJETO: Term o de Contrato de Trabalho por Tem po Determ inado de prestação de serviço para 
desenvo lver a função de Professor Docente II, jun to  aos programas e projetos desenvolv idos no 
âm bito  da Secretaria M unic ipa l de Educação, pelo período 01 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 
2022.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Subsecretária de Adm in istração e Gestão de Pessoal
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Sexta-feira
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do Município

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -25 de Agosto -  Duque de Caxias/RJ 

CEP.: 25.071-120 -  Tel; 2671-6612-2771-5870

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Term o de contrato de traba lho n9 346, oriundo do Edital n9 001/2021, conform e Processo 
Adm in istrativo  n9 : 010/000965/2020
PARTES: Prefeitura M unic ipa l de Duque de Caxias, por meio da Secretaria M un ic ipa l de Educação e 
Jaqueline Oliva de Freitas, CPF n9 095.536.617-85.

OBJETO: Term o de Contrato de Trabalho por Tem po Determ inado de prestação de serviço para 
desenvo lver a função de Professor Docente II, jun to  aos programas e projetos desenvo lv idos no 
âm bito  da Secretaria M unic ipa l de Educação, pelo período 01 de fevereiro de 2022 a 30 de junho de 
2022.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022.

f ; UJa 1 egorai Silva 
Subsecretária de Administração 

EGestáode.Pessoa)
Isfrícufaí4fí292-3

SÔNIA PEGORAL SILVAj U N  I M  K C O U K M L  D I L V M

Subsecretária de Adm in istração e Gestão de Pessoal

PU6UCA00 Ei' BOLETIM OrlC-iAL

Estado do Rio Janeiro 
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias 

Secretaria Municipal de Educação 
Gabinete da Secretária

Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -  25 de agosto -  Duque de Caxias/RJ -  CEP 25071-120 
Telefones: 2671-6612 / 2771-5870

ESPÉCIE: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho n.° 288, oriundo do Edital n.° 001 de 01 de 
março de 2021, conforme Processo Adm inistrativo n̂  010/000965/2020.

PARTES: Prefeitura Municipa l de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipa l de Educação 
e MÍRIAM TRINDADE PEREIRA - CPF: 104.365.877-77

OBJETO: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Temporário na Função de PROFESSOR 
DOCENTE II, junto a Secretaria Municipa l de Educação.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO

Subsecretária de Adm inistração e Gestão de Pessoal 
Matrícu la n̂  40.292-3

Sônia Pegoral Silva
Subsecretária de Administração 

E Gestão de Pessoal 
Matricula: 40292-3

Estado do Rio Janeiro 
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias 

Secretaria Municipal de Educação 
Gabinete da Secretária

Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -  25 de agosto -  Duque de Caxias/RJ -  CEP 25071-120 
Telefones: 2671-6612/2771-5870

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO

ESPÉCIE: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho n.9 290, oriundo do Edital n.9 001 de 01 de 
março de 2021, conforme Processo Adm inistrativo n9 010/000965/2020.

PARTES: Prefeitura Municipa l de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipa l de Educação 
e PATRÍCIA DE SOUZA GOMES - CPF: 096.656.247-09

OBJETO: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Temporário na Função de PROFESSOR 
DOCENTE II, junto a Secretaria Municipa l de Educação.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022

SÔNIA PEGORAL SILVA
Subsecretária de Adm inistração e Gestão de Pessoal

Matrícu la n9 40.292-3

s s - r
Matrlcuta: 40292-3

PüBLftff icA D O  EM BOLETIM OFICIAL 
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Estado do Rio Janeiro 
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias 

Secretaria Municipal de Educação 
Gabinete da Secretária

Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -  25 de agosto -  Duque de Caxias/RJ -  CEP 25071-120 
Telefones: 2671-6612/2771-5870

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO

ESPÉCIE: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho n.9 290, oriundo do Edital n.9 001 de 01 de 
março de 2021, conforme Processo Adm inistrativo n9 010/000965/2020.

PARTES: Prefeitura Municipa l de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipa l de Educação 
e PATRÍCIA DE SOUZA GOMES - CPF: 096.656.247-09

OBJETO: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Temporário na Função de PROFESSOR 
DOCENTE II, junto a Secretaria Municipa l de Educação.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022

SÔNIA PEGORAL SILVA
Subsecretária de Adm inistração e Gestão de Pessoal

Matrícu la n9 40.292-3

s s - r
Matrlcuta: 40292-3

PüBLftff icA D O  EM BOLETIM OFICIAL 
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Estado do Rio Janeiro 
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias 

Secretaria Municipal de Educação 
Gabinete da Secretária

Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -  25 de agosto -  Duque de Caxias/RJ -  CEP 25071-120 
Telefones: 2671-6612/2771-5870

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO

ESPÉCIE: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho n.9 298, oriundo do Edital n.  ̂ 001 de 01 de 
março de 2021, conforme Processo Adm inistrativo n̂  010/000965/2020.

PARTES: Prefeitura Municipa l de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipa l de Educação 
e ELAINE CRISTINA OLIVEIRA - CPF: 117.331.247-13

OBJETO: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Temporário na Função de PROFESSOR 
DOCENTE II, junto a Secretaria Municipa l de Educação.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022

»

Já
SÔNIA PEGORAL SILVA

Subsecretária de Adm inistração e Gestão de Pessoal
Matrícula n̂  40.292-3

Sônia Pegoral Silva
Subsecretária de Administração 

E Gestão de Pessoal 
Matricula'. 40292-3

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL

Estado do Rio Janeiro 
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias 

Secretaria Municipal de Educação 
Gabinete da Secretária

Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -  25 de agosto -  Duque de Caxias/RJ -  CEP 25071-120 
Telefones: 2671-6612/2771-5870

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO

ESPÉCIE: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho n.9 298, oriundo do Edital n.  ̂ 001 de 01 de 
março de 2021, conforme Processo Adm inistrativo n̂  010/000965/2020.

PARTES: Prefeitura Municipa l de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipa l de Educação 
e ELAINE CRISTINA OLIVEIRA - CPF: 117.331.247-13

OBJETO: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Temporário na Função de PROFESSOR 
DOCENTE II, junto a Secretaria Municipa l de Educação.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022

»

Já
SÔNIA PEGORAL SILVA

Subsecretária de Adm inistração e Gestão de Pessoal
Matrícula n̂  40.292-3

Sônia Pegoral Silva
Subsecretária de Administração 

E Gestão de Pessoal 
Matricula'. 40292-3

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL

Estado do Rio Janeiro 
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias 

Secretaria Municipal de Educação 
Gabinete da Secretária

Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -  25 de agosto -  Duque de Caxias/RJ -  CEP 25071-120 
Telefones: 2671-6612 / 2771-5870

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO

ESPÉCIE: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho n.  ̂327, oriundo do Edital n.  ̂ 001 de 01 de 
março de 2021, conforme Processo Adm inistrativo n̂  010/000965/2020.

PARTES: Prefeitura Municipa l de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipa l de Educação 
e MARIA CRISTINA GAMEIRO SALLES - CPF: 931.812.137-72

OBJETO: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Temporário na Função de PROFESSOR 
DOCENTE II, junto a Secretaria Municipa l de Educação.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022

SONIA PEGORAL SILVA
Subsecretária de Adm inistração e Gestão de Pessoal 

Matrícu la n- 40.292-3

Sônia Pegoral Silva
Subsecretária de Administraçãc 

E Gestão de Pessoal 
Matricula: 40292-3

Estado do Rio Janeiro 
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias 

Secretaria Municipal de Educação 
Gabinete da Secretária

Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -  25 de agosto -  Duque de Caxias/RJ -  CEP 25071-120 
Telefones: 2671-6612/2771-5870

ESPÉCIE: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho n.g 338, oriundo do Edital n.g 001 de 01 de 
março de 2021, conforme Processo Adm inistrativo ng 010/000965/2020.

PARTES: Prefeitura Municipa l de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipa l de Educação 
e NILCILENE AZEREDO DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 027.192.047-57.

OBJETO: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Temporário na Função de PROFESSOR 
DOCENTE II, junto a Secretaria Municipa l de Educação.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de Fevereiro de 2022.

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO

.

SÔNIA PEGORAL SILVA
Subsecretária de Adm inistração e Gestão de Pessoal 

Matrícu la ng 40.292-3

Sônia Pegoral Silva
Subsecretária de Administração 

E Gestão de Pessoal 
Matricula: 40292-3

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL
' '20ZZr

Estado do Rio Janeiro 
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias 

Secretaria Municipal de Educação 
Gabinete da Secretária

Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -  25 de agosto -  Duque de Caxias/RJ -  CEP 25071-120 
Telefones: 2671-6612/2771-5870

ESPÉCIE: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho n.g 338, oriundo do Edital n.g 001 de 01 de 
março de 2021, conforme Processo Adm inistrativo ng 010/000965/2020.

PARTES: Prefeitura Municipa l de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipa l de Educação 
e NILCILENE AZEREDO DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 027.192.047-57.

OBJETO: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Temporário na Função de PROFESSOR 
DOCENTE II, junto a Secretaria Municipa l de Educação.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de Fevereiro de 2022.

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO

.

SÔNIA PEGORAL SILVA
Subsecretária de Adm inistração e Gestão de Pessoal 

Matrícu la ng 40.292-3

Sônia Pegoral Silva
Subsecretária de Administração 

E Gestão de Pessoal 
Matricula: 40292-3

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL
' '20ZZr
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Estado do Rio Janeiro 
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias 

Secretaria Municipal de Educação 
Gabinete da Secretária

Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -  25 de agosto -  Duque de Caxias/RJ -  CEP 25071-120 
Telefones: 2671-6612 / 2771-5870

ESPÉCIE: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho n.° 342, oriundo do Edital n.° 001 de 01 de 
março de 2021, conform e Processo Adm inistrativo n5 010/000965/2020.

PARTES: Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, por meio da Secretaria M unicipal de Educação 
e ELAINE DA CRUZ GARCIA M AIA - CPF: 051.660.897-58

OBJETO: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Temporário na Função de PROFESSOR 
DOCENTE II, jun to  a Secretaria Municipal de Educação.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevere iro de 2022

EXTRATO DE TERM O  DE RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO

SÔNIA PEGORAL SILVA

Subsecretária de Administração e Gestão de Pessoal 

Matrícula n- 40.292-3

Estado do Rio Janeiro 
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias 

Secretaria Municipal de Educação 
Gabinete da Secretária

Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -  25 de agosto -  Duque de Caxias/RJ -  CEP 25071-120 
Telefones: 2671-6612/2771-5870

ESPÉCIE: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho n.9 496, oriundo do Edital n.9 002 de 31 de 
Julho de 2019, conform e Processo Adm inistrativo n9 010/001239/2019.

PARTES: Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Educação 
e MARIA ALICE ANTUNES M O TA  - CPF: 290.690.507-06

OBJETO: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Tem porário na Função de AGENTE DE APOIO  

Á INCLUSÃO I , jun to  a Secretaria Municipal de Educação.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 04 de fevere iro de 2022.

EXTRATO DE TERM O  DE RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO

Sônia Pegorai Silva
Subsecretária de Administração 

E  Gestéo de Pessoa!
_ Matricula: 40292-?

SÔNIA PEGORAL SILVASÔNIA PEGORAL SILVA

Subsecretária de Administração e Gestão de Pessoal

Matrícula n9 40.292-3

PUBLfCADO EM BOLETIM OFICIAL 
N° 4 W s  dAjüU 0 z /2Qzz-

Estado do Rio Janeiro 
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias 

Secretaria Municipal de Educação 
Gabinete da Secretária

Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -  25 de agosto -  Duque de Caxias/RJ -  CEP 25071-120 
Telefones: 2671-6612 / 2771-5870

EXTRATO DE TERM O  DE RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO

ESPÉCIE: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho n.9 531, oriundo do Edital n.9 002 de 31 de 
Julho de 2019, conform e Processo Adm inistrativo n9 010/001239/2019.

PARTES: Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Educação 
e ROSENY DIAS ESTEVES - CPF: 078.877.987-79

OBJETO: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Temporário na Função de M ONITOR DE 

TRANSPORTE E APOIO ESCOLAR , jun to  a Secretaria Municipal de Educação.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 02 de fevere iro de 2022.

____ ^Ô\AÃA. i f t P l ,-_______________________
SÔNIA PEGORAL SILVA

Subsecretária de Administração e Gestão de Pessoal 

Matrícula n9 40.292-3

PÜBUÇADO EM BOLETIM OFICIAL
NMAg*, DE ^  /O£/20g-

__________\ _ A _  _ ^

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Avenida Pedro Calmon, 550, Prédio da Reitoria - Bairro Cidade Universitária, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21941-901

Telefone: - http://www.ufrj.br

CONVÊNIO N° 9/2022
Processo n° 23079.200751/2022-30

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Termo de Acordo de Cooperação que entre si celebram a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE 
JANEIRO e a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DUQUE DE CAXIAS, objetivando a concessão 
de Estágios Curriculares a estudantes de Graduação.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ, inscrita no CNPJ sob o n° 
33.663.683./0001-16, com sede e foro à Rua Av. Pedro Calmon, 550 - Prédio da Reitoria, Cidade 
Universitária, Ilha do Fundão, Rio de Janeiro, RJ, CEP. 21941-901, doravante denominada 
CONVENENTE CONCEDENTE, neste ato representada pela sua Pró-Reitora de Graduação, Prof. 
GISELE VIANA PIRES, inscrita no CPF sob o n° 770.369.997-72, portadora da Carteira de Identidade 
Civil n° 04668048-4 IFP, e a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DUQUE DE 
CAXIAS, inscrita no CNPJ 29.138.328/0008-27 com sede e foro à Rua Pref. José Carlos Lacerda, 1422, 
Jardim 25 de agosto , Duque de Caxias/RJ -  CEP 25071-120, doravante denominada CONCEDENTE, 
neste ato representada por MYRIAN MEDEIROS DA SILVA, Subsecretária Pedagógica e Professora, 
inscrita no CPF 927.577.827-20 portadora do RG 07.085.746-1 DETRAN.

CLÁUSULA PRIMEIRA
A Concedente/Convenente concederá estágios obrigatórios, a alunos que estejam regularmente 
matriculados e que venham frequentando, efetivamente, curso de graduação.

CLÁUSULA SEGUNDA

Os estágios tratados deverão propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem, e 
serão acompanhados e avaliados em conformidade com os currículos, programas e calendários 
escolares para que possam ser instrumentos de integração teoria-prática de acordo com a Lei n° 11.788 de 
25 de setembro de 2008.

CLÁUSULA TERCEIRA

O estágio dar-se-á nas áreas de interesse da CONVENENTE, respeitada à correlação entre as atividades de 
estágio e a formação escolar.

CLÁUSULA QUARTA
A carga horária do estágio será de, no máximo, 30 (trinta) horas semanais e 06 (seis) horas diárias, e 
deverá ser compatível com o horário das atividades acadêmicas da Instituição de Ensino.

CLÁUSULA QUINTA
O presente acordo não haverá repasse de recurso financeiro entre aas partes.

CLÁUSULA SEXTA
O acompanhamento do presente Convênio, pelo setor responsável das instituições, será de 
responsabilidade da CONVENENTE e da CONCEDENTE.

CLÁUSULA SÉTIMA
A concessão do estágio formalizar-se-á mediante Termo de Compromisso de Estágio a ser firmado entre a 
CONCEDENTE e o ESTAGIÁRIO, com a interveniência obrigatória da Instituição, através das 
Coordenações de Estágios.

CLÁUSULA OITAVA
Além do Termo de Compromisso, os estagiários deverão apresentar Carta de Apresentação e Apólice de 
Seguro com sua vigência, sendo responsabilidade da CONCEDENTE.

CLÁUSULA NONA
A CONCEDENTE deverá providenciar o seguro contra acidentes pessoais em favor de seu Estagiário, 
sem o qual o estágio não poderá ser iniciado;

CLÁUSULA DÉCIMA
A duração do estágio, na mesma CONCEDENTE, não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se 
tratar de estagiário portador de deficiência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  OBRIGAÇÕES DA CONVENENTE

1. Cobrar toda documentação pertinente ao estágio;
2. Programar início de todas as atividades, devendo o término dos estágios coincidir com o final de 

cursos e estágios;

3. Garantir, mediante a participação dos supervisores, a orientação e desenvolvimento de projetos e 
atividades;

4. Estabelecer orientações para o bom desenvolvimento do estágio.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE

1. Indicar e encaminhar o estagiário, mediante documentação necessária -  Carta de Apresentação/ 
Termo de Compromisso e Apólice de Seguro sem a qual não poderá iniciar o estágio;

2. Garantir ao estagiário, condições para cumprir as exigências escolares, inclusive quanto ao tempo 
necessário para preparação e realização das provas;

3. Garantir aos supervisores credenciados pela CONCEDENTE, a realização de supervisão;
4. Garantir, mediante a participação dos supervisores, a orientação e desenvolvimento de projetos e 

atividades;
5. Zelar pelo cumprimento do Termo de Compromisso dos estagiários;
6. Manter a disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio;
7. Informar o término ou desligamento do aluno, por escrito, no estágio obrigatório.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
O presente convênio vigorará por 05 anos, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado, por meio de termo aditivo, bem como rescindido, de comum acordo entre as partes ou 
unilateralmente, por qualquer delas, mediante simples comunicação escrita, com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

A CONVENENTE/CONCEDENTE praticarão de todos os atos que se tomem necessários à efetiva 
execução da presente disposição através de seus representantes indicados

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
O descumprimento das Cláusulas acordadas no Termo de Compromisso de Estágio vinculadas ao presente 
Convênio de Estágio é de responsabilidade das partes, devendo estas arcarem com as possíveis 
implicações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

Para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias que originarem-se deste Convênio, fica o Foro do 
Munícipio de Duque de Caxias, renunciando as partes conveniadas a qualquer outro, por mais que seja.

E, por estarem de pleno acordo, o presente Convênio é assinado eletronicamente pelas partes e 
testemunhas abaixo.

MYRIAN MEDEIROS DA SILVA
Subsecretária Pedagógica 
CPF 927.577.827-20

PròP. GISELE VIANA PIRES
-Pró-Reitora de Graduação da UFRJ 
Mat. SIAPE: 0367068

Testemunhas:

Alexandra Costa de Souza (CONCEDENTE) 
CPF: 030.383.347-58

Sanara Jennifer Santorio (UFRJ) 
SIAPE: 3039756/UFRJ

sei! a
assinatura '— * 
gtetrãrtfcs-------- -    

Docum ento assinado eletron icam ente por Myrian Medeiros da Silva, Usuário Externo, em 
11/01/2022, às 15:26, conforme horário ofic ia l de Brasília, com fundam ento no art. 62, § l 2, do 
Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

sell
j assJnatur; 
i «tetritato

,a
Docum ento assinado e letron icam ente por ALEXANDRA COSTA DE SOUZA, Usuário Externo, em , 
13/01/2022, às 15:32, conform e horário  ofic ia l de Brasília, com fundam ento no art. 62, § l 2, do 
Decreto n2 8.539. de 8 de outubro de 2015.
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1 assinatur 
t eíetnonfe
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M
Docum ento assinado eletron icam ente por Gisele Viana Pires, Pró-Reitor(a) de Graduação, em
13/01/2022, às 17:04, conform e horário  ofic ia l de Brasília, com fundam ento no art. 62, § l 2, do 
Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

í sei! g,
í  assinatura | «Issrôigeg

Docum ento assinado eletron icam ente por Sanara Jennifer Santorio, Chefe da Seção de Convênios e 
Estágios, em 14/01/2022, às 11:08, conform e horário oficial de Brasília, com fundam ento no art. 62, 
§ l 2, do Decreto n2 8.539. de 8 de ou tubro  de 2015.

A  autentic idade deste docum ento pode ser conferida no site http://sei.ufri .br/autentica. informando 
o código verificador 1588076 e o código CRC B42E84A3.

Referência: Processo n® 23079.200751/2022-30 SEI n2 1588076
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ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESPÉCIE:

PARTES:

OBJETO:

DATA DE 

ASSINATURA:

S e c r e t a r ia  M u n i c i p a l  d e  S a ú d e

ESTADO DO RIO DE JAN EIRO
PREFEITURA M UNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Termo de reconhecimento de dívida n° 26/2022, encartado às fls 76/78, 
especificado no Livro n° 001/2022/SMS, conforme procedimento administrativo n° 

014/002500/2021.

Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e DUC 

GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA-EPP.

O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância de 

R$ 61.222,00 (Sessenta e um mil e duzentos e vinte e dois reais), fica 

reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em favor da DUC GÁS EQUIPAMENTOS 

DE SOLDAS LTDA-EPP referente ao fornecimento de materiais para a unidade 

de saúde: Policlinica Duque de Caxias no período de 08 de Dezembro de 2021 

em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com as 
especificações constantes no Procedimento Administrativo n° 014/002500/2021.

Duque de Caxias (RJ), 07 de fevereiro de 2022.

Secretário Municipal de Saúde 
Mat. 41.784-0

P R E F E I T U R ADuque De
caxias
UNiOOS »£l<> TSA3ALKO

Alameda James Franco, 03- Jardim Primavera 
CEP 25215-265Duque de Caxias/RJ

PADO EM BOLETIM 0 29.138.328/0001-50Tel: (21) 2773-6329 
_  7 superintendenciaexecutiva(o)duqüedecaxias.rj.gov.br

l02~ /2Q2^ www. dttquedecaxias. ri. gov.br

S e c r e t a r ia  M u n i c i p a l  d e  S a ú d e

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA M UNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

EXTRATO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

ESPÉCIE: Reconhecimento de Dívida n° 27/2022, encartado às fls. 79/81, especificado no

Livro n° 001/2022/SMS, conforme procedimento administrativo n° 
014/002217/2021.

PARTES: Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e G.M.
FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME.

OBJETO: O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância R$
9.566,25 (Nove mil, quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco 

centavos), reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em favor da G.M. FONSECA 

6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME, referente a Serviços de 

locação de veiculo pesado com motorista e combustível, em conformidade com as 
especificações constantes no Procedimento Administrativo n° 014/002217/2021.

DATA DE 

ASSINATURA:

Duque de Caxias (RJ), 07 de fevereiro de 2022.

DANIEL CARVALHO PUERTAS DE SOUZA
Secretário Municipal de Saúde 

Mat. 41.784-0

p r e f e i t u r a  Alameda James Franco, 03- Jardim Primavera
DUQUe D 0U 8LICAD O  EM BOLETIM OFICIAL CEP 25215-265Duque de Caxias/RJ 

| 3 Q  CNPJ 29.138.328/0001-50Tel: (21) 2773-6329
U O À I O ^  /DE 41 / O l ^ $áfòtendenciaexecutiva@,duquedecaxias.ri.gov.br

www.duquedecaxias.ri.gov.br
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA M U NICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

ESPÉCIE: Termo de reconhecimento de dívida n° 28/2022, encartado às fls 82/84,
especificado no Livro n° 001/2022/SMS, conforme procedimento administrativo n° 

014/002501/2021.

PARTES: Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e DUC
GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA-EPP.

OBJETO: O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância de

R$ 588.448,00 (Quinhentos e oitenta e oito mil e quatrocentos e quarenta e 
oito reais), fica reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em favor da DUC GÁS 
EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA-EPP referente ao fornecimento de 

materiais para a unidade de saúde: Hospital Municipal Ricardo Augusto de 
Azeredo Vianna no período de 08 de Dezembro de 2021 em atendimento a 

Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com as especificações 

constantes no Procedimento Administrativo n° 014/002501/2021.

DATA DE 

ASSINATURA:

Duque de Caxias (RJ), 07 de fevereiro de 2022.

DANIEL CARVALHO PUE^TAS DE SOUZA 
Secretário Municipal de Saúde 

Mat. 41.784-0

n
Alameda James Franco, 03- Jardim Primavera 

CEP 25215-265Duque de Caxias/RJ 
r S V l S C  CNPJ 29-138 328/0001-50Tel: (21) 2773-6329
w a X J O & S ü Ü A D O  EM BOLETIM 0 ^ A t intendenciaexecutiva@ duquedecaxias-úg°vbr

^  rr* 1 ‘ " ' r’ ’ www.duquedecaxias.ri.gov.br
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ESPÉCIE:

PARTES:

OBJETO:

DATA DE

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA M UNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Secretaria Municipal de Saúde

Termo de reconhecimento de dívida n° 29/2022, encartado às fls 85/87, 
especificado no Livro n° 001/2022/SMS, conforme procedimento administrativo n° 
014/001751/2021.

Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e DUC 

GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA-EPP.

O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância de 

R$ 2.095.800,00 (Dois Milhões, noventa e cinco mil e oitocentos reais), fica 

reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em favor da DUC GÁS EQUIPAMENTOS 
DE SOLDAS LTDA-EPP referente ao fornecimento de materiais para as unidades 

de saúde: UPH Parque Equitativa, UPH Posto de Xerém, Hospital Municipal 

Ricardo Augusto de Azeredo Vianna e Policlinica Duque de Caxias no período de 

10 de Setembro de 2021 em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, em 

conformidade com as especificações constantes no Procedimento Administrativo 

n° 014/001751/2021.

ASSINATURA:

Duque de Caxias (RJ), 07 de fevereiro de 2022.

Secretário Municipal de Saúde 
Mat. 41.784-0

DocuSign Envelope ID: 848CCF3E-FDED -4392-9CF8-A3A78180B9FD

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
S e c r e t a r ia  M u n i c i p a l  d e  S a ú d e  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

ESPÉCIE: Termo de Reconhecimento de Dívida n° 30/2022, encartado às fls. 86/88,
especificado no Livro n° 001/2022/SMS, conforme procedimento administrativo n° 
014/001784/2021.

PARTES: Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e

BIOXXI SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO LTDA.

OBJETO: O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância R$
115.000,00 (Cento e quinze mil), reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em favor 

da BIOXXI SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO LTDA.Tendo como objeto a 

prestação de serviços de esterilização de equipamento hospitalares no período 

Agosto/2021 em conformidade com as especificações constantes no 
Procedimento Administrativo n° 014/001784/2021.

DATA DE 

ASSINATURA:

Duque de Caxias (RJ), 07 de fevereiro de 2022.

DANIEL CARVALHO PUERTAS DE SOUZA
Secretário Municipal de Saúde 

Mat. 41.784-0

Dl P R E F E i T U R < L „ . 1 1 Mr . rt r u  n Al CTIM n n f'4 lP meda James Franco, 03- Jardim Primavera 
D U Q u e D e UBUCAD0 £M B0Ltllw 0 :  CEP 25215-265Duque de Caxias/RJ

DE ^̂  í O 2 / 2 0 ^ P J 29.138.328/OOOl-5OTel: (21) 2773-6254 
T l ~ —yyjj fms@duquedecaxias.rj.gov.br

_____  www.duauedecaxias.ri.gov.br
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U N I D O S  PE 1.0 T R A B A L H O

EXTRATO DO TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ESPÉCIE

TERM O DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS n9 01-A-005/2022, oriundo da Dispensa de Licitação, com base 

no art. 24, inciso IV, da Lei Federal n9 8.666/93, conform e docum entos acostados no Processo 

Adm in istra tivo  n9 014/000177/2022.

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e, de ou tro  lado, 

TUISE REPRESENTAÇÃO tO M E R C IAL  LTDA, inscrita no CNPJ sob o n9 10.190.061/0001-12, neste ato, 

representada pelo Sr. MARCOS ANTONIO RIBEIRO, inscrito no CPF sob o n9 905.784.817-15.

O ob je to  do presente term o é a contratação de Empresa para Prestação de Serv iços de Apo io 

Adm in istra tivo  e Apo io  à Área Méd ica, re ferente ao Lote III, por dispensa de lic itação, com  base no art. 

24, inciso IV da Lei Federal n9 8.666/93, para o Hospital Adão Pereira Nunes, em  a te n d im en to  as 

necess idades da Secretaria  M u n ic ip a l de Saúde, co n fo rm e  estabe lec ido  no T e rm o  de Referênc ia , 

A to  de d ispensa, H om o logo  e dem a is  do cu m en to s  acostados nos au tos do  P rocesso 

A d m in is tra t iv o  n9 014/000117/2022. O va lo r g lobal deste Contrato é de R$ 41.010.235,26 (quarenta 

e um m ilhões, dez mil, duzentos e trin ta e cinco reais e v inte e seis centavos). A  despesa to ta l deste 

Term o será coberta pelas Notas de Empenho:

N» D ATA V A LO R UN ID AD E FU N Ç Ã O SU B -F U N Ç Ã O P R O G R A M A A Ç Ã O E LE M E N T O FO N TE

199 26/01/2022 R$ 41.010.235,26 1491 10 302 0018 2588 3.3.90.39.02 109

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de fevere iro  de 2022.
— A

PARTES

OBJETO

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS 
DANIEL CARVALHO PUERTAS DE SOUZA

Secretário  M un ic ipa l de Saúde

PUBLICADO

Als;.ieda Esmeralda, n9 206, Jardim  Primavera
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ



21
BOLETIM nº 7103

Sexta-feira
11 de Fevereiro de 2022

Boletim Oficial
do Município

CAXIAS
P R E F E I T U R A

DUQUE DE

Número do Processo Administrativo 014/000177/2022

Modalidade da Licitação
---------------------------------------------------- ------ --------------------------------------------------------------------

Dispensa de Licitação, Art. 24, IV da Lei Federal 
n° 8.666/93

Tipo de Licitação -

Espécie do Contrato Term o de Prestação de Serviços

Data de assinatura 01/02/2022

Prazo 180 (cento e oitenta) dias co rridos

Valor global
R$ 41.010 235,26 (quarenta e um m ilhões, dez 
m il, duzentos e trinta e cinco reais e v in te  e seis 
centavos).

" í x X  ! ' ' K  i  %

Número, data e valor do Empenho
•‘ • •

Nota de em penho n9 199, em itida  em 
26/01/2022, no valor de R$ 41.010.235,26.

. - 

,

/  \   ̂ '  ' K  ‘ *  X* / '  ’ '  * % *

~ k  ><,? - A » »  X -  ■*Ã*  s>* * **s

■

Dados secundários
_ ; ;

^  r ,  .>> *■ . K  •«*; ■»-» X í  S- * /  -'■S-S.t ;»•„ X X X X ^

. ■ V  " . ■ • •

: <  .. , *  ■ * * * ' * %  v  ,

O objeto do presente term o é a contratação de 
Empresa para Prestação de Serviços de Apo io  
Adm in istrativo  e Apo io à Área M éd ica, re ferente 
ao Lote III, por dispensa de licitação, com  base 
no art. 24, inciso IV da Lei Federal n9 8.666/93, 
para o Hospital Adão Pereira Nunes, em  
a tend im en to  as necess idades da Secre ta ria  
M u n ic ip a l de Saúde, co n fo rm e  e s tabe le c ido  
no Te rm o de Referência , A to  de d ispensa, 
H om o logo  e dem ais do cum en to s  acostados 
nos au tos do Processo A d m in is tra t iv o  n9 
014/000117/2022.

A lam eda Esmeralda, n9 206, Jardim  Primavera
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ

r  DUQUE DE
P R E F E I T U R A

EXTRATO DO TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ESPÉCIE

TERM O DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS n9 01-A-006/2022, oriundo da Dispensa de Licitação, com base 

no art. 24, inciso IV, da Lei Federal n9 8.666/93, conform e docum entos acostados no Processo 

Adm in istra tivo  n9 014/000177/2022.

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e, de ou tro  lado, 

CAPITAL AMBIENTAL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n9 12.557.528/0001-45, 

neste ato, representada pelo Sr. LUIS HENRIQUE DE SOUZA BARBALHO, inscrito  no CPF sob o n9 

002.560.391-43.

O obje to do presente term o é a contratação de Empresa para Prestação de Serviços de A po io  

Adm in istra tivo  e Apo io  à Área Médica, re ferente ao Lote I, por dispensa de lic itação, com  base no art. 

24, inciso IV da Lei Federai n9 8.666/93, para o Hospita l Adão Pereira Nunes, em  atend im en to  as 

necessidades da Secretaria M un ic ipa l de Saúde, con form e estabe lecido no Term o de Referência, Ato 

de Dispensa, Hom ologo e dem ais docum entos acostados nos autos do Processo Adm in istra tivo  n9 

014/000117/2022. O valor global deste Contra to  é de R$ 10.599.000,78 (dez m ilhões, qu inhentos e 

noventa e nove m il e setenta e o ito  centavos). A  despesa tota l deste Term o será coberta pela Nota de 

Empenho:

N8 DATA VALOR UNIDADE FUNÇÃO SUB-FUNÇÂO PROGRAMA AÇÃO ELEMENTO FONTE

186 26/01/2022 R$ 10.599.000,78 1491 10 302 0018 2588 3.3.90.39.02 109

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de feve re iro  de 2022.

PARTES

OBJETO

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS 
DANIEL CARVALHO PUERTAS DE SOUZA

Secretário  M un ic ipa l de Saúde

Alam eda Esmeralda, n9 206, Jardim  Primavera
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ

P R E F E I T U R A
DUQUE DE

Número do Processo Administrativo 014/000177/2022

Modalidade da Licitação Dispensa de Licitação, Art. 24, IV da Lei Federal 
n° 8.666/93,

Tipo de Licitação -

Espécie do Contrato Term o de Prestação de Serviços

Data de assinatura 01/02/2022

Prazo
180 (cento e oitenta) dias corridos

Valor global R$ 10.599.000,78 (dez m ilhões, qu inhentos e 
noventa e nove mil e setenta e o ito  centavos).

Número, data e valor do Empenho
Nota de em penho n9 186, em itida em 
26/01/2022, no valor de R$ 10.599.000,78.

Dados secundários

O objeto do presente term o é a contratação de 
Empresa para Prestação de Serviços de Apo io  
Adm in istrativo  e Apoio à Área M éd ica, re ferente 
ao Lote 1, por dispensa de licitação, com  base no 
art. 24, inciso IV da Lei Federal n9 8.666/93, para 
o Hospital Adão Pereira Nunes, em  atend im ento  
as necessidades da Secretaria M un ic ipa l de 
Saúde, conform e estabe lec ido no Term o de 

Referência, Ato de Dispensa, Hom ologo e 

dem ais docum entos acostados nos autos do 
Processo Adm in istrativo n9 014/000117/2022.

- -- ' - ' ■ .. - . • ■ :•: 
Alameda Esmeralda, n9 206, Jardim Primavera

CEP: 25.215-260- Duque de Caxias/RJ

CAXIAS
P R E F E I T U R A

DUQUE DE

EXTRATO DO TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

ESPÉCIE

TERM O DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS n9 01-A-007/2022, oriundo da Dispensa de Licitação, com  base 

no art. 24, inciso IV, da base na Lei Federal n9 8.666/93, conform e docum entos acostados no Processo 

Adm in istra tivo  n9 014/000177/2022.

PARTES

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e, de ou tro  lado, 

CAPITAL AMBIENTAL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n9 12.557.528/0001-45, 

neste ato, representada pelo Sr. LUIS HENRIQUE DE SOUZA BARBALHO, inscrito  no CPF sob o n9 

002.560.391-43.

OBJETO

O obje to  do presente term o é a contratação de Empresa para Prestação de Serviços de 'Apo io  

Adm in istra tivo  e Apo io  à Área Méd ica, re ferente ao Lote II, por dispensa de lic itação, com  base no art. 

24, inciso IV da Lei Federa! n9 8.666/93, para o Hospita l Adão Pereira Nunes, em atend im en to  as 

necessidades da Secretaria M un ic ipa l de Saúde, con form e estabe lecido no Term o de Referência, Ato 

de D ispensa, Hom ologo e dem ais docum entos acostados nos autos do Processo Adm in istra tivo  n9 

014/000117/2022. O valor .global deste Contra to  é de R$ 12.560.671,80 (doze m ilhões, qu inhentos e 

sessenta mil, seiscentos e setenta e um reais e o itenta centavos). A  despesa to ta l deste Term o será

coberta pela Nota de Empenho:

Nü DATA VALOR UNIDADE FUNÇÃO SUB-FUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO ELEMENTO FONTE

193 26/01/2022 RS 12.560.671,80 1491 10 302 0018 2588 3.3.90.39.02 109

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 01 de
"*'s5treíário MunicipajÃje Saúde 

,9 9 0 5 -8

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS 
DANIEL CARVALHO PUERTAS DE SOUZA

Secretário  M un ic ipa l de Saúde

FígiÜÁDQ EM BOLETIM OFICIAL

Alam eda Esmeralda, 206, Jard im  Primavera
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ
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;
Modalidade da Licitação Dispensa de Licitação, Art. 24, IV da Lei Federal 

n° 8.666/93

Tipo de Licitação -

Espécie do Contrato Term o de Prestação de Serviços

Data de assinatura 01/02/2022

Prazo 180 (cento e oitenta) dias corridos

Valor global
R$ 12.560.671,80 (doze m ilhões, qu inhentos e 
sessenta mil, seiscentos e setenta e um reais e 
o itenta centavos).

Número, data e valor do Empenho■■ ■ - -■ ;• y .. - ■■ ,■ :■ ’ ■ •
Nota de em penho n9 193, em itida em 
26/01/2022, no valor de R$ 12.560.671,80

■ ■

Dados secundários

. •» • ■ - ' ' ’ : r"

■

'

O objeto do presente term o é a contratação de 

Empresa para Prestação de Serviços de Apo io  
Adm in istrativo  e Apoio à Área M éd ica, re ferente 
ao Lote II, por dispensa de licitação, com  base no 
art. 24, inciso IV da Lei Federal n9 8.666/93, para 
o Hospital Adão Pereira Nunes, em atend im ento  

as necessidades da Secretaria M un ic ipa l de 

Saúde, conform e estabe lec ido no Term o de 

Referência, Ato de Dispensa, Hom ologo e 

dem ais docum entos acostados nos autos do 
Processo Adm in istrativo n9 014/000117/2022.

A lam eda Esmeralda, n9 206, Jardim  Primavera
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ

£3r cax ia s
P R E F E 1 T U R A
D U Q U E  DE

EXTRATO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO

ESPÉCIE

Segundo Te rm o Ad it ivo  n9 53 -A -001/2021 , re fe ren te  ao Te rm o de A co rd o  de C ooperação  n9 

53-004/2019 , assinado em  26 /09 /2019 , con fo rm e  o Processo A d m in is tra t iv o  n9 

014/001525 /2021 .

PARTES

M UNICÍPIO  DE DUQUE DE CAXIAS, po r m e io  da SECRETARIA M UN IC IPAL DE SAÚDE e, de ou tro  

lado, FUN D AÇÃO  ATAULPHO  DE PAIVA, in scrita  no CNPJ sob o n9 33 .485 .939/0001 -42 , neste 

a to  rep resen tado  por P rocu ração  pe lo  Sr. PEDRO PAULO  SANTOS SANTORO, in scrito  no CPF/M F  

sob  o n9 129.092.417-18.

OBJETO

O p resen te  Term o A d it ivo  tem  por ob je t iv o  PRORROGAR por 12 (doze) m eses o Te rm o  de 

C oope ra ção  n9 53-004/2019, ass inado  em  26 /09 /2019 , com  base na Lei Federa l 13 .204/2019, 

cu jo  ob je to  é aux ilia r o orogram a de co n tro le  e com ba te  à tube rcu lo se , sem  en vo lv im en to  com  

recu rsos finance iros ao m un ic íp io  de D uque de Caxias, con fo rm e  docum en to s  con stan te s  no 

p rocesso  adm in is tra tiva  ri9 014 /001525 /2021 .

D A T A  DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 24 de se tem b ro  de 2021.

•Alameda Esmeralda, ns 206, Jardim Primavera 
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ 

www.duquedecaxias.rj.gov.br

P R E F E I T U R A
DUQUE DE
CAXIÂ

Número do Processo Administrativo 014/001525/2021

Modalidade da Licitação

Tipo de Licitação “

Espécie do Contrato TERMO ADITiVO DE COOPERAÇÃO

Data de assinatura 24/09/2021

Prazo 12 (doze) meses

Valor global

Número, data e valor do Empenho “

Dados secundários O presente Termo Aditivo tem por objetivo 
PRORROGAR por 12 (doze) meses o Termo de 
Cooperação n9 53-004/2019, assinado em 
26/09/2019, com base na Lei Federal 13.204/2019, 
cujo objeto é auxiliar o programa de controle e 
combate a tuberculose, sem envolvimento com 
recursos financeiros ao município de Duque de 
Caxias, conforme documentos constantes no 
processo administrativo n9 014/001525/2021.

Alameda Esmeralda, n9 206, Jardim Primavera
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 021/2021 

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 011/2021

ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Governo 
ORGÃO ADERENTE: Secretaria Municipal de Saúde
FAVORECIDO: TERRA COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ: 12.299.221/0001-91 
PROCESSO N°: 014/002518/2021
OBJETO: O presente temo de referência tem por objeto a Adesão à Ata de Registro de Preços n° 021/2021, Prefeitura 
Municipal de Duque de Caxias para eventual Aquisição de Lonas Digitais em atendimento as necessidades desta 
Secretaria Municipal de Saúde, através de Adesão à Ata SRP n° 021/2021, proveniente do Pregão Presencial SRP n° 
011/2021, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL N° 
011/2021 e seus anexos, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de 
transcrição.
FINALIDADE: ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇOS N° 021/2021 do Pregão Presencial SRP n° 011/2021.

• RELAÇÃO DOS ITENS REGISTRADOS:

ITEM DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO QUANT. UND. MARCA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1

ADESIVO VINILICO, 
GRAMATURA 0,10, GRAMAS, 
IMPRESSÃO 1440X720, 4 
CORES, COM INSTALAÇÃO EM 
LOCAL INDICADO;

6000 M2 TERRA 39,60 237.600,00

2

IMPRESSÃO DE LONA FRONT 
LIGHT 440 GRAMAS, POR SRP, 
FIO 500X500, IMPRESSÃO 
DIGITAL COM RESOLUÇÃO 
720X720.

14000 M2 TERRA 31,60 442.400,00

3

PAINEL FRONT LIGHT EM 
ESTRUTURA METALICA EM 
FERRO GALVANIZADA 
20X20X18 CM, COM 
INSTALAÇÃO.

5000 M2 TERRA 44,60 223.000,00

VALOR TOTAL R$903.000,00

ue de Caxias, 07 de fevereiro de 2022.
ertas
5-3

' 784-0
Daniel Carvalho Puertás de Souza 

Secretário Municipal de Saúde

PUBLICADO fcM BOLETIM OFICIAL 
N° ,DE 41 / 03-/20̂  3

í
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
GABINETE DO SECRETÁRIO

Duque de Caxias, 08 de fevereiro de 2022.

Processo n° 014/000218/2022 
Modalidade: Dispensa de Licitação
Assunto: Homologo e Ratifico de Ato de Dispensa de Licitação
Objeto: Contratação de Empresa para prestação de serviços médicos, por dispensa 
de licitação, com amparo no art. 24, inciso IV da Lei Federal n° 8.666/93, para 
atender o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em atendimento às 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias.

HOMOLOGO E RATIFICO

Ratifico a presente dispensa de licitação referente ao processo administrativo n° 
014/000218/2022, tendo por objeto Contratação de Empresa para prestação de serviços 
médicos, por dispensa de licitação, com amparo no art. 24, inciso IV da Lei Federal n° 
8.666/93 para atender o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, com fulcro no 
parecer n° 135/2022/CTCC/SUBTC/PGM, para que a adjudicação nele referida produza 
seus efeitos jurídicos em favor de MEDPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA inscrita 
no CNPJ n° 27.243.049/0001-21, no valor global de R$: 75.723.570,00 (setenta e cinco 
milhões, setecentos e vinte e três mil, quinhentos e setenta reais), tudo conforme Ato de 
Dispensa de Licitação do Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

Assinado de forma digital por Dr
Dr Daniel Puertas Daniel Puertas

Dados: 2022.02.09 10:55:55 -03'00'

Dr. Daniel Carvalho Puertas de Souza 
Secretário Municipal de Saúde 

Matrícula: 41784-0 / CRM: 52.99136-8

FOSJCADOEM BOLETIM OFICIAI 
K Í i r o i / 2 0 »

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE CULTURA E TURISMO* ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

PORTARIA N° 04 de 09 de fevereiro, de 2022.

DISPÕE SOBRE DESIGNAR COMISSÃO 
ORGANIZADORA DA CONFERÊNCIA 
MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA 
IGUALDADE RACIAL

ENFRENTAMENTO DO RACISMO E DAS OUTRAS FORMAS CORRELATAS DE DISCRIMINAÇÃO ÉTNICO
RACIAL E DE INTOLERÂNCIA RELIGIOSA:

POLÍTICA DE ESTADO E RESPONSABILIDADE DE TODOS NÓS

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias - SMCT, no
uso de suas atribuições, considerando que:

1. O Decreto Estadual n° 47.931/2022, que convoca a V Conferência Estadual de 

Promoção da Igualdade Racial e dá outras providências;

2. O Decreto Municipal dará providências para realização da Conferência Municipal 

de Promoção da Igualdade Racial de Duque de Caxias;

3. Os objetivos da realização da Conferência Municipal de Promoção da Igualdade 

Racial são os de eleger delegados representantes do município de Duque de Caxias 

para participação na V Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial e 

discutir políticas públicas de enfrentamento do racismo e das outras formas 

correlatas de discriminação étnico racial e de intolerância religiosa: política de 

estado e responsabilidade de todos nós;

4. É de suma importância a participação da Sociedade Civil, na formulação de políticas 

públicas;

5. Se faz necessária à criação de regras, de acordo com o texto da Lei, para que se 

desenvolva o processo eleitoral para eleição dos representantes municipais com 

base na divisão de municípios realizada pelo CEDINEPIR e o SUPIR, órgãos 

estaduais de promoção da igualdade racial, que dividiram o Estado do Rio de 

Janeiro em 8 regiões, sendo Duque de Caxias participante da Região “Baixada 1”;

Rua Major Frazão 181, salas 501-505, Bairro 25 de Agosto, Duque de Caxias/RJ 
CEP.: 25071-210 / Tel.: 26711120/ 26525631

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

6. A realização da conferência municipal deverá cumprir todas as exigências 
sanitárias e que deve ser adequada à situação criada pela pandemia causada pelo 

Novo Coronavírus, objetivando proteger à vida de todos os participantes;

RESOLVE

Art.1° - Nomear Comissão Organizadora da Conferência Municipal de Promoção da 

Igualdade Racial:

1. Poder Público:

JULIA PAULA DE MORAES 

WADIMIR LEONEL SILVA 

WILSON GONÇALVES 

CLAUDEMILSON DOS SANTOS ROSA

2. Sociedade Civil:

EVANDERLINA MARCIANO JULHO (LUANA)

LUIS FILIPE ROQUE

MARIZA SALES

CANDIDA HELENA MACHADO

Art.2° - Esta portaria entra em vigor após a data de sua publicação.

Duque de Caxias, 09 de fevereiro de 2022.

Simone Sa mato de Oliveira
Subsecret cipal de Cultura

Mat. 35.146-6

Rua Major Frazão 181, salas 501-505, Bairro 25 de Agosto, Duque de caxias/^EJCADQ EM I0LETIM OFICIAL 
CEP.: 25071 -210/Tel.: 26711120 / 26525631 rç» D E ^ I /0 Ã  /20OA
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE 

DUQUE DE CAXIAS (COMTUR).

13/09/2021

Ata da reunião ordinária do COMTUR, realizada no dia treze de setembro de dois 
mil e vinte e um, às nove horas e trinta minutos por videoconferência na plataforma 
Zoom; tendo como presidente Suplente a conselheira LÍDIA MALAFAIA, para tratar 
dos seguintes pontos de pauta: 1. Composição da mesa; 2. Leitura da Pauta do dia 
(13/09/2021) e Aprovação; 3. Aprovação das Atas de Junho, Julho e Agosto; 4. 
Mapa Brasileiro do Turismo: Assinatura das Atas. -  5. Crachá e atualização dos 
membros do Comtur; 6. Calendário de Eventos 2022; 7. Informes; 7.1 -  Oficina 
de estruturação de Roteiros; 7.2 I Seminário de turismo de Duque de Caxias: Dia 
Mundial do Turismo; 7.3 -  Projeto Caxias Criativa.Estiveram presentes os 
Conselheiros Governamentais: LÍDIA MALAFAIA, Presidente suplente do
COMTUR, MARLEN RAMALHO -  Turismóloga e FERNANDO MARENDAZ -  
Coordenador de Eventos da SMCT; MÁRCIO MOTTAe LUIZ MIGUEL da Secretaria 
Municipal de Urbanismo; e CARLOS ALBERTO DE SOUZA -  Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer. Sociedade Civil estiveram presentes: VANESSA BRASIL, Cadeira 
de Guias de Turismo e Turismólogos; NICOLLE CABALERO, Cadeira de Hotéis, 
Pousadas e Similares; JAUDEMIR DE ABREU, cadeira de entretenimento, atrativos e 
demais equipamentos e serviços turísticos e THIAGO BARROS, Cadeira de Ag. De 
viagens, oper.turismo/ receptivo e agencias de transporte. A presidente suplente LÍDIA 
MALAFAIÁ iniciou a reunião cumprimentando os presentes e fez a leitura da Pauta e 
todos aprovaram. LÍDIA faz a chamada dos conselheiros presentes para votarem para 
aprovação das atas de Junho, Julho e Agosto. As atas foram aprovadas por 
unanimidade. Dando continuidade à pauta LÍDIA reforça sobre a assinatura das atas 
por todos os conselheiros para que possamos publicá-las no Boletim oficial do 
município, pois isso é uma das exigências para o Mapa do Turismo. MARLEN 
comunica que posteriormente iremos passar sobre os requisitos e o cronograma do 
Mapa brasileiro do turismo, estamos aguardando a publicação da portaria para 
podermos divulgar aos conselheiros, reforça também sobre a importância da 
assinatura de todos nas atas aprovadas para que as mesmas sejam publicadas no 
boletim oficial do município. LÍDIA atualiza os conselheiros sobre o crachá e os 
membros faltosos do COMTUR, Fernando já encaminhou as fotos para elaboração 
dos crachás para que o conselheiro Jeferson finalize a arte e possamos levar para 
confecção dos mesmos. MARLEN fala sobre a atualização dos membros do 
COMTUR, na cadeira de turismo de aventura, a Daniela Barrouco não está mais 
fazendo parte do COMTUR pois está trabalhando em outro município e com isso 
precisa ser atualizado o suplente, o titular é o Rafael Barrouco, a conselheira NICOLLE 
ficou de entrar em contato com Rafael para saber se ele continuará ou não como 
membro do conselho. LÍDIA comunica que as conselheiras da secretaria municipal de 
educação não poderão mais fazer parte do COMTUR, sendo assim, a secretaria de 
cultura e turismo já enviou ofício solicitando novos membros para compor esta
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40 cadeira. Para FUNDEC também será feito o ofício cobrando a presença de seus
41 conselheiros nas reuniões. JAUDEMIR pergunta como é feito quando um conselheiro
42 desiste de fazer parte do COMTUR, LÍDIA esclarece que não havendo mais interesse
43 de determinada cadeira da sociedade civil, a mesma é preenchida por quem ficou em
44 segundo lugar na cadeira no dia da primeira conferência, ou a sociedade civil se reúne
45 e indica uma pessoa para esta cadeira. MARLEN fala sobre o calendário de eventos
46 para 2022 que precisa ser construído para que possamos movimentar e fomentar o
47 turismo em nosso município, então MARLEN propõe para que na próxima reunião
48 cada conselheiro traga propostas e idéias para que possamos construir o calendário
49 juntos. VANESSA fala que o município já possui eventos oficiais e que precisamos
50 incluir todos no calendário e acrescentar outras atividades para fomentar o turismo.
51 MARLEN informa que agora a prefeitura possui a secretaria municipal de eventos e
52 que iremos conversar com as pessoas que trabalham lá para ser construído este
53 calendário de forma colaborativa com os conselheiros e também com a secretaria de
54 eventos. FERNANDO fala que devemos construir este calendário com foco no turismo
55 e em conjunto com todos os conselheiros e se coloca à disposição para trazer na
56 próxima reunião o calendário com os eventos oficiais e também falou na possibilidade
57 de trazer alguém da secretaria de eventos para participar da próxima reunião do
58 COMTUR. MARLEN e LÍDIA continuam com a pauta nos informes falando primeiro de
59 oficinas e estruturação de roteiros. MARLEN fala que, pensando em como vender
60 destinos turísticos, precisamos pensar em estruturação de roteiros e no mês de
61 outubro iremos organizar oficinas de roteiros em várias localidades e os conselheiros
62 precisam colaborar chamando as pessoas daquela determinada localidade onde será
63 realizada a oficina para estarem participando. JAUDEMIR informou sobre o acesso à
64 rampa de voo livre que já está sendo implementada e deve estar pronta no final de
65 setembro e ele propõe também sobre a sinalização do local e irá trazer suas idéias
66 para que possamos fazer um projeto com o apoio dos conselheiros. LÍDIA dá
67 continuidade à pauta informando sobre o I seminário de Turismo que será realizado
68 no dia 27/09 em comemoração ao dia mundial do turismo e dia do Turismólogo, o
69 evento será on-line e gratuito, Lídia fala que a participação de todos os conselheiros
70 no seminário é muito importante. O último ponto de pauta sobre Caxias criativa foi
71 deixado para falar na próxima reunião pois Egeu Laus não estava presente na reunião.
72 Nada mais havendo a tratar, às Dez horas e trinta minutos a presidente suplente
73 encerrou a reunião e, lavrou a presente ata, que após aprovada, segue assinada por
74 mim e pelos demais presentes.

76 __ _
77 Lídia Malafaia

75

Carlos Alberto de Souza

Nicolle Cabalero

—

84

Thiago Barros
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE 

DUQUE DE CAXIAS (COMTUR).

18/10/2021

Ata da reunião ordinária do COMTUR, realizada no dia Dezoito de Outubro de dois mil e 
vinte e um, às Nove horas e Trinta minutos por videoconferência na plataforma Zoom; tendo 
como presidente Suplente a conselheira LÍDIA MALAFAIA, para tratar dos seguintes pontos 
de pauta: 1. Composição da mesa; 2. Leitura da Pauta do dia (18/10/2021) e Aprovação; 3. 
Calendário de Eventos referente ao exercício de 2022 4. II Conferência Municipal de 
Turismo (Data, grupos de trabalho, cronograma) 5. Informes: 5.1 -  Apresentação da 
Secretária Executiva do COMTUR -  Sra. Zilma Alves; 5.2 Crachá; 5.3 -  Logo do 
COMTUR; 5.4 -  Ofício n° 351/2021/Fundec (Indicação de novos conselheiros); 5.5 -  
Publicações de atas e regimento interno. Estiveram presentes os Conselheiros 
Governamentais: LÍDIA MALAFAIA, Presidente suplente do Comtur, MARLEN 
RAMALHO -  Turismóloga e ZILMA ALVES -  Secretária Executiva do Comtur; MÁRCIO 
MOTTA e LUIZ MIGUEL da Secretaria Municipal de Urbanismo; CARLOS ALBERTO DE 
SOUZA -  Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; LUIZ CARLOS NOVAES -  Secretaria de 
Transportes e Serviços Públicos e LUCIANO LELIS -  Fundee. Sociedade Civil estiveram 
presentes: ROBERTA RIBEIRO, Cadeira de Guias de Turismo e Turismólogos; NICOLLE 
CABALERO, Cadeira de Hotéis, pousadas e similares; JAUDEMIR DE ABREU, cadeira de 
entretenimento, atrativos e demais equipamentos e serviços turísticos e LEANDRO 
PINHEIRO, Cadeira de Ag. De viagens, oper.turismo/ receptivo e agencias de transporte. A 
presidente suplente LÍDIA MALAFAIA iniciou a reunião cumprimentando os presentes e fez a 
leitura da Pauta e todos aprovaram. LÍDIA informa que a Ata de Setembro será enviada 
posteriormente por e-mail para votação dos conselheiros de direito. Dando continuidade à pauta 
LÍDIA apresenta a secretária executiva do Comtur sra. Zilma Alves. Marlen continua a reunião 
falando sobre o calendário de eventos do município, esses eventos serão fomentados pela 
secretaria. Marlen apresentou um esboço de um calendário mensal de eventos para o município 
e o mesmo será discutido através do grupo de trabalho que foi criado durante a reunião - GT 
de Eventos, o mesmo ficou formado por: Fernando, Márcio, Luciano, Lídia, Nicolle, 
Leandro, Jaudemir e Roberta. Nicolle reforça sobre a importância de ter no calendário a 
divulgação de eventos ligados a esportes, o conselheiro Jaudemir também concorda com 
Nicolle e comenta sobre a semana do voo livre que fica em outubro. O conselheiro Miguel 
comentou se a proposta do projeto das oficinas que seriam realizadas sobre o turismo rural e 
construção de roteiros turísticos ainda seriam realizadas e Marlen respondeu que sim. Miguel 
informou que poderá ajudar neste projeto e que possui alguns materiais que podem ajudar no 
projeto, o mesmo enviará os materiais por email para que possamos verificar. O Conselheiro 
Márcio comentou sobre as feiras de agricultura em Duque de Caxias que também são muito 
importantes para a construção do calendário no Município. O Conselheiro Luciano se 
apresentou aos demais e todos deram as boas-vindas. Marlen comenta sobre o trabalho que está 
sendo feito com as artesãs de cadastramento de todas as artesãs através do google forms. Dando 
continuidade com a pauta, a secretária executiva Zilma Alves se apresentou e falou sobre a 
organização da II conferência Municipal de Turismo, na qual teremos que formar grupos de

40 trabalho para organização da conferência. Foi aprovado por unanimidade que a conferência
41 municipal seja realizada no mês de Maio/22. Sobre o GT da conferência ficou pendente a
42 formação deste grupo. Seguindo a pauta, Lídia comenta que o crachá está sendo feito pelo
43 conselheiro Jeferson, porém ele ainda não conseguiu confeccionar os mesmos, então Lídia disse
44 que iria verificar a possibilidade dos mesmos serem impressos pela secretaria de cultura e
45 turismo. Continuando, Marlen fala sobre a construção da Logo do Comtur para que o conselho
46 tenha uma identidade visual. E a aprovação e discussão da logo será feita posteriormente.
47 Marlen falou também sobre a importância da assinatura das atas para que possamos publicá-las
48 no boletim oficial. Nada mais havendo a tratar, às Dez horas e Quinze minutos a presidente
49 suplente encerrou a reunião e, lavrou a presente ata, que após aprovada, segue assinada por mim
50 e pelos demais presentes.

60

Roberta Ribeiro
63
64 ______________
65 Leandro Pinheiro
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No dia dez de novembro, do ano de dois mil e vinte um, às 09h30min., se reuniu de forma 
presencial o COMTUR, tendo como Presidente Suplente a Conselheira Lídia Malafaia. Para 
tratar dos seguintes pontos de pauta: 1. Leitura da Pauta do dia (10/11/2021) e aprovação; 
2. Criação de Comissão de Organização da II Conferência Municipal de Turismo; 3. 
Calendário de Reuniões do Grupo de Eventos; 4. Plano Municipal de Turismo; 5. 
Leitura da Ata referente ao mês de setembro de 2021; 6. Informes. A Secretária 
Executiva do Conselho, Zilma da Conceição Alves, iniciou os trabalhos as 09h30min., 
fazendo a primeira chamada dos Conselheiros. Estavam presentes, os seguintes 
Conselheiros: Governamental: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo: Lídia Malafaia 
(Presidente Suplente); FUNDEC: Luciano Camilo Lelis; Secretaria Municipal de Esporte e 
Lazer: Carlos Alberto de Souza. Sociedade Civil: Representante da Cadeira de 
Shoppings Associações de Lojistas e Feirões de Vestuário: Samuel Gomes Franco de 
Lima; Representante da Cadeira de Entretenimento, Atrativos e demais Equipamentos 
e Serviços Turísticos: Jaudemir de Abreu. Verificou-se que não havia quórum. As 
09h45min, foi realizada a segunda chamada. Persistiu a falta de quórum para deliberar, e os 
conselheiros presentes, decidiram prorrogar por mais quinze minutos, e, ainda assim, não 
houve quórum. A Secretária Executiva, passa a palavra a Presidente Suplente Conselheira 
Lídia Malafaia, que agradeceu aos conselheiros presentes, e as 10h finalizou a reunião. E 
eu Secretária Executiva Zilma da Conceição Alves, secretariei e lavrei a presente ata, que 
após lida e aprovada pela plenária será assinada por mim, pela Presidente Suplente Lídia 
Malafaia e pelos demais conselheiros presentes.

Ata de Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo de Duque de Caxias -
COMTUR 10.11.2021.

Zilma da Conceição Alves

Lídia Malafaia (Presidente Suplente) Samuel Gomes Franco de Lima

Carlos Alberto de Souza
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Ata Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo de Duque de Caxias -
COMTUR 13.12.2021.

No dia treze de dezembro, do ano de dois mil e vinte um, às 09h30min., se reuniu, por 
videoconferência o COMTUR, tendo como Presidente Suplente a Conselheira Lídia 
Malafaia. Para tratar dos seguintes pontos de pauta: 1. Leitura da Pauta do dia (13/12/2021) 
e aprovação; 2. Criação de Comissão de Organização da II Conferência Municipal de 
Turismo; 3. Calendário de Reuniões do Grupo de Eventos; 4. Plano Municipal de 
Turismo; 5. Leitura da Ata referente ao mês de setembro de 2021; 6. Informes. A 
Secretária Executiva do Conselho, Zilma da Conceição Alves, iniciou os trabalhos as 
09h30min., fazendo a primeira chamada dos Conselheiros. Estavam presentes, os seguintes 
Conselheiros: Governamental: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo: Lídia Malafaia 
(Presidente Suplente); Secretaria Municipal de Urbanismo: Márcio Wixak Vieira da Motta; 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente: Wilson Aparecido Leal Boça. Sociedade Civil: 
Representante da Cadeira de Guias de Turismo e Turismólogos: Vanessa da Silveira 
Brasil Leite da Silva; Cadeira de Entretenimento, Atrativos e demais Equipamentos e 
Serviços Turísticos: Jaudemir de Abreu. Verificou-se que não havia quórum. As 09h45min, 
foi realizada a segunda chamada. Persistiu a falta de quórum para deliberar, e os 
conselheiros presentes, decidiram prorrogar por mais quinze minutos, e, ainda assim, não 
havia quórum. A Conselheira Vanessa, então, sugeriu que fosse solicitada uma reunião 
extraordinária, e assim, foi proposto pela Presidente Suplente Conselheira Lídia, reunião 
extraordinária para o dia 20 de dezembro 2021 ou 22 de dezembro de 2021, conforme 
disponibilidade da Vice-presidente do COMTUR, Conselheira Nicolle Soares Cabalero, 
tendo em vista a urgência em tratar os assuntos relevantes da pauta do dia. Proposta 
aprovada pelos conselheiros presentes. Sendo assim, a Secretária Executiva, retorna a 
palavra para Presidente Suplente Conselheira Lídia Malafaia, que agradeceu aos 
conselheiros presentes, e as 10h finalizou a reunião. E eu Secretária Executiva Zilma da 
Conceição Alves, secretariei e lavrei a presente ata, que após lida e aprovada pela plenária 
será assinada por mim, pela Presidente Suplente Lídia Malafaia e pelos demais conselheiros 
presentes.

Zilma da Conceição Alves

^ W / ( k Ç |  _ I W l

Lídia Malafaia (Presidente Suplente) 

Márcio Wixak Vieira da Motta

- S __________

Wilson Aparecido Leal Boça

Vanessa da Silveira B. L. da Silva

i r -  -  — --------------------
Jaudemir de Abreu
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No dia vinte e dois de dezembro, do ano de dois mil e vinte hum, às 09h.30min., se reuniu, por 
videoconferência o COMTUR, presidida pela Vice-presidente Conselheira Nicolle Soares 
Cabalero. Para tratar dos seguintes pontos de pauta: 1. Leitura da Pauta do dia (22/12/2021) e 
aprovação; 2. Criação de Comissão de Organização da II Conferência Municipal de 
Turismo; 3. Calendário de Reuniões do Grupo de Eventos; 4. Leitura da Ata referente ao 
mês de setembro de 2021; 5. Mapa Brasileiro de Turismo e 6. Informes. A Secretária 
Executiva do Conselho, Zilma da Conceição Alves, iniciou os trabalhos as 09h45min., fazendo a 
segunda chamada dos Conselheiros. Estavam presentes, os seguintes Conselheiros: 
Governamental: Secretaria Municipal de Urbanismo: Márcio Wixak Vieira da Motta; 
Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e 
Políticas Sociais de Duque de Caxias -  FUNDEC: Luciano Camilo Lelis; Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer: Carlos Alberto de Souza (titular) e Epifânia Machado Lamoglia Araújo 
(suplente); Secretaria Municipal de Meio Ambiente: Wilson Aparecido Leal Boça; Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agricultura Abastecimento e Pesca: Daiana 
dos Santos Negrão. Sociedade Civil: Representante da Cadeira de Shoppings, Associações 
de Lojistas e Feirões de Vestuário: Samuel Gomes Franco de Lima; Representante da 
Cadeira de Guias de Turismo e Turismólogos: Vanessa da Silveira Brasil Leite da Silva; 
Representante da Cadeira de Hotéis, Pousadas e Similares: Nicolle Soares Cabalero; 
Representante da Cadeira de Agências de Viagens, Operadoras de Turismo Receptivo e 
Agências de Transportes: Leandro da Costa Pinheiro; Representante da Cadeira de 
Entretenimento, Atrativos e demais Equipamentos e Serviços Turísticos: Jaudemir de 
Abreu. A seguir, leu e colocou em votação a pauta do dia, que foi aprovada por unanimidade. 
Nesse momento o Conselheiro Samuel questionou, sobre a composição da mesa dirigente da 
reunião, e a Secretária Executiva informou, que quem estava presidindo a reunião era a Vice- 
presidente Nicolle. Após a Secretária Executiva passou a palavra para a Conselheira Nicolle 
Vice-presidente do COMTUR conduzir a reunião. E a mesma, solicitou maiores esclarecimento, 
sobre esse tópico, Criação de Comissão de Organização da II Conferência Municipal de 
Turismo, então, a Secretária Executiva, esclareceu, informando que a Comissão ora sugerida, 
será quem irá coordenar e planejar a II Conferência Municipal de Turismo, e após, levar o 
trabalho elaborado, a plenária do COMTUR para votação. A técnica da Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo, Marlen Ramalho, Turismóloga, diz, que a Conferência, ainda não tem data 
prevista, por isso, a urgência na criação da comissão de organização, fala que os conselheiros 
poderíam se organizar de forma paritária em número de 03 (três) conforme decisão da maioria, 
e que, o ideal seria que a conferência acontecesse entre os meses de março ou abril. A 
Secretária então, pergunta, se algum conselheiro se dispõe em participar da comissão de 
organização. A Vice-presidente, apresentou dúvidas na execução da conferência, quando foi 
informado pela Secretária Executiva, que o COMTUR juntamente com a infraestrutura da 
Secretaria, que irão promover a conferência. O Conselheiro Jaudemir fez uma parte, expondo, 
que, com essa nova conferência, terá eleição para novos conselheiros, pois foi cogitado que não 
tivesse reeleição, e fala também da diminuição do número de cadeiras. A Marlen, explica, que 
realmente, quem estiver no segundo mandato não poderá se candidatar. O Conselheiro Wilson, 
pondera dizendo que são situações diferentes, que, quem deve participar desse momento de 
construção da conferência são os conselheiros atuais, e que a comissão poderia ser constituída 
em número de 03 (três) conselheiros do poder público e 03 (três) da sociedade civil. Foi

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Turismo de Duque de Caxias -
COMTUR 22.12.2021.
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perguntado novamente, e os conselheiros habilitados para participar da comissão de 
organização da II Conferência Municipal de Turismo, representando o poder público, são os
Conselheiros Wilson, Lídia e Luciano e representando a sociedade civil Jaudemir, Samuel e 
Vanessa, finalizado este item, seguiu-se, para o próximo ponto de pauta: Calendário de 
reuniões do Grupo de Eventos, a Turismóloga Marlen, pede a palavra, e, informa que já existe 
o grupo de eventos constituído, só faltando, organizar o calendário das reuniões, que podem ser 
mensal, ou bimestrais, mas, não só para pensar em eventos existentes, mais, também no 
fomento de novos eventos para a cidade. Fala que, quem está responsável pelo Calendário de 
Eventos é o Coordenador de Eventos Fernando Marendaz. Nesse momento, a Conselheira 
Vanessa, sugere, que tirassem um dia para debruçarem em torno dessa questão do calendário 
de eventos, para fechar no menor tempo possível, do que, criar uma agenda de reuniões. Marlen, 
esclarece que já existe um esboço do Calendário, e, já foi apresentado na reunião do COMTUR 
do mês de outubro de 2021, ocasião, que foi solicitado aos conselheiros contribuições referentes 
a eventos na cidade, para que fossem inseridos ao esboço existente. Fala, também da 
necessidade das reuniões, a fim de fomentar e monitorar os respectivos eventos. O Conselheiro 
Jaú, propõe que o calendário comece primeiro com as sugestões dos conselheiros que tem 
cadeiras existentes no conselho, pois, todos já fazem eventos ao longo do ano, seria só mesmo 
incluir no esboço que já existe. A Secretária Executiva, diz ao Conselheiro Jaú, que a proposta 
é essa mesma, por isso foi solicitado contribuições dos diversos conselheiros, pois o técnico 
Fernando, fez só um esboço. O Conselheiro Samuel, pergunta, se foi disponibilizado para os 
conselheiros esse esboço do calendário, e foi dito, que foi pontuado na reunião de outubro de 
2021, e se, ainda não tivesse sido disponibilizado anteriormente, a Secretária Executiva ira 
encaminhar para os conselheiros. A seguir a Conselheira Vanessa, apresentou a proposta para 
agendar uma reunião presencial para o mês de janeiro. O Conselheiro Márcio diz, que na 
segunda e terceira semana de janeiro, não vai poder participar, e nem o seu suplente o 
Conselheiro Miguel, caso seja presencial. A Conselheira Vanessa então sugeriu que fosse 
reunião híbrida. O Conselheiro Samuel, diz que a ideia de reunião híbrida é legal, mas, acaba 
não funcionando, sugeriu, que fosse feita ou online ou presencial. Então, a Conselheira Vanessa, 
fala que, se tratando da questão de eventos, propõe que seja reunião presencial. Nesse caso, 
diz a Conselheira Nicolle, que os conselheiros estão sempre se reunindo, para falar ou marcar 
outras reuniões, sugere, que os conselheiros pensem em possíveis sugestões de eventos nesse 
período até a segunda semana de janeiro de 2022, para, depois se reunir com o grupo de eventos 
e construir o calendário. A Marlen, novamente, colocou que a proposta sugerida é essa mesma 
de todos os conselheiros participarem do calendário trazendo sugestões, conforme foi pedido na 
reunião de outubro 2021, como, nas reuniões agendadas de novembro e dezembro não 
houveram quórum ficou esse delay. Com isso, o Conselheiro Samuel sugere que todas as 
informações e comunicações para os conselheiros sejam feitas através de email. A Secretária 
Executiva, concorda, com ele, e diz, que é uma prática da executiva, enviar por email e pelo 
grupo do WhatsApp do COMTUR. O conselheiro diz, que não recebeu o email com o esboço do 
calendário. E nesse momento foi informado que ainda não foi enviado, pois, estava ainda no 
campo da discussão. A Marlen pede para Zilma enviar o esboço do calendário de eventos, para 
o email dos conselheiros, para conhecimento e contribuições. Ocasião, que foi aprovada reunião 
extraordinária para o dia 19 de janeiro de 2022, a princípio presencial. Seguiu-se para o próximo 
item de pauta. A Secretária Executiva fez a Leitura da ata referente ao mês de setembro do 
exercício de 2021, e, após colocou em votação, tendo sido aprovada por unanimidade. Dando, 
prosseguimento a pauta que fala sobre o Mapa Brasileiro de Turismo, Marlen diz, que já saiu
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93 o edital, e pontua o quanto é importante estarmos com as atas do COMTUR em dia e publicadas,
94 pois, através das mesmas, o conselho será avaliado se está ativo. Informa, que o sistema para
95 inclusão dos dados, ou melhor atualização, irá abrir dia 03 de janeiro com fechamento para o dia
96 17 de fevereiro de 2022, com isso, precisamos agendar uma reunião extraordinária para
97 aprovação das atas remanescentes e posterior assinatura. Esclarece aos Conselheiros, a
98 importância das atas e assinaturas, diz, que faz parte de pré-requisito, para que o município de
99 Duque de Caxias continue na categoria B, no Mapa Brasileiro de Turismo, após finalizado este

ío o  item, partiu-se para os Informes, A Turismóloga Marlen, informa que as atas anteriores já foram
101 publicadas em Boletim Oficial, fala também no Plano Municipal de Turismo, que está sendo
102 construído um trabalho pelos conselheiros do COMTUR e técnicos da Secretaria, que estão
103 fazendo Curso do Tribunal de Contas do Estado -  TCE, trabalho este, que servira de esboço,
104 para organizar o projeto de estruturação do Plano Municipal de Turismo para o município. O
105 Conselheiro Wilson, convida todos os conselheiros que quiserem participar no dia 27 de
106 dezembro de 2021, da abertura do Circuito de Trilha do Município, que será no Poço da Serpente.
107 Antes de encerrar a reunião o Conselheiro Samuel, pede a palavra, e fala a respeito do Fundo
108 Municipal de Turismo -  FUMTUR, diz, que é vergonhoso para os conselheiros, o fundo não ter
109 sido implementado, por falta de um Contador, pediu para que a Secretaria Municipal de Cultura
n o  e Turismo, priorizasse essa questão do fundo, disponibilizando um Contador para atuar na 
m  abertura do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -  CNPJ do FUMTUR, pois, enquanto perdurar
112 essa falta, o COMTUR não vai conseguir avançar em suas políticas públicas. Nada mais havendo
113 a tratar, às 11 h, a Secretária Executiva agradeceu a todos pela participação e colaboração e
114 passou a palavra para Vice-presidente Conselheira Nicolle que encerrou a reunião. E eu
115 Secretária Executiva Zilma da Conceição Alves, secretariei e lavrei a presente ata, que após lida
116 e aprovada pela plenária será assinada por mim, pela Vice-presidente Conselheira Nicolle

PUBLICADO EM BOLEI IM OFICIAL
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ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE ASSITÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOSPREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -  SMASDH

Portaria n° 012/2022

Prorrogação da Instauração de 
Tomada de Contas no âmbito 
da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Direitos 
Humanos.

O SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO 
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso da
atribuição legal que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Duque de Caxias em 
seu art. 53, inciso II.

RESOLVE:

Art. 1o Fica prorrogado pelo prazo 45 (quarenta e cinco) dias o Processo de 
Sindicância instaurado pela portaria 113/2021, com finalidade de apurar e identificar 
eventual conduta irregular do Sr. PEDRO DA SILVA.

Art. 2o Esta Portaria entrará em vigor a contar de sua publicação.

Duque de Caxias, 08 de fevereiro de 2021.

MARCUS VINÍCIUS DE MORAES GUIMARAES
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias

Mat. 395897

PUBLICADO EM SULEliwi OHCiaL 
N03 1 Ç 2 l _  DE 1 1 / 0 1 / 2 0 ^

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 
Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1618 - 25 de agosto - Duque de Caxias / RJ - CEP: 25.071-182

Tel.: (21) 2672-6650

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -  SMASDH

HOMOLOGAÇÃO
DECLARAÇÃO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

Pelo presente termo, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos 

Humanos, através do Senhor Secretário Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos, torna público para conhecimento dos interessados, que o 

PREGÃO ELETRÔNICO n° 042/2021, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 
oriundo do processo administrativo n° 017/000003/2018, cujo objeto é 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 

APARELHOS NOVOS, PORTÁVEIS E SOBRE RODAS (EXTINTORES), 
INCLUINDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, 
CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSPEÇÃO, RETIRADA, 
RECOLOCAÇÃO, REMANEJAMENTO, RECARGA, PINTURA, TESTE 

HIDROSTÁTICO, TROCA E FORNECIMENTO DE PEÇAS.

Em face dos elementos constantes na Ata de Realização do Pregão Eletrônico, 

carreado ao presente processo administrativo, bem como, nas observações 

feitas pelo senhor pregoeiro e equipe de apoio, HOMOLOGO os atos praticados 

na sessão pública, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO n° 042/2021 e informo 

que a presente licitação foi declarada FRACASSADA por não haver 

fornecedores habilitados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -  SMASDH

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Termo de rescisão n° 009/2022 referente a Contratação de pessoal por tempo

determinado, termo de contrato de trabalho n° 529/2021, celebrado no 

procedimento administrativo n° 017/000064/2021 e último termo de 

prorrogação do contrato de trabalho n° 123/2021, conforme procedimento 

administrativo n° 017/000475/2021.

PARTES: Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de

Assistência Social e Direitos Humanos e LUCIANA FARIAS DE MELO.

OBJETO: Termo Rescisão de Contrato de Trabalho por Tempo Determinado de

prestação de serviço, firmado pelo Contratado.

DATA DA

ASSINATURA: 07 de fevereiro de 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 
Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1618 - 25 de agosto - Duque de Caxias / RJ - CEP: 25.071-182

TeL: (21) 2672-6650

§
 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EEXXTTRRAATTOO  DDEE  TTEERRMMOO  DDEE  AADDEESSÃÃOO  

EESSTTAADDOO  DDOO  EESSPPIIRRIITTOO  SSAANNTTOO 

PPRREEFFEEIITTUURRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  VVIIAANNAA 

SSEECCRREETTAARRIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  GGEESSTTÃÃOO  EE  FFIINNAANNÇÇAASS 

AATTAA  DDEE  RREEGGIISSTTRROO  DDEE  PPRREEÇÇOOSS  NN°°  004400//22002211 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  SSRRPP  NN°°  009988//22002200

OORRGGÃÃOO  AADDEERREENNTTEE::  Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

OORRGGÃÃOO  GGEERREENNCCIIAADDOORR::  Estado do Espirito Santo -  Prefeitura Municipal de Viana -  Secretaria municipal de gestão e 

Finanças

FFAAVVOORREECCIIDDOO::  INFINITI MOBILIÁRIO CORPORATIVO LTDA 

CCNNPPJJ::  14.003.749/0001-05 

PPRROOCCEESSSSOO  NN°°::  017/000574/2021

OOBBJJEETTOO::  O objeto da presente licitação tem por finalidade o REGISTRO DE PREÇOS, para provável AAqquuiissiiççããoo  ddee 

MMoobbiilliiáárriiooss,,  para atender as demandas da Prefeitura de Duque de Caxias -  RJ, por meio da Secretaria de Assistência Social 

e Direitos Humanos.

FFIINNAALLIIDDAADDEE::  ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇOS, oriundo do PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  SSRRPP  NN°°  098/2020

••  RREELLAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  IITTEENNSS  DDAA  AADDEESSÃÃOO::

IITTEEMM DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO UUNNIIDD QQTTDDEE VVAALLOORR  UUNNIITT VVAALLOORR  TTOOTTAALL

1

MMEESSAA  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO   DDIIRREETTOORR  EEXXEECCUUTTIIVVAA  LLEE//LLDD  CCOOMM  AARRMMÁÁRRIIOO  AAUUXXIILLIIAARR 
22440000//11880000xx  880000xx774400   MMMM

Tampo superior principal: Com tampo único de 48 mm de espessura, confeccionado 
em MDF (Médium Density Fiberboard), painel de fibras de média densidade agluti-
nadas com resina sintética, pelo processo seco, mediante calor e pressão de 6 mm 
de espessura na parte superior e inferior, revestido em uma face com folha de papel 
especial impregnada com resina específica que é fundida ao material por meio de 
pressão e alta temperatura em uma das faces, resultando em uma chapa única e 
acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Possuem travessas inter-
nas confeccionadas em MDP (Médium Density Particleboard), painel de partículas 
de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com 
resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, resul-
tando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional de 36 mm de 
espessura posicionadas de acordo com a necessidade de estruturação do tampo. 
Todas as peças recebem cola (PV Arte) no lado superior e inferior das peças e são 
prensadas para melhor fixação. Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura, com 
alta resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e 
não propaga chama (auto extinguível). A fita de borda possui uma camada na super-
fície interna de Primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação da 
borda no painel, possuindo raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. O 
tampo recebe furações para acoplar os pés painéis e os demais acessórios, todos 
fixados com buchas expansíveis e parafusos minifix, possui também parafusos de 
minifix para fixação das peças diretamente nas buchas metálicas. Apoia-braços em 
couro na parte frontal. Pé painel LD/LE: Pé painel de 48 mm de espessura, confec-
cionado em MDF (Médium Density Fiberboard), painel de fibras de média densidade 
aglutinadas com resina sintética, pelo processo seco, mediante calor e pressão) de 
6 mm de espessura na parte superior e inferior, revestido em uma face com folha de 
papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material por meio 
de pressão e alta temperatura em uma das faces, resultando em uma chapa única e 
acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Possuem travessas inter-
nas confeccionadas em MDP (Médium Density Particleboard, painel de partículas de 
média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas 
especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em

UND 2 5.930,00 11.860,00

f
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um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional) de 36 mm de espes
sura posicionadas de acordo com a necessidade de estruturação do tampo, todas as 
peças recebem cola (PV Arte) no lado superior e inferior das peças e são prensados 
para melhor fixação. Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura, com alta resis
tência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não pro
paga chama (auto extinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície 
interna de Primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda 
no painel, possuindo raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. O pé painel 
recebe furações para acoplar o painel e tampo, todos fixados com buchas expansí 
veis e parafusos minifix. Recebe também furações para sapatas, as furações para 
sapatas no pé painel são feitas por meio de buchas americanas 5 /16x13 fixada por 
chave Allen. Sapata niveladora quadrada medindo 50 x 50 x 15 confeccionada em 
alumínio maciço polido com rosca de 5/16 onde possibilita a regulagem na altura em 
até 25 mm, a mesma recebe um feltro na parte inferior para evitar danos ao piso. 
Painel frontal: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de 
espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação 
de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de 
temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabili
dade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que é 
fundida ao material por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados, resul
tando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acaba
mento. Possui fita de borda de PVC com 2,5 mm de espessura em todo o contorno 
da peça, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a 
umidade e não propaga chama (auto extinguível). Afita de borda possui uma camada 
na superfície interna de Primer onde esse material é responsável para a perfeita fi
xação da borda no painel, possuindo raio de 2,5 mm na aresta superior e inferior da 
borda. O painel é ficado diretamente no pé painel do tampo principal e no painel 
auxiliar por meio de parafusos de minifix e buchas metálicas. Armário  base superior: 
Possui 1 base superior confeccionada em MDP (Médium Density Particleboard) de 
25 mm de espessura, painel de partículas de média densidade, produzido com a 
aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação 
simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de 
grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina 
específica que é fundida ao material por meio de pressão e alta temperatura nos dois 
lados, resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência 
e acabamento. Possui fita de borda de PVC com 2,5 mm de espessura em todo o 
contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é re
sistente a umidade e não propaga chama (auto extinguível). A fita de borda possui 
uma camada na superfície interna de Primer onde esse material é responsável para 
a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 2,5 mm na aresta superior e 
inferior da borda. O tampo recebe furações para acoplar os módulos do armário e os 
demais acessórios, todos fixados com buchas de nylon para maior fixação, possui 
também parafusos de minifix para fixação das peças diretamente nas buchas de 
nylon. Para a porta de correr, possui um guia confeccionado em alumínio extrusado 
anodizado natural com a dimensão referente ao comprimento do móvel x 23 x 6 mm, 
com canal interno onde desliza a roldana de nylon do suporte, os suportes 
são fixados aos tampos por meio de fita dupla face de alta resistência por 
todo o seu comprimento. As portas possuem o deslizamento no mesmo trilho, os 
mesmos possuem freio em nylon com chave Allen para regulagem do limite da fre 
nagem que deve ser fixado na parte interna antes de aplicar o perfil ao tampo. Caixa 
de tomadas: Tampa da caixa de tomadas composta por cinco partes, duas peças 
laterais injetadas em Zamak, travessas horizontais e tampa extrudadas em alumínio. 
Possui tampa articulável de até 90° em alumínio em formato de “I". todas as peças 
são fixadas entre si por meio de parafuso auto atarraxante 3,5 x 20. A tampa e as 
travessas horizontais possuem encaixe no sentido do comprimento para a colocação 
de escova de vedação que permite melhor acabamento na utilização dos cabos. Pos
sui furação nas duas abas injetadas para fixação da tampa no local desejado. A 
tampa possui uma passagem de fiação de 10 mm quando fechada. Suporte de to
madas metálico confeccionado em aço SAE 1020 com 0,90 mm de espessura, me
dindo 319 x 129 x 90 mm dobrado em “S” com duas abas laterais que permitem a 
fixação do suporte sob o tampo, as abas laterais e a parte traseira do suporte pos
suem dois orifícios cada que permitem a saída de cabos, estes possuem tampa de 
acabamento injetado em ABS e são fixadas por meio de “clic”. O sistema de fixação 
do suporte ao tampo é feito por meio de parafuso e bucha metálica M6 x 13. O su
porte de tomadas tem como padrão quatro entradas para tomadas elétricas com re
corte de 41,5 x 21,5, quatro entradas para RJ45 e possui também como opcional 
encaixe para suporte VGA e HDMI. Tampa de fechamento inferior para acesso as 
tomadas, onde permite o fácil acesso para realizar a parte elétrica e também garante 
a segurança do usuário, pois após a instalação a mesma se mantém fechada e ini
bindo o acesso a parte elétrica. A tampa é fixada ao suporte de tomadas por meio de 
dois parafusos auto atarraxantes. Todas as peças metálicas recebem acabamento 
em pintura epóxi por processo de Monovia de pintura automática e contínua com 
sistema de pré tratamento. Base inferior: Possui 1 base inferior confeccionada em 
MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de espessura, (painel de partículas 
de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com
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resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resul
tando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de pa
pel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material por meio 
de pressão e alta temperatura nos dois lados, resultando em uma chapa única e 
acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Possui fita de borda de 
PVC com 2,5 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao 
impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama 
(auto extinguível). Afita de borda possui uma camada na superfície interna de Primer 
onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, pos
suindo raio de 2,5 mm na aresta superior e inferior da borda. A base inferior possui 
furações para receber a sapata niveladora com diâmetro de 50 mm injetada na cor 
preta, possui parafuso Allen para regulagem interna de até 20 mm. E também possui 
um furo passa cabos em poliestireno injetado com 60 mm de diâmetro na cor do 
revestimento. Para porta de correr possui um guia confeccionado em alumínio extru 
sado anodizado natural com a dimensão referente ao comprimento do móvel x 23 x 
6 mm, com canal interno onde desliza a roldana de nylon do suporte, os suportes 
são fixados aos tampos por meio de fita dupla face de alta resistência por todo o seu 
comprimento. As portas possuem o deslizamento no mesmo trilho, os mesmos pos
suem freio em nylon com chave Allen para regulagem do limite da frenagem que 
deve ser fixado na parte interna antes de aplicar o perfil ao tampo. Corpo: Corpo 
confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura, 
painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas 
de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura 
e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensio
nal. Folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao 
material por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados, resultando em uma 
chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Possui fita 
de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças, com re
sistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não 
propaga chama (autoextinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície 
interna de Primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda 
no painel, possuindo raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. A fixação 
entre as peças é feita por meio de buchas de nylon para maior fixação, possui tam
bém parafusos de minifix para fixação das peças diretamente nas buchas de nylon. 
Prateleiras: Cada prateleira móvel, fixada por 4 suportes de prateleira em nylon de 
20 mm de diâmetro encaixado na prateleira por meio de pressão que permite encai
xar o parafuso Philips dentro do suporte de nylon, travando a prateleira e evitando 
acidentes. O parafuso pode ser fixado na lateral de acordo com a necessidade do 
cliente. Fechadura frontal: Possui uma fechadura frontal na porta com duas chaves 
escamoteáveis em polipropileno injetado com haste em aço de alta resistência a tor 
que, possui corpo em aço, com cilindro de 19 mm de diâmetro niquelado auto brilho, 
fixada na porta por meio de dois parafusos de aço com cabeça Philips de 3,5 x 16 
ZA, possui bucha de nylon injetado de 8 mm de diâmetro fixada entre os parafusos 
e a porta, para maior acabamento e qualidade. A fechadura possui giro de 180° para 
abertura ou fechamento da porta. Porta de correr: Possui porta de correr confeccio
nadas em MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura, painel de 
partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de ma
deira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pres
são, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Fo
lha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material 
por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados, resultando em uma chapa 
única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Possui fita de 
borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência 
ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga 
chama (autoextinguível). Afita de borda possui uma camada na superfície interna de 
Primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, 
possuindo raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. A porta possui puxador 
extrusado em alumínio de 148 mm de comprimento com furação de 128 mm entre 
furos, possui acabamento em ônix acetinado e detalhe ergonômico para melhorar o 
conforto na hora da pega e é fixado na porta por meio de 2 parafusos m4 x 22 cabeça 
Philips ZA. Gaveteiro  travessas: Possui 2 travessas superiores e 1 inferior, confec
cionadas em MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura, (painel 
de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de ma
deira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pres
são, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Fo
lha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material 
por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados, resultando em uma chapa 
única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Possui fita de 
borda de PVC com 1 mm de espessura na parte frontal e posterior da peça, com 
resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não 
propaga chama (auto extinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície 
interna de Primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda 
no painel, possuindo raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. As traves
sas são fixadas as laterais do gaveteiro por meio de bucha de nylon de dupla fixação 

_ _ _ _ j  medindo 8 x 30 mm. Corpo: Laterais confeccionadas em MDP (Médium Density Par
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ticleboard) de 18 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, pro
duzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através 
da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homo
gêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial impregnada 
com resina específica que é fundida ao material por meio de pressão e alta tempe
ratura nos dois lados, resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando 
maior resistência e acabamento. Possui fita de borda de PVC com 1 mm de espes
sura em todo o contorno das peças, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, 
não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (autoextinguível). A fita de 
borda possui uma camada na superfície interna de Primer onde esse material é res
ponsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 1 mm na 
aresta superior e inferior da borda. A fixação entre as peças é feita por meio de sis
tema de bucha de nylon de dupla fixação medindo 8 x 30mm (fixado por pressão) 
entre ambas as faces. A lateral possui usinagem para fixação de uma pega lateral, 
confeccionada em ABS, facilitando a abertura das gavetas. Gavetas baixas: Possui 
2 gavetas baixa LE/LD confeccionada em MDP (Médium Density Particleboard) de 
15 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a 
aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação 
simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de 
grande estabilidade dimensional. Folha de PVC preto especial impregnada com re
sina específica que é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta tempe
ratura nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, propor
cionando maior resistência e acabamento. A gaveta de madeira possui 4 recortes na 
parte do traseiro da gaveta a 45° para montagem da gaveta, melhorando a estrutu
ração e acabamento, A lateral possui uma ranhura na parte inferior para fixar o fundo 
da gaveta em todo o seu comprimento. A lateral do lado direito recebe uma furação 
externa para aplicação de batente onde permite o travamento simultâneo da gaveta. 
A fixação entre a lateral e frente de gaveta é feita por meio de sistema de bucha de 
nylon de dupla fixação medindo 8 x 30mm (encaixe sob pressão). O fundo da gaveta 
é feito de chapa dura de 2,5 mm de espessura na cor preta, esse é somente encai
xado entre as partes da gaveta. As gavetas possuem 75 mm de altura. Gaveta alta: 
Possui 01 gaveta alta LE/LD confeccionada em MDP (Médium Density Particleboard) 
de 18 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a 
aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação 
simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de 
grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina 
específica que é fundida ao material por meio de pressão e alta temperatura nos dois 
lados, resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência 
e acabamento. Possui fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o 
contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é re
sistente a umidade e não propaga chama (auto extinguível). A fita de borda possui 
uma camada na superfície interna de Primer onde esse material é responsável para 
a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 1 mm na aresta superior e 
inferior da borda. A lateral e fundo possuem uma ranhura na parte inferior para fixar 
o fundo da gaveta em todo o seu comprimento. A lateral do lado direito recebe uma 
furação externa para aplicação de batente onde permite o travamento simultâneo da 
gaveta. A fixação entre a lateral e frente de gaveta é feita por meio de sistema de 
bucha de nylon de dupla fixação medindo 8 x 30 mm (encaixe sob pressão). O fundo 
da gaveta é feito de chapa dura de 2,5 mm de espessura na cor preta, esse é so
mente encaixado entre as partes da gaveta. A gaveta possui 200 mm de altura. A 
gaveta alta também possui dois aços redondos trefilados que servem para fixação 
da pasta suspensa. Frentes de gaveta com fechadura frontal: Possui frentes de ga
veta baixa, confeccionada em MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de 
espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação 
de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de 
temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabili
dade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que é 
fundida ao material por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados, resul
tando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acaba
mento. Possui fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da 
peça, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umi
dade e não propaga chama (auto extinguível). A fita de borda possui uma camada 
na superfície interna de Primer, onde esse material é responsável para a perfeita 
fixação da borda no painel, possuindo raio de 1 mm na aresta superior e inferior da 
borda. A frente de gaveta é fixada a lateral da gaveta por meio de buchas de nylon 
de dupla fixação medindo 8 x 30 mm (fixado por pressão) entre ambas as faces. Em 
uma das frentes possuía fechadura frontal com duas chaves escamoteáveis em po 
lipropileno injetado com haste em aço de alta resistência a torque, fixada na parte 
superior da primeira gaveta, possui corpo em aço, com cilindro de 19 mm de diâmetro 
niquelado auto brilho, fixada na gaveta por meio de um parafuso de aço com cabeça 
Philips de 3,5 x 16 ZA, possui bucha de nylon injetado de 8 mm de diâmetro fixada 
entre o parafuso e a frente de gaveta, para maioracabamento e qualidade. A fecha
dura possui giro de 180° para abertura ou fechamento da gaveta. Trilho telescópico: 
Todas as gavetas possuem trilho telescópico confeccionado em chapa de aço car
bono com acabamento zincado branco de 400 mm de comprimento que permite a 

_______ abertura total de 430 mm para facilitar o acesso as pastas suspensas. O trilho é
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desengatável através de alavanca de separação, com proteção de retenção na po
sição fechada, possui deslizamento por meio de esferas de aço protegidas por su
porte interno evitando assim a movimentação inadequada do mesmo. Trilho su
porta a carga máxima de 30 kg.
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Tampo principal: Com tampo único de 48 mm de espessura, confeccionado em MDF 
(Médium Density Fiberboard, painel de fibras de média densidade aglutinadas com 
resina sintética, pelo processo seco, mediante calor e pressão) de 6 mm de 
espessura na parte superior e inferior, revestido em uma face com folha de papel 
especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (MDF) por meio 
de pressão e alta temperatura em uma das faces, resultando em uma chapa única e 
acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Possui travessas internas 
confeccionadas em MDP (Médium Density Particleboard), painel de partículas de 
média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas 
especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em 
um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional) de 36 mm de espes
sura posicionadas de acordo com a necessidade de estruturação do tampo, todas as 
peças recebem cola (PV Arte) no lado superior e inferior das peças e são prensados 
para melhor fixação. Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura, com alta resis
tência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não pro
paga chama (auto extinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície 
interna de primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda 
no painel, possuindo raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. O tampo 
recebe furações para acoplar os pés painéis e os demais acessórios, todos fixados 
com buchas expansíveis e parafusos minifix, possui também parafusos de minifix 
para fixação das peças diretamente nas buchas metálicas. Caixa de tomadas: O 
tampo principal possui uma caixa de tomadas, a tampa da caixa de tomadas com
posta por cinco partes, duas peças laterais injetadas em Zamak, travessas horizon
tais e tampa extrudadas em alumínio. Possui tampa articulável de até 90° em alumí
nio em formato de “I” . Todas as peças são fixadas entre si por meio de parafuso auto 
atarraxante 3,5 x 20. Atampa e as travessas horizontais possuem encaixe no sentido 
do comprimento para a colocação de escova de vedação que permite melhor acaba
mento na utilização dos cabos. Possui furação nas duas abas injetadas para fixação 
da tampa no local desejado. A tampa possui uma passagem de fiação de 10 mm 
quando fechada. Suporte de tomadas metálico confeccionado em aço SAE 1020 com 
0,90 mm de espessura, medindo 319 x 129 x 90 mm dobrado em “S” com duas abas 
laterais que permitem a fixação do suporte sob o tampo, as abas laterais e a parte 
traseira do suporte possuem dois orifícios cada que permitem a saída de cabos, es
tes possuem tampa de acabamento injetado em ABS e são fixadas por meio de “clic".
0  sistema de fixação do suporte ao tampo é feito por meio de parafuso e bucha 
metálica M6 x 13. O suporte de tomadas tem como padrão quatro entradas para 
tomadas elétricas com recorte de 41,5 x 21,5, quatro entradas para RJ45 e possui 
também como opcional encaixe para suporte VGA e FIDMI. Tampa de fechamento 
inferior para acesso as tomadas, onde permite o fácil acesso para realizar a parte 
elétrica e também garante a segurança do usuário, pois após a instalação a mesma 
se mantém fechada e inibindo o acesso a parte elétrica. Atampa éfixada ao suporte 
de tomadas por meio de dois parafusos auto atarraxantes .Todas as peças metálicas 
recebem acabamento em pintura epóxi por processo de monovia de pintura automá
tica e contínua com sistema de prétratamento por aspersão de fosfato de ferro, se
guindo por processo de cura a ar aquecido a 220°. Pé painel LD/LE: Pé painel de 48 
mm de espessura, confeccionado em MDF (Médium Density Fiberboard), 
painel de fibras de média densidade aglutinadas com resina sintética, pelo processo 
seco, mediante calor e pressão) de 6 mm de espessura na parte superior e inferior, 
revestido em uma face com folha de papel especial impregnada com resina especí
fica que é fundida ao material (MDF) por meio de pressão e alta temperatura em uma 
das faces, resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resis
tência e acabamento. Possuem travessas internas confeccionadas em MDP (Mé
dium Density Particleboard), painel de partículas de média densidade, produzido com 
a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação 
simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de 
grande estabilidade dimensional) de 36 mm de espessura posicionadas de acordo 
com a necessidade de estruturação do tampo, todas as peças recebem cola (PV 
Arte) no lado superior e inferior das peças e são prensados para melhor fixação. Fita 
de borda de PVC com 1 mm de espessura, com alta resistência ao impacto, riscos e 
abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extinguí
vel). A fita de borda possui uma camada na superfície interna de primer onde esse 
material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de
1 mm na aresta superior e inferior da borda. O pé painel recebe furações para acoplar 
o painel e tampo, todos fixados com buchas expansíveis e parafusos minifix. Recebe 
também furações para sapatas, as furações para sapatas no pé painel são feitas por 
meio de buchas americanas 5/16 x 13 fixada por chave Allen. Sapata niveladora 
quadrada medindo 50 x 50 x 15 confeccionada em alumínio maciço polido com rosca 
de 5/16 onde possibilita a regulagem na altura em até 25 mm, a mesma recebe um 
feltro na parte inferior para evitar danos ao piso. Painel frontal: Confeccionado em 
MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de espessura, painel de partículas
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de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com 
resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resul
tando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de pa
pel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (MDP) por 
meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma 
chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Possui fita 
de borda de PVC com 2,5 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resis
tência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não pro
paga chama (auto extinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície 
interna de primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda 
no painel, possuindo raio de 2,5 mm na aresta superior e inferior da borda. 0  painel 
é ficado diretamente no pé painel do tampo principal e no painel auxiliar por meio de 
parafusos de minifix e buchas metálicas.
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Tampo: Com tampo de 48 mm de espessura em módulos de 1350 x 1200 x 740 mm 
(lado esquerdo, lado direito e central), com encaixe perfeito na composição, sem 
sobras e espaçamentos quando montados, com caixa de tomada individual centrali
zada em cada um deles. Módulos confeccionados em MDF (Médium Density Fiber 
board, painel de fibras de média densidade aglutinadas com resina sintética, pelo 
processo seco, mediante calor e pressão) de 6 mm de espessura na parte superior 
e inferior, revestido em uma face com folha de papel especial impregnada com resina 
específica que é fundida ao material por meio de pressão e alta temperatura em uma 
das faces, resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resis
tência e acabamento. Possui travessas internas confeccionadas em MDP (Médium 
Density Particleboard, painel de partículas de média densidade, produzido com a 
aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação 
simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de 
grande estabilidade dimensional) de 36 mm de espessura posicionadas de acordo 
com a necessidade de estruturação do tampo, todas as peças recebem cola (PV 
Arte) no lado superior e inferior das peças e são prensados para melhor fixação. Fita 
de borda de PVC com 1 mm de espessura, com alta resistência ao impacto, riscos e 
abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extinguí
vel). A fita de borda possui uma camada na superfície interna de Primer onde esse 
material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 
1 mm na aresta superior e inferior da borda. O tampo recebe furações para acoplar 
os pés painéis e os demais acessórios, todos fixados com buchas metálicas m6 x 13 
com chave Allen para maior fixação, possui também parafusos de minifix para fixa
ção das peças diretamente nas buchas metálicas. Caixas de tomadas: Tampa da 
caixa de tomadas composta por cinco partes, duas peças laterais injetadas em 
Zamak, travessas horizontais e tampa extrudadas em alumínio. Possui tampa articu 
lável de até 90° em alumínio em formato de “I”. todas as peças são fixadas entre si 
por meio de parafuso auto atarraxante 3,5 x 20. A tampa e as travessas horizontais 
possuem encaixe no sentido do comprimento para a colocação de escova de ve
dação que permite melhor acabamento na utilização dos cabos. Possui 
furação nas duas abas injetadas para fixação da tampa no local desejado. A tampa 
possui uma passagem de fiação de 10 mm quando fechada. Suporte de tomadas 
metálico confeccionado em aço SAE 1020 com 0,90 mm de espessura, medindo 
319.129.90 mm dobrado em “S” com duas abas laterais que permitem a fixação do 
suporte sob o tampo, as abas laterais e a parte traseira do suporte possuem dois 
orifícios cada que permitem a saída de cabos, estes possuem tampa de acabamento 
injetado em ABS e são fixadas por meio de “clic”. O sistema de fixação do suporte 
ao tampo é feito por meio de parafuso e bucha metálica M6 x 13. O suporte de to
madas tem como padrão quatro entradas para tomadas elétricas com recorte de 41,5 
x 21,5, quatro entradas para RJ45 e possui também como opcional encaixe para 
suporte VGA e HDMI. Tampa de fechamento inferior para acesso as tomadas, onde 
permite o fácil acesso para realizar a parte elétrica e também garante a segurança 
do usuário, pois após a instalação a mesma se mantém fechada e inibindo o acesso 
a parte elétrica. A tampa é fixada ao suporte de tomadas por meio de dois parafusos 
auto atarraxante. Todas as peças metálicas recebem acabamento em pintura epóxi 
por processo de Monovia de pintura automática e contínua com sistema de prétra 
tamento. Pé painel LD/LE: Pé painel de 48 mm de espessura, confeccionado em 
MDF (Médium Density Fiberboard, painel de fibras de média densidade aglutinadas 
com resina sintética, pelo processo seco, mediante calor e pressão) de 6 mm de 
espessura na parte superior e inferior, revestido em uma face com folha de papel 
especial impregnada com resina específica que é fundida ao material por meio de 
pressão e alta temperatura em uma das faces, resultando em uma chapa única e 
acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Possuem travessas inter
nas confeccionadas em MDP (Médium Density Particleboard, painel de partículas de 
média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com 
resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, resul
tando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional) de 36 mm de 
espessura posicionadas de acordo com a necessidade de estruturação do tampo, 
todas as peças recebem cola (PV Arte) no lado superior e inferior das peças e são 
prensados para melhor fixação. Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura, com 
alta resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e
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não propaga chama (autoextinguível). A fita de borda possui uma camada na super
fície interna de Primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação da 
borda no painel, possuindo raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. O pé 
painel recebe furações para acoplar o painel e tampo, todos fixados com buchas 
metálicas m6x 13 com chave Allen para maior fixação, possui também parafusos de 
minifix para fixação das peças diretamente nas buchas metálicas. Recebe também 
furações para duas sapatas, as furações para sapatas no pé painel são feitas por 
meio de buchas americanas 5/16 x 13 fixada por chave Allen. Sapata niveladora 
quadrada medindo 50 x 50 x 15 confeccionada em alumínio maciço polido com rosca 
de 5/16 onde possibilita a regulagem na altura em até 25 mm, a mesma recebe um 
feltro na parte inferior para evitar danos ao piso. Painel de mesa: MDP (Médium Den 
sity Particleboard) de 25 mm de espessura, (painel de partículas de média densi
dade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, 
através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um pai
nel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial 
impregnada com resina específica que é fundida ao material por meio de pressão e 
alta temperatura nos dois lados, resultando em umachapa única e acabada, propor
cionando maior resistência e acabamento. Possui fita de borda de PVC com 2 mm 
de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos e 
abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extinguí 
vel). A fita de borda possui uma camada na superfície interna de Primer, onde esse 
material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de
2 mm na aresta superior e inferior da borda. O painel recebe furações para ser aco
plado no pé painel, fixados com buchas metálicas m6 x 13 com chave Allen para 
maior fixação, possuem também parafusos de minifix para fixação das peças direta
mente nas buchas metálicas. Vértebra: Guia de cabos tipo vértebra composta por 
módulos articuláveis confeccionados em material injetado, módulos possuem 4 se
paradores de fios e os mesmos são fixados por meio de "clic” entre ambos. Fixada 
sob o tampo por meio de parafusos auto atarraxantes Philips CF 5 x 25. Juntamente 
com a proposta de preços deverão ser apresentados pela licitante participante os 
seguintes documentos sob pena de desclassificação: 1 Catálogo ou desenho ilus
trativo de cada item do lote cotado, que deverão conter, no mínimo, marca, modelo, 
fabricante e especificação técnica. 2  Laudo ou Relatório de desempenho do produto 
de, no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 8094/1983   Material metálico re
vestido e não revestido  Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova 
que contenham uniões soldadas, com resultados de prova equivalentes a RiO para 
enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 46283:2015) e dO/tO para empolamento 
(padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, 
no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 8095/2015   Exposição à umidade 
saturada, com resultados de prova equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão 
ABNT NBR ISO 46283:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 
5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 600 ho
ras (25 ciclos) conforme norma NBR 8096/1983   Material metálico revestido e não 
revestido   Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre. NBR 10443:2008  Laudo 
ou certificado de conformidade acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos 
atendem os requisitos de pintura (espessura da película seca sobre superfície ru 
gosa), com resultado de espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009 
 Laudo ou certificado de conformidade emitido por laboratório acreditado pelo IN 
METRO atestando que os produtos atendem os requisitos de determinação da ade
rência do processo de pintura, com resultado inferior a 1% de área destacada (GrO).
3  Certificado Ambiental de Cadeia de Custódia   Referência FSC ou CERFLOR, 
que certifica a procedência da madeira de manejo florestal responsável ou de reflo 
restamento. 4   Quanto aos itens cuja atividade de fabricação ou industrialização se 
enquadra no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, a saber, 
todos os itens deste certame, o licitante deve apresentar o comprovante de inscrição 
no Cadastro Técnico Federal do IBAMA do fabricante, comprovando sua regulari
dade com a autarquia através de Certificado de Regularidade de Atividades Potenci
almente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, 
inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.5 Apresentar Laudo ou Relatório NR17: Norma 
do Ministério do Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições 
de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a propor
cionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. O Laudo ou Re
latório apresentado deve ser emitido por Médico do Trabalho, Engenheiro de Segu
rança do Trabalho, Ergonomista ou profissional legalmente habilitado associados 
pela ABERGO   Associação Brasileira de Ergonomia. 6   Apresentar o Certifi
cado de Conformidade NBR 13.966:2008, norma que especifica as dimensões de 
mesas de escritório de uso geral, com os requisitos mecânicos, de segurança e er
gonômicos para mesas de escritório. 7  Licença de Operação (LO) do Fabricante 
do(s) Produto(s): Deverá ser apresentado documento emitido por órgão estadual 
e/ou municipal competente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui 
autorização para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a empresa 
classificada não seja a fabricante, apresentar documento que comprove que o fabri
cante do(s) produto(s) possui tal licença. 8  Apresentar certificado de garantia, com 
firma reconhecida em cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável

____ devidamente constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra even
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tuais defeitos de fabricação, excluindo os originados pelo mau uso ou desgaste na
tural das peças.  Declaração de assistência técnica “in loco", com firma reconhecida 
em cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente consti
tuído e comprovado, informando que prestará a devida assistência em até 48 horas 
após a solicitação por escrito do solicitante.

4
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Tampo: Com tampo de 48 mm de espessura em módulos de 1600 x 1200 x 740 mm 
(lado esquerdo, lado direito e central), com encaixe perfeito na composição, sem 
sobras e espaçamentos quando montados, com caixa de tomada individual centrali
zada em cada um deles. Módulos confeccionados em MDF (Médium Density Fiber 
board, painel de fibras de média densidade aglutinadas com resina sintética, pelo 
processo seco, mediante calor e pressão) de 6 mm de espessura na parte superior 
e inferior, revestido em uma face com folha de papel especial impregnada com resina 
específica que é fundida ao material por meio de pressão e alta temperatura em 
uma das faces, resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior 
resistência e acabamento. Possui travessas internas confeccionadas em MDP (Mé
dium Density Particleboard, painel de partículas de média densidade, produzido com 
a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação 
simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de 
grande estabilidade dimensional) de 36 mm de espessura posicionadas de acordo 
com a necessidade de estruturação do tampo, todas as peças recebem cola (PV 
Arte) no lado superior e inferior das peças e são prensados para melhor fixação. Fita 
de borda de PVC com 1 mm de espessura, com alta resistência ao impacto, riscos e 
abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extinguí 
vel). A fita de borda possui uma camada na superfície interna de Primer onde esse 
material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 
1 mm na aresta superior e inferior da borda. O tampo recebe furações para acoplar 
os pés painéis e os demais acessórios, todos fixados com buchas metálicas m6 x 13 
com chave Allen para maior fixação, possui também parafusos de minifix para fixa
ção das peças diretamente nas buchas metálicas. Caixas de tomadas: Tampa da 
caixa de tomadas composta por cinco partes, duas peças laterais injetadas em 
Zamak, travessas horizontais e tampa extrudadas em alumínio. Possui tampa articu 
lável de até 90° em alumínio em formato de "I” . todas as peças são fixadas entre si 
por meio de parafuso auto atarraxante 3,5 x 20. A tampa e as travessas horizontais 
possuem encaixe no sentido do comprimento para a colocação de escova de veda
ção que permite melhor acabamento na utilização dos cabos. Possui furação nas 
duas abas injetadas para fixação da tampa no local desejado. A tampa possui uma 
passagem de fiação de 10 mm quando fechada. Suporte de tomadas metálico 
confeccionado em aço SAE 1020 com 0,90 mm de espessura, medindo 319.129.90 
mm dobrado em “S” com duas abas laterais que permitem a fixação do suporte sob 
o tampo, as abas laterais e a parte traseira do suporte possuem dois orifícios cada 
que permitem a saída de cabos, estes possuem tampa de acabamento injetado em 
ABS e são fixadas por meio de “clic” . O sistema de fixação do suporte ao tampo é 
feito por meio de parafuso e bucha metálica M6 x 13. O suporte de tomadas tem 
como padrão quatro entradas para tomadas elétricas com recorte de 41,5 x 21,5, 
quatro entradas para RJ45 e possui também como opcional encaixe para suporte 
VGA e HDMI. Tampa de fechamento inferior para acesso as tomadas, onde permite 
o fácil acesso para realizar a parte elétrica e também garante a segurança do usuário, 
pois após a instalação a mesma se mantém fechada e inibindo o acesso a parte 
elétrica. A tampa é fixada ao suporte de tomadas por meio de dois parafusos auto 
atarraxante. Todas as peças metálicas recebem acabamento em pintura epóxi por 
processo de Monovia de pintura automática e contínua com sistema de prétrata 
mento. Pé painel LD/LE: Pé painel de 48 mm de espessura, confeccionado em MDF 
(Médium Density Fiberboard, painel de fibras de média densidade aglutinadas com 
resina sintética, pelo processo seco, mediante calor e pressão) de 6 mm de espes
sura na parte superior e inferior, revestido em uma face com folha de papel especial 
impregnada com resina específica que é fundida ao material por meio de pressão e 
alta temperatura em uma das faces, resultando em uma chapa única e acabada, 
proporcionando maior resistência e acabamento. Possuem travessas internas con
feccionadas em MDP (Médium Density Particleboard, painel de partículas de média 
densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas es
peciais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em 
um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional) de 36 mm de espes
sura posicionadas de acordo com a necessidade de estruturação do tampo, todas as 
peças recebem cola (PV Arte) no lado superior e inferior das peças e são prensados 
para melhor fixação. Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura, com alta resis
tência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não pro
paga chama (autoextinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície in
terna de Primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda 
no painel, possuindo raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. O pé painel 
recebe furações para acoplar o painel e tampo, todos fixados com buchas metálicas 
m6 x 13 com chave Allen para maior fixação, possui também parafusos de minifix 
para fixação das peças diretamente nas buchas metálicas. Recebe também furações 
para duas sapatas, as furações para sapatas no pé painel são feitas por meio de 
buchas americanas 5 /1 6 x1 3  fixada por chave Allen. Sapata niveladora quadrada
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medindo 50 x 50 x 15 confeccionada em alumínio maciço polido com rosca de 5/16 
onde possibilita a regulagem na altura em até 25 mm, a mesma recebe um feltro na 
parte inferior para evitar danos ao piso. Painel de mesa: MDP (Médium Density Par- 
ticleboard) de 25 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, pro-
duzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através 
da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel ho-
mogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial impregnada 
com resina específica que é fundida ao material por meio de pressão e alta tempe-
ratura nos dois lados, resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando 
maior resistência e acabamento. Possui fita de borda de PVC com 2 mm de espes-
sura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não 
mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extinguível). A fita de 
borda possui uma camada na superfície interna de Primer, onde esse material é 
responsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 2 mm na 
aresta superior e inferior da borda. O painel recebe furações para ser acoplado no 
pé painel, fixados com buchas metálicas m6 x 13 com chave Allen para maior fixação, 
possuem também parafusos de minifix para fixação das peças diretamente nas bu-
chas metálicas. Vértebra: Guia de cabos tipo vértebra composta por módulos articu- 
láveis confeccionados em material injetado, módulos possuem 4 separadores de fios 
e os mesmos são fixados por meio de “clic” entre ambos. Fixada sob o tampo por 
meio de parafusos auto atarraxantes Philips CF 5 x 25. Juntamente com a proposta 
de preços deverão ser apresentados pela licitante participante os seguintes docu-
mentos sob pena de desclassificação: 1 - Catálogo ou desenho ilustrativo de cada 
item do lote cotado, que deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante e 
especificação técnica. 2 - Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no m í-
nimo, 1200 horas conforme norma NBR 8094/1983 -  Material metálico revestido e 
não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que 
contenham uniões soldadas, com resultados de prova equivalentes a Rio para enfer- 
rujamento (padrão ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO para empolamento (padrão 
ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mí-
nimo, 1200 horas conforme norma NBR 8095/2015 -  Exposição à umidade saturada, 
com resultados de prova equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR 
ISO 4628-3:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo 
ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 600 horas (25 ciclos) con-
forme norma NBR 8096/1983 -  Material metálico revestido e não-revestido -  Corro-
são por exposição ao dióxido de enxofre. NBR 10443:2008 - Laudo ou certificado 
de conformidade acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os 
requisitos de pintura (espessura da película seca sobre superfície rugosa), com re-
sultado de espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009 - Laudo ou 
certificado de conformidade emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO ates-
tando que os produtos atendem os requisitos de determinação da aderência do pro-
cesso de pintura, com resultado inferior a 1% de área destacada (GrO). 3 - Certificado 
Ambiental de Cadeia de Custódia -  Referência FSC ou CERFLOR, que certifica a 
procedência da madeira de manejo florestal responsável ou de reflorestamento. 4 -  
Quanto aos itens cuja atividade de fabricação ou industrialização se enquadra no 
Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, a saber, todos os itens 
deste certame, o licitante deve apresentar o comprovante de inscrição no Cadastro 
Técnico Federal do IBAMA do fabricante, comprovando sua regularidade com a au-
tarquia através de Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente Polui- 
doras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da 
Lei n° 6.938, de 1981.5 -  Apresentar Laudo ou Relatório NR-17: Norma do Ministério 
do Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições de trabalho 
às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um 
máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. O Laudo ou Relatório apre-
sentado deve ser emitido por Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Tra- 
balho, Ergonomista ou profissional legalmente habilitado associados pela ABERGO 
-  Associação Brasileira de Ergonomia. 6 -  Apresentar o Certificado de Conformidade 
NBR 13.966:2008, norma que especifica as dimensões de mesas de escritório de 
uso geral, com os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos para mesas 
de escritório. 7 - Licença de Operação (LO) do Fabricante do(s) Produto(s): Deverá 
ser apresentado documento emitido por órgão estadual e/ou municipal competente, 
dentro da validade, atestando que o fabricante possui autorização para a produção 
dos mobiliários, objeto do certame. Caso a empresa classificada não seja a fabri-
cante, apresentar documento que comprove que o fabricante do(s) produto(s) possui 
tal licença. 8 - Apresentar certificado de garantia, com firma reconhecida em cartório 
ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente constituído e com-
provado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação, ex-
cluindo os originados pelo mau uso ou desgaste natural das peças. 9 - Declaração 
de assistência técnica "in loco”, com firma reconhecida em cartório ou por assinatura 
digital, assinada por responsável devidamente constituído e comprovado, infor-
mando que prestará a devida assistência em até 48 horas após a solicitação por 
escrito do solicitante

7 MMEESSAA  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  AANNGGUULLAARR  PPÉÉ  DDEE  AAÇÇOO  11440000  xx  11440000  xx  660000  xx  774400  MMMM UND 50 1.780,00 89.000,0
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Tampo: Tampo em forma angular único com profundidade de 600 mm, Confeccio
nado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura, respecti
vamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, 
aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam por efeito de prensa
gem a quente, faz o filme com acabamento texturizado melamina ou similar se fundir 
a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, totalmente 
vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio equivalente a 
normas técnicas da ABNT. Todos os tampos devem possuir na parte central furação 
para passagem do cabeamento. Acabamento: acabamento de cores lisas padrão 
trama/textura e ou amadeirados no padrão texturizado. Na face inferior do tampo 
furações e insertos metálicos para receber as peças estruturais do conjunto, e ve
dado qualquer fixação direta no MDP. Painéis estruturais: Confeccionado em MDP, 
(Médium Density Particleboard) com 18 mm de espessura, respectivamente produ
zida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com 
resina sintética termo fixa que se consolidam por efeito de prensagem a quente, faz 
o filme com acabamento texturizado melamina ou similar se fundir a madeira aglo
merada, formando com ela um corpo único e inseparável, totalmente vedado com 
perfil de bordas em PVC de 1mm, sistema de fixação através de minifix. Estrutura 
Lateral; (02 unidades) Pé metálico lateral para mesa angular confeccionado com 
base inferior em chapa de aço com 2,65 mm de espessura estampada sem ponteiras, 
com topos dotados de sapatas niveladoras com rosca e em nylon, coluna vertical em 
chapa de aço conformada com 1,2mm de espessura aproximadamente, interna
mente com formação de leito e calha com engate rápido permitindo a subida de ca
beamento e manutenção. Na base superior chapa metálica com 2 mm de espessura. 
Toda estrutura possui recortes para encaixe nas extremidades e são soldadas atra
vés de sistema de solda MIG, criando maior resistência e alinhamento, sapatas ni
veladoras em polipropileno com sistema de regulagem para desnível através de 
rosca interna. Estrutura Central; (01 unidade) Pé metálico central para mesa angular, 
confeccionado em coluna vertical chapa de aço conformada com sapata niveladora 
e chapa de sustentação superior, na parte interna formação de leito e calha com 
engate rápido permitindo a subida de cabeamento e manutenção, prever furações 
para alojamento de tomadas e RJ 45 na calha de fechamento do pórtico. Toda fixação 
das estruturas metálicas através de rebites de aço fixados as mesmas com parafusos 
métricos e ou minifix. Leito de Fiação: Confeccionado em chapa de aço com espes
sura de 0,9 mm dobrada formando leito para condução e sustentação da rede de 
cabeamento e alojamento de tomadas e RJ 45. Acabamento; Todas as estruturas 
metálicas devem ser pintadas pelo sistema eletrostático epóxi pó entre 60/80 micra, 
com tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curadas em estufa a 220°. Fixação: 
todo sistema de fixação será feito por parafusos métricos e com insertos metálicos 
os quais permitem a montagem e desmontagem dos mobiliários sem causar danos 
aos mesmos. Juntamente com a proposta de preços deverão ser apresentados pela 
licitante os seguintes documentos sob pena de desclassificação: 1  Catálogo ou de
senho ilustrativo de cada item do lote cotado, que deverão conter, no mínimo, marca, 
modelo, fabricante e especificação técnica. 2  Laudo ou Relatório de desempenho 
do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 8094/1983   Material 
metálico revestido e não revestido  Corrosão por exposição à névoa salina, em cor
pos de prova que contenham uniões soldadas, com resultados de prova equivalentes 
a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 46283:2015) e dO/tO para empo 
lamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do pro
duto de, no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 8095/2015   Exposição à 
umidade saturada, com resultados de prova equivalentes a RiO para enferrujamento 
(padrão ABNT NBR ISO 46283:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 
5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 600 ho
ras (25 ciclos) conforme norma NBR 8096/1983   Material metálico revestido e não 
revestido   Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre. NBR 10443:2008  Laudo 
ou certificado de conformidade acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos 
atendem os requisitos de pintura (espessura da película seca sobre superfície ru 
gosa), com resultado de espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 
11003:2009  Laudo ou certificado de conformidade emitido por laboratório acredi
tado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos de determi
nação da aderência do processo de pintura, com resultado inferior a 1% de área 
destacada (GrO). 3  Certificado Ambiental de Cadeia de Custódia   Referência FSC 
ou CERFLOR, que certifica a procedência da madeira de manejo florestal responsá
vel ou de reflorestamento. 4   Quanto aos itens cuja atividade de fabricação ou in
dustrialização se enquadra no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 
03/12/2009, a saber, todos os itens deste certame, o licitante deve apresentar o com
provante de inscrição no Cadastro Técnico Federal do IBAMA do fabricante, compro
vando sua regularidade com a autarquia através de Certificado de Regularidade de 
Atividades Potencialmente Poluidoras ou ütilizadoras de Recursos Ambientais, ins
tituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981. 5   Apresentar Laudo ou 
Relatório NR17: Norma do Ministério do Trabalho que determina os parâmetros de 
adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos traba
lhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho 
eficiente. O Laudo ou Relatório apresentado deve ser emitido por Médico do Traba
lho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Ergonomista ou profissional legalmente 

_______ habilitado associados pela ABERGO   Associação Brasileira de Ergonomia.________
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6 -  Apresentar o Certificado de Conformidade NBR 13.966:2008, norma que especi-
fica as dimensões de mesas de escritório de uso geral, com os requisitos mecânicos, 
de segurança e ergonômicos para mesas de escritório. 7 - Licença de Operação (LO) 
do Fabricante do(s) Produto(s): Deverá ser apresentado documento emitido por ór-
gão estadual e/ou municipal competente, dentro da validade, atestando que o fabri-
cante possui autorização para a produção dos mobiliários, objeto do certame. 
Caso a empresa classificada não seja a fabricante, apresentar documento que com-
prove que o fabricante do(s) produto(s) possui tal licença. 8 - Apresentar certificado 
de garantia, com firma reconhecida em cartório ou por assinatura digital, assinada 
por responsável devidamente constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) 
anos contra eventuais defeitos de fabricação, excluindo os originados pelo mau uso 
ou desgaste natural das peças. - Declaração de assistência técnica “in loco”, com 
firma reconhecida em cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável 
devidamente constituído e comprovado, informando que prestará a devida assistên-
cia em até 48 horas após a solicitação por escrito do solicitante.
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Tampo: Tampo em forma angular único com profundidade de 600 mm, Confeccio-
nado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura, respecti-
vamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, 
aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam por efeito de prensa-
gem a quente, faz o filme com acabamento texturizado melamina ou similar se fundir 
a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, totalmente 
vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio equivalente a 
normas técnicas da ABNT. Todos os tampos devem possuir na parte central furação 
para passagem do cabeamento. Acabamento: acabamento de cores lisas padrão 
trama/textura e ou amadeirados no padrão texturizado. Na face inferior do tampo 
furações e insertos metálicos para receber as peças estruturais do conjunto, e ve-
dado qualquer fixação direta no MDP. Painéis estruturais: Confeccionado em MDP 
(Médium Density Particleboard) com 18 mm de espessura, respectivamente produ-
zida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com 
resina sintética termo fixa que se consolidam por efeito de prensagem a quente, faz 
o filme com acabamento texturizado melamina ou similar se fundir a madeira aglo-
merada, formando com ela um corpo único e inseparável, totalmente vedado com 
perfil de bordas em PVC de 1mm, sistema de fixação através de minifix. Estrutura 
Lateral; (02 unidades) Pé metálico lateral para mesa angular confeccionado com 
base inferior em chapa de aço com 2,65 mm de espessura estampada sem ponteiras, 
com topos dotados de sapatas niveladoras com rosca e em nylon, coluna vertical em 
chapa de aço conformada com 1,2mm de espessura aproximadamente, interna-
mente com formação de leito e calha com engate rápido permitindo a subida de ca-
beamento e manutenção. Na base superior chapa metálica com 2 mm de espessura. 
Toda estrutura possui recortes para encaixe nas extremidades e são soldadas atra-
vés de sistema de solda MIG, criando maior resistência e alinhamento, sapatas ni-
veladoras em polipropileno com sistema de regulagem para desnível através de 
rosca interna. Estrutura Central; (01 unidade) Pé metálico central para mesa angular, 
confeccionado em coluna vertical chapa de aço conformada com sapata niveladora 
e chapa de sustentação superior, na parte interna formação de leito e calha com 
engate rápido permitindo a subida de cabeamento e manutenção, prever furações 
para alojamento de tomadas e RJ 45 na calha de fechamento do pórtico. Toda fixação 
das estruturas metálicas através de rebites de aço fixados as mesmas com parafusos 
métricos e ou minifix. Leito de Fiação: Confeccionado em chapa de aço com espes-
sura de 0,9 mm dobrada formando leito para condução e sustentação da rede de 
cabeamento e alojamento de tomadas e RJ 45. Acabamento: Todas as estruturas 
metálicas devem ser pintadas pelo sistema eletrostático epóxi pó entre 60/80 micra, 
com tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curadas em estufa a 220°.
Fixação: todo sistema de fixação será feito por parafusos métricos e com insertos 
metálicos os quais permitem a montagem e desmontagem dos mobiliários sem cau-
sar danos aos mesmos. Juntamente com a proposta de preços deverão ser apresen-
tados pela licitante os seguintes documentos sob pena de desclassificação: 1 - 
Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, que deverão conter, no 
mínimo, marca, modelo, fabricante e especificação técnica. 2 - Laudo ou Relatório 
de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 
8094/1983 -  Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à 
névoa salina, em corpos de prova que contenham uniões soldadas, com resultados 
de prova equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 4628- 
3:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Rela-
tório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 
8095/2015 -  Exposição à umidade saturada, com resultados de prova equivalentes 
a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO para empo-
lamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do pro-
duto de, no mínimo, 600 horas (25 ciclos) conforme norma NBR 8096/1983 -  Material 
metálico revestido e não-revestido -  Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre. 
NBR 10443:2008 - Laudo ou certificado de conformidade acreditado pelo INMETRO 
atestando que os produtos atendem os requisitos de pintura (espessura da película 

| seca sobre superfície rugosa), com resultado de espessura média de, pelo menos,
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35 pm; NBR 11003:2009 - Laudo ou certificado de conformidade emitido por labora-
tório acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos de 
determinação da aderência do processo de pintura, com resultado inferior a 1% de 
área destacada (GrO). 3 - Certificado Ambiental de Cadeia de Custódia -  Referência 
FSC ou CERFLOR, que certifica a procedência da madeira de manejo florestal res-
ponsável ou de reflorestamento. 3 -  Quanto aos itens cuja atividade de fabricação 
ou industrialização se enquadra no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 
03/12/2009, a saber, todos os itens deste certame, o licitante deve apresentar o com-
provante de inscrição no Cadastro Técnico Federal do IBAMA do fabricante, compro-
vando sua regularidade com a autarquia através de Certificado de Regularidade de 
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, ins-
tituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n“ 6.938, de 1981.4 -  Apresentar Laudo ou 
Relatório NR-17: Norma do Ministério do Trabalho que determina os parâmetros de 
adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos traba-
lhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho 
eficiente. O Laudo ou Relatório apresentado deve ser emitido por Médico do Traba-
lho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Ergonomista ou profissional legalmente 
habilitado associados pela ABERGO -  Associação Brasileira de Ergonomia. 5 -  
Apresentar o Certificado de Conformidade NBR 13.966:2008, norma que especifica 
as dimensões de mesas de escritório de uso geral, com os requisitos mecânicos, de 
segurança e ergonômicos para mesas de escritório. 6 - Licença de Operação (LO) 
do Fabricante do(s) Produto(s): Deverá ser apresentado documento emitido por ór-
gão estadual e/ou municipal competente, dentro da validade, atestando que o fabri-
cante possui autorização para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso 
a empresa classificada não seja a fabricante, apresentar documento que comprove 
que o fabricante do(s) produto(s) possui tal licença. - Apresentar certificado de ga-
rantia, com firma reconhecida em cartório ou por assinatura digital, assinada por res-
ponsável devidamente constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos con-
tra eventuais defeitos de fabricação, excluindo os originados pelo mau uso ou des-
gaste natural das peças. 9 - Declaração de assistência técnica “in loco” , com firma 
reconhecida em cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devida-
mente constituído e comprovado, informando que prestará a devida assistência em 
até 48 horas após a solicitação por escrito do solicitante.
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Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de es-
pessura, painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de 
partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de 
temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabili-
dade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que é 
fundida ao material por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados, resul-
tando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acaba-
mento. Possui fita de borda de PVC com 2,5 mm de espessura em toda a área de 
contato com o usuário e no restante do perímetro possui borda com 2,5 mm de es-
pessura, possui raio de 2,5 mm na aresta superior e inferior da borda da área de 
contato com o usuário atendendo a norma, possui resistência ao impacto, riscos e 
abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extinguí- 
vel). A fita de borda possui uma camada na superfície interna de Primer, onde esse 
material é responsável para a perfeita fixação da borda no tampo. O tampo possui 
passa cabos em poliestireno injetado com 60 mm de diâmetro na cor do revesti-
mento. Painel: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm 
de espessura, painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação 
de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de 
temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabili-
dade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que é 
fundida ao material por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados, resul-
tando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acaba-
mento. Possui fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da 
peça, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umi-
dade e não propaga chama (auto extinguível). A fita de borda possui uma camada 
na superfície interna de Primer onde esse material é responsável para a perfeita f i-
xação da borda no painel, possuindo raio de 1 mm na aresta superior e inferior da 
borda. O painel recebe furações para acoplar pés painéis e demais acessórios, todos 
fixados com buchas metálicas M6 x 13 com chave Allen para maior fixação, possui 
também parafusos de minifix para fixação das peças diretamente nas buchas metá-
licas. Pé painel: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm 
de espessura, painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação 
de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de 
temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabili-
dade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que é 
fundida ao material por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados, resul-
tando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acaba-
mento. Possui fita de borda de PVC com 2,5 mm de espessura em todo o contorno 
da peça, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a 
umidade e não propaga chama (auto extinguível). A fitade borda possui uma camada
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na superfície interna de Primer onde esse material é responsável para a perfeita f i
xação da borda no painel, possuindo raio de 2,5 mm na aresta superior e inferior da 
borda. 0  pé painel possui passa cabos em poliestireno injetado com 60 mm de diâ
metro na cor do revestimento e também na parte inferior do pé painel recebe a sapata 
niveladora de 20 mm de diâmetro com rosca de % niquelada que possibilita a regu 
lagem na altura em até 25 mm, a mesma recebe um acabamento em nylon na parte 
inferior para evitar danos ao piso, estas sapatas são fixadas ao pé painel por meio 
de buchas de aço 1 /4x13  fixadas por chave Allen. Possui dois distanciadores em 
cada pé painel confeccionados em alumínio maciço polido nas laterais, medindo 90 
x 25 x 6,35 mm com 3 furos, 2 escareados e um normal de 8 mm de diâmetro para 
criar o afastamento do tampo em relação ao pé painel, são fixadas no pé por meio 
de parafusos de aço de 3,5 x 14 que servem para alinhamento da mesma. Junta
mente com a proposta de preços deverão ser apresentados pela licitante os seguin
tes documentos sob pena de desclassificação: 1  Catálogo ou desenho ilustrativo 
de cada item do lote cotado, que deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabri
cante e especificação técnica. 2  Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, 
no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 8094/1983   Material metálico reves
tido e não revestido  Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova 
que contenham uniões soldadas, com resultados de prova equivalentes a RiO para 
enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 46283:2015) e dO/tO para empolamento 
(padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, 
no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 8095/2015   Exposição à umidade 
saturada, com resultados de prova equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão 
ABNT NBR ISO 46283:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 
5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 600 ho
ras (25 ciclos) conforme norma NBR 8096/1983   Material metálico revestido e não 
revestido   Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre. NBR 10443:2008  Laudo 
ou certificado de conformidade acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos 
atendem os requisitos de pintura (espessura da película seca sobre superfície ru 
gosa), com resultado de espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009
 Laudo ou certificado de conformidade emitido por laboratório acreditado pelo IN 
METRO atestando que os produtos atendem os requisitos de determinação da ade
rência do processo de pintura, com resultado inferior a 1% de área destacada (GrO). 
3  Certificado Ambiental de Cadeia de Custódia   Referência FSC ou CERFLOR, 
que certifica a procedência da madeira de manejo florestal responsável ou de reflo 
restamento. 4   Quanto aos itens cuja atividade de fabricação ou industrialização se 
enquadra no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, asaber, 
todos os itens deste certame, o licitante deve apresentar o comprovante de inscrição 
no Cadastro Técnico Federal do IBAMA do fabricante, comprovando sua regulari
dade com a autarquia através de Certificado de Regularidade de Atividades Potenci
almente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, 
inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.5   Apresentar Laudo ou Relatório NR17: Norma 
do Ministério do Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições 
de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a propor
cionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. O Laudo ou Re
latório apresentado deve ser emitido por Médico do Trabalho, Engenheiro de Segu
rança do Trabalho, Ergonomista ou profissional legalmente habilitado associados 
pela ABERGO   Associação Brasileira de Ergonomia.   Apresentar o Certificado de 
Conformidade NBR 13.966:2008, norma que especifica as dimensões de mesas de 
escritório de uso geral, com os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos 
para mesas de escritório. 7  Licença de Operação (LO) do Fabricante do(s) Pro 
duto(s): Deverá ser apresentado documento emitido por órgão estadual e/ou munici
pal competente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui autorização 
para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a empresa classificada 
não seja a fabricante, apresentar documento que comprove que o fabricante do(s) 
produto(s) possui tal licença. 8  Apresentar certificado de garantia, com firma reco
nhecida em cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente 
constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra eventuais defeitos 
de fabricação, excluindo os originados pelo mau uso ou desgaste natural das peças.
 Declaração de assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida em cartório ou 
por assinatura digital, assinada por responsável devidamente constituído e compro
vado, informando que prestará a devida assistência em até 48 horas após a solicita
ção por escrito do solicitante.
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Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de es
pessura, painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de 
partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de 
temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabili
dade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que é 
fundida ao material por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados, resul
tando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e 
acabamento. Possui fita de borda de PVC com 2,5 mm de espessura em toda a área 
de contato com o usuário e no restante do perímetro possui borda com 2,5 mm de 
espessura, possui raio de 2,5 mm na aresta superior e inferior da borda da área de 
contato com o usuário atendendo a norma, possui resistência ao impacto, riscos e
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abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extinguí- 
vel). A fita de borda possui uma camada na superfície interna de Primer, onde esse 
material é responsável para a perfeita fixação da borda no tampo. O tampo possui 
passa cabos em poliestireno injetado com 60 mm de diâmetro na cor do revesti-
mento. Painel: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm 
de espessura, painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação 
de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de 
temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabili-
dade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que é 
fundida ao material por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados, resul-
tando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acaba-
mento. Possui fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da 
peça, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umi-
dade e não propaga chama (auto extinguível). A fita de borda possui uma camada 
na superfície interna de Primer onde esse material é responsável para a perfeita f i-
xação da borda no painel, possuindo raio de 1 mm na aresta superior e inferior da 
borda. O painel recebe furações para acoplar pés painéis e demais acessórios, todos 
fixados com buchas metálicas M6 x 13 com chave Allen para maior fixação, possui 
também parafusos de minifix para fixação das peças diretamente nas buchas metá-
licas. Pé painel: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm 
de espessura, painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação 
de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simul-
tânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande 
estabilidade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica 
que é fundida ao material por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados, 
resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e aca-
bamento. Possui fita de borda de PVC com 2,5 mm de espessura em todo o contorno 
da peça, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a 
umidade e não propaga chama (auto extinguível). Afita de borda possui uma camada 
na superfície interna de Primer onde esse material é responsável para a perfeita f i-
xação da borda no painel, possuindo raio de 2,5 mm na aresta superior e inferior da 
borda. O pé painel possui passa cabos em poliestireno injetado com 60 mm de diâ-
metro na cor do revestimento e também na parte inferior do pé painel recebe a sapata 
niveladora de 20 mm de diâmetro com rosca de 1/« niquelada que possibilita a regu- 
lagem na altura em até 25 mm, a mesma recebe um acabamento em nylon na parte 
inferior para evitar danos ao piso, estas sapatas são fixadas ao pé painel por meio 
de buchas de aço 1 /4x13  fixadas por chave Allen. Possui dois distanciadores em 
cada pé painel confeccionados em alumínio maciço polido nas laterais, medindo 90 
x 25 x 6,35 mm com 3 furos, 2 escareados e um normal de 8 mm de diâmetro para 
criar o afastamento do tampo em relação ao pé painel, são fixadas no pé por meio 
de parafusos de aço de 3,5 x 14 que servem para alinhamento da mesma. Junta-
mente com a proposta de preços deverão ser apresentados pela licitante os seguin-
tes documentos sob pena de desclassificação: 1 - Catálogo ou desenho ilustrativo 
de cada item do lote cotado, que deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabri-
cante e especificação técnica. 2 - Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, 
no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 8094/1983 -  Material metálico reves-
tido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova 
que contenham uniões soldadas, com resultados de prova equivalentes a RiO para 
enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO para empolamento 
(padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, 
no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 8095/2015 -  Exposição à umidade 
saturada, com resultados de prova equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão 
ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 
5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 600 ho 
ras (25 ciclos) conforme norma NBR 8096/1983 -  Material metálico revestido e não 
revestido -  Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre. NBR 10443:2008 - Laudo 
ou certificado de conformidade acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos 
atendem os requisitos de pintura (espessura da película seca sobre superfície ru- 
gosa), com resultado de espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009 
- Laudo ou certificado de conformidade emitido por laboratório acreditado pelo IN- 
METRO atestando que os produtos atendem os requisitos de determinação da ade-
rência do processo de pintura, com resultado inferior a 1 % de área destacada (GrO). 
3 - Certificado Ambiental de Cadeia de Custódia -  Referência FSC ou CERFLOR, 
que certifica a procedência da madeira de manejo florestal responsável ou de reflo- 
restamento. 4 -  Quanto aos itens cuja atividade de fabricação ou industrialização se 
enquadr a no Anexo II da Instrução Normativa IBAMAn” 31, de 03/12/2009, a saber, 
todos os itens deste certame, o licitante deve apresentar o comprovante de inscrição 
no Cadastro Técnico Federal do IBAMA do fabricante, comprovando sua regulari-
dade com a autarquia através de Certificado de Regularidade de Atividades Potenci-
almente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, 
inciso 5 II, da Lei n° 6.938, de 1981. 5 -  Apresentar Laudo ou Relatório NR-17: 
Norma do Ministério do Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das 
condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de 
modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. O 
Laudo ou Relatório apresentado deve ser emitido por Médico do Trabalho, Enge- 
nheiro de Segurança do Trabalho, Ergonomista ou profissional legalmente habilitado
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associados pela ABERGO -  Associação Brasileira de Ergonomia. 6 -  Apresentar 
o Certificado de Conformidade NBR 13.966:2008, norma que especifica as dimen-
sões de mesas de escritório de uso geral, com os requisitos mecânicos, de segu-
rança e ergonômicos para mesas de escritório. 7 - Licença de Operação (LO) do 
Fabricante do(s) Produto(s): Deverá ser apresentado documento emitido por órgão 
estadual e/ou municipal competente, dentro da validade, atestando que o fabricante 
possui autorização para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a em-
presa classificada não seja a fabricante, apresentar documento que comprove que o 
fabricante do(s) produto(s) possui tal licença. 8- Apresentar certificado de garantia, 
com firma reconhecida em cartório ou por assinatura digital, assinada por responsá-
vel devidamente constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra 
eventuais defeitos de fabricação, excluindo os originados pelo mau uso ou desgaste 
natural das peças. - Declaração de assistência técnica "in loco”, com firma reconhe-
cida em cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente 
constituído e comprovado, informando que prestará a devida assistência em até 48 
horas após a solicitação por escrito do solicitante.
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MMEESSAA  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  LLIINNEEAARR  PPÉÉ  DDEE  AAÇÇOO  11660000  xx  660000  xx  774400  MMMM

Tampo: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de es-
pessura, painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de 
partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de 
temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabili-
dade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que é 
fundida ao material por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados, resul-
tando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acaba-
mento. Possui fita de borda de PVC com 2,5 mm de espessura em toda a área de 
contato com o usuário e no restante do perímetro possui borda com 2,5 mm de es-
pessura, possui raio de 2,5 mm na aresta superior e inferior da borda da área de 
contato com o usuário atendendo a norma, possui resistência ao impacto, riscos e 
abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extinguí- 
vel). A fita de borda possui uma camada na superfície interna de Primer, onde esse 
material é responsável para a perfeita fixação da borda no tampo. O tampo possui 
passa cabos em poliestireno injetado com 60 mm de diâmetro na cor do revesti-
mento. Painel: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm 
de espessura, painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação 
de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de 
temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabili-
dade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que é 
fundida ao material por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados, resul-
tando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acaba-
mento. Possui fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da 
peça, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umi-
dade e não propaga chama (auto extinguível). A fita de borda possui uma camada 
na superfície interna de Primer onde esse material é responsável para a perfeita f i-
xação da borda no painel, possuindo raio de 1 mm na aresta superior e inferior da 
borda. O painel recebe furações para acoplar pés painéis e demais acessórios, todos 
fixados com buchas metálicas M6 x 13 com chave Allen para maior fixação, possui 
também parafusos de minifix para fixação das peças diretamente nas buchas metá-
licas. Pé painel: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm 
de espessura, painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação 
de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de 
temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabili-
dade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que é 
fundida ao material por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados, resul-
tando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acaba-
mento. Possui fita de borda de PVC com 2,5 mm de espessura em todo o contorno 
da peça, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a 
umidade e não propaga chama (auto extinguível). A fita de borda possui uma camada 
na superfície interna de Primer onde esse material é responsável para a perfeita fi-
xação da borda no painel, possuindo raio de 2,5 mm na aresta superior e inferior da 
borda. O pé painel possui passa cabos em poliestireno injetado com 60 mm de diâ-
metro na cor do revestimento e também na parte inferior do pé painel recebe a sapata 
niveladora de 20 mm de diâmetro com rosca de % niquelada que possibilita a regu- 
lagem na altura em até 25 mm, a mesma recebe um acabamento em nylon na parte 
inferior para evitar danos ao piso, estas sapatas são fixadas ao pé painel por meio 
de buchas de aço 1 /4x13  fixadas por chave Allen. Possui dois distanciadores em 
cada pé painel confeccionados em alumínio maciço polido nas laterais, medindo 90 
x 25 x 6,35 mm com 3 furos, 2 escareados e um normal de 8 mm de diâmetro para 
criar o afastamento do tampo em relação ao pé painel, são fixadas no pé por meio 
de parafusos de aço de 3,5 x 14 que servem para alinhamento da mesma. Junta-
mente com a proposta de preços deverão ser apresentados pela licitante os seguin-
tes documentos sob pena de desclassificação: 1 - Catálogo ou desenho ilustrativo 
de cada item do lote cotado, que deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabri-
cante e especificação técnica. 2 - Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, 
no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 8094/1983 -  Material metálico reves- 

| tido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova

UND 25 945,00 23.625,00
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que contenham uniões soldadas, com resultados de prova equivalentes a RiO para 
enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO para empolamento 
(padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, 
no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 8095/2015 -  Exposição à umidade 
saturada, com resultados de prova equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão 
ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 
5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no minimo, 600 ho-
ras (25 ciclos) conforme norma NBR 8096/1983 -  Material metálico revestido e não- 
revestido -  Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, NBR 10443:2008 - Laudo 
ou certificado de conformidade acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos 
atendem os requisitos de pintura (espessura da película seca sobre superfície ru- 
gosa), com resultado de espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009 
- Laudo ou certificado de conformidade emitido por laboratório acreditado pelo IN- 
METRO atestando que os produtos atendem os requisitos de determinação da ade-
rência do processo de pintura, com resultado inferior a 1% de área destacada (GrO). 
3 - Certificado Ambiental de Cadeia de Custódia -  Referência FSC ou CERFLOR, 
que certifica a procedência da madeira de manejo florestal responsável ou de reflo- 
restamento. 4 -  Quanto aos itens cuja atividade de fabricação ou industrialização se 
enquadra no Anexo II da Instrução Normativa IBAMAn” 31, de 03/12/2009, a saber, 
todos os itens deste certame, o licitante deve apresentar o comprovante de inscrição 
no Cadastro Técnico Federal do IBAMA do fabricante, comprovando sua regulari-
dade com a autarquia através de Certificado de Regularidade de Atividades Potenci-
almente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, 
inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.5 -  Apresentar Laudo ou Relatório NR-17: Norma 
do Ministério do Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições 
de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a propor-
cionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. O Laudo ou Re-
latório apresentado deve ser emitido por Médico do Trabalho, Engenheiro de Segu-
rança do Trabalho, Ergonomista ou profissional legalmente habilitado associados 
pela ABERGO -  Associação Brasileira de Ergonomia. 6 -  Apresentar o Certificado 
de Conformidade NBR 13.966:2008, norma que especifica as dimensões de mesas 
de escritório de uso geral, com os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômi-
cos para mesas de escritório. 7 - Licença de Operação (LO) do Fabricante do(s) 
Produto(s): Deverá ser apresentado documento emitido por órgão estadual e/ou mu-
nicipal competente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui autoriza-
ção para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a empresa classificada 
não seja a fabricante, apresentar documento que comprove que o fabricante do(s) 
produto(s) possui tal licença. 8 - Apresentar certificado de garantia, com firma reco-
nhecida em cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente 
constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra eventuais defeitos 
de fabricação, excluindo os originados pelo mau uso ou desgaste natural das peças. 
9 - Declaração de assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida em cartório ou 
por assinatura digital, assinada por responsável devidamente constituído e compro-
vado, informando que prestará a devida assistência em até 48 horas após a solicita-
ção por escrito do solicitante.
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MMEESSAA  DDEE  RREEUUNNIIÃÃOO  OOVVAALL  CCOOMM  PPÉÉ  PPAAIINNEELL  22000000  x 990000  x 774400  MMMM

Tampo: Tampo com formato oval confeccionado em MDP (Médium Density Particle- 
board) com 25 mm de espessura, respectivamente produzida com partículas de ma-
deiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa 
que se consolidam por efeito de prensagem a quente, faz o filme com acabamento 
texturizado melamina ou similar se fundir a madeira aglomerada, formando com ela 
um corpo único e inseparável, totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 
2,5 mm de espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Caixa de toma-
das para conectividade: no centro do tampo caixa de tomadas com corpo metálico 
fabricada e tampa basculante em alumínio, formando conjunto, prever alojamento de 
04 tomadas elétricas e 04 RJ-45, cortes laterais e frontais para passagem de cabe- 
amento de elétrica e lógica. Acabamento: acabamento de cores lisas padrão 
trama/textura e ou amadeirados no padrão texturizado. Na face inferior do tampo 
furações e insertos metálicos para receber as peças estruturais do conjunto, e ve-
dado qualquer fixação direta no MDP. Painel estrutural (02 unidades); Confeccionado 
em MDP, (Médium Density Particleboard) com 18 mm de espessura, respectiva-
mente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, 
aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam por efeito de prensa-
gem a quente, faz o filme com acabamento texturizado melamina ou similar se fundir 
a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, totalmente 
vedado com perfil de bordas em PVC de 1 mm, sistema de fixação através de minifix. 
Instalado paralelamente para dar mais resistência ao conjunto. Estrutura Lateral; (02 
unidades) Pé metálico lateral para mesa angular confeccionado com base inferior 
em chapa de aço com 2,65 mm de espessura estampada sem ponteiras, com topos 
dotados de sapatas niveladoras com rosca e em nylon, coluna vertical em chapa de 
aço conformada com 1,2 mm de espessura aproximadamente, com reforço interno 
em colunas de tubo 20x40 mm, internamente com formação de leito e calha com 
engate rápido permitindo a subida de cabeamento e manutenção. Na base superior 
tubo 20 x 40 x 1,20 respectivamente. Toda estrutura possui recortes para encaixe 
nas extremidades e são soldadas através de sistema de solda MIG, criando maior

UND 5 1.580,00 7.900,00
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resistência e alinhamento, sapatas niveladoras em polipropileno com sistema de re- 
gulagem para desnível através de rosca interna. Toda fixação das estruturas metáli-
cas através de rebites de aço fixados as mesmas com parafusos métricos e ou mini- 
fix. Leito de Fiação: Confeccionado em chapa de aço com espessura de 0,9 mm 
dobrada formando leito para condução e sustentação da rede de cabeamento e alo-
jamento de tomadas e RJ 45. Acabamento: Todas as estruturas metálicas devem ser 
pintadas pelo sistema eletrostático epóxi pó entre 60/80 micra, com tratamento anti- 
corrosivo e por fosfatização, curadas em estufa a 220°. Fixação: todo sistema de 
fixação será feito por parafusos métricos e com insertos metálicos os quais permitem 
a montagem e desmontagem dos mobiliários sem causar danos aos mesmos. Leito 
de Fiação: Confeccionado em chapa de aço com espessura de 0,9 mm dobrada for-
mando leito para condução e sustentação da rede de cabeamento e alojamento de 
tomadas e RJ 45. Acabamento: Todas as estruturas metálicas devem ser pintadas 
pelo sistema eletrostático epóxi pó entre 60/80 micra, com tratamento anticorrosivo 
e por fosfatização, curadas em estufa a 220°. Fixação: todo sistema de fixação será 
feito por parafusos métricos e com insertos metálicos os quais permitem a montagem 
e desmontagem dos mobiliários sem causar danos aos mesmos. Juntamente com a 
proposta de preços deverão ser apresentados pela licitante os seguintes documentos 
sob pena de desclassificação: 1 - Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do 
lote cotado, que deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante e especifica-
ção técnica. 2 - Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 
horas conforme norma NBR 8094/1983 -  Material metálico revestido e não revestido 
- Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que contenham uniões 
soldadas, com resultados de prova equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão 
ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 
5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 
horas conforme norma NBR 8095/2015 -  Exposição à umidade saturada, com resul-
tados de prova equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 
4628-3:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou 
Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 600 horas (25 ciclos) conforme 
norma NBR 8096/1983 -  Material metálico revestido e não-revestido -  Corrosão por 
exposição ao dióxido de enxofre. NBR 10443:2008 - Laudo ou certificado de confor-
midade acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos 
de pintura (espessura da película seca sobre superfície rugosa), com resultado de 
espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009 - Laudo ou certificado de 
conformidade emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os 
produtos atendem os requisitos de determinação da aderência do processo 
de pintura, com resultado inferior a 1% de área destacada (GrO). 3 - Certificado Am-
biental de Cadeia de Custódia -  Referência FSC ou CERFLOR, que certifica a pro-
cedência da madeira de manejo florestal responsável ou de reflorestamento. 4 -  
Quanto aos itens cuja atividade de fabricação ou industrialização se enquadra no 
Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, a saber, todos os itens 
deste certame, o licitante deve apresentar o comprovante de inscrição no Cadastro 
Técnico Federal do IBAMA do fabricante, comprovando sua regularidade com a au-
tarquia através de Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente Polui- 
doras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da 
Lei n° 6.938, de 1981.5-Apresentar Laudo ou Relatório NR-17: Norma do Ministério 
do Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições de trabalho 
às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um 
máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. O Laudo ou Relatório apre-
sentado deve ser emitido por Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Tra- 
balho, Ergonomista ou profissional legalmente habilitado associados pela ABERGO 
-Associação Brasileira de Ergonomia. 6 -  Apresentar o Certificado de Conformidade 
NBR 13.966:2008, norma que especifica as dimensões de mesas de escritório de 
uso geral, com os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos para mesas 
de escritório. 7 - Licença de Operação (LO) do Fabricante do(s) Produto(s): Deverá 
ser apresentado documento emitido por órgão estadual e/ou municipal competente, 
dentro da validade, atestando que o fabricante possui autorização para a produção 
dos mobiliários, objeto do certame. Caso a empresa classificada não seja a fabri-
cante, apresentar documento que comprove que o fabricante do(s) produto(s) possui 
tal licença. 8 - Apresentar certificado de garantia, com firma reconhecida em cartório 
ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente constituído e com-
provado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação, ex-
cluindo os originados pelo mau uso ou desgaste natural das peças. - Declaração de 
assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida em cartório ou por assinatura 
digital, assinada por responsável devidamente constituído e comprovado, infor-
mando que prestará a devida assistência em até 48 horas após a solicitação por 
escrito do solicitante.
MMEESSAA  DDEE  RREEUUNNIIÃÃOO  OOVVAALL  CCOOMM  PPÉÉ  PPAAIINNEELL  22440000  xx  11220000  xx  774400  MMMM

Tampo: Tampo com formato oval confeccionado em MDP (Médium Density Particle- 
board) com 25 mm de espessura, respectivamente produzida com partículas de ma 
deiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa 
que se consolidam por efeito de prensagem a quente, faz o filme com acabamento 
texturizado melamina ou similar se fundir a madeira aglomerada, formando com ela 
um corpo único e inseparável, totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de
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2,5mm de espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Caixa de toma
das para conectividade: no centro do tampo caixa de tomadas com corpo metálico 
fabricada e tampa basculante em alumínio, formando conjunto, prever alojamento de 
04 tomadas elétricas e 04 RJ45, cortes laterais e frontais para passagem de cabe 
amento de elétrica e lógica. Acabamento: acabamento de cores lisas padrão 
trama/textura e ou amadeirados no padrão texturizado. Na face inferior do tampo 
furações e insertos metálicos para receber as peças estruturais do conjunto, e ve
dado qualquer fixação direta no MDP. Painel estrutural (02 unidades); Confeccionado 
em MDP, (Médium Density Particleboard) com 18 mm de espessura, respectiva
mente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, 
aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam por efeito de prensa
gem a quente, faz o filme com acabamento texturizado melamina ou similar se fundir 
a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, totalmente 
vedado com perfil de bordas em PVC de 1 mm, sistema de fixação através de minifix. 
Instalado paralelamente para dar mais resistência ao conjunto. Estrutura Lateral; (02 
unidades) Pé metálico lateral para mesa angular confeccionado com base inferior 
em chapa de aço com 2,65 mm de espessura estampada sem ponteiras, com topos 
dotados de sapatas niveladoras com rosca e em nylon, coluna vertical em chapa de 
aço conformada com 1,2 mm de espessura aproximadamente, com reforço interno 
em colunas de tubo 20 x 40 mm, internamente com formação de leito e calha com 
engate rápido permitindo a subida de cabeamento e manutenção. Na base superior 
tubo 20 x 40 x 1,20 respectivamente. Toda estrutura possui recortes para encaixe 
nas extremidades e são soldadas através de sistema de solda MIG, criando maior 
resistência e alinhamento, sapatas niveladoras em polipropileno com sistema de re 
gulagem para desnível através de rosca interna. Toda fixação das estruturas metáli
cas através de rebites de aço fixados as mesmas com parafusos métricos e ou mini
fix. Leito de Fiação: Confeccionado em chapa de aço com espessura de 0,9 mm 
dobrada formando leito para condução e sustentação da rede de cabeamento e alo
jamento de tomadas e RJ 45. Acabamento: Todas as estruturas metálicas devem ser 
pintadas pelo sistema eletrostático epóxi pó entre 60/80 micra, com tratamento anti 
corrosivo e por fosfatização, curadas em estufa a 220°. Fixação: todo sistema de 
fixação será feito por parafusos métricos e com insertos metálicos os quais permitem 
a montagem e desmontagem dos mobiliários sem causar danos aos mesmos. 
Leito de Fiação: Confeccionado em chapa de aço com espessura de 0,9 mm dobrada 
formando leito para condução e sustentação da rede de cabeamento e alojamento 
de tomadas e RJ 45. Acabamento: Todas as estruturas metálicas devem ser pintadas 
pelo sistema eletrostático epóxi pó entre 60/80 micra, com tratamento anticorrosivo 
e por fosfatização, curadas em estufa a 220°. Fixação: todo sistema de fixação será 
feito por parafusos métricos e com insertos metálicos os quais permitem a montagem 
e desmontagem dos mobiliários sem causar danos aos mesmos. Juntamente com a 
proposta de preços deverão ser apresentados pela licitante os seguintes documentos 
sob pena de desclassificação: 1  Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do 
lote cotado, que deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante e especifica
ção técnica. 2  Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 
horas conforme norma NBR 8094/1983   Material metálico revestido e não revestido 
 Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que contenham uniões 
soldadas, com resultados de prova equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão 
ABNT NBR ISO 46283:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 
5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 
horas conforme norma NBR 8095/2015   Exposição à umidade saturada, com resul
tados de prova equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 
46283:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou 
Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 600 horas (25 ciclos) conforme 
norma NBR 8096/1983   Material metálico revestido e nãorevestido   Corrosão por 
exposição ao dióxido de enxofre. NBR 10443:2008  Laudo ou certificado de confor
midade acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos 
de pintura (espessura da película seca sobre superfície rugosa), com resultado 
de espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009  Laudo ou certificado 
de conformidade emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os 
produtos atendem os requisitos de determinação da aderência do processo de pin 
tura, com resultado inferior a 1% de área destacada (GrO). 3  Certificado Ambiental 
de Cadeia de Custódia   Referência FSC ou CERFLOR, que certifica a procedência 
da madeira de manejo florestal responsável ou de reflorestamento. 4   Quanto aos 
itens cuja atividade de fabricação ou industrialização se enquadra no Anexo II da 
Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, a saber, todos os itens deste cer
tame, o licitante deve apresentar o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico 
Federal do IBAMA do fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia 
através de Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 
Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n°
6.938, de 1981. 5   Apresentar Laudo ou Relatório NR17: Norma do Ministério do 
Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições de trabalho às 
características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um má
ximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. O Laudo ou Relatório apre
sentado deve ser emitido por Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Tra 
balho, Ergonomista ou profissional legalmente habilitado associados pela ABERGO
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-  Associação Brasileira de Ergonomia. 6 -  Apresentar o Certificado de Conformi-
dade NBR 13.966:2008, norma que especifica as dimensões de mesas de escritório 
de uso geral, com os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos para mesas 
de escritório. 7 - Licença de Operação (LO) do Fabricante do(s) Produto(s): Deverá 
ser apresentado documento emitido por órgão estadual e/ou municipal competente, 
dentro da validade, atestando que o fabricante possui autorização para a produção 
dos mobiliários, objeto do certame. Caso a empresa classificada não seja a fabri-
cante, apresentar documento que comprove que o fabricante do(s) produto(s) possui 
tal licença. 8 - Apresentar certificado de garantia, com firma reconhecida em cartório 
ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente constituído e com-
provado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação, ex-
cluindo os originados pelo mau uso ou desgaste natural das peças. - Declaração de 
assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida em cartório ou por assinatura 
digital, assinada por responsável devidamente constituído e comprovado, infor-
mando que prestará a devida assistência em até 48 horas após a solicitação por 
escrito do solicitante.
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Tampo: Tampo com formato oval confeccionado em MDP (Médium Density Particle- 
board) com 25 mm de espessura, respectivamente produzida com partículas de ma-
deiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa 
que se consolidam por efeito de prensagem a quente, faz o filme com acabamento 
texturizado melamina ou similar se fundir a madeira aglomerada, formando com ela 
um corpo único e inseparável, totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 
2,5mm de espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Caixa de toma-
das para conectividade: no centro do tampo caixa de tomadas com corpo metálico 
fabricada e tampa basculante em alumínio, formando conjunto, prever alojamento de 
04 tomadas elétricas e 04 RJ-45, cortes laterais e frontais para passagem de cabe- 
amento de elétrica e lógica. Acabamento: acabamento de cores lisas padrão 
trama/textura e ou amadeirados no padrão texturizado. Na face inferior do tampo 
furações e insertos metálicos para receber as peças estruturais do conjunto, e ve-
dado qualquer fixação direta no MDP. Painel estrutural (02 unidades); Confeccionado 
em MDP, (Médium Density Particleboard) com 18 mm de espessura, respectiva-
mente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, 
aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam por efeito de prensa-
gem a quente, faz o filme com acabamento texturizado melamina ou similar se fundir 
a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, totalmente 
vedado com perfil de bordas em PVC de 1 mm, sistema de fixação através de minifix. 
Instalado paralelamente para dar mais resistência ao conjunto. Estrutura Lateral; (02 
unidades) Pé metálico lateral para mesa angular confeccionado com base inferior 
em chapa de aço com 2,65 mm de espessura estampada sem ponteiras, com topos 
dotados de sapatas niveladoras com rosca e em nylon, coluna vertical em chapa de 
aço conformada com 1,2 mm de espessura aproximadamente, com reforço interno 
em colunas de tubo 20 x 40 mm, internamente com formação de leito e calha com 
engate rápido permitindo a subida de cabeamento e manutenção. Na base superior 
tubo 20 x 40 x 1,20 respectivamente. Toda estrutura possui recortes para encaixe 
nas extremidades e são soldadas através de sistema de solda MIG, criando maior 
resistência e alinhamento, sapatas niveladoras em polipropileno com sistema de re- 
gulagem para desnível através de rosca interna. Toda fixação das estruturas metáli-
cas através de rebites de aço fixados as mesmas com parafusos métricos e ou mini-
fix. Leito de Fiação: Confeccionado em chapa de aço com espessura de 0,9 mm 
dobrada formando leito para condução e sustentação da rede de cabeamento e alo-
jamento de tomadas e RJ 45. Acabamento: Todas as estruturas metálicas devem ser 
pintadas pelo sistema eletrostático epóxi pó entre 60/80 micra, com tratamento anti- 
corrosivo e por fosfatização, curadas em estufa a 220°. Fixação: todo sistema de 
fixação será feito por parafusos métricos e com insertos metálicos os quais permitem 
a montagem e desmontagem dos mobiliários sem causar danos aos mesmos. Leito 
de Fiação: Confeccionado em chapa de aço com espessura de 0,9 mm dobrada for-
mando leito para condução e sustentação da rede de cabeamento e alojamento de 
tomadas e RJ 45. Acabamento: Todas as estruturas metálicas devem ser pintadas 
pelo sistema eletrostático epóxi pó entre 60/80 micra, com tratamento anticorrosivo 
e por fosfatização, curadas em estufa a 220°. Fixação: todo sistema de fixação será 
feito por parafusos métricos e com insertos metálicos os quais permitem a montagem 
e desmontagem dos mobiliários sem causar danos aos mesmos. Juntamente com a 
proposta de preços deverão ser apresentados pela licitante os seguintes documentos 
sob pena de desclassificação: 1 - Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do 
lote cotado, que deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante e especifica-
ção técnica. 2 - Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 
horas conforme norma NBR 8094/1983 -  Material metálico revestido e não revestido
- Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que contenham uniões 
soldadas, com resultados de prova equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão 
ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório de de-
sempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 8095/2015
-  Exposição à umidade saturada, com resultados de prova equivalentes a RiO para 
enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO para empolamento 
(padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de,
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no mínimo, 600 horas (25 ciclos) conforme norma NBR 8096/1983 -  Material metá-
lico revestido e não-revestido -  Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre. NBR 
10443:2008 - Laudo ou certificado de conformidade acreditado pelo INMETRO ates-
tando que os produtos atendem os requisitos de pintura (espessura da película seca 
sobre superfície rugosa), com resultado de espessura média de, pelo menos, 35 pm; 
NBR 11003:2009 - Laudo ou certificado de conformidade emitido por laboratório acre-
ditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos de determi-
nação da aderência do processo de pintura, com resultado inferior a 1% de área 
destacada (GrO). 3 - Certificado Ambiental de Cadeia de Custódia -  Referência FSC 
ou CERFLOR, que certifica a procedência da madeira de manejo florestal responsá-
vel ou de reflorestamento. 4 -  Quanto aos itens cuja atividade de fabricação ou in-
dustrialização se enquadra no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 
03/12/2009, a saber, todos os itens deste certame, o licitante deve apresentar o com-
provante de inscrição no Cadastro Técnico Federal do IBAMA do fabricante, compro-
vando sua regularidade com a autarquia através de Certificado de Regularidade de 
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, ins-
tituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981. 5 -  Apresentar Laudo ou 
Relatório NR-17: Norma do Ministério do Trabalho que determina os parâmetros de 
adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos traba-
lhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho 
eficiente. O Laudo ou Relatório apresentado deve ser emitido por Médico do Traba-
lho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Ergonomista ou profissional legalmente 
habilitado associados pela ABERGO -  Associação Brasileira de Ergonomia. 6 -  
Apresentar o Certificado de Conformidade NBR 13.966:2008, norma que especifica 
as dimensões de mesas de escritório de uso geral, com os requisitos mecânicos, de 
segurança e ergonômicos para mesas de escritório. 7 - Licença de Operação (LO) 
do Fabricante do(s) Produto(s): Deverá ser apresentado documento emitido por ór-
gão estadual e/ou municipal competente, dentro da validade, atestando que o fabri-
cante possui autorização para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso 
a empresa classificada não seja a fabricante, apresentar documento que comprove 
que o fabricante do(s) produto(s) possui tal licença. 8 - Apresentar certificado de ga-
rantia, com firma reconhecida em cartório ou por assinatura digital, assinada por res-
ponsável devidamente constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos con-
tra eventuais defeitos de fabricação, excluindo os originados pelo mau uso ou des-
gaste natural das peças. - Declaração de assistência técnica “in loco”, com firma 
reconhecida em cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devida-
mente constituído e comprovado, informando que prestará a devida assistência em 
até 48 horas após a solicitação por escrito do solicitante.
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Tampo: Tampo redondo confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) com 
25 mm de espessura, respectivamente produzida com partículas de madeiras sele-
cionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se 
consolidam por efeito de prensagem a quente, faz o filme com acabamento texturi- 
zado melamina ou similar se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um 
corpo único e inseparável, totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 
2,5mm de espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Acabamento: 
acabamento de cores lisas padrão trama/textura e ou amadeirados no padrão 
texturizado. Estrutura metálica: Pé metálico central em tubo de aço com 100 mm de 
diâmetro e 1,2 mm de espessura, com base inferior com 05 patas tipo estrela em 
chapa de aço com 2,65 mm de espessura estampada sem ponteiras, com topos do-
tados de sapatas niveladoras com rosca e em nylon. A base superior horizontal em 
formato “X” confeccionada em tubo retangular de 20 x 30 x 1,06mm. Coluna vertical 
confeccionada em tubo de aço redondo de 4 x 1,06 mm, fixado nas extremidades por 
meio de parafuso e barra roscada de % interligando todas as peças, todas as partes 
metálicas deverão ser soldadas com Solda MIG para maior sustentação. Acaba-
mento: acabamento de cores lisas padrão trama/textura e ou amadeirados no pa-
drão texturizado. Na face inferior do tampo furações e insertos metálicos para rece-
ber as peças estruturais do conjunto, e vedado qualquer fixação direta no MDP. Aca-
bamento: Todas as estruturas metálicas devem ser pintadas pelo sistema eletrostá- 
tico epóxi pó entre 60/80 micra, com tratamento anticorrosivo e por fosfatização, cu-
radas em estufa a 220°. Fixação: todo sistema de fixação será feito por parafusos 
métricos e com insertos metálicos os quais permitem a montagem e desmontagem 
dos mobiliários sem causar danos aos mesmos. Juntamente com a proposta de pre-
ços deverão ser apresentados pela licitante os seguintes documentos sob pena de 
desclassificação: 1 - Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, 
que deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante e especificação técnica. 
2 - Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas con-
forme norma NBR 8094/1983 -  Material metálico revestido e não revestido - Corro-
são por exposição à névoa salina, em corpos de prova que contenham uniões sol-
dadas, com resultados de prova equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão 
ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 
5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 
horas conforme norma NBR 8095/2015 -  Exposição à umidade saturada, com 
resultados de prova equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 
4628-3:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou
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Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 600 horas (25 ciclos) conforme 
norma NBR 8096/1983 -  Material metálico revestido e não-revestido -  Corrosão por 
exposição ao dióxido de enxofre. NBR 10443:2008 - Laudo ou certificado de confor-
midade acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos 
de pintura (espessura da película seca sobre superfície rugosa), com resultado de 
espessura média de, pelo menos, 35 gm; NBR 11003:2009 - Laudo ou certificado de 
conformidade emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os 
produtos atendem os requisitos de determinação da aderência do processo de pin-
tura, com resultado inferior a 1% de área destacada (GrO). 3 - Certificado Ambiental 
de Cadeia de Custódia -  Referência FSC ou CERFLOR, que certifica a procedência 
da madeira de manejo florestal responsável ou de reflorestamento. 4 -  Quanto aos 
itens cuja atividade de fabricação ou industrialização se enquadra no Anexo II da 
Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, a saber, todos os itens deste cer-
tame, o licitante deve apresentar o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico 
Federal do IBAMA do fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia 
através de Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 
Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 
6.938, de 1981. 5 -  Apresentar Laudo ou Relatório NR-17: Norma do Ministério do 
Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições de trabalho às 
características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um má-
ximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. O Laudo ou Relatório 
apresentado deve ser emitido por Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do 
Trabalho, Ergonomista ou profissional legalmente habilitado associados pela 
ABERGO -  Associação Brasileira de Ergonomia. 6 -  Apresentar o Certificado de 
Conformidade NBR 13.966:2008, norma que especifica as dimensões de mesas de 
escritório de uso geral, com os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos 
para mesas de escritório. 7 - Licença de Operação (LO) do Fabricante do(s) Pro- 
duto(s): Deverá ser apresentado documento emitido por órgão estadual e/ou munici-
pal competente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui autorização 
para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a empresa classificada 
não seja a fabricante, apresentar documento que comprove que o fabricante do(s) 
produto(s) possui tal licença. 8 - Apresentar certificado de garantia, com firma reco-
nhecida em cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente 
constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra eventuais defeitos 
de fabricação, excluindo os originados pelo mau uso ou desgaste natural das peças. 
- Declaração de assistência técnica "in loco”, com firma reconhecida em cartório ou 
por assinatura digital, assinada por responsável devidamente constituído e compro-
vado, informando que prestará a devida assistência em até 48 horas após a solicita- 
ção por escrito do solicitante.
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Tampo: Tampo redondo confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) com 
25 mm de espessura, respectivamente produzida com partículas de madeiras sele-
cionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se 
consolidam por efeito de prensagem a quente, faz o filme com acabamento 
texturizado melamina ou similar se fundir a madeira aglomerada, formando com ela 
um corpo único e inseparável, totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 
2,5mm de espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Acabamento: 
acabamento de cores lisas padrão trama/textura e ou amadeirados no padrão 
texturizado. Estrutura metálica: Pé metálico central em tubo de aço com 100 mm de 
diâmetro e 1,2 mm de espessura, com base inferior com 05 patas tipo estrela em 
chapa de aço com 2,65 mm de espessura estampada sem ponteiras, com topos do-
tados de sapatas niveladoras com rosca e em nylon. A base superior horizontal em 
formato “X” confeccionada em tubo retangular de 20 x 30 x 1,06mm. Coluna vertical 
confeccionada em tubo de aço redondo de 4 x 1,06 mm, fixado nas extremidades por 
meio de parafuso e barra roscada de % interligando todas as peças, todas as partes 
metálicas deverão ser soldadas com Solda MIG para maior sustentação. Acaba-
mento: acabamento de cores lisas padrão trama/textura e ou amadeirados no pa-
drão texturizado. Na face inferior do tampo furações e insertos metálicos para rece-
ber as peças estruturais do conjunto, e vedado qualquer fixação direta no MDP. Aca-
bamento: Todas as estruturas metálicas devem ser pintadas pelo sistema eletrostá- 
tico epóxi pó entre 60/80 micra, com tratamento anticorrosivo e por fosfatização, cu-
radas em estufa a 220°. Fixação: todo sistema de fixação será feito por parafusos 
métricos e com insertos metálicos os quais permitem a montagem e desmontagem 
dos mobiliários sem causar danos aos mesmos. Juntamente com a proposta de pre-
ços deverão ser apresentados pela licitante os seguintes documentos sob pena de 
desclassificação: 1 - Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, 
que deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante e especificação técnica.
- Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas con-
forme norma NBR 8094/1983 -  Material metálico revestido e não revestido - Corro-
são por exposição à névoa salina, em corpos de prova que contenham uniões sol-
dadas, com resultados de prova equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão 
ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 
5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 
horas conforme norma NBR 8095/2015 -  Exposição à umidade saturada, com resul-
tados de prova equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO

UND 10 1.153,00 11.530,00

2 



32
BOLETIM nº 7103

Sexta-feira
11 de Fevereiro de 2022

Boletim Oficial
do MunicípioESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
4628-3:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou 
Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 600 horas (25 ciclos) conforme 
norma NBR 8096/1983 -  Material metálico revestido e não-revestido -  Corrosão por 
exposição ao dióxido de enxofre. NBR 10443:2008 - Laudo ou certificado de confor-
midade acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos 
de pintura (espessura da película seca sobre superfície rugosa), com resultado de 
espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009 - Laudo ou certificado de 
conformidade emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os 
produtos atendem os requisitos de determinação da aderência do processo de pin-
tura, com resultado inferior a 1% de área destacada (Gr0).3 - Certificado Ambiental 
de Cadeia de Custódia -  Referência FSC ou CERFLOR, que certifica a procedência 
da madeira de manejo florestal responsável ou de reflorestamento. 4 -  Quanto aos 
itens cuja atividade de fabricação ou industrialização se enquadra no Anexo IIII  da 
Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, a saber, todos os itens deste cer-
tame, o licitante deve apresentar o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico 
Federal do IBAMA do fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia 
através de Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 
Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 
6.938, de 1981. 5 -  Apresentar Laudo ou Relatório NR-17: Norma do Ministério do 
Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições de trabalho às 
características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um má-
ximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. O Laudo ou Relatório apre-
sentado deve ser emitido por Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Tra- 
balho, Ergonomista ou profissional legalmente habilitado associados pela ABERGO 
-Associação Brasileira de Ergonomia. 6 -  Apresentar o Certificado de Conformidade 
NBR 13.966:2008, norma que especifica as dimensões de mesas de escritório de 
uso geral, com os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos para mesas 
de escritório. 7 - Licença de Operação (LO) do Fabricante do(s) Produto(s): Deverá 
ser apresentado documento emitido por órgão estadual e/ou municipal competente, 
dentro da validade, atestando que o fabricante possui autorização para a produção 
dos mobiliários, objeto do certame. Caso a empresa classificada não seja a fabri-
cante, apresentar documento que comprove que o fabricante do(s) produto(s) possui 
tal licença. 8 - Apresentar certificado de garantia, com firma reconhecida em cartório 
ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente constituído e com-
provado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação, ex-
cluindo os originados pelo mau uso ou desgaste natural das peças. - Declaração de 
assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida em cartório ou por assinatura 
digital, assinada por responsável devidamente constituído e comprovado, infor-
mando que prestará a devida assistência em até 48 horas após a solicitação por 
escrito do solicitante.
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Painel e tampo: MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de espessura, (pai-
nel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de 
madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e 
pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. 
Folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material 
(MDP) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando 
em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. 
Possui fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, 
com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e 
não propaga chama (auto extinguível). A fita de borda possui uma camada na super-
fície interna de primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação da 
borda no painel, possuindo raio de 2 mm na aresta superior e inferior da borda. A 
fixação do tampo aos pés é feita por meio de cavilhas de madeira e buchas de zamaq 
m6 x 13 para maior fixação, não contém parafusos fixados diretamente na madeira, 
podendo assim montar e desmontar a mesa quantas vezes for necessário sem danos 
posteriores. Pés painéis: MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de espes-
sura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de par-
tículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de tem-
peratura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade 
dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que é fun-
dida ao material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do 
(MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistên-
cia e acabamento. Possui fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o 
contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é re-
sistente a umidade e não propaga chama (auto extinguível). A fita de borda possui 
uma camada na superfície interna de primer onde esse material é responsável para 
a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 2 mm na aresta superior e 
inferior da borda. A fixação do tampo aos pés é feita por meio de cavilhas de madeira 
e buchas de zamaq m6 x 13 para maior fixação, não contém parafusos fixados dire-
tamente na madeira, podendo assim montar e desmontar a mesa quantas vezes for 
necessário sem danos posteriores. Recebe furações para 4 buchas americanas % x 
13 onde recebem quatro sapatas niveladoras de 20 mm de diâmetro com rosca de 
1/4 niquelada que possibilita a regulagem na altura em até 25 mm, a mesma recebe

UND 3 830,00 2.490,00
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um acabamento em nylon na parte inferior para evitar danos ao piso, estas sapatas 
são fixadas ao pé painel por meio de buchas de aço 1/4 x 13 fixadas por chave allen
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Tampo: retangular com 1400 x 700 mm, confeccionado em MDP (Médium Density 
Particleboard) com 25 mm de espessura, respectivamente produzida com partículas 
de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética 
termo fixa que se consolidam por efeito de prensagem a quente, faz o filme com 
acabamento texturizado melamina ou similar se fundir a madeira aglomerada, for
mando com ela um corpo único e inseparável, totalmente vedado com perfil de bor
das em PVC de 2,5mm de espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. 
Todos os tampos devem possuir na parte frontal recorte retangular par alojamento 
de tampa basculante em estrutura de alumínio para passagem do cabeamento. Aca
bamento: acabamento de cores lisas padrão trama/textura elou amadeirados no pa
drão texturizado. Na face inferior do tampo furações e insertos metálicos para rece
ber as peças estruturais do conjunto, e vedado qualquer fixação direta no MDP. Es
trutura; Pé metálico lateral para mesa tipo plataforma dupla, tipo goleira com 02 tubos 
verticais localizados no topo da estrutura, confeccionados em aço quadrado 50 x 50 
x 2,00 mm e tubo de aço quadrado 40 x 40 x 2,00 mm para as Barra horizontal. Toda 
estrutura possui recortes para encaixe nas extremidades e são soldadas através de 
sistema de solda MIG, criando maior resistência e alinhamento, sapatas niveladoras 
em polipropileno com sistema de regulagem para desnível através de rosca interna. 
Composição: para mesas duplas 02 unidades e para mesas simples 01 unidade. 
Barras metálicas de sustentação: Possui duas barras metálicas horizontais de sus
tentação dos tampos que interligam os pés metálicos laterais, sistema de ligação 
feito através de fixação com peças em nylon e parafusos M6. Leito de Fiação: Con
feccionado em chapa de aço com espessura de 0,9 mm dobrada formando leito para 
condução e sustentação da rede de cabos, possui suporte metálico para alojamento 
de tomadas e RJ45, formando o conjunto de conectividade. Acabamento: Todas as 
estruturas metálicas devem ser pintadas pelo sistema eletrostático epóxi pó entre 
60/80 micra, com tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curadas em estufa a 
220°. Fixação: todo sistema de fixação será feito por parafusos métricos e com in
sertos metálicos os quais permitem a montagem e desmontagem dos mobiliários 
sem causar danos aos mesmos. Acabamento: Todas as estruturas metálicas devem 
ser pintadas pelo sistema eletrostático epóxi pó entre 60/80 micra, com tratamento 
anticorrosivo e por fosfatização, curadas em estufa a 220°. Fixação: todo sistema de 
fixação será feito por parafusos métricos e com insertos metálicos os quais permitem 
a montagem e desmontagem dos mobiliários sem causar danos aos mesmos. Jun
tamente com a proposta de preços deverão ser apresentados pela licitante partici
pante os seguintes documentos sob pena de desclassificação: 1  Catálogo ou de
senho ilustrativo de cada item do lote cotado, que deverão conter, no mínimo, marca, 
modelo, fabricante e especificação técnica. 2  Laudo ou Relatório de desempenho 
do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 8094/1983   Material 
metálico revestido e não revestido  Corrosão por exposição à névoa salina, em cor
pos de prova que contenham uniões soldadas, com resultados de prova equivalentes 
a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 46283:2015) e dO/tO para empo 
lamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do pro
duto de, no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 8095/2015   Exposição à 
umidade saturada, com resultados de prova equivalentes a RiO para enferrujamento 
(padrão ABNT NBR ISO 46283:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 
5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 600 ho
ras (25 ciclos) conforme norma NBR 8096/1983   Material metálico revestido e não 
revestido   Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre. NBR 10443:2008  Laudo 
ou certificado de conformidade acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos 
atendem os requisitos de pintura (espessura da película seca sobre superfície ru 
gosa), com resultado de espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009 
 Laudo ou certificado de conformidade emitido por laboratório acreditado pelo IN 
METRO atestando que os produtos atendem os requisitos de determinação da ade
rência do processo de pintura, com resultado inferior a 1% de área destacada (GrO). 
3  Certificado Ambiental de Cadeia de Custódia   Referência FSC ou CERFLOR, 
que certifica a procedência da madeira de manejo florestal responsável ou de reflo 
restamento.   Quanto aos itens cuja atividade de fabricação ou industrialização se 
enquadra no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, a saber, 
todos os itens deste certame, o licitante deve apresentar o comprovante de inscrição 
no Cadastro Técnico Federal do IBAMA do fabricante, comprovando sua regulari
dade com a autarquia através de Certificado de Regularidade de Atividades Potenci
almente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, 
inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.5 Apresentar Laudo ou Relatório NR17: Norma 
do Ministério do Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições 
de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a propor
cionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. O Laudo ou Re
latório apresentado deve ser emitido por Médico do Trabalho, Engenheiro de Segu
rança do Trabalho, Ergonomista ou profissional legalmente habilitado associados 
pela ABERGO   Associação Brasileira de Ergonomia. 6   Apresentar o Certificado 
de Conformidade NBR 13.966:2008, norma que especifica as dimensões de mesas

UND 15 2.180,00 32.700,00
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de escritório de uso geral, com os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômi
cos para mesas de escritório.  Licença de Operação (LO) do Fabricante do(s) Pro 
duto(s): Deverá ser apresentado documento emitido por órgão estadual e/ou munici
pal competente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui autorização 
para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a empresa classificada 
não seja a fabricante, apresentar documento que comprove que o fabricante do(s) 
produto(s) possui tal licença. 7  Apresentar certificado de garantia, com firma reco
nhecida em cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente 
constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra eventuais defeitos 
de fabricação, excluindo os originados pelo mau uso ou desgaste natural das peças. 
8  Declaração de assistência técnica “in loco” , com firma reconhecida em cartório ou 
por assinatura digital, assinada por responsável devidamente constituído e compro
vado, informando que prestará a devida assistência em até 48 horas após a solicita
ção por escrito do solicitante.
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Divisória reta tipo biombo confeccionado em madeira MDP de 25 mm de espessura, 
painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas 
de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura 
e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensio
nal. Folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao 
material por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados, resultando em uma 
chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Deve pos
suir acabamento em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o con
torno da peça, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resis
tente à umidade e não propaga chama (auto extinguível). A fita de borda deve possuir 
uma camada na superfície interna de Primer onde esse material é responsável para 
a perfeita fixação da borda no painel, Deve possuir raio de 2 mm na aresta superior 
e inferior da borda. Toda a fixação deve ser feita com buchas de Zamak ou similar 
M6 x 13 mm, insertadas na madeira com roscas M6 acompanhadas de suporte inje
tado em alumínio tipo cunha com conjunto tipo macho fêmea com parafuso de ajuste 
de aperto, para dar suporte e maior fixação e acabamento, podendo assim montar e 
desmontar o móvel sem quaisquer danos posteriores.

UND 37 180,00 6.660,00
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Tampos Sup/lnf: Confeccionados em MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm 
de espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutina
ção de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea 
de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabi
lidade dimensional). Folha de papel especial impregnada com resina específica que 
é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados 
do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resis
tência e acabamento. Possui fita de borda de PVC com 2,5 mm de espessura em 
toda a área de contato com o usuário e no restante do perímetro possui borda com 
2,5 mm de espessura, possui raio de 2,5 mm na aresta superior e inferior da borda 
da área de contato com o usuário atendendo a norma, possui resistência ao impacto, 
riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto 
extinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície interna de primer onde 
esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no tampo. A união entre 
tampos inferiores é feita por meio de distanciadores injetados em nylon com fibra 
medindo 100 x 60 x 10 mm, cada distanciador recebe 8 alojamentos chanfrados para 
a acomodação dos parafusos, é fixado ao tampo por meio de parafusos m6 x 16. O 
tampo inferior possui recorte para caixa de tomadas em alumínio. Caixa de tomadas: 
Tampa da caixa de tomadas composta por cinco partes, duas peças laterais injetadas 
em Zamak, travessas horizontais e tampa extrudadas em alumínio. Possui tampa 
articulável de até 90° em alumínio em formato de “I”. todas as peças são fixadas 
entre si por meio de parafuso auto atarraxante 3,5 x 20. A tampa e as travessas 
horizontais possuem encaixe no sentido do comprimento para a colocação 
de escova de vedação que permite melhor acabamento na utilização dos cabos. Pos
sui furação nas duas abas injetadas para fixação da tampa no local desejado. A 
tampa possui uma passagem de fiação de 10 mm quando fechada. Suporte de to
madas metálico confeccionado em aço SAE 1020 com 0,90 mm de espessura, me
dindo 319 x 129 x 90 mm dobrado em “S” com duas abas laterais que permitem a 
fixação do suporte sob o tampo, as abas laterais e a parte traseira do suporte pos
suem dois orifícios cada que permitem a saída de cabos, estes possuem tampa de 
acabamento injetado em ABS e são fixadas por meio de “clic". O sistema de fixação 
do suporte ao tampo é feito por meio de parafuso e bucha metálica M6 x 13. O su
porte de tomadas tem como padrão quatro entradas para tomadas elétricas com re
corte de 41,5 x 21,5, quatro entradas para RJ45 e possui também como opcional 
encaixe para suporte VGA e HDMI. Tampa de fechamento inferior para acesso as 
tomadas, onde permite o fácil acesso para realizar a parte elétrica e também garante 
a segurança do usuário, pois após a instalação a mesma se mantém fechada e ini
bindo o acesso a parte elétrica. A tampa é fixada ao suporte de tomadas por meio de 
dois parafusos auto atarraxantes. Todas as peças metálicas recebem acabamento 
em pintura epóxi por processo de Monovia de pintura automática e contínua com

UND 2 2.215,00 4.430,00
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sistema de pré- tratamento por aspersão de fosfato de ferro, seguindo por processo 
de cura a ar aquecido a 220°. Painel frontal: Confeccionado em MDP (Médium Den- 
sity Particleboard) de 18 mm de espessura (painel de partículas de média densidade, 
produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, atra-
vés da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel 
homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial impreg-
nada com resina específica que é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e 
alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e aca-
bada, proporcionando maior resistência e acabamento. Possui fita de borda de PVC 
com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, 
riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto 
extinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície interna de primer onde 
esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo 
raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. 0  painel recebe furações para 
acoplar o pé painel, painel lateral e tampos. Também faz a união entre painéis frontais 
por meio de minifix haste dupla. Pé painel: Confeccionado em MDP (Médium Density 
Particleboard) de 25 mm de espessura (painel de partículas de média densidade, 
produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, atra-
vés da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel 
homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial impreg-
nada com resina específica que é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e 
alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e aca-
bada, proporcionando maior resistência e acabamento. Possui fita de borda de PVC 
com 2,5 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, 
riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto 
extinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície interna de primer onde 
esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo 
raio de 2,5 mm na aresta superior e inferior da borda. 0  pé painel recebe a sapata 
niveladora de 20 mm de diâmetro com rosca de % niquelada que possibilita a regu- 
lagem na altura em até 25 mm, a mesma recebe um acabamento em nylon na parte 
inferior para evitar danos ao piso, estas sapatas são fixadas ao pé painel por meio 
de buchas de aço 1/4 x 13. O pé possui um recorte para passagem da caixa 
de tomadas e da fiação. Mão francesa: A união entre tampo superior e painel frontal 
é feita por meio de mãos francesas confeccionadas em chapa de aço SAE 1020 de 
1,50 mm de espessura, dobrada e estampada para proporcionar o engate, em uma 
das extremidades possui dois furos superiores oblongos de 6,5 x 14 mm para fixação. 
A mão francesa é aparafusada por meio de parafusos m6. Mão francesa recebe pin-
tura por Monovia de pintura automática e contínua com sistema de pré-tratamento 
por aspersão de fosfato de ferro, seguindo de secagem de ar aquecido a 220°. Possui 
cabines móveis com troca de cor para pintura epóxi a pó com tecnologia (rollon/off). 
Possui estufa de polimerização tipo (ômega) de processo por convecção.
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Tampos Sup/lnf: Confeccionados em MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm 
de espessura (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação 
de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de 
temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabili-
dade dimensional). Folha de papel especial impregnada com resina específica que 
é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados 
do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resis-
tência e acabamento. Possui fita de borda de PVC com 2,5 mm de espessura em 
toda a área de contato com o usuário e no restante do perímetro possui borda com 
2,5 mm de espessura, possui raio de 2,5 mm na aresta superior e inferior da borda 
da área de contato com o usuário atendendo a norma, possui resistência ao impacto, 
riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto 
extinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície interna de primer onde 
esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no tampo. A união entre 
tampos inferiores é feita por meio de distanciadores injetados em nylon com fibra 
medindo 100 x 60 x 10mm, cada distanciador recebe 8 alojamentos chanfrados para 
a acomodação dos parafusos, é fixado ao tampo por meio de parafusos m6 x 16. O 
tampo inferior possui recorte para caixa de tomadas em alumínio. Caixa de tomadas: 
Tampa da caixa de tomadas composta por cinco partes, duas peças laterais injetadas 
em Zamak, travessas horizontais e tampa extrudadas em alumínio. Possui tampa 
articulável de até 90° em alumínio em formato de “ I”. todas as peças são fixadas 
entre si por meio de parafuso auto atarraxante 3,5 x 20. A tampa e as travessas 
horizontais possuem encaixe no sentido do comprimento para a colocação de escova 
de vedação que permite melhor acabamento na utilização dos cabos. Possui furação 
nas duas abas injetadas para fixação da tampa no local desejado. A tampa possui 
uma passagem de fiação de 10 mm quando fechada. Suporte de tomadas metálico 
confeccionado em aço SAE 1020 com 0,90 mm de espessura, medindo 319 x 129 x 
90 mm dobrado em “S” com duas abas laterais que permitem a fixação do suporte 
sob o tampo, as abas laterais e a parte traseira do suporte possuem dois orifícios 
cada que permitem a saída de cabos, estes possuem tampa de acabamento injetado 
em ABS e são fixadas por meio de "clic". O sistema de fixação do suporte ao tampo 
é feito por meio de parafuso e bucha metálica M6 x 13. O suporte de tomadas tem 
como padrão quatro entradas para tomadas elétricas com recorte de 41,5 x 21,5,
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quatro entradas para RJ45 e possui também como opcional encaixe para suporte 
VGA e HDMI. Tampa de fechamento inferior para acesso as tomadas, onde permite 
o fácil acesso para realizar a parte elétrica e também garante a segurança do usuário, 
pois após a instalação a mesma se mantém fechada e inibindo o acesso a parte 
elétrica. A tampa é fixada ao suporte de tomadas por meio de dois parafusos auto 
atarraxantes. Todas as peças metálicas recebem acabamento em pintura epóxi por 
processo de Monovia de pintura automática e contínua com sistema de pré- trata-
mento por aspersão de fosfato de ferro, seguindo por processo de cura a ar aquecido 
a 220°. Painel frontal: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) de 18 
mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglu-
tinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simul-
tânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande 
estabilidade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica 
que é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura nos dois 
lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior 
resistência e acabamento. Possui fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em 
todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha 
é resistente a umidade e não propaga chama (auto extinguível). A fita de borda pos-
sui uma camada na superfície interna de primer onde esse material é responsável 
para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 1 mm na aresta superior 
e inferior da borda. O painel recebe furações para acoplar o pé painel, painel lateral 
e tampos. Também faz a união entre painéis frontais por meio de minifix haste dupla. 
Painel lateral: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de 
espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação 
de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de 
temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabili-
dade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que é 
fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do 
(MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistên-
cia e acabamento. Possui fita de borda de PVC com 2,5 mm de espessura em todo 
o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é 
resistente a umidade e não propaga chama (auto extinguível). A fita de borda possui 
uma camada na superfície interna de primer onde esse material é responsável para 
a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 2,5 mm na aresta superior e 
inferior da borda. O painel recebe a sapata niveladora de 20 mm de diâmetro com 
rosca de Ví niquelada que possibilita a regulagem na altura em até 25 mm, a mesma 
recebe um acabamento em nylon na parte inferior para evitar danos ao piso, estas 
sapatas são fixadas ao pé painel por meio de buchas de aço 1/4 x 13. O pé possui 
um recorte para passagem da caixa de tomadas e da fiação. Pé painel: Confeccio-
nado em MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de espessura, (painel de 
partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de ma-
deira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pres-
são, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Fo-
lha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material 
(MDP) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando 
em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. 
Possui fita de borda de PVC com 2,5 mm de espessura em todo o contorno da peça, 
com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e 
não propaga chama (auto extinguível). A fita de borda possui uma camada na super-
fície interna de primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação da 
borda no painel, possuindo raio de 2,5 mm na aresta superior e inferior da borda. O 
pé painel recebe a sapata niveladora de 20 mm de diâmetro com rosca de Ví nique-
lada que possibilita a regulagem na altura em até 25 mm, a mesma recebe um aca-
bamento em nylon na parte inferior para evitar danos ao piso, estas sapatas são 
fixadas ao pé painel por meio de buchas de aço 1/4 x 13. O pé possuí um recorte 
para passagem da caixa de tomadas e da fiação. Mão francesa: A união entre tampo 
superior e painel frontal é feita por meio de mãos francesas confeccionadas em 
chapa de aço SAE 1020 de 1,50 mm de espessura, dobrada e estampada para pro-
porcionar o engate, em uma das extremidades possui dois furos superiores oblongos 
de 6,5 x 14 mm para fixação. A mão francesa é aparafusada por meio de parafusos 
m6. Mão francesa recebe pintura por Monovia de pintura automática e contínua com 
sistema de pré-tratamento por aspersão de fosfato de ferro, seguindo de secagem 
de ar aquecido à 220°. Possui cabines móveis com troca de cor para pintura epóxi a 
pó com tecnologia (Rollon/off). Possui estufa de polimerização tipo (ômega) de pro-
cesso por convecção.
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Base superior: Possui 1 base superior confeccionada em MDP (Médium Density Par-
ticleboard) de 25 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, pro-
duzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através 
da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homo-
gêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial impregnada 
com resina específica que é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta 
temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, 
proporcionando maior resistência e acabamento. Possui fita de borda de PVC com 
2,5 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos
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e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extinguí- 
vel). A fita de borda possui uma camada na superfície interna de primer onde esse 
material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 
2,5 mm na aresta superior e inferior da borda. O tampo recebe furações para acoplar 
os módulos do armário e os demais acessórios, todos fixados com buchas de nylon 
para maior fixação, possui também parafusos de minifix para fixação das peças di-
retamente nas buchas de nylon. No armário de 1600 mm de altura possui furação 
para receber o batente em “L” da fechadura da porta. Base inferior: Possui 1 base 
inferior confeccionada em MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de espes-
sura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de par-
tículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de tem-
peratura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade 
dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que é fun-
dida ao material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do 
(MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistên-
cia e acabamento. Possui fita de borda de PVC com 2,5 mm de espessura em todo 
o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é 
resistente a umidade e não propaga chama (auto extinguível). A fita de borda possui 
uma camada na superfície interna de primer onde esse material é responsável para 
a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 2,5 mm na aresta superior e 
inferior da borda. A base inferior possui furações para receber a sapata niveladora 
com diâmetro de 50 mm injetada na cor preta, possui parafuso Allen para regulagem 
interna de até 20 mm. Corpo: Módulos compostos por, laterais, prateleiras, portas e 
costa inteira, confeccionados em MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de 
espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação 
de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de 
temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabili-
dade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que é 
fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do 
(MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistên-
cia e acabamento. Possui fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o 
contorno das peças, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é 
resistente a umidade e não propaga chama (autoextinguível). A fita de borda possui 
uma camada na superfície interna de primer onde esse material é responsável para 
a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 1 mm na aresta superior e 
inferior da borda. A fixação entre as peças é feita por meio de buchas de nylon para 
maior fixação, possui também parafusos de minifix para fixação das peças direta-
mente nas buchas de nylon. Prateleiras: Composto por prateleiras móveis, fixada por 
4 suportes de prateleira em nylon de 20 mm de diâmetro encaixado na prateleira por 
meio de pressão que permite encaixar o parafuso Philips dentro do suporte de nylon, 
travando a prateleira e evitando acidentes. O parafuso pode ser fixado na lateral de 
acordo com a necessidade do cliente. Nos armários acima de 1600mm de altura a 
prateleira possui furação para receber o batente em “L" da fechadura da porta. Fe-
chadura frontal: Possui uma fechadura frontal nas portas LD com duas chaves esca- 
moteáveis em polipropileno injetado com haste em aço de alta resistência a torque, 
possui corpo em aço, com cilindro de 19 mm de diâmetro niquelado auto brilho, fixada 
na porta por meio de dois parafusos de aço com cabeça Philips de 3,5 x 16 ZA, 
possui bucha de nylon injetado de 8 mm de diâmetro fixada entre os parafusos e 
a porta, para maior acabamento e qualidade. A fechadura possui giro de 180° 
para abertura ou fechamento da porta. Portas: Possui 2 portas, confeccionadas em 
MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura, (painel de partículas 
de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com 
resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resul-
tando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de pa-
pel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (MDP) por 
meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma 
chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Possui fita 
de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resis-
tência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não pro-
paga chama (autoextinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície in-
terna de primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda 
no painel, possuindo raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. Possui 2 
dobradiças em aço de alta resistência com caneco de diâmetro 35 mm fixado a porta 
por meio de alojamento com diâmetro de 35 mm para maior fixação e resistência, 
possui dois furos de diâmetro 8 mm fixado com dois parafusos cabeça Philips 3,5 x 
16 e duas buchas de nylon entre o parafuso e a porta. Possui calço em aço estam-
pado a frio com parafuso para regulagem de abertura e altura da porta, possui dois 
furos de 8 mm de diâmetro na lateral onde é fixado o calço por meio de duas buchas 
de nylon injetadas para melhor acabamento e resistência, permitindo assim a mon-
tagem e desmontagem do móvel por inúmeras vezes se causar danos ao móvel. A 
dobradiça possui braço em aço estampado a frio que permite a abertura com um 
ângulo de 110° com recobrimento total da lateral. A dobradiça recebe acabamento 
niquelado para maior durabilidade. A porta LE possui batente de aço para fecha-
mento e travamento da porta, o mesmo é fixado a porta por meio de duas buchas de 
nylon injetadas para melhor acabamento e resistência. E a porta LD possui puxador 
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furos, possui acabamento em ônix acetinado e detalhe ergonômico para melhorar o 
conforto na hora da pega e é fixado na porta por meio de 2 parafusos m4 x 22 cabeça 
Philips ZA. Nos armários com altura acima de 1600 mm a furação do puxador e cha
ves fica na altura de 1600 mm facilitando a abertura das portas. Juntamente com a 
proposta de preços deverão ser apresentados pela licitante os seguintes documentos 
sob pena de desclassificação: 1  Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do 
lote cotado, que deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante e especifica
ção técnica. 2  Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 
horas conforme norma NBR 8094/1983   Material metálico revestido e não revestido 
 Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que contenham uniões 
soldadas, com resultados de prova equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão 
ABNT NBR ISO 46283:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 
5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 
horas conforme norma NBR 8095/2015   Exposição à umidade saturada, com resul
tados de prova equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 
46283:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou 
Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 600 horas (25 ciclos) conforme 
norma NBR 8096/1983   Material metálico revestido e nãorevestido   Corrosão por 
exposição ao dióxido de enxofre. NBR 10443:2008  Laudo ou certificado de confor
midade acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos 
de pintura (espessura da película seca sobre superfície rugosa), com resultado 
de espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009  Laudo ou certificado 
de conformidade emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os 
produtos atendem os requisitos de determinação da aderência do processo de pin
tura, com resultado inferior a 1% de área destacada (GrO). 3  Certificado Ambiental 
de Cadeia de Custódia   Referência FSC ou CERFLOR, que certifica a procedência 
da madeira de manejo florestal responsável ou de reflorestamento. 4   Quanto aos 
itens cuja atividade de fabricação ou industrialização se enquadra no Anexo II da 
Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, a saber, todos os itens deste cer
tame, o licitante deve apresentar o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico 
Federal do IBAMA do fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia 
através de Certificado de Regularidade de Atividades Potencial mente Poluidoras ou 
Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 
6.938, de 1981. 5   Apresentar Laudo ou Relatório NR17: Norma do Ministério do 
Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições de trabalho às 
características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um má
ximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. O Laudo ou Relatório apre
sentado deve ser emitido por Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Tra 
balho, Ergonomista ou profissional legalmente habilitado associados pela ABERGO 
Associação Brasileira de Ergonomia. 6   Apresentar o Certificado de Conformidade 
NBR 13.961:2010, norma que especifica as dimensões de armários e gaveteiros de 
uso geral, com os requisitos de conformidade técnica para os itens submetidos à 
análise e prova. 7  Licença de Operação (LO) do Fabricante do(s) Produto(s): De
verá ser apresentado documento emitido por órgão estadual e/ou municipal compe
tente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui autorização para a 
produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a empresa classificada não seja 
a fabricante, apresentar documento que comprove que o fabricante do(s) produto(s) 
possui tal licença. 8  Apresentar certificado de garantia, com firma reconhecida em 
cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente constituído 
e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação, 
excluindo os originados pelo mau uso ou desgaste natural das peças.  Declaração 
de assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida em cartório ou por assinatura 
digital, assinada por responsável devidamente constituído e comprovado, infor
mando que prestará a devida assistência em até 48 horas após a solicitação por 
escrito do solicitante.
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Base superior: Possui 1 base superior confeccionada em MDP (Médium Density Par 
ticleboard) de 25 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, pro
duzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através 
da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homo
gêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial impregnada 
com resina específica que é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta 
temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, 
proporcionando maior resistência e acabamento. Possui fita de borda de PVC com
2.5 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos 
e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extinguí 
vel). A fita de borda possui uma camada na superfície interna de primer onde esse 
material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de
2.5 mm na aresta superior e inferior da borda. O tampo recebe furações para acoplar 
os módulos do armário e os demais acessórios, todos fixados com buchas de nylon 
para maior fixação, possui também parafusos de minifix para fixação das peças di
retamente nas buchas de nylon. No armário de 1600 mm de altura possui furação 
para receber o batente em “L” da fechadura da porta. Base inferior: Possui 1 base 
inferior confeccionada em MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de espes
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sura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de par
tículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de tem
peratura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade 
dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que é fun
dida ao material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do 
(MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistên
cia e acabamento. Possui fita de borda de PVC com 2,5 mm de espessura em todo 
o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é 
resistente a umidade e não propaga chama (autoextinguível). A fita de borda possui 
uma camada na superfície interna de primer onde esse material é responsável para 
a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 2,5 mm na aresta superior e 
inferior da borda. A base inferior possui furações para receber a sapata niveladora 
com diâmetro de 50 mm injetada na cor preta, possui parafuso Allen para regulagem 
interna de até 20 mm. Corpo: Módulos compostos por, laterais, prateleiras, portas e 
costa inteira, confeccionados em MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de 
espessura (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação 
de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de 
temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande esta
bilidade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que 
é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados 
do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resis
tência e acabamento. Possui fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo 
o contorno das peças, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é 
resistente a umidade e não propaga chama (autoextinguível). A fita de borda possui 
uma camada na superfície interna de primer onde esse material é responsável para 
a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 1 mm na aresta superior e 
inferior da borda. A fixação entre as peças é feita por meio de buchas de nylon para 
maior fixação, possui também parafusos de minifix para fixação das peças direta
mente nas buchas de nylon. Prateleiras: Composto por duas prateleiras móveis e 
uma prateleira intermediária para fixação do batente que trava a porta, fixada por 4 
suportes de prateleira em nylon de 20 mm de diâmetro encaixado na prateleira por 
meio de pressão que permite encaixar o parafuso Philips dentro do suporte de nylon, 
travando a prateleira e evitando acidentes. O parafuso pode ser fixado na lateral de 
acordo com a necessidade do cliente. Fechadura frontal: Possui uma fechadura fron
tal nas portas LD com duas chaves escamoteáveis em polipropileno injetado com 
haste em aço de alta resistência a torque, possui corpo em aço, com cilindro de 19 
mm de diâmetro niquelado auto brilho, fixada na porta por meio de dois parafusos de 
aço com cabeça Philips de 3,5 x 16 ZA, possui bucha de nylon injetado de 8 mm de 
diâmetro fixada entre os parafusos e a porta, para maior acabamento e qualidade. A 
fechadura possui giro de 180° para abertura ou fechamento da porta. Portas: Possui 
2 portas, confeccionadas em MD P (Médium Density Particleboard) de 18 mm de 
espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a 
aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação 
simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de 
grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina 
específica que é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura 
nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcio
nando maior resistência e acabamento. Possui fita de borda de PVC com 1 mm de 
espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos e abra
são, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (autoextinguível). A 
fita de borda possui uma camada na superfície interna de primer onde esse material 
é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 1 mm na 
aresta superior e inferior da borda. Possui 2 dobradiças em aço de alta resistência 
com caneco de diâmetro 35 mm fixado a porta por meio de alojamento com diâmetro 
de 35 mm para maior fixação e resistência, possui dois furos de diâmetro 8 mm fixado 
com dois parafusos cabeça Philips 3,5 x 16 e duas buchas de nylon entre o parafuso 
e a porta. Possui calço em aço estampado a frio com parafuso para regulagem de 
abertura e altura da porta, possui dois furos de 8 mm de diâmetro na lateral onde é 
fixado o calço por meio de duas buchas de nylon injetadas para melhor acabamento 
e resistência, permitindo assim a montagem e desmontagem do móvel por inúmeras 
vezes se causar danos ao móvel. A dobradiça possui braço em aço estampado a frio 
que permite a abertura com um ângulo de 110° com recobrimento total da lateral. A 
dobradiça recebe acabamento niquelado para maior durabilidade. A porta LE possui 
batente de aço para fechamento e travamento da porta, o mesmo é fixado a porta 
por meio de duas buchas de nylon injetadas para melhor acabamento e resistência. 
E a porta LD possui puxador extrusado em alumínio de 148 mm de comprimento com 
furação de 128 mm entre furos, possui acabamento em ônix acetinado e detalhe 
ergonômico para melhorar o conforto na hora da pega e é fixado na porta por meio 
de 2 parafusos m4 x 22 cabeça Philips ZA. Juntamente com a proposta de preços 
deverão ser apresentados pela licitante os seguintes documentos sobpena de des
classificação: 1  Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado,
que deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante e especificação técnica. 
2  Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas con
forme norma NBR 8094/1983   Material metálico revestido e não revestido  Corro
são por exposição à névoa salina, em corpos de prova que contenham uniões sol 

_______ dadas, com resultados de prova equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão
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ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 
5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 
horas conforme norma NBR 8095/2015 -  Exposição à umidade saturada, com resul-
tados de prova equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 
4628-3:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou 
Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 600 horas (25 ciclos) conforme 
norma NBR 8096/1983 -  Material metálico revestido e não-revestido -  Corrosão por 
exposição ao dióxido de enxofre. NBR 10443:2008 - Laudo ou certificado de confor-
midade acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos 
de pintura (espessura da película seca sobre superfície rugosa), com resultado de 
espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009 - Laudo ou certificado de 
conformidade emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os 
produtos atendem os requisitos de determinação da aderência do processo de pin-
tura, com resultado inferior a 1% de área destacada (GrO). 3 - Certificado Ambiental 
de Cadeia de Custódia -  Referência FSC ou CERFLOR, que certifica a procedência 
da madeira de manejo florestal responsável ou de reflorestamento. 4 -  Quanto 
aos itens cuja atividade de fabricação ou industrialização se enquadra no Anexo II 
da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, a saber, todos os itens deste 
certame, o licitante deve apresentar o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico 
Federal do IBAMA do fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia 
através de Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 
Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 
6.938, de 1981. 5 -  Apresentar Laudo ou Relatório NR-17: Norma do Ministério do 
Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições de trabalho às 
características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um má-
ximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. O Laudo ou Relatório apre-
sentado deve ser emitido por Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Tra- 
balho, Ergonomista ou profissional legalmente habilitado associados pela ABERGO 
-Associação Brasileira de Ergonomia.6 -  Apresentar o Certificado de Conformidade 
NBR 13.961:2010, norma que especifica as dimensões de armários e gaveteiros de 
uso geral, com os requisitos de conformidade técnica para os itens submetidos à 
análise e prova. 7 - Licença de Operação (LO) do Fabricante do(s) Produto(s): De-
verá ser apresentado documento emitido por órgão estadual e/ou municipal compe-
tente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui autorização para a pro-
dução dos mobiliários, objeto do certame. Caso a empresa classificada não seja a 
fabricante, apresentar documento que comprove que o fabricante do(s) produto(s) 
possui tal licença. 8 - Apresentar certificado de garantia, com firma reconhecida em 
cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente constitu-
ído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra eventuais defeitos 
de fabricação, excluindo os originados pelo mau uso ou desgaste natural das peças. 
9 - Declaração de assistência técnica “in loco” , com firma reconhecida em cartório ou 
por assinatura digital, assinada por responsável devidamente constituído e compro-
vado, informando que prestará a devida assistência em até 48 horas após a solicita- 
ção por escrito do solicitante.
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Base superior: Possui 1 base superior confeccionada em MDP (Médium Density Par- 
ticleboard) de 25 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, pro-
duzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através 
da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homo-
gêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial impregnada 
com resina específica que é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta 
temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, 
proporcionando maior resistência e acabamento. Possui fita de borda de PVC com
2.5 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos 
e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extinguí- 
vel). A fita de borda possui uma camada na superfície interna de primer onde esse 
material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de
2.5 mm na aresta superior e inferior da borda. O tampo recebe furações para acoplar 
os módulos do armário e os demais acessórios, todos fixados com buchas de nylon 
para maior fixação, possui também parafusos de minifix para fixação das peças di-
retamente nas buchas de nylon. Base inferior: Possui 1 base inferior confeccionada 
em MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de espessura, (painel de partí-
culas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira 
com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, 
resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha 
de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (MDP) 
por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma 
chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Possui fita 
de borda de PVC com 2,5 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resis-
tência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não pro-
paga chama (auto extinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície 
interna de primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda 
no painel, possuindo raio de 2,5 mm na aresta superior e inferior da borda. A base 
inferior possui furações para receber a sapata niveladora com diâmetro de 50 mm 
injetada na cor preta, possui parafuso Allen para regulagem interna de até 20mm.
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Corpo: 2 módulos compostos por, laterais, prateleiras, portas e costa inteira, confec
cionados em MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura, (painel 
de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de ma
deira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pres
são, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Fo
lha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material 
(MDP) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando 
em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. 
Possui fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças, 
com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e 
não propaga chama (autoextinguível). A fita de borda possui uma camada na super
fície interna de primer onde esse material é responsável para a perfeita 
fixação da borda no painel, possuindo raio de 1 mm na aresta superior e inferior da 
borda. A fixação entre as peças é feita por meio de buchas de nylon para maior fixa
ção, possui também parafusos de minifix para fixação das peças diretamente nas 
buchas de nylon. Prateleiras: Composto por 1 prateleira móvel, fixada por 4 suportes 
de prateleira em nylon de 20 mm de diâmetro encaixado na prateleira por meio de 
pressão que permite encaixar o parafuso Philips dentro do suporte de nylon, travando 
a prateleira e evitando acidentes. O parafuso pode ser fixado na lateral de acordo 
com a necessidade do cliente. Fechadura frontal: Possui uma fechadura frontal nas 
portas LD com duas chaves escamoteáveis em polipropileno injetado com haste em 
aço de alta resistência a torque, possui corpo em aço, com cilindro de 19 mm de 
diâmetro niquelado auto brilho, fixada na porta por meio de dois parafusos de aço 
com cabeça Philips de 3,5 x 16 ZA, possui bucha de nylon injetado de 8 mm de 
diâmetro fixada entre os parafusos e a porta, para maior acabamento e qualidade. A 
fechadura possui giro de 180° para abertura ou fechamento da porta. Portas: Possui 
2 portas, confeccionadas em MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de es
pessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de 
partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de 
temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabili
dade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que é 
fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do 
(MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistên
cia e acabamento. Possui fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o 
contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é re
sistente a umidade e não propaga chama (autoextinguível). A fita de borda possui 
uma camada na superfície interna de primer onde esse material é responsável 
para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 1 mm na aresta superior 
e inferior da borda. Possui 2 dobradiças em aço de alta resistência com caneco de 
diâmetro 35 mm fixado a porta por meio de alojamento com diâmetro de 35 mm para 
maior fixação e resistência, possui dois furos de diâmetro 8 mm fixado com dois pa
rafusos cabeça Philips 3,5 x 16 e duas buchas de nylon entre o parafuso e a porta. 
Possui calço em aço estampado a frio com parafuso para regulagem de abertura 
e altura da porta, possui dois furos de 8 mm de diâmetro na lateral onde é fixado o 
calço por meio de duas buchas de nylon injetadas para melhor acabamento e resis
tência, permitindo assim a montagem e desmontagem do móvel por inúmeras vezes 
se causar danos ao móvel. A dobradiça possui braço em aço estampado a frio que 
permite a abertura com um ângulo de 110° com recobrimento total da lateral. A do
bradiça recebe acabamento niquelado para maior durabilidade. A porta LE possui 
batente de aço para fechamento e travamento da porta, o mesmo é fixado a porta 
por meio de duas buchas de nylon injetadas para melhor acabamento e resistência. 
E a porta LD possui puxador extrusado em alumínio de 148 mm de comprimento com 
furação de 128mm entre furos, possui acabamento em ônix acetinado e detalhe er
gonômico para melhorar o conforto na hora da pega e é fixado na porta por meio de 
2 parafusos m4 x 22 cabeça Philips ZA. Juntamente com a proposta de preços de
verão ser apresentados pela licitante os seguintes documentos sob pena de desclas
sificação: 1  Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, que deve
rão conter, no minimo, marca, modelo, fabricante e especificação técnica. 2  Laudo 
ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme 
norma NBR 8094/1983   Material metálico revestido e não revestido  Corrosão por 
exposição à névoa salina, em corpos de prova que contenham uniões soldadas, com 
resultados de prova equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 
46283:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou 
Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme norma 
NBR 8095/2015   Exposição à umidade saturada, com resultados de prova equiva
lentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 46283:2015) e dO/tO para 
empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho 
do produto de, no minimo, 600 horas (25 ciclos) conforme norma NBR 8096/1983   
Material metálico revestido e nãorevestido   Corrosão por exposição ao dióxido de 
enxofre. NBR 10443:2008  Laudo ou certificado de conformidade acreditado pelo 
INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos de pintura (espessura 
da película seca sobre superfície rugosa), com resultado de espessura média de, 
pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009  Laudo ou certificado de conformidade emitido 
por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os 
requisitos de determinação da aderência do processo de pintura, com resultado in
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ferior a 1% de área destacada (GrO). 3 - Certificado Ambiental de Cadeia de Custó-
dia -  Referência FSC ou CERFLOR, que certifica a procedência da madeira de ma-
nejo florestal responsável ou de reflorestamento. 4 -  Quanto aos itens cuja atividade 
de fabricação ou industrialização se enquadra no Anexo II da Instrução Normativa 
IBAMA n° 31, de 03/12/2009, a saber, todos os itens deste certame, o licitante deve 
apresentar o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico Federal do IBAMA do 
fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia através de Certificado de 
Regularidade de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 
Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso 5 IIII,,  da Lei n° 6.938, de 1981. -  Apresen-
tar Laudo ou Relatório NR-17: Norma do Ministério do Trabalho que determina os 
parâmetros de adaptação das condições de trabalho às características psicofisioló- 
gicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança 
e desempenho eficiente. O Laudo ou Relatório apresentado deve ser emitido por 
Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Ergonomista ou profis-
sional legalmente habilitado associados pela ABERGO -  Associação Brasileira de 
Ergonomia. 6 - Apresentar o Certificado de Conformidade NBR 13.961:2010, norma 
que especifica as dimensões de armários e gaveteiros de uso geral, com os requisi-
tos de conformidade técnica para os itens submetidos à análise e prova. 7- Licença 
de Operação (LO) do Fabricante do(s) Produto(s): Deverá ser apresentado docu-
mento emitido por órgão estadual e/ou municipal competente, dentro da validade, 
atestando que o fabricante possui autorização para a produção dos mobiliários, ob-
jeto do certame. Caso a empresa classificada não seja a fabricante, apresentar do-
cumento que comprove que o fabricante do(s) produto(s) possui tal licença. 8 - 
Apresentar certificado de garantia, com firma reconhecida em cartório ou por assina-
tura digital, assinada por responsável devidamente constituído e comprovado, de, no 
mínimo, 5 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação, excluindo os origina-
dos pelo mau uso ou desgaste natural das peças. - Declaração de assistência técnica 
“in loco”, com firma reconhecida em cartório ou por assinatura digital, assinada por 
responsável devidamente constituído e comprovado, informando que prestará a de-
vida assistência em até 48 horas após a solicitação por escrito do solicitante.
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Base superior: Possui 1 base superior confeccionada em MDP (Médium Density Par- 
ticleboard) de 25 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, pro-
duzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através 
da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homo-
gêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial impregnada 
com resina específica que é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta 
temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, 
proporcionando maior resistência e acabamento. Possui fita de borda de PVC com 2 
mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos e 
abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extinguí- 
vel). A fita de borda possui uma camada na superfície interna de primer onde esse 
material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 
2 mm na aresta superior e inferior da borda. O tampo recebe furações para acoplar 
os módulos do armário e os demais acessórios, todos fixados com buchas de nylon 
para maior fixação, possui também parafusos de minifix para fixação das peças di-
retamente nas buchas de nylon. Base inferior: Possui 1 base inferior confeccionada 
em MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de espessura, (painel de partí-
culas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira 
com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, 
resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha 
de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (MDP) 
por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma 
chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Possui fita 
de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resis-
tência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não pro-
paga chama (auto extinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície 
interna de primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda 
no painel, possuindo raio de 2 mm na aresta superior e inferior da borda. A base 
inferior possui furações para receber a sapata niveladora com diâmetro de 50 mm 
injetada na cor preta, possui parafuso Allen para regulagem interna de até 20mm. 
Corpo: 2 módulos compostos por laterais, prateleiras, portas e costa inteira, confec-
cionados em MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura (painel 
de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de ma-
deira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pres-
são, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Fo-
lha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material 
(MDP) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando 
em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. 
Possui fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças, 
com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e 
não propaga chama (autoextinguível). A fita de borda possui uma camada na super-
fície interna de primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação da 
borda no painel, possuindo raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda, A 
fixação entre as peças é feita por meio de buchas de nylon para maior fixação, possui
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também parafusos de minifix para fixação das peças diretamente nas buchas de 
nylon. Prateleiras: Composto por 2 prateleiras móveis, 1 em cada módulo, fixadas 
por 4 suportes de prateleira em nylon de 20 mm de diâmetro encaixado na prateleira 
por meio de pressão que permite encaixar o parafuso Philips dentro do suporte de 
nylon, travando a prateleira e evitando acidentes. O parafuso pode ser fixado na la
teral de acordo com a necessidade do cliente. Fechadura frontal: Possui uma fecha
dura frontal nas portas LD com duas chaves escamoteáveis em polipropileno injetado 
com haste em aço de alta resistência a torque, possui corpo em aço, com cilindro de 
19 mm de diâmetro niquelado auto brilho, fixada na porta por meio de dois parafusos 
de aço com cabeça Philips de 3,5 x 16 ZA, possui bucha de nylon injetado de 8 mm 
de diâmetro fixada entre os parafusos e a porta, para maior acabamento e qualidade.
A fechadura possui giro de 180° para abertura ou fechamento da porta. Portas: Pos
sui 4 portas, confeccionadas em MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de 
espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação 
de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de 
temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabili
dade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que é 
fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do 
(MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistên
cia e acabamento. Possui fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o 
contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é re
sistente a umidade e não propaga chama (autoextinguível). A fita de borda possui 
uma camada na superfície interna de primer onde esse material é responsável para 
a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 1 mm na aresta superior e 
inferior da borda. Possui 2 dobradiças em aço de alta resistência com caneco de 
diâmetro 35 mm fixado a porta por meio de alojamento com diâmetro de 35 mm para 
maior fixação e resistência, possui dois furos de diâmetro 8 mm fixado com dois pa
rafusos cabeça Philips 3,5 x 16 e duas buchas de nylon entre o parafuso e a porta. 
Possui calço em aço estampado a frio com parafuso para regulagem de abertura 
e altura da porta, possui dois furos de 8 mm de diâmetro na lateral onde é fixado o 
calço por meio de duas buchas de nylon injetadas para melhor acabamento e re
sistência, permitindo assim a montagem e desmontagem do móvel por inúmeras ve
zes se causar danos ao móvel. A dobradiça possui braço em aço estampado a 
frio que permite a abertura com um ângulo de 110° com recobrimento total da 
lateral. A dobradiça recebe acabamento niquelado para maior durabilidade. A porta 
LE possui batente de aço para fechamento e travamento da porta, o mesmo é fixado 
a porta por meio de duas buchas de nylon injetadas para melhor acabamento e re
sistência. E a porta LD possui puxador extrusado em alumínio de 148 mm de com
primento com furação de 128 mm entre furos, possui acabamento em ônix aceti 
nado e detalhe ergonômico para melhorar o conforto na hora da pega e é fixado na 
porta por meio de 2 parafusos m4 x 22 cabeça Philips ZA. Juntamente com a pro
posta de preços deverão ser apresentados pela licitante os seguintes documentos 
sob pena de desclassificação: 1  Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do 
lote cotado, que deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante e especifica
ção técnica. 2 Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 
horas conforme norma NBR 8094/1983   Material metálico revestido e não revestido 
 Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que contenham uniões 
soldadas, com resultados de prova equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão 
ABNT NBR ISO 46283:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 
5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 
horas conforme norma NBR 8095/2015   Exposição à umidade saturada, com resul
tados de prova equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 
46283:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou 
Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 600 horas (25 ciclos) conforme 
norma NBR 8096/1983   Material metálico revestido e nãorevestido   Corrosão por 
exposição ao dióxido de enxofre. NBR 10443:2008  Laudo ou certificado de confor
midade acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos 
de pintura (espessura da película seca sobre superfície rugosa), com resultado de 
espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009  Laudo ou certificado de 
conformidade emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os 
produtos atendem os requisitos de determinação da aderência do processo de pin
tura, com resultado inferior a 1% de área destacada (GrO). 3  Certificado Ambiental 
de Cadeia de Custódia   Referência FSC ou CERFLOR, que certifica a procedência 
da madeira de manejo florestal responsável ou de reflorestamento. 4   Quanto aos 
itens cuja atividade de fabricação ou industrialização se enquadra no Anexo II da 
Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, a saber, todos os itens deste cer
tame, o licitante deve apresentar o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico 
Federal do IBAMA do fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia 
através de Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 
Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n°
6.938, de 1981. 5   Apresentar Laudo ou Relatório NR17: Norma do Ministério do 
Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições de trabalho às 
características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um má
ximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. O Laudo ou Relatório apre
sentado deve ser emitido por Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Tra 

______ balho, Ergonomista ou profissional legalmente habilitado associados pela 6
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ABERGO -  Associação Brasileira de Ergonomia. 6 -  Apresentar o Certificado de 
Conformidade NBR 13.961:2010, norma que especifica as dimensões de armários e 
gaveteiros de uso geral, com os requisitos de conformidade técnica para os itens 
submetidos à análise e prova. 7 - Licença de Operação (LO) do Fabricante do(s) 
Produto(s): Deverá ser apresentado documento emitido por órgão estadual elou mu-
nicipal competente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui autoriza-
ção para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a empresa classificada 
não seja a fabricante, apresentar documento que comprove que o fabricante do(s) 
produto(s) possui tal licença. 8 - Apresentar certificado de garantia, com firma reco-
nhecida em cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente 
constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra eventuais defeitos 
de fabricação, excluindo os originados pelo mau uso ou desgaste natural das peças.
- Declaração de assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida em cartório ou 
por assinatura digital, assinada por responsável devidamente constituído e compro-
vado, informando que prestará a devida assistência em até 48 horas após a solicita-
ção por escrito do solicitante.
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Base superior: Possui 1 base superior confeccionada em MDP (Médium Density Par- 
ticleboard) de 25 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, pro-
duzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através 
da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homo-
gêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial impregnada 
com resina específica que é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta 
temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, 
proporcionando maior resistência e acabamento. Possui fita de borda de PVC com
2.5 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos 
e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extinguí- 
vel). A fita de borda possui uma camada na superfície interna de primer onde esse 
material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de
2.5 mm na aresta superior e inferior da borda. O tampo recebe furações para acoplar 
os módulos do armário e os demais acessórios, todos fixados com buchas de nylon 
para maior fixação, possui também parafusos de minifix para fixação das peças di-
retamente nas buchas de nylon. Base inferior: Possui 1 base inferior confeccionada 
em MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de espessura, (painel de partí-
culas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira 
com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, 
resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha 
de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (MDP) 
por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma 
chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Possui fita 
de borda de PVC com 2,5 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resis-
tência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não pro-
paga chama (auto extinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície 
interna de primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda 
no painel, possuindo raio de 2,5 mm na aresta superior e inferior da borda. A base 
inferior possui furações para receber a sapata niveladora com diâmetro de 50 mm 
injetada na cor preta, possui parafuso Allen para regulagem interna de até 20 mm. 
Corpo: Laterais, divisões e costa, confeccionados em MDP (Médium Density 
Particleboard) de 18 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, 
produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, atra-
vés da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel 
homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial impreg-
nada com resina específica que é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e 
alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e aca-
bada, proporcionando maior resistência e acabamento. Possui fita de borda de PVC 
com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças, com resistência ao impacto, 
riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto- 
extinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície interna de primer onde 
esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo 
raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. A fixação entre as peças é feita 
por meio de buchas de nylon para maior fixação, possui também parafusos de minifix 
para fixação das peças diretamente nas buchas de nylon. Prateleiras: Prateleiras 
confeccionadas em MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura, 
(painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas 
de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura 
e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensio-
nal. Folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao 
material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), 
resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e aca-
bamento. Possui fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno 
das peças, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a 
umidade e não propaga chama (autoextinguível). A fita de borda possui uma camada 
na superfície interna de primer onde esse material é responsável para a perfeita fi-
xação da borda no painel, possuindo raio de 1 mm na aresta superior e inferior da
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borda. Cada prateleira possui quatro suportes em nylon de 20 mm de diâmetro en
caixado na prateleira por meio de pressão que permite encaixar o parafuso Philips 
dentro do suporte de nylon, travando a prateleira e evitando acidentes. Fechadura 
frontal: Fechadura frontal com duas chaves escamoteáveis em polipropileno injetado 
com haste em aço de alta resistência a torque, fixada na parte superior da primeira 
gaveta, possui corpo em aço, com cilindro de 18 mm de diâmetro niquelado auto 
brilho, fixada na gaveta por meio de um parafuso de aço com cabeça Philips de 3,5 
x 16 ZA, possui bucha de nylon injetado de 8 mm de diâmetro fixada entre o parafuso 
e a frente de gaveta, para maior acabamento e qualidade. A fechadura possui giro 
de 180° para abertura ou fechamento da porta. Portas: Portas confeccionadas em 
MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura, (painel de partículas 
de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com 
resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resul
tando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de pa
pel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (MDP) por 
meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma 
chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Possui fita 
de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resis
tência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não pro
paga chama (autoextinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície in
terna de primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda 
no painel, possuindo raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. Cada porta 
possui dobradiças em aço de alta resistência com caneco de diâmetro 35 mm fixado 
a porta por meio de alojamento com diâmetro de 35 mm para maior fixação e resis
tência, possui dois furos de diâmetro 8 mm fixado com dois parafusos cabeça Philips 
3,5 x 16 e duas buchas de nylon entre o parafuso e a porta. Possui calço em aço 
estampado a frio com parafuso para regulagem de abertura e altura da porta, possui 
dois furos de 8 mm de diâmetro na lateral onde é fixado o calço por meio de duas 
buchas de nylon injetadas para melhor acabamento e resistência, permitindo assim 
a montagem e desmontagem do móvel por inúmeras vezes se causar danos ao mó
vel. A dobradiça possui braço em aço estampado a frio que permite a abertura com 
um ângulo de 110° com recobrimento total da lateral. A dobradiça recebe acaba
mento niquelado para maior durabilidade. Cada porta possui puxador extrusado em 
alumínio de 148 mm de comprimento com furação de 128 mm entre furos, possui 
acabamento em ônix acetinado e detalhe ergonômico para melhorar o conforto na 
hora da pega e é fixado na porta por meio de 2 parafusos m4 x 22 cabeça Philips 
ZA. Juntamente com a proposta de preços deverão ser apresentados pela licitante 
os seguintes documentos sob pena de desclassificação: 1  Catálogo ou desenho 
ilustrativo de cada item do lote cotado, que deverão conter, no mínimo, marca, mo
delo, fabricante e especificação técnica. 2  Laudo ou Relatório de desempenho do 
produto de, no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 8094/1983   Material me
tálico revestido e não revestido  Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos 
de prova que contenham uniões soldadas, com resultados de prova equivalentes a 
RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 46283:2015) e dO/tO para empo 
lamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do pro
duto de, no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 8095/2015 
Exposição à umidade saturada, com resultados de prova equivalentes a RiO para 
enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 46283:2015) e dO/tO para empolamento 
(padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, 
no mínimo, 600 horas (25 ciclos) conforme norma NBR 8096/1983   Material metá
lico revestido e nãorevestido   Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre. NBR 
10443:2008  Laudo ou certificado de conformidade acreditado pelo INMETRO ates
tando que os produtos atendem os requisitos de pintura (espessura da película seca 
sobre superfície rugosa), com resultado de espessura média de, pelo menos, 35 pm; 
NBR 11003:2009  Laudo ou certificado de conformidade emitido por laboratório acre
ditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos de determi
nação da aderência do processo de pintura, com resultado inferior a 1 % de área 
destacada (GrO). 3  Certificado Ambiental de Cadeia de Custódia   Referência FSC 
ou CERFLOR, que certifica a procedência da madeira de manejo florestal responsá
vel ou de reflorestamento. 4   Quanto aos itens cuja atividade de fabricação ou in
dustrialização se enquadra no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 
03/12/2009, a saber, todos os itens deste certame, o licitante deve apresentar o com
provante de inscrição no Cadastro Técnico Federal do IBAMA do fabricante, compro
vando sua regularidade com a autarquia através de Certificado de Regularidade de 
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, ins
tituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981. 5   Apresentar Laudo ou 
Relatório NR17: Norma do Ministério do Trabalho que determina os parâmetros de 
adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos traba
lhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho 
eficiente. O Laudo ou Relatório apresentado deve ser emitido por Médico 
do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Ergonomista ou profissional le
galmente habilitado associados pela ABERGO   Associação Brasileira de Ergono 
mia. 6   Apresentar o Certificado de Conformidade NBR 13.961:2010, norma que 
especifica as dimensões de armários e gaveteiros de uso geral, com os requisitos de 
conformidade técnica para os itens submetidos à análise e prova. 7  Licença de 
Operação (LO) do Fabricante do(s) Produto(s): Deverá ser apresentado documento

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
emitido por órgão estadual e/ou municipal competente, dentro da validade, atestando 
que o fabricante possui autorização para a produção dos mobiliários, objeto do cer
tame. Caso a empresa classificada não seja a fabricante, apresentar documento que 
comprove que o fabricante do(s) produto(s) possui tal licença. 8  Apresentar certifi
cado de garantia, com firma reconhecida em cartório ou por assinatura digital, assi
nada por responsável devidamente constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 
(cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação, excluindo os originados pelo 
mau uso ou desgaste natural das peças.  Declaração de assistência técnica "in loco”, 
com firma reconhecida em cartório ou por assinatura digital, assinada por responsá
vel devidamente constituído e comprovado, informando que prestará a devida assis
tência em até 48 horas após a solicitação por escrito do solicitante.
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Base superior e inferior 25 mm: Tampo único confeccionado em MDP (Médium Den 
sity Particleboard) de 25 mm de espessura na cor a definir, (painel de partículas de 
média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas 
especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em 
um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional), revestido nas duas 
faces com folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida 
ao material MDP por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do MDP, 
resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e aca
bamento. Possui acabamento em fita de borda de PVC com 2,5 mm de espessura 
em todo o contorno da peça na cor a definir, possui raio de 2,5 mm na aresta superior 
e inferior da borda atendendo a norma NBR 13966, possui resistência ao impacto, 
riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto 
extinguível). A fita de borda possui uma camada na superficie interna de primer onde 
esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no tampo, possui fura 
ções específicas para aplicação de ferragens, onde é aplicado o sistema de fixação 
dupla que conecta as duas peças sem o uso de parafusos. Possui furações para 
receber sapata niveladora medindo 50 x 27 mm injetada na cor preta com rosca m8 
e parafuso sextavado interno que permite a regulagem do móvel pela parte interna 
facilitando a montagem e alinhamento. Corpo do gaveteiro: Painel único confeccio
nado em MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura na cor a 
definir, (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de 
partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de 
temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabili
dade dimensional), revestido nas duas faces com folha de papel especial impreg
nada com resina específica que é fundida ao material MDP por meio de pressão e 
alta temperatura nos dois lados do MDP, resultando em uma chapa única e acabada, 
proporcionando maior resistência e acabamento. A lateral possui acabamento em fita 
de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça na cor a 
definir, possui raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda, possui resistência 
ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga 
chama (auto extinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície interna 
de primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda na peça. 
Possui furações específicas para receber a ferragem de dupla fixação medindo 8 x 
30 injetada em Nylon na cor preta, furações préestabelecidas para fixação dos tri
lhos telescópicos. A lateral possui usinagem para aplicação e deslizamento da tranca 
metálica que é realizada por meio de máquina CNC que garante maior qualidade e 
acabamento. Possui tranca metálica confeccionada em aço SAE 1020 com pinos 
metálicos posicionados conforme a quantidade de gavetas que permite a abertura 
ou fechamento simultâneo de todas as gavetas, na parte superior possui um pino 
metálico onde vai alinhado com a fechadura e permite o alinhamento juntamente com 
o giro da fechadura. Possui puxador lateral extrudado em PVC em formato de “L” 
fixado a lateral por meio de canal usinado no topo e por meio de ranhura longitudinal 
no puxador que permite a perfeita fixação com o uso de pressão e cola, facilitando a 
abertura das gavetas independente do lado, deixando a frente da gaveta sem quais
quer ferragens que possam vir a atrapalhar a movimentação do usuário causando 
desconforto. A costa possui acabamento em fita de borda de PVC com 1 mm de 
espessura em todo o contorno da peça na cor a definir, possui raio de 1 mm na aresta 
superior e inferior da borda, possui resistência ao impacto, riscos e abrasão, não 
mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extinguível). A fita de 
borda possui uma camada na superfície interna de primer onde esse material é res
ponsável para a perfeita fixação da borda na peça. Possui furações específicas para 
receber a ferragem de dupla fixação medindo 8 x 30 injetada em Nylon na cor preta 
para união no restante do corpo do gaveteiro. Possui tranca metálica confeccionada 
em aço SAE 1020 com pinos metálicos posicionados conforme a quantidade 
de gavetas que permite a abertura ou fechamento simultâneo de todas as gavetas, 
na parte superior possui um pino metálico onde vai alinhado com a fechadura e per
mite o alinhamento juntamente com o giro da fechadura. Possui furações específicas 
para receber a ferragem de dupla fixação medindo 8 x 30 injetada em Nylon na cor 
preta, furações préestabelecidas para fixação da frente da gaveta as laterais por 
meio de ferragem de dupla fixação medindo 8 x 30 injetada em Nylon na cor preta. 
Possui furação central para aplicação de suporte de nylon que permite o alinhamento 
do fundo da gaveta a frente. A frente de gaveta possui acabamento em fita de borda 
de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça na cor a definir, possui
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raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda, possui resistência ao impacto, 
riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto 
extinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície interna de primer onde 
esse material é responsável para a perfeita fixação da borda na peça. Possui fura- 
ções específicas para receber a ferragem de dupla fixação medindo 8 x 30 injetada 
em Nylon na cor preta, furações pré-estabelecidas para fixação da frente da gaveta 
as laterais por meio de ferragem de dupla fixação medindo 8 x 30 injetada em Nylon 
na cor preta. Possui furação central para aplicação de suporte de nylon que permite 
o alinhamento do fundo da gaveta a frente. Possui furação na parte superior para 
aplicação da fechadura frontal com duas chaves escamoteáveis injetada em polipro- 
pileno com haste em aço de alta resistência a torque, fixada na parte superior da 
primeira gaveta, possui corpo em aço, com cilindro de 19 mm de diâmetro niquelado 
auto brilho, fixada na gaveta por meio de um parafuso de aço Philips de 3,5 x 16 ZB, 
possui bucha de nylon injetado de 8 mm de diâmetro fixada entre o parafuso e a 
frente de gaveta, para maior qualidade e acabamento. A fechadura possui giro de 
180° para abertura ou fechamento da gaveta. Puxador lateral extrudado em 
PVC em formato de “L” fixado a lateral por meio de canal usinado no topo e por meio 
de ranhura longitudinal no puxador que permite a perfeita fixação com o uso de pres-
são e cola, facilitando a abertura das gavetas independente do lado, deixando a 
frente da gaveta sem quaisquer ferragens que possam vir a atrapalhar a movimen-
tação do usuário causando desconforto. Fechadura frontal com duas chaves esca-
moteáveis injetada em polipropileno com haste em aço de alta resistência a torque, 
fixada na parte superior da primeira gaveta, possui corpo em aço, com cilindro de 19 
mm de diâmetro niquelado auto brilho, fixada na gaveta por meio de um parafuso de 
aço Philips de 3,5 x 16 ZB, possui bucha de nylon injetado de 8 mm de diâmetro 
fixada entre o parafuso e a frente de gaveta, para maior qualidade e acabamento. A 
fechadura possui giro de 180° para abertura ou fechamento da gaveta. Gavetão para 
pasta suspensa c/ trilho telescópico: Composto por 04 gavetas painel único confec-
cionado em MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm ecom 260 mm de altura 
na cor preta, (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação 
de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de 
temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabili-
dade dimensional), revestido nas duas faces com folha de papel especial impreg-
nada com resina específica que é fundida ao material MDP por meio de pressão e 
alta temperatura nos dois lados do MDP, resultando em uma chapa única e acabada, 
proporcionando maior resistência e acabamento. As laterais e traseiro de gaveta pos-
suem acabamento em fita de borda de PVC com 1 mm de espessura na parte supe-
rior e inferior da peça na cor a definir, possui raio de 1 mm na aresta superior e inferior 
da borda, possui resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente 
a umidade e não propaga chama (auto extinguível). A fita de borda possui uma ca-
mada na superfície interna de primer onde esse material é responsável para a per-
feita fixação da borda na peça. Possui furações específicas para receber a ferragem 
de dupla fixação medindo 8 x 30 injetada em Nylon na cor preta, furações pré-esta-
belecidas para fixação à frente da gaveta por meio de ferragem de dupla fixação 
medindo 8 x 30 injetada em Nylon na cor preta. Possui furação nas laterais para 
aplicação de batente de fechamento onde é serve de batente e permite o fechamento 
das gavetas com a tranca. A gaveta possui ranhura na parte inferior interna que per-
mite o encaixe perfeito do fundo da gaveta confeccionado em chapa Duraplac de 2,5 
mm de espessura na cor da gaveta interna. Trilho telescópico confeccionado em 
chapa de aço carbono com acabamento zincado branco de 400 mm de comprimento 
que permite a abertura total de 430 mm para facilitar o acesso as pastas suspensas. 
O trilho possui sistema de destravamento através de alavanca de separação para 
possibilitar a montagem a gaveta, com proteção de retenção na posição fechada, 
possui deslizamento por meio de esferas de aço protegidas por suporte interno evi-
tando assim a movimentação inadequada do mesmo. Trilho suporta a carga de até 
de 30 kg. O gavetão possui sistema de ferragem na parte superior confeccionado em 
aço trefilado redondo SAE 1020 com diâmetro de 4,75mm ZP onde o mesmo é en-
caixado as laterais por meio de furação e é aplicado na hora da montagem da gaveta 
interna e permite a aplicação das pastas suspensas. Todo o sistema de fixação será 
feito por parafusos métricos e com insertos metálicos os quais permitem a montagem 
e desmontagem dos mobiliários sem causar danos ao mesmo. Juntamente com a 
proposta de preços deverão ser apresentados pela licitante os seguintes documentos 
sob pena de desclassificação: 1 - Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do 
lote cotado, que deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante e especifica-
ção técnica. 2 - Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 
horas conforme norma NBR 8094/1983 -  Material metálico revestido e não revestido 
- Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que contenham uniões 
soldadas, com resultados de prova equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão 
ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 
5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 
horas conforme norma NBR 8095/2015 -  Exposição à umidade saturada, com resul-
tados de prova equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 
4628-3:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou 
Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 600 horas (25 ciclos) conforme 

_______ norma NBR 8096/1983 -  Material metálico revestido e nâo-revestido -  Corrosão por
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exposição ao dióxido de enxofre. NBR 10443:2008 - Laudo ou certificado de confor-
midade acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos 
de pintura (espessura da película seca sobre superfície rugosa), com resultado de 
espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009 - Laudo ou certificado de 
conformidade emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os 
produtos atendem os requisitos de determinação da aderência do processo de pin-
tura, com resultado inferior a 1% de área destacada (GrO). 3 - Certificado Ambiental 
de Cadeia de Custódia -  Referência FSC ou CERFLOR, que certifica a procedência 
da madeira de manejo florestal responsável ou de reflorestamento. 4 -  Quanto aos 
itens cuja atividade de fabricação ou industrialização se enquadra no Anexo II da 
Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, a saber, todos os itens deste cer-
tame, o licitante deve apresentar o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico 
Federal do IBAMA do fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia 
através de Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 
Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n°
6.938, de 1981. 5 -  Apresentar Laudo ou Relatório NR-17: Norma do Ministério do 
Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições de trabalho às 
características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um má-
ximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. O Laudo ou Relatório apre-
sentado deve ser emitido por Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Tra- 
balho, Ergonomista ou profissional legalmente habilitado associados pela ABERGO 
-Associação Brasileira de Ergonomia. 6 -  Apresentar o Certificado de Conformidade 
NBR 13.961:2010, norma que especifica as dimensões de armários e gaveteiros de 
uso geral, com os requisitos de conformidade técnica para os itens submetidos à 
análise e prova. 7 - Licença de Operação (LO) do Fabricante do(s) Produto(s): De-
verá ser apresentado documento emitido por órgão estadual e/ou municipal compe-
tente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui autorização para a pro-
dução dos mobiliários, objeto do certame. Caso a empresa classificada não seja a 
fabricante, apresentar documento que comprove que o fabricante do(s) produto(s) 
possui tal licença. 8 - Apresentar certificado de garantia, com firma reconhecida em 
cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente constituído 
e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação, 
excluindo os originados pelo mau uso ou desgaste natural das peças. - Declaração 
de assistência técnica "in loco”, com firma reconhecida em cartório ou por assinatura 
digital, assinada por responsável devidamente constituído e comprovado, infor-
mando que prestará a devida assistência em até 48 horas após a solicitação por 
escrito do solicitante.
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Travessa Sup/lnf: Travessas confeccionadas em MDP (Médium Density Particle- 
board) de 18 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido 
com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da apli-
cação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e 
de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina 
específica que é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura 
nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcio-
nando maior resistência e acabamento. Possui fita de borda de PVC com 1 mm de 
espessura na parte frontal e posterior da peça, com resistência ao impacto, riscos e 
abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extinguí- 
vel). A fita de borda possui uma camada na superfície interna de primer onde esse 
material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 
1 mm na aresta superior e inferior da borda. Possui furações específicas para receber 
a ferragem de dupla fixação medindo 8 x 30 injetada em Nylon na cor preta e também 
furos específicos para fixação nas superfícies. Corpo do gaveteiro: Painel único con-
feccionado em MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura na cor 
a definir, (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de 
partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de 
temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabili-
dade dimensional), revestido nas duas faces com folha de papel especial impreg 
nada com resina específica que é fundida ao material MDP por meio de pressão e 
alta temperatura nos dois lados do MDP, resultando em uma chapa única e acabada, 
proporcionando maior resistência e acabamento. A lateral possui acabamento em fita 
de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça na cor a 
definir, possui raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda, possui resistência 
ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga 
chama (auto extinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície interna 
de primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda na peça 
Possui furações específicas para receber a ferragem de dupla fixação medindo 8 x 
30 injetada em Nylon na cor preta, furações pré-estabelecidas para fixação dos tri-
lhos telescópicos. A lateral possui usinagem para aplicação e deslizamento da tranca 
metálica que é realizada por meio de máquina CNC que garante maior qualidade e 
acabamento. Possui tranca metálica confeccionada em aço SAE 1020 com pinos 
metálicos posicionados conforme a quantidade de gavetas que permite a abertura 
ou fechamento simultâneo de todas as gavetas, na parte superior possui um pino 
metálico onde vai alinhado com a fechadura e permite o alinhamento juntamente com 
o giro da fechadura. Possui puxador lateral extrudado em PVC em formato de “L”
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fixado a lateral por meio de canal usinado no topo e por meio de ranhura longitudinal 
no puxador que permite a perfeita fixação com o uso de pressão e cola, facilitando a 
abertura das gavetas independente do lado, deixando a frente da gaveta sem quais
quer ferragens que possam vir a atrapalhar a movimentação do usuário causando 
desconforto. A costa possui acabamento em fita de borda de PVC com 1 mm de 
espessura em todo o contorno da peça na cor a definir, possui raio de 1 mm na aresta 
superior e inferior da borda, possui resistência ao impacto, riscos e abrasão, não 
mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extinguível). A fita de 
borda possui uma camada na superfície interna de primer onde esse material é res
ponsável para a perfeita fixação da borda na peça. Possui furações específicas para 
receber a ferragem de dupla fixação medindo 8 x 30 injetada em Nylon na cor preta 
para união no restante do corpo do gaveteiro. Possui tranca metálica confeccionada 
em aço SAE 1020 com pinos metálicos posicionados conforme a quantidade de ga
vetas que permite a abertura ou fechamento simultâneo de todas as gavetas, na 
parte superior possui um pino metálico onde vai alinhado com a fechadura e permite 
o alinhamento juntamente com o giro da fechadura. A frente de gaveta possui aca
bamento em fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da 
peça na cor a definir, possui raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda, 
possui resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade 
e não propaga chama (auto extinguível). A fita de borda possui uma camada na su
perfície interna de primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação 
da borda na peça. Possui furações específicas para receber a ferragem de dupla 
fixação medindo 8 x 30 injetada em Nylon na cor preta, furações préestabelecidas 
para fixação da frente da gaveta as laterais por meio de ferragem de dupla fixação 
medindo 8 x 30 injetada em Nylon na cor preta. Possui furação central para aplicação 
de suporte de nylon que permite o alinhamento do fundo da gaveta a frente. Possui 
furação na parte superior para aplicação da fechadura frontal com duas chaves es 
camoteáveis injetada em polipropileno com haste em aço de alta resistência a torque, 
fixada na parte superior da primeira gaveta, possui corpo em aço, com cilindro de 19 
mm de diâmetro niquelado auto brilho, fixada na gaveta por meio de um parafuso de 
aço Philips de 3,5 x 16 ZB, possui bucha de nylon injetado de 8 mm de diâmetro 
fixada entre o parafuso e a frente de gaveta, para maior qualidade e acabamento. A 
fechadura possui giro de 180° para abertura ou fechamento da gaveta. Puxador la
teral extrudado em PVC em formato de “L" fixado a lateral por meio de canal usinado 
no topo e por meio de ranhura longitudinal no puxador que permite a perfeita fixação 
com o uso de pressão e cola, facilitando a abertura das gavetas independente do 
lado, deixando a frente da gaveta sem quaisquer ferragens que possam vir a atrapa
lhar a movimentação do usuário causando desconforto. Fechadura frontal com duas 
chaves escamoteáveis injetada em polipropileno com haste em aço de alta resistên
cia a torque, fixada na parte superior da primeira gaveta, possui corpo em aço, com 
cilindro de 19 mm de diâmetro niquelado auto brilho, fixada na gaveta por meio de 
um parafuso de aço Philips de 3,5 x 16 ZB, possui bucha de nylon injetado de 8 mm 
de diâmetro fixada entre o parafuso e a frente de gaveta, para maior qualidade e 
acabamento. A fechadura possui giro de 180° para abertura ou fechamento da ga
veta. Composta por 02 gavetas, painel único confeccionado em MDP (Médium Den 
sity Particleboard) de 15 mm e com 75 mm de altura na cor preta (painel de partículas 
de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com 
resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resul
tando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional), revestido 
nas duas faces com folha de papel especial impregnada com resina específica que 
é fundida ao material MDP por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do 
MDP, resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência 
e acabamento. A lateral de gaveta possui acabamento em PVC revestido nas quatro 
faces e recortes a 45° na união com o traseiro da gaveta onde permite o fechamento 
com o ângulo de 90°, possui furações específicas para receber a ferragem de dupla 
fixação medindo 8 x 30 injetada em Nylon na cor preta que permite fixação da lateral 
à frente da gaveta. Possui furação nas laterais para aplicação de batente de fecha
mento onde é serve de batente e permite o fechamento das gavetas com a tranca. A 
gaveta possui ranhura na parte inferior interna que permite o encaixe perfeito do 
fundo da gaveta confeccionado em chapa Duraplac de 2,5 mm de espessura na cor 
da gaveta interna. Trilho telescópico confeccionado em chapa de aço carbono com 
acabamento zincado branco de 400 mm de comprimento que permite a abertura total 
de 430 mm para facilitar o acesso as pastas suspensas. O trilho possui sistema de 
destravamento através de alavanca de separação para possibilitar a montagem a 
gaveta, com proteção de retenção na posição fechada, possui deslizamento por meio 
de esferas de aço protegidas por suporte interno evitando assim a movimentação 
inadequada do mesmo. Trilho suporta a carga de até de 30 kg. Todo o sistema de 
fixação será feito por parafusos métricos e com insertos metálicos os quais permitem 
a montagem e desmontagem dos mobiliários sem causar danos ao mesmo. Junta
mente com a proposta de preços deverão ser apresentados pela licitante os seguin
tes documentos sob pena de desclassificação: 1  Catálogo ou desenho ilustrativo 
de cada item do lote cotado, que deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabri
cante e especificação técnica. 2  Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, 
no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 8094/1983   Material metálico reves
tido e não revestido  Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova 
que contenham uniões soldadas, com resultados de prova equivalentes a RiO para
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enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO para empolamento 
(padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, 
no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 8095/2015 -  Exposição à umidade 
saturada, com resultados de prova equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão 
ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 
5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 600 ho-
ras (25 ciclos) conforme norma NBR 8096/1983 -  Material metálico revestido e não- 
revestido -  Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, NBR 10443:2008 - Laudo 
ou certificado de conformidade acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos 
atendem os requisitos de pintura (espessura da película seca sobre superfície ru- 
gosa), com resultado de espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009 
- Laudo ou certificado de conformidade emitido por laboratório acreditado pelo IN- 
METRO atestando que os produtos atendem os requisitos de determinação da ade-
rência do processo de pintura, com resultado inferior a 1% de área destacada (GrO). 
3 - Certificado Ambiental de Cadeia de Custódia -  Referência FSC ou CERFLOR, 
que certifica a procedência da madeira de manejo florestal responsável ou de reflo- 
restamento. 4 -  Quanto aos itens cuja atividade de fabricação ou industrialização se 
enquadra no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, a saber, 
todos os itens deste certame, o licitante deve apresentar o comprovante de inscrição 
no Cadastro Técnico Federal do IBAMA do fabricante, comprovando sua regulari-
dade com a autarquia através de Certificado de Regularidade de Atividades Potenci-
almente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, 
inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.5 -Apresentar Laudo ou Relatório NR-17: Norma 
do Ministério do Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições 
de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a propor-
cionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. O Laudo ou Re-
latório apresentado deve ser emitido por Médico do Trabalho, Engenheiro de Segu-
rança do Trabalho, Ergonomista ou profissional legalmente habilitado associados 
pela ABERGO -  Associação Brasileira de Ergonomia. 6 -  Apresentar o Certificado 
de Conformidade NBR 13.961:2010, norma que especifica as dimensões de armá-
rios e gaveteiros de uso geral, com os requisitos de conformidade técnica para os 
itens submetidos à análise e prova. 7 - Licença de Operação (LO) do Fabricante do(s) 
Produto(s): Deverá ser apresentado documento emitido por órgão estadual elou mu-
nicipal competente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui autoriza-
ção para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a empresa classificada 
não seja a fabricante, apresentar documento que comprove que o fabricante do(s) 
produto(s) possui tal licença. 8 - Apresentar certificado de garantia, com firma reco-
nhecida em cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente 
constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra eventuais defeitos 
de fabricação, excluindo os originados pelo mau uso ou desgaste natural das peças.- 
Declaração de assistência técnica “in loco", com firma reconhecida em cartório ou 
por assinatura digital, assinada por responsável devidamente constituído e compro-
vado, informando que prestará a devida assistência em até 48 horas após a solicita-
ção por escrito do solicitante.
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Base superior: Possui 1 base superior confeccionada em MDP (Médium Density Par- 
ticleboard) de 25 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, pro-
duzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através 
da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homo-
gêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial impregnada 
com resina específica que é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta 
temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, 
proporcionando maior resistência e acabamento. Possui fita de borda de PVC com
2.5 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos 
e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extinguí- 
vel). A fita de borda possui uma camada na superfície interna de primer onde esse 
material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de
2.5 mm na aresta superior e inferior da borda. O tampo recebe furações para acoplar 
os módulos do armário e os demais acessórios, todos fixados com buchas de nylon 
para maior fixação, possui também parafusos de minifix para fixação das peças di-
retamente nas buchas de nylon. Base inferior: Possui 1 base inferior confeccionada 
em MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de espessura, (painel de partí-
culas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira 
com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, 
resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha 
de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (MDP) 
por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma 
chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Possui fita 
de borda de PVC com 2,5 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resis-
tência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não pro-
paga chama (auto extinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície 
interna de primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda 
no painel, possuindo raio de 2,5 mm na aresta superior e inferior da borda. A base 
inferior possui furações para receber buchas de nylon de 8 mm onde são fixados 4 
rodízios de duplo giro confeccionado em termoplástico com rodas em poliamida, eixo

UND 75 880,00 66.000,00
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em arame de aço carbono estampado a frio com acabamento polido, chapa estam
pada em aço carbono com rebite de arame de aço carbono conformado a frio 
com acabamento zincado branco, possui capacidade de carga unitária de 40 kg, con
siderando margem de segurança para a aplicação, largura total de 45mm, diâmetro 
da roda de 35mm e altura total do rodízio de 45 mm. Corpo: Laterais confeccionadas 
em MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura (painel de partícu
las de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com 
resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resul
tando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de pa
pel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (MDP) por 
meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma 
chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Possui fita 
de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças, com re
sistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não 
propaga chama (autoextinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície 
interna de primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda 
no painel, possuindo raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. A fixação 
entre as peças é feita por meio de sistema de bucha de nylon de dupla fixação me
dindo 8 x 30mm (fixado por pressão) entre ambas as faces. A lateral possui usinagem 
para fixação de uma pega lateral, confeccionada em ABS, facilitando a abertura das 
gavetas. Gavetas: Possui 4 Gavetas baixa LE/LD confeccionada em MDP (Médium 
Density Particleboard) de 15 mm de espessura (painel de partículas de média den
sidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, 
através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel 
homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de PVC preto especial im
pregnada com resina específica que é fundida ao material (MDP) por meio de pres
são e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e 
acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. A gaveta de madeira pos
sui 4 recortes na parte do traseiro da gaveta a 45° para montagem da gaveta, me
lhorando a estruturação e acabamento. A lateral possui uma ranhura na parte inferior 
para fixar o fundo da gaveta em todo o seu comprimento. A lateral do lado direito 
recebe uma furação externa para aplicação de batente onde permite o travamento 
simultâneo da gaveta. A fixação entre a lateral e frente de gaveta é feita por meio de 
sistema de bucha de nylon de dupla fixação medindo 8 x 30mm (encaixe sob pres
são). O fundo da gaveta é feito de chapa dura de 2,5 mm de espessura na cor branca, 
esse é somente encaixado entre as partes da gaveta. As gavetas possuem 75 mm 
de altura. Frente de gaveta com fechadura frontal: Possui frente de gaveta baixa, 
confeccionada em MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura, 
(painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas 
de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura 
e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensio
nal. Folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao 
material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), 
resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e aca
bamento. Possui fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno 
da peça, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a 
umidade e não propaga chama (auto extinguível). A fita de borda possui uma camada 
na superfície interna de primer onde esse material é responsável para a perfeita fi
xação da borda no painel, possuindo raio de 1 mm na aresta superior e inferior da 
borda. A frente de gaveta é fixada a lateral da gaveta por meio de buchas de nylon 
de dupla fixação medindo 8 x 30mm (fixado por pressão) entre ambas as faces. Fe
chadura frontal com duas chaves escamoteáveis em polipropileno injetado com 
haste em aço de alta resistência a torque, fixada na parte superior da primeira gaveta, 
possui corpo em aço, com cilindro de 19 mm de diâmetro niquelado auto brilho, fixada 
na gaveta por meio de um parafuso de aço com cabeça Philips de 3,5 x 16 ZA, possui 
bucha de nylon injetado de 8 mm de diâmetro fixada entre o parafuso e a frente de 
gaveta, para maior acabamento e qualidade. A fechadura possui giro de 180° para 
abertura ou fechamento da gaveta. Trilho telescópico: Todas as gavetas possuem 
trilho telescópico confeccionado em chapa de aço carbono com acabamento zincado 
branco de 400 mm de comprimento que permite a abertura total de 430 mm para 
facilitar o acesso as pastas suspensas. O trilho é desengatável através de alavanca 
de separação, com proteção de retenção na posição fechada, possui deslizamento 
por meio de esferas de aço protegidas por suporte interno evitando assim a movi
mentação inadequada do mesmo. Trilho suporta a carga máxima de 30 kg. Junta
mente com a proposta de preços deverão ser apresentados pela licitante os seguin
tes documentos sob pena de desclassificação: 1  Catálogo ou desenho ilustrativo 
de cada item do lote cotado, que deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabri
cante e especificação técnica. 2  Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, 
no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 8094/1983   Material metálico reves
tido e não revestido  Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova 
que contenham uniões soldadas, com resultados de prova equivalentes a RiO para 
enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 46283:2015) e dO/tO para empolamento 
(padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, 
no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 8095/2015   Exposição à umidade 
saturada, com resultados de prova equivalentes a RiO para enferrujamento 
(padrão ABNT NBR ISO 46283:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR
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5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 600 ho
ras (25 ciclos) conforme norma NBR 8096/1983   Material metálico revestido e não 
revestido   Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre. NBR 10443:2008  Laudo 
ou certificado de conformidade acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos 
atendem os requisitos de pintura (espessura da película seca sobre superfície ru 
gosa), com resultado de espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009 
 Laudo ou certificado de conformidade emitido por laboratório acreditado pelo IN 
METRO atestando que os produtos atendem os requisitos de determinação da ade
rência do processo de pintura, com resultado inferior a 1% de área destacada (GrO). 
3  Certificado Ambiental de Cadeia de Custódia   Referência FSC ou CERFLOR, 
que certifica a procedência da madeira de manejo florestal responsável ou de reflo 
restamento. 4   Quanto aos itens cuja atividade de fabricação ou industrialização se 
enquadra no Anexo II da Instrução Normativa IBAMAn0 31, de 03/12/2009, a saber, 
todos os itens deste certame, o licitante deve apresentar o comprovante de inscrição 
no Cadastro Técnico Federal do IBAMA do fabricante, comprovando sua regulari
dade com a autarquia através de Certificado de Regularidade de Atividades Potenci
almente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, 
inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.5 Apresentar Laudo ou Relatório NR17: Norma 
do Ministério do Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições 
de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a propor
cionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. O Laudo ou Re
latório apresentado deve ser emitido por Médico do Trabalho, Engenheiro de Segu
rança do Trabalho, Ergonomista ou profissional legalmente habilitado associados 
pela ABERGO   Associação Brasileira de Ergonomia. 6   Apresentar o Certificado 
de Conformidade NBR 13.961:2010, norma que especifica as dimensões de armá
rios e gaveteiros de uso geral, com os requisitos de conformidade técnica para os 
itens submetidos à análise e prova. 7  Licença de Operação (LO) do Fabricante 
do(s) Produto(s): Deverá ser apresentado documento emitido por órgão estadual 
e/ou municipal competente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui 
autorização para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a empresa 
classificada não seja a fabricante, apresentar documento que comprove que o fabri
cante do(s) produto(s) possui tal licença. 8  Apresentar certificado de garantia, com 
firma reconhecida em cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável 
devidamente constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra even
tuais defeitos de fabricação, excluindo os originados pelo mau uso ou desgaste na
tural das peças.  Declaração de assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida 
em cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente consti
tuído e comprovado, informando que prestará a devida assistência em até 48 horas 
após a solicitação por escrito do solicitante.
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Painel: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de es
pessura, painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de 
partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de 
temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabili
dade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica 
que é fundida ao material por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados, 
resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e aca
bamento. Possui fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno 
da peça, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a 
umidade e não propaga chama (auto extinguível). A fita de borda possui uma camada 
na superfície interna de Primer onde esse material é responsável para a perfeita fi
xação da borda no painel, possuindo raio de 1 mm na aresta superior e inferior da 
borda.
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Base: Base com estrutura de cinco patas, com aproximada 700 mm de diâmetro e 
forma de pirâmide, em liga de alumínio injetado sob pressão de alta resistência, uma 
largura aproximada de aproximada 700 mm na base de apoio dos pés. Alojamento 
para rodízios que dispensam o uso de buchas, rodízios duplos com rodas de 65 mm 
de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado de 11 mm, dotado de anel elástico em aço 
que possibilita acoplamento fácil e resistência na base evitando a queda do mesmo. 
Rodas duplas, unidas através de eixo horizontal em aço trefilado, com acabamento 
em poliuretano que permite um deslizamento suave em qualquer piso. Encosto: Es
trutura do encosto em material plástico de alta resistência e performance (PVC) na 
cor preta, recoberto em nylon na cor preta, moldado anatomicamente. Estrutura 
externa em alumínio injetado e polido que serve de suporte de fixação para apoio 
lombar/apoio de cabeça e fixação ao mecanismo formando um conjunto, revestido 
em material elástico (tela) sem utilização de espuma e ou similares. Apoio lombar: 
Apoio fabricado em polipropileno injetado com regulagem de altura com limitador de 
curso impedindo que o apoio lombar se solte do conjunto, conferindo facilidade de 
regulagem e design. A região de apoio possui aproximadamente 200 mm de largura

UND 5 5.660,00 28.300,00
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e 140 mm de altura, com formato anatômico, em espuma flexível com revestimento 
em tecido, permitindo maior flexibilidade e conforto ao usuário. O apoio lombar de
termina o curso de regulagem de altura do apoio lombar de aproximadamente 40 
mm. Assento: Estrutura do assento em material plástico de alta resistência e perfor
mance (PVC) na cor preta moldado anatomicamente, constituindo, inclusive o contra 
assento, recoberto com revestimento em material elástico (tela) com sistema desli
zante e botões de regulagem de multifunções acoplados ao assento de maneira que 
o usuário não precise sair da mesma para fazer as regulagens. Apoia Cabeça: Es
trutura do apoia cabeça em resina de engenharia termoplástica injetada de alta re
sistência mecânica, provida de superfície revestida em tela. Sistema de ajuste ma
nual posicionado no ângulo desejado de acordo com a necessidade do usuário. 
Revestimento: Revestimento nas opções: tela na cor preta. Com acabamento que 
dispensa uso de perfil nas bordas, e encosto confeccionado com material sintético 
elástico tipo “tela”. Com grande resistência. Mecanismo: Mecanismo com corpo inje
tado em liga de alumínio, totalmente pintado pelo sistema epóxi pó preto, com resis
tência e curados em estufa. Mecanismo com movimento sincronizado de assento e 
encosto e com movimento relax, com seguintes comandos: Regulagem de altura mí
nima de 65 mm através comando sob o braço. Bloqueio de movimento em várias 
posições anti impacto sob o braço. Movimento sincronizado entre o encosto e as
sento com proporção de deslocamento 2x1 respectivamente, através de botão 
abaixo do braço de fácil acesso. Ajuste de tensão através de manivela lateral com 
sinalizador de tensão de acordo com o biótipo e peso do usuário. Suporte de encosto 
em suporte de alumínio injetado polido fixado ao mecanismo para formar o conjunto 
de regulagens, criando assim sistema anti impacto para o encosto que impede o 
choque do encosto com o usuário por ocasião do desbloqueio do mesmo. A ligação 
do assento ao encosto e feita através de parafusos com rosca métrica e a coluna 
central através de cone Morse. Ajuste horizontal do assento com sistema deslizante 
com curso de 40 mm, com intervalos de acordo com o biótipo do usuário, através de 
botão de fácil acesso junto ao assento e ajuste de profundidade do encosto com 
sistema deslizante com curso de 15 mm, através de botões de fácil acesso nas late
rais do encosto. Comandos de regulagem de altura da cadeira de fácil manuseio. 
Apoiabraços: Braço com base e corpo com resina de engenharia termoplástica 
nylon de alta resistência mecânica, base superior (apoio) poliuretano integralskin 
injetado, com aproximadamente 270 mm de comprimento e 95 mm de largura, com 
seguintes comandos: Ajuste de altura através de botão de fácil manuseio de aciona
mento com curso de 60 mm. Regulagem de ângulo horizontal em 30° graus (in 
terno/externo). Comandos de contato permanente tipo botão abaixo do apoio de fácil 
manuseio. Juntamente com a proposta de preços deverão ser apresentados pela 
licitante participante os seguintes documentos sob pena de desclassificação: 1  
Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, que deverão conter, no 
mínimo, marca, modelo, fabricante e especificação técnica.  Laudo ou Relatório de 
desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 8094/1983
  Material metálico revestido e não revestido  Corrosão por exposição à névoa sa
lina, em corpos de prova que contenham uniões soldadas, com resultados de prova 
equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 46283:2015) e 
dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório de de
sempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 8095/2015
  Exposição à umidade saturada, com resultados de prova equivalentes a RiO para 
enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 46283:2015) e dO/tO para empolamento 
(padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, 
no mínimo, 600 horas (25 ciclos) conforme norma NBR 8096/1983   Material metá
lico revestido e nãorevestido   Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre. NBR 
10443:2008  Laudo ou certificado de conformidade acreditado pelo INMETRO ates
tando que os produtos atendem os requisitos de pintura (espessura da película seca 
sobre superfície rugosa), com resultado de espessura média de, pelo menos, 35 pm; 
NBR 11003:2009  Laudo ou certificado de conformidade emitido por laboratório acre
ditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos de determi
nação da aderência do processo de pintura, com resultado inferior a 1% de área 
destacada (GrO). 3   Quanto aos itens cuja atividade de fabricação ou industrializa
ção se enquadra no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, a 
saber, todos os itens deste certame, o licitante deve apresentar o comprovante de 
inscrição no Cadastro Técnico Federal do IBAMA do fabricante, comprovando sua 
regularidade com a autarquia através de Certificado de Regularidade de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo 
artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.4   Apresentar Laudo ou Relatório NR 
17: Norma do Ministério do Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das 
condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de 
modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. O 
Laudo ou Relatório apresentado deve ser emitido por Médico do Trabalho, Enge 
nheiro de Segurança do Trabalho, Ergonomista ou profissional legalmente habilitado 
associados pela ABERGO   Associação Brasileira de Ergonomia. 5   Apresentar 
Laudo ou Relatório ABNT NBR 13962:2018  Móveis para Escritório  Cadeiras  Re
quisitos e Métodos de Ensaio: Norma que estabelece os métodos para a determina
ção da estabilidade, resistência e durabilidade de cadeiras de escritório. 6  Licença 
de Operação (LO) do Fabricante do(s) Produto(s): Deverá ser apresentado docu 
mento emitido por órgão estadual e/ou municipal competente, dentro da validade,
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atestando que o fabricante possui autorização para a produção dos mobiliários, ob
jeto do certame. Caso a empresa classificada não seja a fabricante, apresentar do
cumento que comprove que o fabricante do(s) produto(s) possui tal licença. 7  
Apresentar certificado de garantia, com firma reconhecida em cartório ou por assina
tura digital, assinada por responsável devidamente constituído e comprovado, de, no 
mínimo, 5 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação, excluindo os origina
dos pelo mau uso ou desgaste natural das peças.  Declaração de assistência técnica 
“in loco”, com firma reconhecida em cartório ou por assinatura digital, assinada por 
responsável devidamente constituído e comprovado, informando que prestará a de
vida assistência em até 48 horas após a solicitação por escrito do solicitante.

32

CCAADDEEIIRRAA  DDIIRREETTOORR  GGIIRRAATTÓÓRRIIAA,,  AASSSSEENNTTOO  EE  EENNCCOOSSTTOO  EEMM  TTEELLAA,,  MMEECCAA
NNIISSMMOO  SSIINNCCRROONNIIZZAADDOO  CCOOMM  AACCIIOONNAAMMEENNTTOO  PPOORR  MMAANNÍÍPPUULLOO,,  BBRRAAÇÇOO 
RREEGGUULLÁÁVVEELL  EEMM  AALLUUMMÍÍNNIIOO,,  AAPPOOIIOO  LLOOMMBBAARR  RREEGGUULLÁÁVVEELL,,  EESSTTRRUUTTUURRAA  EEMM 
AAÇÇOO  CCRROOMMAADDOO  EE  AALLUUMMÍÍNNIIOO

Base: Base com estrutura de cinco patas, com aproximada 700 mm de diâmetro e 
forma de pirâmide, em liga de alumínio injetado sob pressão de alta resistência, uma 
largura aproximada de aproximada 700 mm na base de apoio dos pés. Alojamento 
para rodízios que dispensam o uso de buchas, rodízios duplos com rodas de 65 mm 
de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado de 11 mm, dotado de anel elástico em aço 
que possibilita acoplamento fácil e resistência na base evitando a queda do mesmo. 
Rodas duplas, unidas através de eixo horizontal em aço trefilado, com acabamento 
em poliuretano que permite um deslizamento suave em qualquer piso. Encosto: Es
trutura do encosto em material plástico de alta resistência e performance (PVC) na 
cor preta, recoberto em nylon na cor preta, moldado anatomicamente. Estrutura ex
terna em alumínio injetado e polido que serve de suporte de fixação para apoio lom 
bar/apoio de cabeça e fixação ao mecanismo formando um conjunto, revestido em 
material elástico (tela) sem utilização de espuma e ou similares. Apoio lombar: Apoio 
fabricado em polipropileno injetado com regulagem de altura com limitador de curso 
impedindo que o apoio lombar se solte do conjunto, conferindo facilidade de regula
gem e design. A região de apoio possui aproximadamente 200 mm de largura e 
140 mm de altura, com formato anatômico, em espuma flexível com revestimento em 
tecido, permitindo maior flexibilidade e conforto ao usuário. O apoio lombar determina 
o curso de regulagem de altura do apoio lombar de aproximadamente 40 mm. As
sento: Estrutura do assento em material plástico de alta resistência e performance 
(PVC) na cor preta moldado anatomicamente, constituindo, inclusive o Contra as
sento, recoberto com revestimento em material elástico (tela) com sistema desli
zante e botões de regulagem de multifunções acoplados ao assento de maneira que 
o usuário não precise sair da mesma para fazer as regulagens. Revestimento: Re
vestimento nas opções: tela na cor preta. Com acabamento que dispensa uso de 
perfil nas bordas, e encosto confeccionado com material sintético elástico tipo “tela” . 
Com grande resistência. Mecanismo: Mecanismo com corpo injetado em liga de alu
mínio, totalmente pintado pelo sistema epóxi pó preto, com resistência e curados em 
estufa. Mecanismo com movimento sincronizado de assento e encosto e com movi
mento relax, com seguintes comandos: Regulagem de altura mínima de 65 mm atra
vés comando sob o braço. Bloqueio de movimento em várias posições anti impacto 
sob o braço. Movimento sincronizado entre o encosto e assento com proporção de 
deslocamento 2x1 respectivamente, através de botão abaixo do braço de fácil 
acesso. Ajuste de tensão através de manivela lateral com sinalizador de tensão de 
acordo com o biótipo e peso do usuário. Suporte de encosto em suporte de alumínio 
injetado polido fixado ao mecanismo para formar o conjunto de regulagens, criando 
assim sistema anti impacto para o encosto que impede o choque do encosto com o 
usuário por ocasião do desbloqueio do mesmo. A ligação do assento ao encosto e 
feita através de parafusos com rosca métrica e a coluna central através de cone 
Morse. Ajuste horizontal do assento com sistema deslizante com curso de 40 mm, 
com intervalos de acordo com o biótipo do usuário, através de botão de fácil acesso 
junto ao assento e ajuste de profundidade do encosto com sistema deslizante com 
curso de 15 mm, através de botões de fácil acesso nas laterais do encosto. Coman
dos de regulagem de altura da cadeira de fácil manuseio. Apoiabraços: Braço com 
base e corpo com resina de engenharia termoplástica nylon de alta resistência me
cânica, base superior (apoio) poliuretano integralskin injetado, com aproximada
mente 270 mm de comprimento e 95 mm de largura, com seguintes comandos: 
Ajuste de altura através de botão de fácil manuseio de acionamento com curso de 
60 mm Regulagem de ângulo horizontal em 30° graus (interno/externo). Comandos 
de contato permanente tipo botão abaixo do apoio de fácil manuseio.

UND 5 5.120,00 25.600,00

33

CCAADDEEIIRRAA  DDIIRREETTOORR  IINNTTEERRLLOOCCUUTTOORR,,  AASSSSEENNTTOO  EE  EENNCCOOSSTTOO  EEMM  TTEELLAA,,  AAPPOOIIOO 
LLOOMMBBAARR,,  EESSTTRRUUTTUURRAA  EEMM  AALLUUMMÍÍNNIIOO  CCOOMM  BBAASSEE  CCUURRVVAADDAA  EEMM  AAÇÇOO  CCRROO
MMAADDOO  CCOOMM  SSAAPPAATTAASS  AANNTTIIDDEERRRRAAPPAANNTTEESS  EEMM  PPUU

Estrutura: tipo monobloco confeccionada em aço tubular com aproximadamente 40 
x 20 x 1,9 mm em peça única, em forma de balanço curvado pneumaticamente e 
soldado a duas travessas em aço tubular com aproximadamente 30 x 15 x 1,9 cur
vado pneumaticamente paralelas pelo sistema MIG, com revestimento cromado. En 
costo/assento: Estrutura do encosto em material plástico de alta resistência e per

UND 2 3.025,00
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formance (PVC) na cor preta, recoberto em nylon na cor preta, moldado anatomica
mente, estrutura externa em alumínio injetado e polido que serve de suporte de fixa
ção para apoio lombar e fixação a estrutura fixa. Formando um conjunto revestido 
em material elástico (tela) sem utilização de espuma e ou similares. Apoio lombar: 
Apoio fabricado em polipropileno injetado com regulagem de altura com limitador de 
curso impedindo que o apoio lombar se solte do conjunto, conferindo facilidade de 
regulagem e design. A região de apoio possui aproximadamente 200 mm de largura 
e 140 mm de altura, com formato anatômico, em espuma flexível com revesti
mento em tecido, permitindo maior flexibilidade e conforto ao usuário. 0  apoio lombar 
determina o curso de regulagem de altura do apoio lombar de aproximadamente 40 
mm. Estrutura do assento em material plástico de alta resistência e performance 
(PVC) na cor preta moldado anatomicamente, constituindo, inclusive o contra as
sento recoberto com revestimento em material elástico (tela) com sistema deslizante 
com 40 mm de curso, acoplado ao assento de maneira que o usuário não precise 
sair da mesma para fazer as regulagens. Braços: Apoia braço com base na estrutura, 
base superior apoia em poliuretano integralskin injetado texturizado na cor preta 
com aproximadamente 250 mm de comprimento e 40 mm de largura.
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Encosto: Estrutura do encosto + apoio de cabeça em resina de engenharia termo 
plástica injetada em polipropileno de alta resistência mecânica. Estrutura provida de 
superfície de revestimento tipo tela preta em tecido 100% poliéster com peso 435 g [+1-5%) por metro quadrado, oferecendo excelente conforto ao que se refere à trans
piração, diminuindo a sensação de aumento de temperatura corporal. Altura mínima 
de 530 mm e largura mínima de 460 mm. Suporte do encosto fabricado em resina 
de engenharia injetada em nylon com fibra de vidro, regulagem individual por meio 
de sistema automático tipo catraca com curso mínimo de 85 mm e 8 (oito) posições 
de ajuste, este sistema não permite a extração total do encosto, o encosto proporci
ona adequado apoio à região lombar do usuário. O sistema de regulagem é fabricado 
em resina de engenharia poliamida de alta resistência mecânica e durabilidade 
com engates fáceis e precisos. Apoio lombar: Apoio fabricado em polipropileno inje
tado com regulagem em duas guias internas com limitador de curso impedindo que 
o apoio lombar se solte do conjunto, conferindo facilidade de regulagem e design. A 
região de apoio possui aproximadamente 260 mm de largura e 100 mm de altura, 
com design em formato anatômico, permitindo maior flexibilidade e conforto ao usu
ário. O apoio lombar é encaixado a estrutura em cada um dos lados do encosto em 
um vão longitudinal e este vão determina o curso de regulagem de altura do apoio 
lombar de aproximadamente 60 mm. Apoio de cabeça incorporado ao encosto, com 
altura ajustável por meio de sistema automático tipo catraca, apoio em tela flexível à 
base de poliéster, estrutura em quadro injetado em nylon com fibra de vidro, material 
de excelente tenacidade e ótima resistência mecânica. Altura aproximada de 190 
mm e largura aproximada de 290 mm. Assento: Chassi interno fabricado por pro
cesso de injeção em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de vidro, 
conferindo assim características de resistência mecânica, abrasão e produtos quími
cos, possui internamente insertos metálicos que proporcionam resistência ao con
junto, ranhuras estruturais, também possui buchas metálicas insertadas para fixação 
de mecanismos e braços. Sistema de deslizamento de assento acoplado ao assento 
através de guias tubulares em aço trefilado com 340 mm de profundidade, com aci 
onador lateral embutido para liberação e travamento através de molas com curso 
mínimo de 50 mm. Estofado com espuma em poliuretano flexível injetada, isento de 
CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alonga
mento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densi
dade entre 45 e 55 kg/m3, de acordo com a norma NBR 8537/15, NBR8619/15, 
NBR8797/15 e moldada anatomicamente com espessura média de 50 mm. Profun
didade mínima de 460 mm e largura mínima de 490 mm. Capa de proteção e acaba
mento injetada em polipropileno texturizado e borda frontal arredondada, para não 
prejudicar a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, bem como 
pouca conformação em sua base, para facilitar a alternância postural do usuário du
rante o uso do produto; Sendo de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra im
pactos e resistentes a produtos químicos, fixada com parafusos atarraxantes direta
mente no chassi. Revestimento: do assento em tecido 100% poliéster com peso 254 
g (+/ 5%) por metro quadrado, com solidez a luz, cor, ao pilling e flamabilidade au 
toextinguível de acordo com a norma ABNT, ou vinil (resina de policloreto de vinila 
com suporte têxtil de poliéster e algodão). Com costuras nas laterais respectiva
mente. Apoiabraços: Braço com altura ajustável por meio de acionamento de botão 
de pressão por mola localizado na parte lateral do corpo estrutural do braço, todo 
conjunto fabricado por processo de injeção em resina de engenharia poliamida (nylon 
6), com fibra de vidro, conferindo assim características de resistência mecânica, 
abrasão e produtos químicos, fixados diretamente no assento através de parafusos 
métricos. Possui regulagem vertical com 10 (dez) posições de ajuste com curso m í
nimo de 90 mm. Regulagem de distância interna dos apoia braços (abertura) com 
curso mínimo de 30 mm por apoiabraço com 05 (cinco) posições de ajuste com (total 
de abertura 60 mm), e regulagem de ângulo horizontal dos apoiabraços para (movi
mentação livre do antebraço do usuário em digitações) com 5 (cinco) posições de
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ajuste com (total de 50° graus) por apoia-braço. O sistema de regulagem é fabricado 
em resina de engenharia poliamida que confere alta resistência mecânica com en-
gates fáceis e precisos, através de acionamento automático sem necessidade de 
botões ou manípulos. Medidas externas aproximadas de 240 x 100 mm. Mecanismo: 
Mecanismo confeccionado em chapa de aço estampada de 3 mm, todo conjunto pin-
tado com tinta epóxi pó, mecanismo robusto para cadeiras operativas, proporciona 
inúmeras regulagens e conforto ao usuário. Suporte para encosto fabricado em 
chapa de aço estampada de 4 mm com alta resistência mecânica. Inclinação con-
vencional com controle de duas alavancas, uma para a altura do assento e outra 
para o movimento do assento e da inclinação do encosto (para cada grau que o 
assento reclina, o encosto inclina dois graus), com sistema relax ao longo do curso 
de reclinação dotado de sistema back System. Esse mecanismo também dispõe de 
manipulo ergonômico frontal, que possibilita o ajuste do coeficiente elástico da mola 
helicoidal que tenciona o movimento de reclinação de assento e encosto, adaptando 
desse modo, a tensão do movimento de reclinação de assento e encosto ao biótipo 
do usuário, permitindo o uso da poltrona por biótipos distintos. Pistão: Pistão com 
regulagem de altura por acionamento a gás com 130 mm de curso aproximadamente, 
fabricado em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pin-
tura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta epóxi pó 
na cor preto liso, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 
60 mícrons com propriedades de resistência e agentes químicos, com pré-tratamento 
antiferruginoso. Bucha guia injetada em resina de engenharia poliacetal de alta re-
sistência ao desgaste e calibrada individualmente com precisão de 0,03 mm. Pistão 
a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, 
fixados ao tubo central através de porca rápida. O movimento de giro da coluna é 
sobre rolamento de esfera tratadas termicamente garantindo alta resistência ao des-
gaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Seu sistema preciso de 
acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone morse, o que confere 
facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Capa telescópica de 
03 elementos, injetada em polipropileno texturizado que proporciona ótimo acaba-
mento e proteção à coluna central, sendo elemento de ligação estética entre a base 
e o mecanismo. Base: Base giratória com estrutura arcada de cinco patas, com 700 
mm de diâmetro, fabricada por processo de injeção em resina de engenharia polia-
mida (nylon 6), com fibra de vidro e cônico central com anel metálico de contensão, 
conferindo assim características de resistência mecânica, abrasão e produtos quími-
cos. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas, eixo vertical em aço 
trefilado de 11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil 
e resistência na base evitando a queda do mesmo. Rodízios: Rodizio duplo, com 
rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia poliamida (nylon 6), 
com aditivo anti-ultravioleta e modificador de impacto, banda de rodagem macia. A 
roda tem cores diferentes no centro e na banda de rodagem. Material flexível poliu- 
retano próprio para pisos frios, eixo vertical em aço trefilado com diâmetro de 11 mm 
e eixo horizontal também em aço trefilado com diâmetro de 8 mm. O eixo vertical é 
dotado de anel elástico em aço que possibilita o acoplamento fácil e seguro à base. 
Este tipo de rodízio é recomendado para o uso sobre pisos revestidos de pedra, 
madeira, cerâmica e quaisquer outros não cobertos por carpete ou similares.
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Encosto: Estrutura do encosto + apoio de cabeça em resina de engenharia termo- 
plástica injetada em polipropileno de alta resistência mecânica. Estrutura provida de 
superfície de revestimento tipo tela preta em tecido 100% poliéster com peso 435 g 
(+/- 5%) por metro quadrado, oferecendo excelente conforto ao que se refere à trans-
piração, diminuindo a sensação de aumento de temperatura corporal. Altura mínima 
de 530 mm e largura mínima de 460 mm. Suporte do encosto fabricado em resina 
de engenharia injetada em nylon com fibra de vidro, regulagem individual por meio 
de sistema automático tipo catraca com curso mínimo de 85 mm e 08 (oito) posições 
de ajuste, este sistema não permite a extração total do encosto, o encosto proporci-
ona adequado apoio à região lombar do usuário. O sistema de regulagem é fabricado 
em resina de engenharia poliamida de alta resistência mecânica e durabilidade com 
engates fáceis e precisos. Apoio lombar: Apoio fabricado em polipropileno injetado 
com regulagem em duas guias internas com limitador de curso impedindo que o 
apoio lombar se solte do conjunto, conferindo facilidade de regulagem e design. A 
região de apoio possui aproximadamente 260 mm de largura e 100 mm de altura, 
com design em formato anatômico, permitindo maior flexibilidade e conforto ao usu-
ário. O apoio lombar é encaixado a estrutura em cada um dos lados do encosto em 
um vão longitudinal e este vão determina o curso de regulagem de altura do apoio 
lombar de aproximadamente 60 mm. Assento: Chassi interno fabricado por processo 
de injeção em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de vidro, confe-
rindo assim características de resistência mecânica, abrasão e produtos químicos, 
possui internamente insertos metálicos que proporcionam resistência ao conjunto, 
ranhuras estruturais, também possui buchas metálicas insertadas para fixação de 
mecanismos e braços. Sistema de deslizamento de assento acoplado ao assento 
através de guias tubulares em aço trefilado com 340 mm de profundidade, com aci- 

| onador lateral embutido para liberação e travamento através de molas com curso
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mínimo de 50 mm. Estofado com espuma em poliuretano flexível injetada, isento de 
CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alonga
mento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densi
dade entre 45 e 55 kg/m3, de acordo com a norma NBR 8537/15, NBR8619/15, 
NBR8797/15 e moldada anatomicamente com espessura média de 50 mm. Profun
didade mínima de 460 mm e largura mínima de 490 mm. Capa de proteção e acaba
mento injetada em polipropileno texturizado e borda frontal arredondada, para não 
prejudicar a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, bem como 
pouca conformação em sua base, para facilitar a alternância postural do usuário du
rante o uso do produto; Sendo de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra im
pactos e resistentes a produtos químicos, fixada com parafusos atarraxantes direta
mente no chassi. Revestimento: do assento em tecido 100% poliéster com peso 254 
g (+/ 5%) por metro quadrado, com solidez a luz, cor, ao pilling e flamabilidade au 
toextinguível de acordo com a norma ABNT, ou vinil (resina de policloreto de vinila 
com suporte têxtil de poliéster e algodão). Com costuras nas laterais respectiva
mente. Apoiabraços: Braço com altura ajustável por meio de acionamento de botão 
de pressão por mola localizado na parte lateral do corpo estrutural do braço, todo 
conjunto fabricado por processo de injeção em resina de engenharia poliamida (nylon 
6), com fibra de vidro, conferindo assim características de resistência mecânica, 
abrasão e produtos químicos, fixados diretamente no assento através de parafusos 
métricos. Possui regulagem vertical com 10 (dez) posições de ajuste com curso mí
nimo de 90 mm. Regulagem de distância interna dos apoia braços (abertura) com 
curso mínimo de 30 mm por apoiabraço com 5 (cinco) posições de ajuste com (total 
de abertura 60 mm), e regulagem de ângulo horizontal dos apoia braços para (mo
vimentação livre do antebraço do usuário em digitações) com 5 (cinco) posições de 
ajuste com (total de 50° graus) por apoiabraço. O sistema de regulagem é fabricado 
em resina de engenharia poliamida que confere alta resistência mecânica com en
gates fáceis e precisos, através de acionamento automático sem necessidade de 
botões ou manípulos. Medidas externas aproximadas de 240 x 100 mm. Mecanismo: 
Mecanismo confeccionado em chapa de aço estampada de 3 mm, todo conjunto pin
tado com tinta epóxi pó, mecanismo robusto para cadeiras operativas, proporciona 
inúmeras regulagens e conforto ao usuário. Suporte para encosto fabricado em 
chapa de aço estampada de 4 mm com alta resistência mecânica. Inclinação con
vencional com controle de duas alavancas, uma para a altura do assento e outra 
para o movimento do assento e da inclinação do encosto (para cada grau que o 
assento reclina, o encosto inclina dois graus), com sistema relax ao longo do curso 
de reclinação dotado de sistema back system. Esse mecanismo também dispõe de 
manipulo ergonômico frontal, que possibilita o ajuste do coeficiente elástico da mola 
helicoidal que tenciona o movimento de reclinação de assento e encosto, adaptando 
desse modo, a tensão do movimento de reclinação de assento e encosto ao biótipo 
do usuário, permitindo o uso da poltrona por biótipos distintos. Pistão: Pistão com 
regulagem de altura por acionamento a gás com 130 mm de curso aproximadamente, 
fabricado em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pin
tura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta epóxi pó 
na cor preto liso, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 
60 mícrons com propriedades de resistência e agentes químicos, com prétratamento 
antiferruginoso. Bucha guia injetada em resina de engenharia poliacetal de alta re
sistência ao desgaste e calibrada individualmente com precisão de 0,03 mm. Pistão 
a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, 
fixados ao tubo central através de porca rápida. O movimento de giro da coluna é 
sobre rolamento de esfera tratadas termicamente garantindo alta resistência ao des
gaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Seu sistema preciso de 
acoplamento ao mecanismo e a base dáse através de cone morse, o que confere 
facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Capa telescópica de 
03 elementos, injetada em polipropileno texturizado que proporciona ótimo acaba
mento e proteção à coluna central, sendo elemento de ligação estética entre a base 
e o mecanismo. Base: Base giratória com estrutura arcada de cinco patas, com 700 
mm de diâmetro, fabricada por processo de injeção em resina de engenharia polia
mida (nylon 6), com fibra de vidro e cônico central com anel metálico de contensão, 
conferindo assim características de resistência mecânica, abrasão e produtos quími
cos. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas, eixo vertical em aço 
trefilado de 11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil 
e resistência na base evitando a queda do mesmo. Rodízios: Rodizio duplo, com 
rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia poliamida (nylon 6), 
com aditivo antiultravioleta e modificador de impacto, banda de rodagem macia. A 
roda tem cores diferentes no centro e na banda de rodagem. Material flexível poliu
retano próprio para pisos frios, eixo vertical em aço trefilado com diâmetro de 11 mm 
e eixo horizontal também em aço trefilado com diâmetro de 8 mm. O eixo vertical é 
dotado de anel elástico em aço que possibilita o acoplamento fácil e seguro à base. 
Este tipo de rodízio é recomendado para o uso sobre pisos revestidos de pedra, 
madeira, cerâmica e quaisquer outros não cobertos por carpete ou similares.
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Encosto: Estrutura do encosto em resina de engenharia termoplástica injetada de 
alta resistência mecânica. Estrutura provida de superfície de revestimento tipo tela 
preta em tecido 100% poliéster com peso 435 g (+/- 5%) por metro quadrado, ofere-
cendo excelente conforto ao que se refere à transpiração, diminuindo a sensação de 
aumento de temperatura corporal. Altura mínima de 530 mm e largura mínima de 
460 mm. Suporte do encosto fabricado em resina de engenharia injetada em nylon 
com fibra de vidro, regulagem individual por meio de sistema automático tipo catraca 
com curso mínimo de 85 mm e 08 (oito) posições de ajuste, este sistema não permite 
a extração total do encosto, o encosto proporciona adequado apoio à região lombar 
do usuário. O sistema de regulagem é fabricado em resina de engenharia poliamida 
de alta resistência mecânica e durabilidade com engates fáceis e precisos. Apoio 
lombar: Apoio fabricado em polipropileno injetado, com regulagem em duas guias 
internas com limitador de curso impedindo que o apoio lombar se solte do conjunto, 
conferindo facilidade de regulagem e design. A região de apoio possui aproximada-
mente 260 mm de largura e 100 mm de altura, com design em formato anatômico, 
permitindo maior flexibilidade e conforto ao usuário. O apoio lombar é encaixado a 
estrutura em cada um dos lados do encosto em um vão longitudinal e este vão de-
termina o curso de regulagem de altura do apoio lombar de aproximadamente 60 
mm. Assento: Chassi interno fabricado por processo de injeção em resina de 
engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de vidro, conferindo assim características 
de resistência mecânica, abrasão e produtos químicos, possui internamente insertos 
metálicos que proporcionam resistência ao conjunto, ranhuras estruturais, também 
possui buchas metálicas insertadas para fixação de mecanismos e braços (opcio-
nais). Estofado com espuma em poliuretano flexível injetada, isento de CFC, alta 
resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão. Com espuma em 
poliuretano flexível injetada, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propa-
gação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa 
deformação permanente com densidade entre 45 e 55 kg/m3, de acordo com a norma 
NBR-8537/15, NBR-8619/15, NBR- 8797/15 e moldada anatomicamente com espes-
sura média de 50 mm. Profundidade mínima de 460 mm e largura mínima de 490 
mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas 
arredondadas. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resis-
tentes a produtos químicos, fixada diretamente no chassi através de parafusos atar- 
raxantes. Revestimento: Revestimento em tecido 100% poliéster com peso 254 g (+/- 
5%) por metro quadrado, com solidez a luz, cor, ao pilling e flamabilidade autoextin- 
guível de acordo com a norma ABNT ou vinil (resina de policloreto de vinila com 
suporte têxtil de poliéster e algodão). Com costuras nas laterais do assento respec-
tivamente. Apoia-braços: Braço com estrutura fixa em formato de “T” fabricado por 
processo de injeção em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de vidro, 
conferindo assim características de resistência mecânica, abrasão e produtos quími-
cos, fixados diretamente no assento através de parafusos métricos. Dimensões ex-
ternas aproximadas de 260 x 70 mm. Estrutura fixa: Estrutura confeccionada em aço 
tubular redondo com 25,4 mm x 2,25 mm de espessura curvado a frio pneumatica-
mente em peça única soldados a placa do assento em aço estampado de 2,65 mm 
de espessura, com suporte fixado para fixação do assento e a lâmina do encosto 
com espessura de 4,75 mm vedado fixação do encosto diretamente no assento, to-
talmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento 
em pintura eletrostática, realizado por processo totalmente automatizada em tinta 
epóxi pó na cor preto liso, revestindo totalmente a estrutura com película de aproxi-
madamente 60/80 mícron, com propriedades de resistência a agentes químicos,com- 
pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e fosfato de ferro) curadas em estufa a 
220°. Base com 4 (quatro) deslizadores envolventes injetados em polipropileno preto.
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Poltrona com espaldar alto, assento e encosto constituído em concha única estrutu-
rado em madeira multilaminada moldada anatomicamente a quente com pressão de 
10 kgf/cm2, com espessura mínima de 12 mm; contracapa em peça única para en-
costo e assento confeccionada em madeira compensada com espessura mínima de 
6 mm, revestido em tecido courvin com costuras laterais dando ótimo acabamento. 
Encosto: Provido de superfície estofada em espuma laminada com densidade entre 
28/33 kg/m3 com espessura média de 70 mm. Largura mínima de 540 mm e altura 
mínima de 700 mm. Apoio de cabeça integrado com o encosto, fabricado em espuma 
laminada com densidade entre 28/33 kg/m3 com espessura média de 30mm. As-
sento: provido de superfície estofada em espuma laminada com formato anatômico 
e densidade entre 45/55 kg/m3 com espessura média de 80 mm. Profundidade mí-
nima de 440 mm e largura mínima de 540 mm. Revestimento: assento/encosto em 
tecido courvin com peso 450 g (+/- 5%) por metro quadrado, com solidez a luz, cor, 
ao pilling e flamabilidade autoextinguível, com suporte têxtil de poliéster e algodão. 
Com costuras no centro e duplas nas laterais respectivamente. Apoia-braço: Braço 
com estrutura fabricada em formato anatômico em corpo de alumínio polido com es-
pessura de 4 mm, medindo 380 mm de comprimento e 55 mm de largura, fixados na 
estrutura do assento e encosto através de parafusos métricos. Possui apoia-braço 
injetado em poliuretano integral-skin semirrígido na parte superior da estrutura do
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braço na cor preto. Medidas externas aproximadas de 280 x 55 mm. Mecanismo: 
Mecanismo de inclinação com sistemas de regulagem de tensão e altura. Conjuga
dos através de manipulo regulador e alavanca localizada do lado direito (posição 
sentada); Sistemas de inclinação e regulagem de assento e encosto são conjugados 
através do manipulo e alavanca reguladora localizado do lado esquerdo. O meca
nismo tem parte traseira acoplada com suporte para montagem de lâminas. Possui 
reclinação sincronizada do assento e encosto, assento de 1o à 12° e reclinação do 
encosto de 0o à 20° com ajuste em 4 posições, sistema antiimpacto e com regula
gem de tensão da mola através de manipulo localizada na lateral esquerda do as
sento. O mecanismo possui sistema de regulagem de altura por meio de alavanca 
localizada na lateral direita do assento. Regulagem de profundidade integrada ao 
mecanismo através de alavanca conjugada no lado esquerdo do assento com re
torno automático de posição por mola. Pistão: Pistão com regulagem de altura por 
acionamento a gás com 80 mm de curso aproximadamente, fabricado em tubo de 
aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática 
realizado por processo totalmente automatizado em tinta epóxi pó na cor preto liso, 
revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons 
com propriedades de resistência e agentes químicos, com prétratamento antifer 
ruginoso. Bucha guia injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência 
ao desgaste e calibrada individualmente com precisão de 0,03 mm. Pistão a gás para 
regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao 
tubo central através de porca rápida. O movimento de giro da coluna é sobre ro
lamento de esfera tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste 
e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Seu sistema preciso de acopla
mento ao mecanismo e a base dáse através de cone morse, o que confere facilidade 
para montagem e casos eventuais de manutenção. Capa telescópica de 03 ele
mentos, injetada em polipropileno texturizado que proporciona ótimo acaba
mento e proteção à coluna central, sendo elemento de ligação estética entre a base 
e o mecanismo. Base: Base giratória com diâmetro de 700 mm, produzida por pro
cesso de injeção em alumíniocom acabamento polido, composta por cinco patas 
de alumínio fundido e polido, resistência mecânica, conferindo assim característi
cas de resistência a abrasão e produtos químicos. Seu sistema preciso de acopla
mento a coluna central dáse através de cone morse, o queconfere facilidade 
para montagem e casos eventuais de manutenção com alojamento para rodí
zios que dispensam o uso de buchas com eixo vertical em aço trefilado de 11 mm, 
dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e resistência na 
base evitando a queda do mesmo. Rodízios: Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de 
diâmetro injetadas em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com aditivo anti 
ultravioleta e modificador de impacto, banda de rodagem macia. A roda tem cores 
diferentes no centro e na banda de rodagem. Material flexível poliuretano, próprio 
para pisos frios, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e 
eixo horizontal também em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 8 mm. O eixo 
vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita o acoplamento fácil e seguro 
à base. Este tipo de rodízio é recomendado para o uso sobre pisos revestidos de 
pedra, madeira, cerâmica e quaisquer outros não cobertos por carpete ou similares. 
Juntamente com a proposta de preços deverão ser apresentados pela licitante parti
cipante os seguintes documentos sob pena de desclassificação: 1  Catálogo ou de
senho ilustrativo de cada item do lote cotado, que deverão conter, no mínimo, marca, 
modelo, fabricante e especificação técnica. 2  Laudo ou Relatório de desempenho 
do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 8094/1983   Material 
metálico revestido e não revestido  Corrosão por exposição à névoa salina, em cor
pos de prova que contenham uniões soldadas, com resultados de prova equivalentes 
a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 46283:2015) e dO/tO para empo 
lamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do pro
duto de, no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 8095/2015   Exposição à 
umidade saturada, com resultados de prova equivalentes a RiO para enferrujamento 
(padrão ABNT NBR ISO 46283:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 
5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 600 ho
ras (25 ciclos) conforme norma NBR 8096/1983   Material metálico revestido e não 
revestido   Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre. NBR 10443:2008  Laudo 
ou certificado de conformidade acreditado pelo INMETRO atestando que os 
produtos atendem os requisitos de pintura (espessura da película seca sobre super
fície rugosa), com resultado de espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 
11003:2009  Laudo ou certificado de conformidade emitido por laboratório acredi
tado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos de determi
nação da aderência do processo de pintura, com resultado inferior a 1% de área 
destacada (GrO). 3   Quanto aos itens cuja atividade de fabricação ou industrializa
ção se enquadra no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, a 
saber, todos os itens deste certame, o licitante deve apresentar o comprovante de 
inscrição no Cadastro Técnico Federal do IBAMA do fabricante, comprovando sua 
regularidade com a autarquia através de Certificado de Regularidade de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo 
artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.4   Apresentar Laudo ou Relatório NR 
17: Norma do Ministério do Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das 
condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de 

______ modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. O
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Laudo ou Relatório apresentado deve ser emitido por Médico do Trabalho, Enge
nheiro de Segurança do Trabalho, Ergonomista ou profissional legalmente habilitado 
associados pela ABERGO   Associação Brasileira de Ergonomia. 5  Licença de 
Operação (LO) do Fabricante do(s) Produto(s): Deverá ser apresentado documento 
emitido por órgão estadual e/ou municipal competente, dentro da validade, atestando 
que o fabricante possui autorização para a produção dos mobiliários, objeto do cer
tame. Caso a empresa classificada não seja a fabricante, apresentar documento que 
comprove que o fabricante do(s) produto(s) possui tal licença. 6  Apresentar certifi
cado de garantia, com firma reconhecida em cartório ou por assinatura digital, assi
nada por responsável devidamente constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 
(cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação, excluindo os originados pelo 
mau uso ou desgaste natural das peças. 7  Declaração de assistência técnica “in 
loco”, com firma reconhecida em cartório ou por assinatura digital, assinada por res
ponsável devidamente constituído e comprovado, informando que prestará a devida 
assistência em até 48 horas após a solicitação por escrito do solicitante.
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Poltrona com espaldar médio, assento e encosto constituído em concha única estru
turado em madeira multilaminada moldada anatomicamente a quente com pressão 
de 10 kgf/cm2, com espessura mínima de 12 mm; Contracapa em peça única para 
encosto e assento confeccionada em madeira compensada com espessura mínima 
de 6 mm, revestido em tecido courvin com costuras laterais dando ótimo acaba
mento. Encosto: Provido de superfície estofada em espuma laminada com densidade 
entre 28/33 kg/m3 com espessura média de 70 mm. Largura mínima de 540 mm e 
altura mínima de 540 mm. Assento: Provido de superfície estofada em espuma lami
nada com formato anatômico e densidade entre 45/55 kg/m3 com espessura média 
de 80 mm. Profundidade mínima de 440 mm e largura mínima de 540 mm. Revesti
mento: Assento/encosto em tecido courvin com peso 450 g (+/ 5%) por metro qua
drado, com solidez a luz, cor, ao pilling e flamabilidade autoextinguível, com su
porte têxtil de poliéster e algodão. Com costuras no centro e duplas nas laterais 
respectivamente. Apoiabraços: Braço com estrutura fabricada em formato anatô
mico em corpo de alumínio polido com espessura de 4 mm, medindo 380 mm de 
comprimento e 55 mm de largura, fixados na estrutura do assento e encosto através 
de parafusos métricos. Possui apoiabraço injetado em poliuretano integralskin se 
mirrígido na parte superior da estrutura do braço na cor preto. Medidas externas 
aproximadas de 280 x 55 mm. Mecanismo: Mecanismo de inclinação com sistemas 
de regulagem de tensão e altura. Conjugados através de manipulo regulador e ala
vanca localizada do lado direito (posição sentada); Sistemas de inclinação e regula
gem de assento e encosto são conjugados através do manipulo e alavanca regula
dora localizado do lado esquerdo. Possui reclinação sincronizada do assento e en
costo, assento de 1° a 12° e reclinação do encosto de 0° a 20° com ajuste em 4 
posições, sistema antiimpacto e com regulagem de tensão da mola através de ma
nipulo localizada na lateral esquerda do assento. O mecanismo possui sistema de 
regulagem de altura por meio de alavanca localizada na lateral direita do assento. 
Pistão: Pistão com regulagem de altura por acionamento a gás com 80mm de curso 
aproximadamente, fabricado em tubo de aço de 50mm e 1,50 mm de espessura. 
Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automati
zado em tinta epóxi pó na cor preto liso, revestindo totalmente a estrutura com pelí
cula de aproximadamente 60 mícron com propriedades de resistência e agentes quí
micos, com prétratamento antiferruginoso. Bucha guia injetada em resina de enge
nharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente com 
precisão de 0,03 mm.Pistão a gás para regulagem de altura em conformidade com 
a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. O mo
vimento de giro da coluna é sobre rolamento de esfera tratadas termicamente garan
tindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rota
ção. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá se através de 
cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manu
tenção. Capa telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado que 
proporciona ótimo acabamento e proteção à coluna central, sendo elemento de liga
ção estética entre a base e o mecanismo. Base: Base giratória com diâmetro de 700 
mm, produzida por processo de injeção em alumínio com acabamento polido, com
posta por cinco patas de alumínio fundido e polido, resistência mecânica, conferindo 
assim características de resistência a abrasão e produtos químicos. Seu sistema 
preciso de acoplamento a coluna central dáse através de cone morse, o que confere 
facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção com alojamento para 
rodízios que dispensam o uso de buchas com eixo vertical em aço trefilado de 11 
mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e resistência 
na base evitando a queda do mesmo. Rodízios: Rodizio duplo, com rodas de 50 mm 
de diâmetro injetadas em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com aditivo anti 
ultravioleta e modificador de impacto, banda de rodagem macia. A roda tem cores 
diferentes no centro e na banda de rodagem. Material flexível poliuretano, próprio 
para pisos frios, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e 
eixo horizontal também em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 8 mm. O eixo
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vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita o acoplamento fácil e seguro 
à base. Este tipo de rodízio é recomendado para o uso sobre pisos revestidos de 
pedra, madeira, cerâmica e quaisquer outros não cobertos por carpete ou similares. 
Juntamente com a proposta de preços deverão ser apresentados pela licitante parti
cipante os seguintes documentos sob pena de desclassificação: 1  Catálogo ou de
senho ilustrativo de cada item do lote cotado, que deverão conter, no mínimo, marca, 
modelo, fabricante e especificação técnica. 2  Laudo ou Relatório de desempenho 
do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 8094/1983   Material 
metálico revestido e não revestido  Corrosão por exposição à névoa salina, em cor
pos de prova que contenham uniões soldadas, com resultados de prova equivalentes 
a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 46283:2015) e dO/tO para empo 
lamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do pro
duto de, no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 8095/2015   Exposição à 
umidade saturada, com resultados de prova equivalentes a RiO para enferrujamento 
(padrão ABNT NBR ISO 46283:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 
5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 600 ho
ras (25 ciclos) conforme norma NBR 8096/1983   Material metálico revestido e não 
revestido   Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre. NBR 10443:2008  Laudo 
ou certificado de conformidade acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos 
atendem os requisitos de pintura (espessura da película seca sobre superfície ru 
gosa), com resultado de espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009 
 Laudo ou certificado de conformidade emitido por laboratório acreditado pelo IN 
METRO atestando que os produtos atendem os requisitos de determinação da ade
rência do processo de pintura, com resultado inferior a 1% de área destacada (GrO). 
3   Quanto aos itens cuja atividade de fabricação ou industrialização se enquadra no 
Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, a saber, todos os itens 
deste certame, o licitante deve apresentar o comprovante de inscrição no Cadastro 
Técnico Federal do IBAMA do fabricante, comprovando sua regularidade com a au
tarquia através de Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente Polui 
doras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da 
Lei n° 6.938, de 1981.4   Apresentar Laudo ou Relatório NR17: Norma do Ministério 
do Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições de trabalho 
às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um 
máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. O Laudo ou Relatório apre
sentado deve ser emitido por Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Tra 
balho, Ergonomista ou profissional legalmente habilitado associados pela ABERGO 
Associação Brasileira de Ergonomia. 5  Licença de Operação (LO) do Fabricante 
do(s) Produto(s): Deverá ser apresentado documento emitido por órgão estadual 
e/ou municipal competente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui 
autorização para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a empresa 
classificada não seja a fabricante, apresentar documento que comprove que o fabri
cante do(s) produto(s) possui tal licença. 6  Apresentar certificado de garantia, com 
firma reconhecida em cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável 
devidamente constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra even
tuais defeitos de fabricação, excluindo os originados pelo mau uso ou desgaste na
tural das peças.  Declaração de assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida 
em cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente consti
tuído e comprovado, informando que prestará a devida assistência em até 48 horas 
após a solicitação por escrito do solicitante.
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SSAAPPAATTAASS  AANNTTIIDDEERRRRAAPPAANNTTEESS  EEMM  PPUU

Poltrona com espaldar médio, assento e encosto constituído em concha única estru
turado em madeira multilaminada moldada anatomicamente a quente com pressão 
de 10 kgf/cm2, com espessura mínima de 12 mm; Contracapa em peça única para 
encosto e assento confeccionada em madeira compensada com espessura mínima 
de 6 mm, revestido em tecido courvin com costuras laterais dando ótimo acaba
mento. Encosto: Provido de superfície estofada em espuma laminada com densidade 
entre 28/33 kg/m3 com espessura média de 70 mm. Largura mínima de 540 mm e 
altura mínima de 540 mm. Assento: Provido de superfície estofada em espuma lami
nada com formato anatômico e densidade entre 45/55 kg/m3 com espessura média 
de 80 mm. Profundidade mínima de 440 mm e largura mínima de 540 mm. Revesti
mento: Assento/encosto em tecido courvin com peso 450g (+/ 5%) por metro qua
drado, com solidez a luz, cor, ao pilling e flamabilidade autoextinguível, com suporte 
têxtil de poliéster e algodão. Com costuras no centro e duplas nas laterais respecti
vamente. Apoiabraços: Braço com estrutura fabricada em formato anatômico em 
corpo de alumínio polido com espessura de 4 mm, medindo 380 mm de comprimento 
e 55 mm de largura, fixados na estrutura do assento e encosto através de parafusos 
métricos. Possui apoiabraço injetado em poliuretano integralskin semirrígido na 
parte superior da estrutura do braço na cor preto. Medidas externas aproximadas de 
280 x 55 mm. Estrutura tipo “S” com balanço confeccionado em tubo de aço com 
31,75 X 1,90 mm curvados pneumaticamente e soldados a plataforma em chapa 2,65 
mm pelo sistema MIG, com revestimento cromado, 04 sapatas envolventes em poli 
propileno fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Variação máxima de
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5% nas medidas para mais ou para menos. Juntamente com a proposta de preços 
deverão ser apresentados pela licitante participante os seguintes documentos sob 
pena de desclassificação: 1 - Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote 
cotado, que deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante e especificação 
técnica. - Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas 
conforme norma NBR 8094/1983 -  Material metálico revestido e não revestido - Cor-
rosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que contenham uniões sol-
dadas, com resultados de prova equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão 
ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 
5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 
horas conforme norma NBR 8095/2015 -  Exposição à umidade saturada, com resul-
tados de prova equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 
4628-3:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou 
Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 600 horas (25 ciclos) conforme 
norma NBR 8096/1983 -  Material metálico revestido e não-revestido -  Corrosão por 
exposição ao dióxido de enxofre. NBR 10443:2008 - Laudo ou certificado de confor-
midade acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos 
de pintura (espessura da película seca sobre superfície rugosa), com resultado de 
espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009 - Laudo ou certificado de 
conformidade emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os 
produtos atendem os requisitos de determinação da aderência do processo de pin-
tura, com resultado inferior a 1% de área destacada (GrO). 3 -  Quanto aos itens cuja 
atividade de fabricação ou industrialização se enquadra no Anexo IIII  da Instrução 
Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, a saber, todos os itens deste certame, o 
licitante deve apresentar o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico Federal 
do IBAMA do fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia através de 
Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras 
de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981. 
4 -  Apresentar Laudo ou Relatório NR-17: Norma do Ministério do Trabalho que de-
termina os parâmetros de adaptação das condições de trabalho às características 
psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, 
segurança e desempenho eficiente. O Laudo ou Relatório apresentado deve ser emi-
tido por Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Ergonomista ou 
profissional legalmente habilitado associados pela ABERGO -  Associação Brasileira 
de Ergonomia. 5 - Licença de Operação (LO) do Fabricante do(s) Produto(s): De-
verá ser apresentado documento emitido por órgão estadual e/ou municipal compe-
tente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui autorização para a pro-
dução dos mobiliários, objeto do certame. Caso a empresa classificada não seja a 
fabricante, apresentar documento que comprove que o fabricante do(s) produto(s) 
possui tal licença. 6 - Apresentar certificado de garantia, com firma reconhecida em 
cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente constituído 
e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação, 
excluindo os originados pelo mau uso ou desgaste natural das peças. - Declaração 
de assistência técnica “in loco” , com firma reconhecida em cartório ou por assinatura 
digital, assinada por responsável devidamente constituído e comprovado, infor-
mando que prestará a devida assistência em até 48 horas após a solicitação por 
escrito do solicitante.
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Apoio de cabeça incorporado ao encosto, com revestimento em espuma anatômica 
de poliuretano e poliéster, sistema individual com ajuste de altura através de aciona-
mento automático, tipo catraca, sem necessidade de botões, curso mínimo de 40 
mm com vários estágios. Largura mínima de 290 mm e altura mínima de 160 mm. 
Encosto: Chassi interno fabricado por processo de injeção em polipropileno injetado 
estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente e ranhuras 
estruturais, também possui buchas metálicas insertadas para fixação da lâmina do 
encosto. Estofado com espuma em poliuretano flexível injetada isento de CFC, alta 
resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e 
ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com Densidade entre 
45 e 55 kg/m3, de acordo com a norma NBR-8537/15, NBR- 8619/15, NBR-8797/15 
e moldada anatomicamente com espessura média de 50 mm. Largura mínima de 
480 mm e altura mínima de 540 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em 
polipropileno texturizado e bordas arredondadas. De fácil limpeza, alta resistência 
mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos, fixada diretamente no 
chassi através de clic.Suporte do Encosto: Suporte com regulagem de altura, fabri-
cado em chapa de aço estampada com 6,35 mm de espessura, dotada de nervura 
estrutural de reforço, que confere alta resistência mecânica, não sendo a fixação do 
encosto executada no assento, mas ao mecanismo de comando dos ajustes da ca-
deira. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente auto-
matizado em tinta epóxi pó na cor preto liso, revestido totalmente a estrutura com 
película de aproximadamente 60/80 mícron com propriedades de resistência a agen-
tes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso, desengraxe e fosfato de ferro, cu- 
radas em estufa a 220°. Apoio lombar individual por meio de sistema automático, tipo
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catraca com curso mínimo de 70 mm e 07 (sete) posições de ajuste, este sistema 
não permite a extração total do encosto, o encosto proporciona adequado apoio à 
região lombar do usuário. O sistema de regulagem é fabricado em resina de enge
nharia poliamida de alta resistência mecânica e durabilidade com engates fáceis e 
precisos. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e 
bordas arredondadas. Assento: Chassi interno fabricado por processo de injeção em 
resina de engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de vidro, conferindo assim ca
racterísticas de resistência mecânica, abrasão e produtos químicos, possui interna
mente insertos metálicos que proporcionam resistência ao conjunto, ranhuras estru
turais, também possui buchas metálicas insertadas para fixação de mecanismos e 
braços. Sistema de deslizamento de assento acoplado ao assento através de guias 
tubulares em aço trefilado com 340 mm de profundidade, com acionador lateral em
butido para liberação e travamento através de molas com curso mínimo de 50 mm. 
Estofado com espuma em poliuretano flexível injetada, isento de CFC, alta resiliên 
cia, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, 
baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 45 e 55 
kg/m3, de acordo com a norma NBR 8537/15, NBR8619/15, NBR8797/15 e mol
dada anatomicamente com espessura média de 50 mm. Profundidade mínima de 
460 mm e largura mínima de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em 
polipropileno texturizado e borda frontal arredondada, para não prejudicar a circula
ção sanguínea dos membros inferiores do usuário, bem como pouca conformação 
em sua base, para facilitar a alternância postural do usuário durante o uso do pro
duto; Sendo de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes 
a produtos químicos, fixada com parafusos atarraxantes diretamente no chassi. 
Revestimento: Revestimento em tecido 100% poliéster com peso 254 g (+/ 5%) por 
metro quadrado, com solidez a luz, cor, ao pilling e flamabilidade autoextinguível de 
acordo com a norma ABNT ou vinil (resina de policloreto de vinila com suporte têxtil 
de poliéster e algodão). Com costuras nas laterais do assento e encosto respectiva
mente. Apoiabraços: Braço com altura ajustável por meio de acionamento de botão 
de pressão por mola localizado na parte lateral do corpo estrutural do braço, todo 
conjunto fabricado por processo de injeção em resina de engenharia poliamida (nylon 
6), com fibra de vidro, conferindo assim características de resistência mecânica, 
abrasão e produtos químicos, fixados diretamente no assento através de parafusos 
métricos. Possui regulagem vertical com 10 (dez) posições de ajuste com curso mí
nimo de 90 mm. Regulagem de distância interna dos apoia braços (abertura) com 
curso mínimo de 30 mm por apoiabraço com 05 (cinco) posições de ajuste com (total 
de abertura 60 mm), e regulagem de ângulo horizontal dos apoiabraços para (movi
mentação livre do antebraço do usuário em digitações) com 05 (cinco) posições de 
ajuste com (total de 50° graus) por apoiabraço. O sistema de regulagem é fabricado 
em resina de engenharia poliamida que confere alta resistência mecânica com en
gates fáceis e precisos, através de acionamento automático sem necessidade de 
botões ou manípulos. Medidas externas aproximadas de 240 x 100 mm. Mecanismo: 
Mecanismo sincronizado confeccionado em chapa de aço SAE 1020, placa de fixa
ção do mecanismo ao assento fabricado em chapa de aço estampada com 3 mm de 
espessura, fosfatizado e pintado com tinta em pó epóxi. Inclui um cone morse de 
travamento da coluna em alumínio injetado, ao qual destinase à reclinação de as
sento e encosto. Dotado de sistema automático com função de segurança de retorno 
do encosto (antiimpacto) em 5 pontos de bloqueio (posição inicial e final). Suporte 
para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 4 mm com alta resistência 
mecânica. Possui duas alavancas, uma do lado direito que possibilita a regulagem 
da altura do assento e uma do lado esquerdo para a inclinação do assento e encosto 
realizado na proporção 2:1. Esse mecanismo também dispõe de manipulo ergonô
mico frontal, que possibilita o ajuste do coeficiente elástico da mola helicoidal que 
tenciona o movimento de reclinação de assento e encosto, adaptando desse modo, 
a tensão do movimento de reclinação de assento e encosto ao biótipo do usuário, 
permitindo o uso da poltrona por biótipos distintos. Acabamento em pintura eletros 
tática realizado por processo totalmente automatizado em tinta epóxi pó na cor preto 
liso, revestindo totalmente a estrutura com propriedades de resistência a agentes 
químicos, com pré tratamento antiferruginoso, e capa de proteção envolvente inje
tada em polipropileno texturizado. O sistema de acoplamento da coluna central dá 
se através de cone Morse, facilitando a montagem e casos eventuais de manuten
ção. Pistão: com regulagem de altura por acionamento a gás com 130 mm de curso 
aproximadamente, fabricado em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. 
Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automati
zado em tinta epóxi pó na cor preto liso, revestindo totalmente a estrutura com pelí
cula de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência e agentes 
químicos, com pré tratamento antiferruginoso. Bucha guia injetada em resina de en
genharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente com 
precisão de 0,03 mm. Pistão a gás para regulagem de altura em conformidade com 
a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. O mo
vimento de giro da coluna é sobre rolamento de esfera tratadas termicamente garan
tindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rota 
ção. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dáse através de 
cone Morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manu 
tenção. Capa telescópica de 03 elementos, injetada em polipropileno texturizado que
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proporciona ótimo acabamento e proteção à coluna central, sendo elemento de liga
ção estética entre a base e o mecanismo. Base: Base giratória com estrutura arcada 
de cinco patas, com 700 mm de diâmetro, fabricada por processo de injeção em 
resina de engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de vidro e cônico central com 
anel metálico de contensão, conferindo assim características de resistência mecâ
nica, abrasão e produtos químicos. Alojamento para rodízios que dispensam o uso 
de buchas, eixo vertical em aço trefilado de 11 mm, dotado de anel elástico em aço 
que possibilita acoplamento fácil e resistência na base evitando a queda do mesmo. 
Rodízios: Rodizio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em resina de 
engenharia poliamida (nylon 6), com aditivo antiultravioleta e modificador de im
pacto, banda de rodagem macia. A roda tem cores diferentes no centro e na banda 
de rodagem. Material flexível poliuretano, próprio para pisos frios, eixo vertical em 
aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal também em aço 
trefilado 1010/1020 com diâmetro de 8 mm. O eixo vertical é dotado de anel elástico 
em aço que possibilita o acoplamento fácil e seguro à base. Este tipo de rodízio é 
recomendado para o uso sobre pisos revestidos de pedra, madeira, cerâmica e 
quaisquer outros não cobertos por carpete ou similares. Juntamente com a proposta 
de preços deverão ser apresentados pela licitante participante os seguintes docu
mentos sob pena de desclassificação: 1  Catálogo ou desenho ilustrativo de cada 
item do lote cotado, que deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante e 
especificação técnica. 2 conforme norma NBR 8094/1983   Material metálico reves
tido e não revestido  Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova 
que contenham uniões soldadas, com resultados de prova equivalentes a RiO para 
enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 46283:2015) e dO/tO para empolamento 
(padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, 
no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 8095/2015   Exposição à umidade 
saturada, com resultados de prova equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão 
ABNT NBR ISO 46283:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 
5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 600 ho
ras (25 ciclos) conforme norma NBR 8096/1983   Material metálico revestido e não 
revestido   Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre. NBR 10443:2008  Laudo 
ou certificado de conformidade acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos 
atendem os requisitos de pintura (espessura da película seca sobre superfície ru 
gosa), com resultado de espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009
 Laudo ou certificado de conformidade emitido por laboratório acreditado pelo IN 
METRO atestando que os produtos atendem os requisitos de determinação da ade
rência do processo de pintura, com resultado inferior a 1% de área destacada (GrO). 
3   Quanto aos itens cuja atividade de fabricação ou industrialização se en
quadra no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, a saber, 
todos os itens deste certame, o licitante deve apresentar o comprovante de inscrição 
no Cadastro Técnico Federal do IBAMA do fabricante, comprovando sua regulari
dade com a autarquia através de Certificado de Regularidade de Atividades Potenci
almente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, 
inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.4 Apresentar Laudo ou Relatório NR17: Norma 
do Ministério do Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições 
de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a propor
cionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. O Laudo ou Re
latório apresentado deve ser emitido por Médico do Trabalho, Engenheiro 
de Segurança do Trabalho, Ergonomista ou profissional legalmente habilitado asso
ciados pela ABERGO   Associação Brasileira de Ergonomia. 5   Apresentar o Certi
ficado de Conformidade NBR 13962:2018: Norma que estabelece os métodos para 
a determinação da estabilidade, resistência e durabilidade de cadeiras de escritório.
6  Licença de Operação (LO) do Fabricante do(s) Produto(s): Deverá ser apresen
tado documento emitido por órgão estadual e/ou municipal competente, dentro da 
validade, atestando que o fabricante possui autorização para a produção dos mobi
liários, objeto do certame. Caso a empresa classificada não seja a fabricante, apre
sentar documento que comprove que o fabricante do(s) produto(s) possui tal licença.
7  Apresentar certificado de garantia, com firma reconhecida em cartório ou por as
sinatura digital, assinada por responsável devidamente constituído e comprovado, 
de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação, excluindo os 
originados pelo mau uso ou desgaste natural das peças.
 Declaração de assistência técnica “in loco", com firma reconhecida em cartório ou 
por assinatura digital, assinada por responsável devidamente constituído e compro
vado, informando que prestará a devida assistência em até 48 horas após a solicita
ção por escrito do solicitante.
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Encosto: Chassi interno fabricado por processo de injeção em polipropileno injetado 
estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente e ranhuras 
estruturais, também possui buchas metálicas insertadas para fixação da lâmina do 
encosto. Estofado com espuma em poliuretano flexível injetada, isento de CFC, alta 
resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e 
ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com Densidade entre
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45 e 55 kg/m3, de acordo com a norma NBR-8537/15, NBR- 8619/15, NBR-8797/15 
e moldada anatomicamente com espessura média de 50 mm. Largura mínima de 
430 mm e altura mínima de 450 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em 
polipropileno texturizado e bordas arredondadas. De fácil limpeza, alta resistência 
mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos, fixada diretamente no 
chassi através de clic. Suporte do Encosto: Suporte com regulagem de altura, fabri-
cado em chapa de aço estampada com 6,35 mm de espessura, dotada de nervura 
estrutural de reforço, que confere alta resistência mecânica, não sendo a fixação do 
encosto executado no assento, mas ao mecanismo de comando dos ajustes da ca-
deira. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente auto-
matizado em tinta epóxi pó na cor preto liso, revestido totalmente a estrutura com 
película de aproximadamente 60/80 mícron com propriedades de resistência a agen-
tes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso, desengraxe e fosfato de ferro, cu-
radas em estufa a 220°. Apoio lombar individual por meio de sistema automático, tipo 
catraca com curso mínimo de 70 mm e 07 (sete) posições de ajuste, este sistema 
não permite a extração total do encosto, o encosto proporciona adequado apoio à 
região lombar do usuário. O sistema de regulagem é fabricado em resina de enge-
nharia poliamida de alta resistência mecânica e durabilidade com engates fáceis e 
precisos. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e 
bordas arredondadas. Assento: Chassi interno fabricado por processo de injeção em 
resina de engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de vidro, conferindo assim ca-
racterísticas de resistência mecânica, abrasão e produtos químicos, possui interna-
mente insertos metálicos que proporcionam resistência ao conjunto, ranhuras estru-
turais, também possui buchas metálicas insertadas para fixação de mecanismos e 
braços (opcionais). Estofado com espuma em poliuretano flexível injetada, isento de 
CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão. Com es-
puma em poliuretano flexível injetada, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência 
a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica 
e baixa deformação permanente com densidade entre 45 e 55 kg/m3, de acordo com 
a norma NBR-8537/15, NBR-8619/15, NBR- 8797/15 e moldada anatomicamente 
com espessura média de 50 mm. Profundidade mínima de 460 mm e largura mínima 
de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e 
bordas arredondadas. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e 
resistentes a produtos químicos, fixada diretamente no chassi através de parafusos 
atarraxantes. Revestimento: Revestimento em tecido 100% poliéster com peso 254 
g (+/- 5%) por metro quadrado, com solidez a luz, cor, ao pilling e flamabilidade au- 
toextinguível de acordo com a norma ABNT ou vinil (resina de policloreto de vinila 
com suporte têxtil de poliéster e algodão). Com costuras nas laterais do assento e 
encosto respectivamente. Apoia-Braços: Braço com altura ajustável por meio de 
acionamento de botão de pressão por mola localizado na parte lateral do corpo es-
trutural do braço, fabricado por processo de injeção em resina de engenharia polia-
mida (nylon 6), com fibra de vidro, conferindo assim características de resistência 
mecânica, abrasão e produtos químicos, fixados diretamente no assento através de 
parafusos métricos, regulagem vertical com curso de 90 mm e 10 (dez) posições de 
ajuste. Medidas externas aproximadas de 255 x 70 mm. O sistema de regulagem é 
fabricado em resina de engenharia poliamida que confere alta resistência mecânica 
com engates fáceis e precisos. Mecanismo: Mecanismo confeccionado em chapa de 
aço estampada de aproximadamente 3 mm, todo conjunto pintado com tinta epóxi 
pó, mecanismo robusto para adeiras operativas, proporciona inúmeras regulagens 
e conforto ao usuário. Suporte para encosto fabricado em chapa de aço estampada 
de 4 mm com alta resistência mecânica. Inclinação convencional com controle de 
duas alavancas, uma para a altura do assento e outra para o movimento do assento 
e da inclinação do encosto (para cada grau que o assento reclina, o encosto inclina 
dois graus), com sistema relax ao longo do curso de reclinação dotado de sistema 
back System. Esse mecanismo também dispõe de manipulo ergonômico frontal, que 
possibilita o ajuste do coeficiente elástico da mola helicoidal que tenciona o 
movimento de reclinação de assento e encosto, adaptando desse modo, a tensão do 
movimento de reclinação de assento e encosto ao biótipo do usuário, permitindo o 
uso da poltrona por biótipos distintos. Pistão: Pistão com regulagem de altura por 
acionamento a gás com 130 mm de curso aproximadamente, fabricado em tubo de 
aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática reali-
zado por processo totalmente automatizado em tinta epóxi pó na cor preto liso, re-
vestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons com 
propriedades de resistência e agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso.
Bucha guia injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao des-
gaste e calibrada individualmente com precisão de 0,03 mm. Pistão a gás para regu-
lagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo '
central através de porca rápida. O movimento de giro da coluna é sobre rolamento 
de esfera tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo 
atrito suavizando o movimento de rotação. Seu sistema preciso de acoplamento ao 
mecanismo e a base dá- se através de cone morse, o que confere facilidade para 
montagem e casos eventuais de manutenção. Capa telescópica de 03 elementos, 
injetada em polipropileno texturizado que proporciona ótimo acabamento e proteção 
à coluna central, sendo elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo.
Base: Base giratória com estrutura arcada de cinco patas, com 640 mm de diâmetro, 
fabricada por processo de injeção em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com

55

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
fibra de vidro e cônico central com anel metálico de contensão, conferindo assim 
características de resistência mecânica, abrasão e produtos químicos. Alojamento 
para rodízios que dispensam o uso de buchas, eixo vertical em aço trefilado de 11 
mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e resistência 
na base evitando a queda do mesmo. Rodízios: Rodizio duplo, com rodas de 50 mm 
de diâmetro injetadas em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com aditivo anti- 
ultravioleta e modificador de impacto, banda de rodagem macia. A roda tem cores 
diferentes no centro e na banda de rodagem. Material flexível poliuretano próprio 
para pisos frios, eixo vertical em aço trefilado com diâmetro de 11 mm e eixo hori-
zontal também em aço trefilado com diâmetro de 8 mm. 0  eixo vertical é dotado de 
anel elástico em aço que possibilita o acoplamento fácil e seguro à base. Este tipo 
de rodízio é recomendado para o uso sobre pisos revestidos de pedra, madeira, ce-
râmica e quaisquer outros não cobertos por carpete ou similares. Juntamente com a 
proposta de preços deverão ser apresentados pela licitante participante os seguintes 
documentos sob pena de desclassificação: 1 - Catálogo ou desenho ilustrativo 
de cada item do lote cotado, que deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabri-
cante e especificação técnica. 2 - Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, 
no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 8094/1983 -  Material metálico reves-
tido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova 
que contenham uniões soldadas, com resultados de prova equivalentes a RiO para 
enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO para empolamento 
(padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, 
no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 8095/2015 -  Exposição à umidade 
saturada, com resultados de prova equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão 
ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 
5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 600 ho-
ras (25 ciclos) conforme norma NBR 8096/1983 -  Material metálico revestido e não- 
revestido -  Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre. NBR 10443:2008 - Laudo 
ou certificado de conformidade acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos 
atendem os requisitos de pintura (espessura da película seca sobre superfície ru- 
gosa), com resultado de espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009 
- Laudo ou certificado de conformidade emitido por laboratório acreditado pelo IN- 
METRO atestando que os produtos atendem os requisitos de determinação da ade-
rência do processo de pintura, com resultado inferior a 1% de área destacada (GrO). 
3 -  Quanto aos itens cuja atividade de fabricação ou industrialização se enquadra no 
Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, a saber, todos os itens 
deste certame, o licitante deve apresentar o comprovante de inscrição no Cadastro 
Técnico Federal do IBAMA do fabricante, comprovando sua regularidade com a au-
tarquia através de Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente Polui- 
doras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da 
Lei n° 6.938, de 1981.4-Apresentar Laudo ou Relatório NR-17: Norma do Ministério 
do Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições de trabalho 
às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um 
máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. O Laudo ou Relatório 
apresentado deve ser emitido por Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança 
do Trabalho, Ergonomista ou profissional legalmente habilitado associados pela 
ABERGO -  Associação Brasileira de Ergonomia. 5 -  Apresentar o Certificado de 
Conformidade NBR 13962:2018: Norma que estabelece os métodos para a determi-
nação da estabilidade, resistência e durabilidade de cadeiras de escritório. 6 - Li-
cença de Operação (LO) do Fabricante do(s) Produto(s): Deverá ser apresentado 
documento emitido por órgão estadual e/ou municipal competente, dentro da vali-
dade, atestando que o fabricante possui autorização para a produção dos mobiliá-
rios, objeto do certame. Caso a empresa classificada não seja a fabricante, apresen-
tar documento que comprove que o fabricante do(s) produto(s) possui tal licença.
7 - Apresentar certificado de garantia, com firma reconhecida em cartório ou por as-
sinatura digital, assinada por responsável devidamente constituído e comprovado, 
de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação, excluindo os 
originados pelo mau uso ou desgaste natural das peças. - Declaração de assistência 
técnica “in loco” , com firma reconhecida em cartório ou por assinatura digital, assi-
nada por responsável devidamente constituído e comprovado, informando que pres-
tará a devida assistência em até 48 horas após a solicitação por escrito do solicitante.
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Encosto: Chassi interno fabricado por processo de injeção em polipropileno injetado 
estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente e ranhuras 
estruturais, também possui buchas metálicas insertadas para fixação da lâmina do 
encosto. Estofado com espuma em poliuretano flexível injetada, isento de CFC, alta 
resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e 
ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com Densidade entre 
45 e 55 kg/m3, de acordo com a norma NBR-8537/15, NBR- 8619/15, NBR-8797/15 
e moldada anatomicamente com espessura média de 50 mm. Largura mínima de 
430 mm e altura mínima de 450 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em 
polipropileno texturizado e bordas arredondadas. De fácil limpeza, alta resistência 
mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos, fixada diretamente no
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chassi através de clic. Suporte do Encosto: Suporte fixo fabricado em chapa de aço 
estampada com 6,35mm de espessura, dotada de nervura estrutural de reforço que 
confere alta resistência mecânica, não sendo a fixação do encosto executada no 
assento, mas a placa base da cadeira. Acabamento em pintura eletrostática reali
zado por processo totalmente automatizado em tinta epóxi pó na cor preto liso, re
vestido totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60/80 micron com 
propriedades de resistência a agentes químicos, com prétratamento antiferruginoso, 
desengraxe e fosfato de ferro, curadas em estufa a 220°. Capa de proteção e aca
bamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas. Assento: 
Chassi interno fabricado por processo de injeção em resina de engenharia poliamida 
(nylon 6), com fibra de vidro, conferindo assim características de resistência 
mecânica, abrasão e produtos químicos, possui internamente insertos metálicos que 
proporcionam resistência ao conjunto, ranhuras estruturais, também possui buchas 
metálicas insertadas para fixação de mecanismos e braços (opcionais). Estofado 
com espuma em poliuretano flexível injetada, isento de CFC, alta resiliência, alta 
resistência a propagação de rasgo, alta tensão. Com espuma em poliuretano flexível 
injetada, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta 
tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação perma
nente com densidade entre 45 e 55 kg/m3, de acordo com a norma NBR8537/15, 
NBR8619/15, NBR 8797/15 e moldada anatomicamente com espessura média de 
50 mm. Profundidade mínima de 460 mm e largura mínima de 490 mm. Capa de 
proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredonda
das. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a pro
dutos químicos, fixada diretamente no chassi através de parafusos atarraxantes. 
Revestimento: Revestimento em tecido 100% poliéster com peso 254 g (+/ 5%) por 
metro quadrado, com solidez a luz, cor, ao pilling e flamabilidade autoextinguível de 
acordo com a norma ABNT ou vinil (resina de policloreto de vinila com suporte têxtil 
de poliéster e algodão). Com costuras nas laterais do assento e encosto respectiva
mente. Apoiabraços: Braço com estrutura fixa fabricado por processo de injeção em 
resina de engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de vidro, conferindo assim ca
racterísticas de resistência mecânica, abrasão e produtos químicos, fixados direta
mente no assento através de parafusos métricos. Dimensões externas aproximadas 
de 260 x 70 mm. Estrutura fixa: Estrutura confeccionada em aço tubular redondo com 
25,4 mm x 2,25 mm de espessura curvado a frio pneumaticamente em peça única 
soldados a placa do assento em aço estampado de 2,65 mm de espessura, com 
suporte fixado para fixação do assento e a lâmina do encosto com espessura de 4,75 
mm vedado fixação do encosto diretamente no assento, totalmente soldada por sis
tema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática, 
realizado por processo totalmente automatizada em tinta epóxi pó na cor preto liso, 
revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60/80 micron, 
com propriedades de resistência a agentes químicos, com prétratamento antiferru
ginoso (desengraxe e fosfato de ferro) curadas em estufa a 220°. Base com 04 (qua
tro) deslizadores envolventes injetados em polipropileno preto. Juntamente com a 
proposta de preços deverão ser apresentados pela licitante participante os seguintes 
documentos sob pena de desclassificação: 1  Catálogo ou desenho ilustrativo de 
cada item do lote cotado, que deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante 
e especificação técnica. 2  Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no 
mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 8094/1983   Material metálico revestido 
e não revestido  Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que 
contenham uniões soldadas, com resultados de prova equivalentes a RiO para enfer 
rujamento (padrão ABNT NBR ISO 46283:2015) e dO/tO para empolamento (padrão 
ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mí
nimo, 1200 horas conforme norma NBR 8095/2015   Exposição à umidade saturada, 
com resultados de prova equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR 
ISO 46283:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo 
ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 600 horas (25 ciclos) con
forme norma NBR 8096/1983   Material metálico revestido e nãorevestido   Corro
são por exposição ao dióxido de enxofre. NBR 10443:2008  Laudo ou certificado de 
conformidade acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os re
quisitos de pintura (espessura da película seca sobre superfície rugosa), com resul 
tado de espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009  Laudo ou certi
ficado de conformidade emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando 
que os produtos atendem os requisitos de determinação da aderência do processo 
de pintura, com resultado inferior a 1% de área destacada (GrO). 3   Quanto aos 
itens cuja atividade de fabricação ou industrialização se enquadra no Anexo II da 
Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, a saber, todos os itens deste cer
tame, o licitante deve apresentar o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico 
Federal do IBAMA do fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia 
através de Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 
Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n°
6.938, de 1981. 4   Apresentar Laudo ou Relatório NR17: Norma do Ministério do 
Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições de trabalho às 
características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um má
ximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. O Laudo ou Relatório apre
sentado deve ser emitido por Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança 
do Trabalho, Ergonomista ou profissional legalmente habilitado associados pela
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ABERGO -  Associação Brasileira de Ergonomia. 5 -  Apresentar o Certificado de 
Conformidade NBR 13962:2018: Norma que estabelece os métodos para a determi-
nação da estabilidade, resistência e durabilidade de cadeiras de escritório,6 - Licença 
de Operação (LO) do Fabricante do(s) Produto(s): Deverá ser apresentado docu-
mento emitido por órgão estadual e/ou municipal competente, dentro da validade, 
atestando que o fabricante possui autorização para a produção dos mobiliários, ob-
jeto do certame. Caso a empresa classificada não seja a fabricante, apresentar do-
cumento que comprove que o fabricante do(s) produto(s) possui tal licença, 7 - Apre-
sentar certificado de garantia, com firma reconhecida em cartório ou por assinatura 
digital, assinada por responsável devidamente constituído e comprovado, de, no mí-
nimo, 5 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação, excluindo os originados 
pelo mau uso ou desgaste natural das peças. - Declaração de assistência técnica “in 
loco”, com firma reconhecida em cartório ou por assinatura digital, assinada por res-
ponsável devidamente constituído e comprovado, informando que prestará a devida 
assistência em até 48 horas após a solicitação por escrito do solicitante.
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Encosto: Chassi interno fabricado por processo de injeção em polipropileno injetado 
estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente e ranhuras 
estruturais, também possui buchas metálicas embutidas com alta resistência mecâ-
nica para fixação do encosto a estrutura da cadeira, provido de superfície estofado 
em espuma em poliuretano flexível injetada, isento de CFC, alta resiliência, alta re-
sistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga 
dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 50 e 55 kg/m3, de 
acordo com a norma NBR- 8537/15, NBR-8619/15, NBR-8797/15 e moldada 
anatomicamente com espessura média de 30 mm. Largura mínima de 420 mm e 
altura mínima de 320 mm. Na parte posterior do encosto fechamento com capa inje-
tada em resina polipropileno (PP), conferindo assim características de resistência 
mecânica, abrasão e produtos químicos. De fácil limpeza, alta resistência mecânica 
contra impactos e resistentes a produtos químicos, fixada diretamente no chassi atra-
vés de clic. Assento: Chassi interno fabricado por processo de injeção em polipropi-
leno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomica-
mente e ranhuras estruturais, também possui buchas metálicas embutidas com alta 
resistência mecânica, provida de superfície estofado em espuma em poliuretano fle-
xível injetada, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, 
alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 
permanente com densidade entre 50 e 55 kg/m3, de acordo com a norma NBR- 
8537/15, NBR-8619/15, NBR-8797/15 e moldada anatomicamente com espessura 
média de 30 mm. Profundidade mínima de 420 mm e largura mínima de 480 mm. Na 
parte inferior abaixo do assento fechamento com capa injetada em resina polipropi-
leno (PP), conferindo assim características de resistência mecânica, abrasão e pro-
dutos químicos. Revestimento: Assento/encosto em tecido 100% poliéster com peso 
254 g (+/- 5%) por metro quadrado, com solidez a luz, cor, ao pilling e flamabilidade 
autoextinguível de acordo com a norma ABNT ou vinil (resina de policloreto de vinila 
com suporte têxtil de poliéster e algodão). Estrutura: Composta por 4 pés, confecci-
onada em tubo de aço, com formato oblongo medindo 16 x 30 mm, curvado pneu-
maticamente formando um único conjunto. A ligação e estruturação das peças em 
tubo oblongo serão confeccionadas em tubo de aço com espessura da parede de 
1,20 mm. A estrutura de união do assento ao encosto possui na parte sob o assento 
seis furos com diâmetro de 9,0 mm, três em cada lado. O primeiro furo distanciado 
31 mm da parte frontal do tubo e os outros distanciados respectivamente, 100 mm e 
91 mm considerando o primeiro furo; Possui dois furos com diâmetro de 9,0 mm, um 
de cada lado, na parte superior da estrutura a 76 mm da extremidade, para fixar o 
encosto; A estrutura é soldado através do sistema MIG por 02 tubos na horizontal 
equidistantes entre si com diâmetro de 19,05 mm, com parede de 1,50 mm. Ponteiras 
deslizantes na base inferior dos pés, todo conjunto pintado em tinta epóxi pó, na cor 
preto liso por processo de Monovia de pintura automática e contínua com sistema de 
pré- tratamento por aspersão de fosfato de ferro, seguindo de secagem de ar aque-
cido a 220°.

UND 100 465,00 46.500,00
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CCAADDEEIIRRAA  FFIIXXAA  PPOOLLIIPPRROOPPIILLEENNOO  TTIIPPOO  44  PPÉÉSS  SSEEMM  BBRRAAÇÇOOSS

Encosto: Encosto moldado anatomicamente em polipropileno copolímero estrutu-
rado, com pigmento e aditivo anti-UV. Os acabamentos das bordas não apresentam 
saliências que podem acumular sujeira. Possui furações com formato simétricos para 
ventilação, que possibilitam melhor areação para o usuário; A fixação do encosto na 
estrutura será por meio de encaixe moldado no próprio encosto, com auxílio de dois 
plugs injetados, um em cada lado da estrutura, Plug de fixação injetado em polipro-
pileno copolímero, com corpo de 9 mm de diâmetro e cabeça oval, na mesma cor do 
encosto. Largura mínima de 440 mm e altura mínima de 250 mm, na cor a definir. 
Assento: Assento moldado anatomicamente em polipropileno copolímero estrutu-
rado, com pigmento e aditivo ANTI-UV. Os acabamentos das bordas não apresentam 
saliências que podem acumular sujeira ou determinar a postura incorreta e impedir 
o fluxo sanguíneo normal do usuário. Possui furações com formato simétrico para 
ventilação, que possibilitam melhor areação para o usuário; A fixação do assento na 
estrutura será por meio de 06 parafusos autoatarraxante, com o auxílio de 03 apoios 
centralizados. Profundidade mínima de 400 mm e largura mínima de 460 mm, na cor
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a definir. Estrutura: Estrutura composta por 4 pés, confeccionada em tubo de aço, 
com formato oblongo medindo 16 x 30 mm, curvado pneumaticamente formando um 
único conjunto. A ligação e estruturação das peças em tubo oblongo serão confecci
onadas em tubo de aço com espessura da parede de 1,20 mm. A estrutura de união 
do assento ao encosto possui na parte sob o assento seis furos com diâmetro de 9,0 
mm, três em cada lado. O primeiro furo distanciado 31 mm da parte frontal do tubo e 
os outros distanciados respectivamente, 100 mm e 91 mm considerando o primeiro 
furo. Possui dois furos com diâmetro de 9,0 mm, um de cada lado, na parte superior 
da estrutura a 76 mm da extremidade, para fixar o encosto; A estrutura é soldado 
através do sistema MIG por 02 tubos na horizontal equidistantes entre si com diâme
tro de 19,05 mm, com parede de 1,50 mm. Ponteiras deslizantes na base inferior dos 
pés, todo conjunto pintado em tinta epóxi pó, na cor alumínio por processo de Mono 
via de pintura automática e contínua com sistema de prétratamento por aspersão de 
fosfato de ferro, seguindo de secagem de ar aquecido a 220°. Juntamente com a 
proposta de preços deverão ser apresentados pela licitante participante os seguintes 
documentos sob pena de desclassificação: 1  Catálogo ou desenho ilustrativo de 
cada item do lote cotado, que deverão conter no mínimo marca, modelo, fabricante 
e especificação técnica. 2   Quanto aos itens cuja atividade de fabricação ou indus
trialização se enquadra no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 
03/12/2009, a saber, todos os itens deste certame, o licitante deve apresentar o com
provante de inscrição no Cadastro Técnico Federal do IBAMA do fabricante, compro
vando sua regularidade com a autarquia através de Certificado de Regularidade de 
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, ins
tituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981. 3   Apresentar Laudo ou 
Relatório NR17: Norma do Ministério do Trabalho que determina os parâmetros de 
adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos traba
lhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho 
eficiente. O Laudo ou Relatório apresentado deve ser emitido por Médico do 
Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Ergonomista ou profissional legal
mente habilitado associados pela ABERGO   Associação Brasileira de Ergonomia.
4  Licença de Operação (LO) do Fabricante do(s) Produto(s): Deverá ser apresen
tado documento emitido por órgão estadual e/ou municipal competente, dentro da 
validade, atestando que o fabricante possui autorização para a produção dos mobi
liários, objeto do certame. Caso a empresa classificada não seja a fabricante, apre
sentar documento que comprove que o fabricante do(s) produto(s) possui tal licença.
5  Apresentar certificado de garantia, com firma reconhecida em cartório ou por as
sinatura digital, assinada por responsável devidamente constituído e comprovado, 
de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação, excluindo os 
originados pelo mau uso ou desgaste natural das peças.  Declaração de assistência 
técnica “in loco” , com firma reconhecida em cartório ou por assinatura digital, assi
nada por responsável devidamente constituído e comprovado, informando que pres
tará a devida assistência em até 48 horas após a solicitação por escrito do solicitante.
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CCAADDEEIIRRAA  UUNNIIVVEERRSSIITTÁÁRRIIAA  PPOOLLIIPPRROOPPIILLEENNOO  PPRRAANNCCHHEETTAA  FFIIXXAA  EE  GGRRAADDIILL

Estrutura: Confeccionada em tubo de aço mecânico oblongo curvado medindo apro
ximadamente 16 x 30 x 1,2 mm unidos por duas barras paralelas em tubo com apro
ximadamente 19,05 x 1,5 mm de diâmetro, soldados pelo sistema solda MIG, confe
rindo acabamento em todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura 
eletrostática epóxi pó na cor preta curada em estufa a 220° graus. Sapatas em poli 
propileno fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Fixação do assento 
e encosto com parafusos com rosca métrica. Na parte inferior porta livros com estru
tura em aramado confeccionado em ferro trefilado redondo com diâmetro mínimo de 
3/16" e travessas de sustentação fabricadas em ferro trefilado redondo com diâmetro 
mínimo de 3/16” (trama máxima de 11 cm) tudo unido pelo sistema de solda MIG. 
Adicionada junto aos 4 pés da cadeira, abaixo do assento e fixado a estrutura através 
de parafusos métricos. O vão frontal de abertura para colocação de objetos é de no 
mínimo 190 mm, anteparo na parte posterior e nas laterais com finalidade de evitar 
a queda de objetos ao chão. Acabamento em pintura eletrostática, realizado por pro
cesso totalmente automatizado em tinta em pó, revestindo totalmente a estrutura 
com película de aproximadamente 60/80 mícron, com propriedades de resistência a 
agentes químicos, com prétratamento antiferruginoso (desengraxe e fosfato de 
ferro) curadas em estufa a 220°. Assento: Moldado anatomicamente em polipropileno 
copolímero estruturado, com pigmento e aditivo antiUV. Os acabamentos das bor
das não apresentam saliências que podem acumular sujeira ou determinar a postura 
incorreta e impedir o fluxo sanguíneo normal do usuário. Possui furações com for
mato simétrico para ventilação, que possibilitam melhor areação para o usuário. A 
fixação do assento na estrutura será por meio de 06 parafusos atarraxantes com o 
auxílio de 03 apoios centralizados. Profundidade mínima de 400 mm e largura mí
nima de 460 mm, na cor a definir. Encosto: Moldado anatomicamente em polipropi
leno copolímero estruturado, com pigmento e aditivo antiUV. Os acabamentos das 
bordas não apresentam saliências que podem acumular sujeira. Possui furações 
com formatos simétricos para ventilação, que possibilitam melhor areação para o 
usuário. A fixação do encosto na estrutura será por meio de encaixe moldado no 
próprio encosto, com auxílio de dois plugs injetados, um em cada lado da estrutura, 
plug de fixação injetado em polipropileno copolímero, com corpo de 9 mm de diâme
tro e cabeça oval, na mesma cor do encosto. Largura mínima de 440 mm e altura
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mínima de 250 mm, na cor a definir. Prancheta: Braço em tubo de aço mecânico 
oblongo curvado medindo aproximadamente 16 x 30 x 1,2 mm unidos por dois tubos 
de aço redondo de 15,87 x 1,5 mm. Na parte lateral superior do braço, tubo de aço 
mecânico oblongo curvado medindo aproximadamente 16 x 30 x 1,2 mm para fixação 
da prancheta, todo conjunto unido pelo sistema de solda MIG. Prancheta confeccio
nada em MDP de 18 mm com acabamento em perfil de PVC em todo perímetro. 
Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó 
com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra 
de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 220°. Todo sis
tema de fixação da prancheta feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não 
serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as par
tes em MDP, possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem 
causar dano ao mesmo. Juntamente com a proposta de preços deverão ser apre
sentados 1 peia licitante participante os seguintes documentos sob pena de desclas
sificação: 1  Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, que de
verão conter no mínimo marca, modelo, fabricante e especificação técnica. 2 
Quanto aos itens cuja atividade de fabricação ou industrialização se enquadra no 
Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, a saber, todos os itens 
deste certame, o licitante deve apresentar o comprovante de inscrição no Cadastro 
Técnico Federal do IBAMA do fabricante, comprovando sua regularidade com a au
tarquia através de Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente Polui 
doras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da 
Lei n° 6.938, de 1981.3Apresentar Laudo ou Relatório NR17: Norma do Ministério 
do Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições de trabalho 
às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um 
máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. O Laudo ou Relatório apre
sentado deve ser emitido por Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Tra 
balho, Ergonomista ou profissional legalmente habilitado associados pela ABERGO 
Associação Brasileira de Ergonomia. 4  Licença de Operação (LO) do Fabricante 
do(s) Produto(s): Deverá ser apresentado documento emitido por órgão estadual 
e/ou municipal competente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui 
autorização para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a empresa 
classificada não seja a fabricante, apresentar documento que comprove que o fabri
cante do(s) produto(s) possui tal licença. 5  Apresentar certificado de garantia, com 
firma reconhecida em cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável 
devidamente constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra even
tuais defeitos de fabricação, excluindo os originados pelo mau uso ou desgaste na
tural das peças. 6  Declaração de assistência técnica "in loco”, com firma reconhe
cida em cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente 
constituído e comprovado, informando que prestará a devida assistência em até 48 
horas após a solicitação por escrito do solicitante.
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PPOOLLTTRROONNAA  TTIIPPOO  AAUUDDIITTÓÓRRIIOO  CCOOMM  BBRRAAÇÇOOSS,,  AASSSSEENNTTOO  EE  EENNCCOOSSTTOO  BBAASSCCUU 
LLAANNTTEE,,  SSEEMM  PPRRAANNCCHHEETTAA

Estrutura: formada por base inferior em chapa de aço medindo 340x1,9mm de es
pessura, com furação para fixação no piso soldado a coluna vertical em chapa de 
aço formato de cunha com medidas aproximadas de 420/200 x 40 x 1,5 mm com 
chapa de fechamento em aço. Apoia braço com alma interna em aço e recoberto 
com poliuretano integral skin texturizado. Conjunto metálico soldado através do sis
tema MIG com encaixe do encosto e braços, sapatas na base para melhor perfor
mance sem criar atrito ao piso. Acabamento em pintura eletrostática, realizado por 
processo totalmente automatizada em tinta em pó, revestindo totalmente a estrutura 
com película de aproximadamente 60/80 mícron, com propriedades de resistência a 
agentes químicos, com prétratamento antiferruginoso (desengraxe e fosfato de 
ferro) curadas em estufa a 220°. Com sistema manual que permite rebatimento do 
assento quando o mesmo estiver em posição livre, o mesmo deve possuir limitador 
de curso de altura, e amortecimento da batida. Assento: chassi confeccionado em 
compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas 
compensada com 15 mm de espessura ou em polipropileno de alta resistência, por
cas e garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície esto
fada com espuma em poliuretano flexível injetada, isento de CFC, alta resiliência, 
alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa 
fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com Densidade entre 45 e 55 
kg/m3, de acordo com norma NBR8537/15, NBR8619/15, NBR8797/15 e moldada 
anatomicamente com espessura média de 100 mm Capa do assento em material 
sintético texturizado preto vacum formando blindagem dos mecanismos. Medidas 
mínimas: largura do assento 480 mm e profundidade 480 mm. Encosto: chassi con
feccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras 
selecionadas compensada com 15 mm de espessura ou em polipropileno de alta 
resistência, porcas e garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de 
superfície estofada com espuma em poliuretano flexível injetada, isento de CFC, alta 
resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e 
ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com Densidade entre 
45 e 55 kg/m3, de acordo com norma NBR8537/15, NBR8619/15, NBR8797/15 e 
moldada anatomicamente com espessura média de 80 mm. Capa do assento em 
material sintético texturizado preto vacum formando blindagem da estrutura de união
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do encosto com o assento. Na parte traseira do encosto carenagem em material 
plástico texturizado preto. Assento: Chassi confeccionado em compensado prensado 
a quente com lâminas a mescladas de madeiras compensada com 14 mm de espes
sura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície 
estofada em espuma injetada com no mínimo 80 mm de espessura densidade 50/60 
kg/m3. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em material plástico texturi
zado preto. Medidas mínimas: largura do encosto 480 mm e profundidade 480 mm. 
Apoio de braço: Estrutura fabricada em barra metálica, corpo de resina poliuretano 
(PU) integralskin cor preta, com mecanismo antipânico, produzido alumínio e con
fecções 45°, conferindo assim características de resistência mecânica, abrasão e 
produtos químicos. Base de apoio do braço em uma peça com aproximadamente 
360 x 80 mm de largura, injetada em poliuretano integral skin. Juntamente com a 
proposta de preços deverão ser apresentados pela licitante participante os seguintes 
documentos sob pena de desclassificação: 1  Catálogo ou desenho ilustrativo de 
cada item do lote cotado, que deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante 
e especificação técnica. 2  Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no 
mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 8094/1983   Material metálico revestido 
e não revestido  Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que 
contenham uniões soldadas, com resultados de prova equivalentes a RiO para enfer 
rujamento (padrão ABNT NBR ISO 46283:2015) e dO/tO para empolamento (padrão 
ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mí
nimo, 1200 horas conforme norma NBR 8095/2015   Exposição à umidade saturada, 
com resultados de prova equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR 
ISO 46283:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo 
ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 600 horas (25 ciclos) con
forme norma NBR 8096/1983   Material metálico revestido e nãorevestido   Corro
são por exposição ao dióxido de enxofre. NBR 10443:2008  Laudo ou certificado de 
conformidade acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os re
quisitos de pintura (espessura da película seca sobre superfície rugosa), com resul
tado de espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009  Laudo ou certi
ficado de conformidade emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando 
que os produtos atendem os requisitos de determinação da aderência do processo 
de pintura, com resultado inferior a 1% de área destacada (GrO). 3  Certificado 
Ambiental de Cadeia de Custódia   Referência FSC ou CERFLOR, que certifica a 
procedência da madeira de manejo florestal responsável ou de ref lorestamento.
4   Quanto aos itens cuja atividade de fabricação ou industrialização se enquadra no 
Anexo II da Instrução Normativa IBAMAn° 31, de 03/12/2009, a saber, todos os itens 
deste certame, o licitante deve apresentar o comprovante de inscrição no Cadastro 
Técnico Federal do IBAMA do fabricante, comprovando sua regularidade com a au
tarquia através de Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente Polui 
doras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da 
Lei n° 6.938, de 1981. 5   Apresentar o Certificado de Conformidade ABNT NBR 
15878:2011, norma que especifica os métodos de ensaio e os requisitos que deter
minam a resistência e a durabilidade estrutural de todos os tipos de assentos para 
espectadores, que são fixados ao piso e/ou paredes de forma permanente, seja na 
forma de bancos ou cadeiras simples. 6 Licença de Operação (LO) do Fabricante 
do(s) Produto(s): Deverá ser apresentado documento emitido por órgão estadual 
e/ou municipal competente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui 
autorização para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a empresa 
classificada não seja a fabricante, apresentar documento que comprove que o fabri
cante do(s) produto(s) possui tal licença. 7  Apresentar certificado de garantia, com 
firma reconhecida em cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável 
devidamente constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra even
tuais defeitos de fabricação, excluindo os originados pelo mau uso ou desgaste na
tural das peças.  Declaração de assistência técnica "in loco”, com firma reconhecida 
em cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente consti
tuído e comprovado, informando que prestará a devida assistência em até 48 horas 
após a solicitação por escrito do solicitante.
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PPRRAANNCCHHEETTAA  EESSCCAAMMOOTTEEÁÁVVEELL  PPAARRAA  PPOOLLTTRROONNAA  AAUUDDIITTÓÓRRIIOO  ((CCOOMM  SSEERRVVIIÇÇOO))

Prancheta: Escamoteável com sistema antipânico, injetada em PVC texturizado. Es
trutura com ranhura para apoio de canetas/ lápis na cor preta. Buchas metálicas para 
fixação no suporte de giro. Suporte de giro injetado blindado em liga de alumínio. 
Sistema de fechamento da prancheta auxiliado por sistema de mola e por gravidade. 
Quando fechada, esta prancheta fica embutida nas laterais das poltronas. Serviço de 
instalação 
incluso.

UND 60 365,00 21.900,00
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Estrutura: Confeccionada com base horizontal inferior em tubo de aço oblongo de 
aproximadamente 58 x 29 x 1,90 mm, com ponteiras nas extremidades e sapatas em 
polipropileno. Sapata niveladora com formato sextavado com diâmetro de 30 mm 
com rosca 5/16. Coluna vertical em tubo mecânico de aço oblongo de aproximada
mente 40 x 77 x 1,50 mm. Base horizontal em tubo mecânico retangular de aproxi
madamente 30 x 70 x 1,90 mm com plataformas estampadas em chapa de aço 2,65 
mm e suporte para fixação da lamina do encosto com espessura de 4,75 mm com

UND 7 3.335,00 23.345,00 ^
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alta resistência mecânica soldadas para montagem dos assentos e encostos. A união 
das bases laterais com a base horizontal superior é através de chapa de aço com 
espessura de 4,75 mm, fixado com parafusos M8 x 25 mm. Nas demais partes aca
bamento em solda MIG. Acabamento em pintura eletrostática, realizado por processo 
totalmente automatizada em tinta em pó, revestindo totalmente a estrutura com pelí
cula de aproximadamente 60/80 mícron, com propriedades de resistência a agentes 
químicos, com pré tratamento antiferruginoso (desengraxe e fosfato de ferro) curado 
em estufa a 220°. Encosto: Estrutura do encosto médio chassi interno fabricado por 
processo de injeção em polipropileno injetado estrutural de grande resistência me
cânica, conformado anatomicamente e ranhuras estruturais, também possui buchas 
metálicas insertadas para fixação da lâmina do encosto. Estofado com espuma em 
poliuretano flexível injetada, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propa
gação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa 
deformação permanente com Densidade entre 45 e 55 kg/m3, de acordo com a 
norma NBR8537/15, NBR8619/15, NBR 8797/15 e moldada anatomicamente com 
espessura média de 50 mm. Largura mínima de 430 mm e altura mínima de 450 mm. 
Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas ar
redondadas. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resisten
tes a produtos químicos, fixada diretamente no chassi através de clic. Haste de liga
ção ao assento e encosto através de lâmina de aço com aproximadamente 75 mm 
de largura x 6,35 mm de espessura, dotada de nervura estrutural de reforço que 
confere alta resistência mecânica, não sendo a fixação do encosto executada no 
assento, mas aos suportes da plataforma da estrutura. Acabamento em pintura ele
trostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta epóxi pó na cor 
preto liso, revestido totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60/80 
mícron com propriedades de resistência a agentes químicos, com prétratamento 
antiferruginoso, desengraxe e fosfato de ferro, curadas em estufa a 220°. Capa de 
proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredonda
das. Assento: Estrutura do assento chassi interno fabricado por processo de injeção 
em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de vidro, conferindo assim 
características de resistência mecânica, abrasão e produtos químicos, possui inter
namente insertos metálicos que proporcionam resistência ao conjunto, ranhuras es
truturais, também possui buchas metálicas insertadas para fixação de mecanismos 
e braços (opcionais). Estofado com espuma em poliuretano flexível injetada, isento 
de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão. Com 
espuma em poliuretano flexível injetada, isento de CFC, alta resiliência, alta resis
tência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga 
dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 45 e 55 kg/m3, de 
acordo com a norma NBR 8537/15, NBR8619/15, NBR8797/15 e moldada anato
micamente com espessura média de 50 mm. Profundidade mínima de 460 mm e 
largura mínima de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropi
leno texturizado e bordas arredondadas. De fácil limpeza, alta resistência mecânica 
contra impactos e resistentes a produtos químicos, fixada diretamente no chassi atra
vés de parafusos atarraxantes. Revestimento: Revestimento em tecido 100% poliés 
ter com peso 254g (+/ 5%) por metro quadrado, com solidez a luz, cor, ao pilling e 
flamabilidade autoextinguível de acordo com a norma ABNT ou vinil (resina de poli 
cloreto de vinila com suporte têxtil de poliéster e algodão) com costuras nas laterais 
do assento e encosto respectivamente.
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Encosto: Encosto moldado anatomicamente em polipropileno copolímero estrutu
rado, com pigmento e aditivo antiUV. Os acabamentos das bordas não apresentam 
saliências que podem acumular sujeira. Possui furações com formato simétricos para 
ventilação, que possibilitam melhor areação para o usuário; A fixação do encosto na 
estrutura será por meio de encaixe moldado no próprio encosto, com auxílio de dois 
plugs injetados, um em cada lado da estrutura, Plug de fixação injetado em polipro
pileno copolímero, com corpo de 9 mm de diâmetro e cabeça oval, na mesma cor do 
encosto. Largura mínima de 440 mm e altura mínima de 250 mm, na cor a definir. 
Assento: Assento moldado anatomicamente em polipropileno copolímero estrutu
rado, com pigmento e aditivo antiUV. Os acabamentos das bordas não apresentam 
saliências que podem acumular sujeira ou determinar a postura incorreta e impedir 
o fluxo sanguíneo normal do usuário. Possui furações com formato simétrico para 
ventilação, que possibilitam melhor areação para o usuário; A fixação do assento na 
estrutura será por meio de 06 parafusos autoatarraxante, com o auxílio de 03 apoios 
centralizados. Profundidade mínima de 400 mm e largura mínima de 460 mm, na cor 
a definir. Estrutura: Estrutura confeccionada com base horizontal inferior em tubo de 
aço oblongo de aproximadamente 58 x 29 x 1,90 mm, com ponteiras nas extremida
des e sapatas em polipropileno. Sapata niveladora com formato sextavado com diâ
metro de 30 mm com rosca 5/16. Coluna vertical em tubo mecânico de aço oblongo 
de aproximadamente 40 x 77 x 1,50 mm. Base horizontal em tubo mecânico retan
gular de aproximadamente 30 x 70 x 1,90 mm, soldados a 03 (três) plataforma supe
rior com 2,65 mm de espessura, para fixação dos assentos, todo conjunto soldado 
pelo processo de solda MIG. Estrutura assento e encosto confeccionada em tubo de 
aço, com formato oblongo medindo 16x30 mm, curvado pneumaticamente formando 
um único conjunto. A ligação e estruturação das peças em tubo oblongo serão con
feccionadas em tubo de aço com espessura da parede de 1,20 mm. A estrutura de
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união do assento ao encosto possui na parte sob o assento seis furos com diâmetro 
de 9,0 mm, três em cada lado. 0  primeiro furo distanciado 31 mm da parte frontal do 
tubo e os outros distanciados respectivamente, 100 mm e 91 mm considerando o 
primeiro furo. Possui dois furos com diâmetro de 9,0 mm, um de cada lado, na parte 
superior da estrutura a 76 mm da extremidade, para fixar o encosto; A estrutura é 
soldado através do sistema MIG por 02 tubos oblongo na horizontal equidistantes 
entre si com diâmetro de 16 x 30 mm, com parede de 1,20 mm. Acabamento em 
pintura eletrostática, realizado por processo totalmente automatizada em tinta em pó, 
revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60/80 mícron, 
com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferru- 
ginoso (desengraxe e fosfato de ferro) curadas em estufa a 220°. Ponteiras em poli- 
propileno nas extremidades e sapatas niveladoras fabricada por processo de injeção 
em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de vidro, conferindo assim 
características de resistência mecânica, abrasão e produtos químicos. Toda estrutura 
com acabamento na cor alumínio, soldas sem rebarbas e poros. Juntamente com a 
proposta de preços deverão ser apresentados pela licitante participante os seguintes 
documentos sob pena de desclassificação: 1 - Catálogo ou desenho ilustrativo de 
cada item do lote cotado, que deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante 
e especificação técnica. 2 - Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no 
mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 8094/1983 -  Material metálico revestido 
e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que 
contenham uniões soldadas, com resultados de prova equivalentes a RiO para enfer- 
rujamento (padrão ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO para empolamento (padrão 
ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mí-
nimo, 1200 horas conforme norma NBR 8095/2015-Exposição à umidade saturada, 
com resultados de prova equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR 
ISO 4628-3:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo 
ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 600 horas (25 ciclos) con-
forme norma NBR 8096/1983 -  Material metálico revestido e não-revestido -  Corro-
são por exposição ao dióxido de enxofre. NBR 10443:2008 - Laudo ou certificado de 
conformidade acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os re-
quisitos de pintura (espessura da película seca sobre superfície rugosa), com resul-
tado de espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009 - Laudo ou certi-
ficado de conformidade emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando 
que os produtos atendem os requisitos de determinação da aderência do processo 
de pintura, com resultado inferior a 1% de área destacada (GrO). 3 -  Quanto aos 
itens cuja atividade de fabricação ou industrialização se enquadra no Anexo II da 
Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, a saber, todos os itens deste cer-
tame, o licitante deve apresentar o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico 
Federal do IBAMA do fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia 
através de Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente 4 Poluidoras 
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 
6.938, de 1981. -  Apresentar Laudo ou Relatório NR-17: Norma do Ministério do 
Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições de trabalho às 
características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um má-
ximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. O Laudo ou Relatório apre-
sentado deve ser emitido por Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Tra- 
balho, Ergonomista ou profissional legalmente habilitado associados pela ABERGO 
-Associação Brasileira de Ergonomia. 5 - Licença de Operação (LO) do Fabricante 
do(s) Produto(s): Deverá ser apresentado documento emitido por órgão estadual 
e/ou municipal competente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui 
autorização para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a empresa 
classificada não seja a fabricante, apresentar documento que comprove que o fabri-
cante do(s) produto(s) possui tal licença. 6 - Apresentar certificado de garantia, com 
firma reconhecida em cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável 
devidamente constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra even-
tuais defeitos de fabricação, excluindo os originados pelo mau uso ou desgaste na-
tural das peças. - Declaração de assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida 
em cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente consti-
tuído e comprovado, informando que prestará a devida assistência em até 48 horas 
após a solicitação por escrito do solicitante.
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Estrutura com chassi monobloco em chapa de aço perfurada com laterais de reforço 
com cortes a laser de 2,65 mm de espessura dobrada em centro de dobra, formando 
um conjunto único, bordas arredondadas, todo conjunto fixado a longarina horizontal 
triangular através de parafusos métricos, pintados pelo sistema eletrostático. 
Estofado: assento/encosto confeccionado em compensado prensado a quente com 
lamina mesclada de madeira selecionada com espessura mínima de 10 mm, porca 
garras embutidas Ví, com alta resistência mecânica, provida de superfície estofado 
com espuma em poliuretano flexível injetada, isento de CFC, alta resiliência, alta 
resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fa-
diga dinâmica e baixa deformação permanente, assento com densidade entre 65 e 
75 kg/m3 e encosto com densidade entre 95 e 105 kg/m3, moldada anatomicamente 
com espessura média de 10 mm. Medidas aproximadas para cada assento de 480 x
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380 mm (L x P), e para cada encosto de 485 x 340 mm (L x A). Cada conjunto as- 
sento/encosto é fixado as longarinas em quatro pontos, paralelos, por parafusos mé-
tricos e porcas com rosca que possibilita maior facilidade na montagem e na 
desmontagem. Revestimento: assento/encosto em tecido courvin com peso 450g (+/- 
5%) por metro quadrado, com solidez a luz, cor, ao pilling eflamabilidade autoextin- 
guível de acordo com norma ABNT, ou vinil (resina de policloreto de vinila, plastifi- 
cante ftálico, estabilizante térmicoorganometálico, carga minerais e pigmentos), com 
suporte têxtil de poliéster e algodão. Braços: Estrutura formada por chapa de aço 
4,75mm de espessura cortada a laser, com abas para fixação no assento e no en-
costo, base escareada para melhor acabamento dos parafusos que fixam o apoio de 
braço, curvado em ferramenta de estampagem e dobrado em centro de dobra, Pos-
sui apoia- braços injetado em poliuretano semirrígido, na parte superior da estrutura 
do braço com largura mínima de 50 mm. Estrutura: Estrutura confeccionada com 
base horizontal inferior em tubo de aço oblongo de aproximadamente 58 x 29 x 1,90 
mm, com ponteiras nas extremidades e sapatas em polipropileno. Sapata niveladora 
com formato sextavado com diâmetro de 30 mm com rosca 5/16. Coluna vertical em 
tubo mecânico de aço oblongo de aproximadamente 40 x 77 x 1,50 mm. Base hori-
zontal em tubo mecânico retangular de aproximadamente 30 x 70 x 1,90 mm com 
plataformas estampadas em chapa de aço 2,65 para montagem dos assentos com 
alta resistência mecânica soldadas para montagem dos assentos e encostos. Aunião 
das bases laterais com a base horizontal superior é através de chapa de aço com 
espessura de 4,75 mm, fixado com parafusos M8 x 25 mm. Tratamento, União e 
Pintura das Peças Metálicas: Todos os componentes metálicos são submetidos a um 
processo de tratamento antiferruginoso, utilizando-se como base o fosfato orgânico, 
substancia que não gera efluência e resíduo, garantindo desta forma, um produto 
com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça, que evita pontos de 
oxidação induzidas a secagem. A união entre as peças metálicas é através de solda 
continua utilizando processo tipo MIG, com tratamento antiferruginoso, e pintura ele- 
trostática curada a 220° em epóxi pó na cor alumínio liso. Possui cabines móveis 
com troca de cor para pintura epóxi pó com tecnologia (Rollon/off), em estufa de 
polimerização tipo (ômega) de processo por convecção. Juntamente com a proposta 
de preços deverão ser apresentados pela licitante participante os seguintes docu-
mentos sob pena de desclassificação: 1- Catálogo ou desenho ilustrativo de cada 
item do lote cotado, que deverão conter no mínimo marca, modelo, fabricante e es-
pecificação técnica. 2 - Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mí-
nimo, 1200 horas conforme norma NBR 8094/1983 -  Material metálico revestido e 
não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que 
contenham uniões soldadas, com resultados de prova equivalentes a RiO para enfer- 
rujamento (padrão ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO para empolamento (padrão 
ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mí-
nimo, 1200 horas conforme norma NBR 8095/2015- Exposição à umidade saturada, 
com resultados de prova equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR 
ISO 4628-3:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo 
ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 600 horas (25 ciclos) con-
forme norma NBR 8096/1983 -  Material metálico revestido e não-revestido -  Corro-
são por exposição ao dióxido de enxofre. NBR 10443:2008 - Laudo ou certificado de 
conformidade acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os re-
quisitos de pintura (espessura da película seca sobre superfície rugosa), com resul-
tado de espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009 - Laudo ou certi-
ficado de conformidade emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando 
que os produtos atendem os requisitos de determinação da aderência do processo 
de pintura, com resultado inferior a 1% de área destacada (GrO). 3 -  Quanto aos 
itens cuja atividade de fabricação ou industrialização se enquadra no Anexo II da 
Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, a saber, todos os itens deste cer-
tame, o licitante deve apresentar o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico 
Federal do IBAMA do fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia 
através de Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 
Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n°
6.938, de 1981.4 -  Apresentar Laudo ou Relatório NR-17: Norma do Ministério do 
Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições de trabalho às 
características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um má-
ximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. O Laudo ou Relatório apre-
sentado deve ser emitido por Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Tra- 
balho, Ergonomista ou profissional legalmente habilitado associados pela ABERGO 
-Associação Brasileira de Ergonomia. 5 - Licença de Operação (LO) do Fabricante 
do(s) Produto(s): Deverá ser apresentado documento emitido por órgão estadual 
e/ou municipal competente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui 
autorização para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a empresa 
classificada não seja a fabricante, apresentar documento que comprove que o fabri-
cante do(s) produto(s) possui tal licença. 6 - Apresentar certificado de garantia, com 
firma reconhecida em cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável 
devidamente constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra even-
tuais defeitos de fabricação, excluindo os originados pelo mau uso ou desgaste na-
tural das peças. 7 - Declaração de assistência técnica “in loco", com firma reconhe- 
cida em cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
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constituído e comprovado, informando que prestará a devida assistência em até 48 
horas após a solicitação por escrito do solicitante.
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SOFANETE TIPO ESPERA ESTOFADO, EM AÇO CROMADO, COM 1 LUGAR
Estrutura interna do estofado em tubo de aço, com chapas metálicas dobradas com 
espessura mínima de 2,65 mm para união do conjunto, sodadas a requadro em tubo 
de aço quadrado de 25 x 25 x 0,9 mm, formando base de sustentação ao assento e 
encosto em quadro com tubos recortados a 45° e soldados pelo sistema MIG, provida 
de superfície em espuma de poliuretano flexível injetada com densidade entre 28/33 
kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 100 mm, possui acaba
mentos metálicos cromados. Estrutura formada por base de 4 pés em aço tubular de 
31,75 mm com espessura mínima de 1,20 mm com ponteiras em polipropileno para 
acabamento dos pés. Travessa de ligação na parte posterior do assento e encosto 
com tubo redondo com diâmetro de 31,75 mm com espessura mínima de 1,20 mm, 
na cor alumínio. Todo conjunto fixado por parafusos métricos, e acabamentos em 
polipropileno. Estrutura lateral em tubo elíptico 30 x 60 mm com espessura mínima 
de 1,90 mm, curvado pneumaticamente, fixado ao assento e encosto através de pa
rafusos com acabamento em polipropileno. Apoia braço lateral em tubo elíptico 20 x 
45 mm com espessura mínima de 1,50 mm, curvado pneumaticamente, e soldados 
pelo sistema MIG, e moldado anatomicamente com excelente resistência. Superfície 
confeccionada em poliuretano flexível semirrígido. Processo de cromagem feito por 
decapagem ácido sulfúrico 10%, neutralizador contra ferrugem, polimento mecânico, 
desengraxe químico 100% e banho de níquel de 20 a 25 minutos, camada de 18 a 
25 mícron, cromo de 45 a 60 sequndos; áqua quente a 100°.

UND 2 2.155,00 4.310,00
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SOFANETE TIPO ESPERA ESTOFADO, EM AÇO CROMADO, COM 2 LUGARES

Estrutura interna do estofado em tubo de aço, com chapas metálicas dobradas com 
espessura mínima de 2,65 mm para união do conjunto, sodadas a requadro em tubo 
de aço quadrado de 25 x 25 x 0,9 mm, formando base de sustentação ao assento e 
encosto em quadro com tubos recortados a 45° e soldados pelo sistema MIG, provida 
de superfície em espuma de poliuretano flexível injetada com densidade entre 28/33 
kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 100 mm, possui acaba
mentos metálicos cromados. Estrutura formada por base de 4 pés em aço tubular de 
31,75 mm com espessura mínima de 1,20 mm com ponteiras em polipropileno para 
acabamento dos pés. Travessa de ligação na parte posterior do assento e encosto 
com tubo redondo com diâmetro de 31,75 mm com espessura mínima de 1,20 mm, 
na cor alumínio. Todo conjunto fixado por parafusos métricos, e acabamentos em 
polipropileno. Estrutura lateral em tubo elíptico 30 x 60 mm com espessura mínima 
de 1,90 mm, curvado pneumaticamente, fixado ao assento e encosto através de pa
rafusos com acabamento em polipropileno. Apoia braço lateral em tubo elíptico 20 x 
45 mm com espessura mínima de 1,50 mm, curvado pneumaticamente, e soldados 
pelo sistema MIG, e moldado anatomicamente com excelente resistência. Superfície 
confeccionada em poliuretano flexível semirrígido. Processo de cromagem feito por 
decapagem ácido sulfúrico 10%, neutralizador contra ferrugem, polimento mecânico, 
desengraxe químico 100% e banho de níquel de 20 a 25 minutos, camada de 18 a 
25 mícron, cromo de 45 a 60 segundos; água quente a 100°.

UND 2 3.015,00 6.030,00
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SOFANETE TIPO ESPERA ESTOFADO, EM AÇO CROMADO, COM 3 LUGARES

Estrutura interna do estofado em tubo de aço, com chapas metálicas dobradas com 
espessura mínima de 2,65 mm para união do conjunto, sodadas a requadro em tubo 
de aço quadrado de 25 x 25 x 0,9 mm, formando base de sustentação ao assento e 
encosto em quadro com tubos recortados a 45° e soldados pelo sistema MIG, provida 
de superfície em espuma de poliuretano flexível injetada com densidade entre 28/33 
kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 100 mm, possui acaba
mentos metálicos cromados. Estrutura formada por base de 4 pés em aço tubular de 
31,75 mm com espessura mínima de 1,20 mm com ponteiras em polipropileno para 
acabamento dos pés. Travessa de ligação na parte posterior do assento e encosto 
com tubo redondo com diâmetro de 31,75 mm com espessura mínima de 1,20 mm, 
na cor alumínio. Todo conjunto fixado por parafusos métricos, e acabamentos em 
polipropileno. Estrutura lateral em tubo elíptico 30 x 60 mm com espessura mínima 
de 1,90 mm, curvado pneumaticamente, fixado ao assento e encosto através de pa
rafusos com acabamento em polipropileno. Apoia braço lateral em tubo elíptico 20 x 
45 mm com espessura mínima de 1,50 mm, curvado pneumaticamente, e soldados 
pelo sistema MIG, e moldado anatomicamente com excelente resistência. Superfície 
confeccionada em poliuretano flexível semirrígido. Processo de cromagem feito por 
decapagem ácido sulfúrico 10%, neutralizador contra ferrugem, polimento mecânico, 
desengraxe químico 100% e banho de níquel de 20 a 25 minutos, camada de 18 a 
25 mícron, cromo de 45 a 60 segundos; água quente a 100°.

UND 2 3.845,00 7.690,00
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SOFA1 LUGAR, ESPUMA ALTA DENSIDADE, PÉS EM ALUMÍNIO

Estrutura: Na parte posterior do encosto em MDF de 25 mm, fixado a estrutura pos
terior dos braços através de cantoneiras 30 x 30 mm. Encosto: confeccionado em 
MDF 8 mm de espessura, provida de superfície estofada em espuma laminada com 
densidade entre 28/33 kg/m3 com formato anatômico de 90 x 170 mm. Largura mí
nima de 600 mm e altura mínima de 370 mm. Assento: confeccionado em MDP 15 
mm de espessura, provida de superfície estofada em espuma laminada com espes
sura média de 160 mm. Profundidade mínima de 660 mm e largura mínima de 600

UND 2 1.960,00
c

3.920,00
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mm e espessura com densidade entre 28/33 kg/m3, fixado a caixa através de canto- 
neiras 30 x 30 mm não aparentes. Caixa: confeccionado em MDP 18/25 mm com 
altura de 180 mm e dimensões de 600 x 660 mm presas entre si por grampo de aço 
14x50mm. Braços: em caixa de madeira (tamburato) com largura mínima de 50 mm, 
provida de superfície estofada em espuma laminada com espessura média de 10 
mm e densidade entre 28/33 kg/m3. Revestimento: Todo conjunto estofado e reves-
tido em tecido couríssimo e courvin 100% poliéster com peso 450g (+/-5%) por metro 
quadrado, com solidez a luz, cor, ao pilling e flamabilidade autoextinguivel, com su-
porte têxtil de poliéster e algodão. Com costuras nas laterais respectivamente.
Base: composta por 4 pés em alumínio polido de 50 x 50 mm e 100 mm de altura, 
preso no conjunto de madeira por parafusos métricos, com feltro na parte inferior 
para evitar danos ao piso.
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SOFA 2 LUGARES, ESPUMA ALTA DENSIDADE, PÉS EM ALUMÍNIO

Estrutura: Na parte posterior do encosto em MDF de 25 mm, fixado a estrutura pos-
terior dos braços através de cantoneiras 30 x 30 mm. Encosto: confeccionado em 
MDF 8 mm de espessura, provida de superfície estofada em espuma laminada com 
densidade entre 28/33 kg/m3 com formato anatômico de 90 x 170 mm. Largura mí-
nima de 600 mm e altura mínima de 370 mm. Assento: confeccionado em MDP 15 
mm de espessura, provida de superfície estofada em espuma laminada com espes-
sura média de 160 mm. Profundidade mínima de 660 mm e largura mínima de 600 
mm e espessura com densidade entre 28/33 kg/m3, fixado a caixa através de canto-
neiras 30 x 30 mm não aparentes. Caixa: confeccionado em MDP 18/25 mm com 
altura de 180 mm e dimensões de 600 x 660 mm presas entre si por grampo de aço 
14 x 50 mm. Braços: em caixa de madeira (tamburato) com largura mínima de 50 
mm, provida de superfície estofada em espuma laminada com espessura média de 
10 mm e densidade entre 28/33 kg/m3. Revestimento: Todo conjunto estofado e re-
vestido em tecido couríssimo e courvin 100% poliéster com peso 450g [+1-5%) por 
metro quadrado, com solidez a luz, cor, ao pilling e flamabilidade autoextinguivel, 
com suporte têxtil de poliéster e algodão). Com costuras nas laterais respectiva-
mente. Base: composta por 06 pés em alumínio polido de 50x50 mm e 100 mm de 
altura, preso no conjunto de madeira por parafusos métricos, com feltro na parte in-
ferior para evitar danos ao piso.

UND 2 3.075,00 6.150,00
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SOFA 3 LUGARES, ESPUMA ALTA DENSIDADE, PÉS EM ALUMÍNIO

Estrutura: Na parte posterior do encosto em MDF de 25 mm, fixado a estrutura pos-
terior dos braços através de cantoneiras 30x30 mm. Encosto: confeccionado em 
MDF 8 mm de espessura, provida de superfície estofada em espuma laminada com 
densidade entre 28/33 kg/m3 com formato anatômico de 90x170 mm. Largura mínima 
de 600 mm e altura mínima de 370 mm. Assento: confeccionado em MDP 15 mm de 
espessura, provida de superfície estofada em espuma laminada com espessura mé-
dia de 160 mm. Profundidade mínima de 660 mm e largura mínima de 600 mm e 
espessura com densidade entre 28/33 kg/m3, fixado a caixa através de cantoneiras 
30x30 mm não aparentes. Caixa: confeccionado em MDP 18/25 mm com altura de 
180 mm e dimensões de 600 x 660 mm presas entre si por grampo de aço 14 x 50 
mm. Braços: em caixa de madeira (tamburato) com largura mínima de 50 mm, pro-
vida de superfície estofada em espuma laminada com espessura média de 10 mm e 
densidade entre 28/33 kg/m3. Revestimento: Todo conjunto estofado e revestido em 
tecido couríssimo e courvin 100% poliéster com peso 450g (+1-5%) por metro qua-
drado, com solidez a luz, cor, ao pilling e flamabilidade autoextinguivel, com suporte 
têxtil de poliéster e algodão. Com costuras nas laterais respectivamente. Base: com-
posta por 08 pés em alumínio polido de 50 x 50 mm e 100 mm de altura, preso no 
conjunto de madeira por parafusos métricos, com feltro na parte inferior para evitar 
danos ao piso.

UND 2 4.250,00 8.500,00
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SOFA 1 LUGAR, ESPUMA ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA EXTERNA EM AÇO 
INOX, PÉS EM ALUMÍNIO

Estrutura do Encosto: Confeccionado em MDF 6 mm de espessura, provida de su-
perfície estofada em espuma anatômica laminada de 110x200 mm com densidade 
entre 28/33 kg/m3. Altura mínima de 370 mm, e largura mínima de 700 mm. Conjunto 
estofado e revestido em tecido courvin na cor preto com costuras laterais. Assento: 
Confeccionado em MDP 15 mm de espessura provida de superfície estofada em 
espuma laminada de 700 x 700 mm com espessura média de 120 mm e densidade 
entre 28/33 kg/m3. Conjunto estofado e revestido em tecido courvin na cor preto com 
costuras laterais, fixado a caixa através de 02 cantoneiras 30 x 30 mm não aparentes. 
Caixa: Confeccionado em quadro MDP 18 mm com altura de 220 mm e dimensões 
de 700 x 660 mm presas entre si por grampo de aço 14 x 50 mm e revestido em 
tecido courvin na cor preto. Braços: confeccionado em MDP 25 mm de espessura, 
provida de superfície estofada em espuma laminada 650 x 570 mm com espessura 
média de 150 mm e densidade entre 28/33 kg/m3. Conjunto estofado e revestido em 
tecido courvin na cor preto com costuras laterais. Estrutura: Confeccionada em aço 
inox polido com 15 x 15 x 1,5 mm cortados em 45° e soldados com solda inox, que 
permite um fechamento total sem respingos e bolhas com perfeito acabamento (po-
limento). Na parte inferior, sapatas cromadas com base em nylon com regulagem de 
altura para nivelamento. Toda caixa, assento, encosto e braços são encaixados den-
tro da estrutura. Revestimento: Tecido courvin com peso 450 g (+1-5%) por metro

UND 2 4.670,00 9.340,00

(
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quadrado, com solidez a luz, cor, ao pilling e flamabilidade autoextinguível, com su
porte têxtil de poliéster e algodão. Juntamente com a proposta de preços deverão 
ser apresentados pela licitante participante os seguintes documentos sob pena de 
desclassificação: 1  Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, 
que deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante e especificação técnica.
2  Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas con
forme norma NBR 8094/1983   Material metálico revestido e não revestido  Corro
são por exposição à névoa salina, em corpos de prova que contenham uniões sol
dadas, com resultados de prova equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão 
ABNT NBR ISO 46283:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 
5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 
horas conforme norma NBR 8095/2015   Exposição à umidade saturada, com resul
tados de prova equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 
46283:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou 
Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 600 horas (25 ciclos) conforme 
norma NBR 8096/1983   Material metálico revestido e nãorevestido   Corrosão por 
exposição ao dióxido de enxofre. NBR 10443:2008  Laudo ou certificado de confor
midade acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos 
de pintura (espessura da película seca sobre superfície rugosa), com resultado de 
espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009  Laudo ou certificado de 
conformidade emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os 
produtos atendem os requisitos de determinação da aderência do processo de pin
tura, com resultado inferior a 1 % de área destacada (GrO). 3   Quanto aos itens cuja 
atividade de fabricação ou industrialização se enquadra no Anexo II da Instrução 
Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, a saber, todos os itens deste certame, o 
licitante deve apresentar o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico Federal 
do IBAMA do fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia através de 
Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras 
de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n" 6.938, de 1981. 
Apresentar Laudo ou Relatório NR17: Norma do Ministério do Trabalho que deter
mina os parâmetros de adaptação das condições de trabalho às características psi 
cofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, 
segurança e desempenho eficiente. O Laudo ou Relatório apresentado deve ser emi
tido por Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Ergonomista ou 
profissional legalmente habilitado associados pelaABERGO   Associação Brasileira 
de Ergonomia. 5   Apresentar o Certificado de Conformidade ABNT NBR 
15164:2004: norma que especifica as caraterísticas físico mecânicas de materiais 
para sofás, bem como estabelece os métodos para determinação de estabilidade, 
resistência e durabilidade, independentemente de seu desenho, materiais utilizados 
e processo de fabricação. 6  Licença de Operação (LO) do Fabricante do(s) Pro 
duto(s): Deverá ser apresentado documento emitido por órgão estadual e/ou munici
pal competente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui autorização 
para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a empresa classificada 
não seja a fabricante, apresentar documento que comprove que o fabricante do(s) 
produto(s) possui tal licença. 7  Apresentar certificado de garantia, com firma reco
nhecida em cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente 
constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra eventuais defeitos 
de fabricação, excluindo os originados pelo mau uso ou desgaste natural das peças. 
8  Declaração de assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida em cartório ou 
por assinatura digital, assinada por responsável devidamente constituído e compro
vado, informando que prestará a devida assistência em até 48 horas após a solicita
ção por escrito do solicitante.
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SOFA 2 LUGARES, ESPUMA ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA EXTERNA EM 
AÇO INOX, PÉS EM ALUMÍNIO

Estrutura do Encosto: Confeccionado em MDF 6 mm de espessura, provida de su
perfície estofada em espuma anatômica laminada de 110 x 200 mm com densidade 
entre 28/33 kg/m3. Altura mínima de 370 mm, e largura mínima de 700 mm. Conjunto 
estofado e revestido em tecido courvin na cor preto com costuras laterais. Assento: 
confeccionado em MDP 15 mm de espessura provida de superfície estofada em es
puma laminada de 700 x 700 mm com espessura média de 120 mm e densidade 
entre 28/33 kg/m3. Conjunto estofado e revestido em tecido courvin na cor preto com 
costuras laterais, fixado a caixa através de 02 cantoneiras 30 x 30 mm não aparentes. 
Caixa: confeccionado em quadro MDP 18 mm com altura de 220 mm e dimensões 
de 700 x 660 mm presas entre si por grampo de aço 14 x 50 mm e revestido em 
tecido courvin na cor preto. Braços: Confeccionado em MDP 25 mm de espessura, 
provida de superfície estofada em espuma laminada 650 x 570 mm com espessura 
média de 150 mm e densidade entre 28/33 kg/m3. Conjunto estofado e revestido em 
tecido courvin na cor preto com costuras laterais. Estrutura: Confeccionada em aço 
inox polido com 1 5 x 1 5 x 1 , 5  mm cortados em 45° e soldados com solda inox, que 
permite um fechamento total sem respingos e bolhas com perfeito acabamento (po
limento). Na parte inferior, sapatas cromadas com base em nylon com regulagem de 
altura para nivelamento. Toda caixa, assento, encosto e braços são encaixados den
tro da estrutura. Revestimento: Tecido courvin com peso 450 g (+/5%) por metro 
quadrado, com solidez a luz, cor, ao pilling e flamabilidade autoextinguível, com su
porte têxtil de poliéster e algodão. Juntamente com a proposta de preços deverão

UND 2 6.020,00 12.040,00
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ser apresentados pela licitante participante os seguintes documentos sob pena de 
desclassificação: 1 - Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, 
que deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante e especificação técnica.
2 - Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas con-
forme norma NBR 8094/1983 -  Material metálico revestido e não revestido - Corro-
são por exposição à névoa salina, em corpos de prova que contenham uniões sol-
dadas, com resultados de prova equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão 
ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 
5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 
horas conforme norma NBR 8095/2015 -  Exposição à umidade saturada, com resul-
tados de prova equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 
4628-3:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou 
Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 600 horas (25 ciclos) conforme 
norma NBR 8096/1983 -  Material metálico revestido e não-revestido -  Corrosão por 
exposição ao dióxido de enxofre. NBR 10443:2008 - Laudo ou certificado de confor-
midade acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos 
de pintura (espessura da película seca sobre superfície rugosa), com resultado de 
espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009 - Laudo ou certificado de 
conformidade emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os 
produtos atendem os requisitos de determinação da aderência do processo de pin-
tura, com resultado inferior a 1 % de área destacada (GrO). 3 -  Quanto aos itens cuja 
atividade de fabricação ou industrialização se enquadra no Anexo II da Instrução 
Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, a saber, todos os itens deste certame, o 
licitante deve apresentar o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico Federal 
do IBAMA do fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia através de 
Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras 
de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981. 
4 -  Apresentar Laudo ou Relatório NR-17: Norma do Ministério do Trabalho que de-
termina os parâmetros de adaptação das condições de trabalho às características 
psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, 
segurança e desempenho eficiente. O Laudo ou Relatório apresentado deve ser emi-
tido por Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Ergonomista ou 
profissional legalmente habilitado associados pela ABERGO -  Associação Brasileira 
de Ergonomia. 5 -  Apresentar o Certificado de Conformidade ABNT NBR 
15164:2004: norma que especifica as caraterísticas físico- mecânicas de materiais 
para sofás, bem como estabelece os métodos para determinação de estabilidade, 
resistência e durabilidade, independentemente de seu desenho, materiais utilizados 
e processo de fabricação. - Licença de Operação (LO) do Fabricante do(s) Pro- 
duto(s): Deverá ser apresentado documento emitido por órgão estadual elou munici-
pal competente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui autorização 
para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a empresa classificada 
não seja a fabricante, apresentar documento que comprove que o fabricante do(s) 
produto(s) possui tal licença. 7 - Apresentar certificado de garantia, com firma reco-
nhecida em cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente 
constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra eventuais defeitos 
de fabricação, excluindo os originados pelo mau uso ou desgaste natural das peças.
- Declaração de assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida em cartório ou 
por assinatura digital, assinada por responsável devidamente constituído e compro-
vado, informando que prestará a devida assistência em até 48 horas após a solicita-
ção por escrito do solicitante.
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SOFA 3 LUGARES, ESPUMA ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA EXTERNA EM 
AÇO INOX, PÉS EM ALUMÍNIO

Estrutura do Encosto: Confeccionado em MDF 6 mm de espessura, provida de su-
perfície estofada em espuma anatômica laminada de 110 x 200 mm com densidade 
entre 28/33 kg/m3. Altura mínima de 370 mm e largura mínima de 700 mm. Conjunto 
estofado e revestido em tecido courvin na cor preto com costuras laterais. Assento: 
Confeccionado em MDP 15 mm de espessura provida de superfície estofada em 
espuma laminada de 700x700 mm com espessura média de 120 mm e densidade 
entre 28/33 kg/m3. Conjunto estofado e revestido em tecido courvin na cor preto com 
costuras laterais, fixado a caixa através de 02 cantoneiras 30x30 mm não aparentes. 
Caixa: Confeccionado em quadro MDP 18 mm com altura de 220 mm e dimensões 
de 700 x 660 mm presas entre si por grampo de aço 14 x 50 mm e revestido em 
tecido courvin na cor preto. Braços: Confeccionado em MDP 25 mm de espessura, 
provida de superfície estofada em espuma laminada 650 x 570 mm com espessura 
média de 150 mm e densidade entre 28/33 kg/m3. Conjunto estofado e revestido em 
tecido courvin na cor preto com costuras laterais. Estrutura: Confeccionada em aço 
inox polido com 15 x 15 x 1,5 mm cortados em 45° e soldados com solda inox, que 
permite um fechamento total sem respingos e bolhas com perfeito acabamento (po-
limento). Na parte inferior, sapatas cromadas com base em nylon com regulagem de 
altura para nivelamento. Toda caixa, assento, encosto e braços são encaixados den-
tro da estrutura. Revestimento: Tecido courvin com peso 450 g (+/-5%) por metro 
quadrado, com solidez a luz, cor, ao pilling e flamabilidade autoextinguível, com su-
porte têxtil de poliéster e algodão. Juntamente com a proposta de preços deverão 
ser apresentados pela licitante participante os seguintes documentos sob pena de

UND 2 7.835,00 15.670,00
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desclassificação: 1 - Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, 
que deverão conter no mínimo marca, modelo, fabricante e especificação técnica.
2 - Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas con-
forme norma NBR 8094/1983 -  Material metálico revestido e não revestido - Corro-
são por exposição à névoa salina, em corpos de prova que contenham uniões sol-
dadas, com resultados de prova equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão 
ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 
5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 
horas conforme norma NBR 8095/2015 -  Exposição à umidade saturada, com resul-
tados de prova equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 
4628-3:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou 
Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 600 horas (25 ciclos) conforme 
norma NBR 8096/1983 -  Material metálico revestido e não-revestido -  Corrosão por 
exposição ao dióxido de enxofre. NBR 10443:2008 - Laudo ou certificado de confor-
midade acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos 
de pintura (espessura da película seca sobre superfície rugosa), com resultado de 
espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009 - Laudo ou certificado de 
conformidade emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os 
produtos atendem os requisitos de determinação da aderência do processo de pin-
tura, com resultado inferior a 1% de área destacada (GrO). 3 -  Quanto aos itens cuja 
atividade de fabricação ou industrialização se enquadra no Anexo II da Instrução 
Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, a saber, todos os itens deste certame, o 
licitante deve apresentar o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico Federal 
do IBAMA do fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia através de 
Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras 
de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981. 
-Apresentar Laudo ou Relatório NR-17: Norma do Ministério do Trabalho que deter-
mina os parâmetros de adaptação das condições de trabalho às características psi- 
cofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, 
segurança e desempenho eficiente. O Laudo ou Relatório apresentado deve ser emi-
tido por Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Ergonomista ou 
profissional legalmente habilitado associados pelaABERGO -  Associação Brasileira 
de Ergonomia. 5 -  Apresentar o Certificado de Conformidade ABNT NBR 
15164:2004: norma que especifica as caraterísticas físico- mecânicas de materiais 
para sofás, bem como estabelece os métodos para determinação de estabilidade, 
resistência e durabilidade, independentemente de seu desenho, materiais utilizados 
e processo de fabricação.6 - Licença de Operação (LO) do Fabricante do(s) Pro- 
duto(s): Deverá ser apresentado documento emitido por órgão estadual e/ou munici-
pal competente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui autorização 
para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a empresa classificada 
não seja a fabricante, apresentar documento que comprove que o fabricante do(s) 
produto(s) possui tal licença.7 - Apresentar certificado de garantia, com firma reco-
nhecida em cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente 
constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra eventuais defeitos 
de fabricação, excluindo os originados pelo mau uso ou desgaste natural das peças. 
8 - Declaração de assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida em 
cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente constituído 
e comprovado, informando que prestará a devida assistência em até 48 horas após 
a solicitação por escrito do solicitante

VALOR TOTAL R$ 1.433.940,00

Duque de Caxias, 10 de fevereiro de 2022.

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL
D£ M / 02/20 zz
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ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE ESPORTE E LAZERESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

ERRATA - HOMOLOGO E ADJUDICO
Onde se lê:

Processo n° 
Interessado n°

:013/000066/2020
: Ofício n° 211/SMG/2020

Modalidade de Licitação: Concorrência n° 016/2021

Assunto : Homologação

Objeto da Contratação : Contratação de empresa especializada para Reforma das 

Quadras das Praças 11 de Junho, Apoteose, Manoel Teles e Matriz.

CONCORRÊNCIA N° 016/2021

HOMOLOGO E ADJUDICO a presente Licitação referente ao processo administrativo n° 

013/000066/2020 na modalidade Concorrência n° 016/2021 , desta Prefeitura Municipal 

de Duque de Caxias, para que homologação e adjudicação nele referida produza seus 

efeitos jurídicos e legais, em favor da empresa TRZ ENGENHARIA EIRELI, inscrita no 

CNPJ n° 26.749.343/0001-47 no valor total de R$ 986.014,55 (Novecentos e oitenta e 

seis mil, quatorze reais e cinquenta e cinco centavos), em favor da empresa RR 

FORTES JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ n° 

16.622.365/0001-37, no valor de R$ 796.455,52 (Setecentos e noventa e seis mil, 

quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), tudo conforme 

documentação constante no processo.

Leia-se:

ERRATA - HOMOLOGO E ADJUDICO

Processo n° 
Interessado n°

:013/000066/2020
: Ofício n° 211/SMG/2020

Modalidade de Licitação: Concorrência n° 016/2021

Assunto : Homologação

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Objeto da Contratação : Contratação de empresa especializada para Reforma das 

Quadras das Praças 11 de Junho, Apoteose, Manoel Teles e Matriz.

CONCORRÊNCIA N° 016/2021

HOMOLOGO E ADJUDICO a presente Licitação referente ao processo administrativo n° 

013/000066/2020 na modalidade Concorrência n° 016/2021 , desta Prefeitura Municipal 

de Duque de Caxias, para que homologação e adjudicação nele referida produza seus 

efeitos jurídicos e legais, em favor da empresa TRZ ENGENHARIA EIRELI, inscrita no 

CNPJ n° 26.749.343/0001-47 no valor total de R$ 144.265,22 (Cento e quarenta e 

quatro mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos), em favor da 

empresa RR FORTES JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ n° 

16.622.365/0001-37, no valor de R$ 796.455,52 (Setecentos e noventa e seis mil, 

quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), tudo conforme 

documentação constante no processo.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 10 de Fevereiro de 2022.

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL

^  ^  ^  ^  ^  ig *

* VS >̂T<$ Sp’<̂>

Secretaria de 
Meio Ambiente e 
Proteção Animal

AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO

N° 001/2022

m »

im  

# k  

t m
P ro cesso  n° 019/000568/2021

O SECRETÁR IO  MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PR O TEÇÃO  ANI- 
MAL, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal 2.022 de 
30 de dezembro de 2006, concede a presente Autorização para Sup ressão  de Ve- 

4 0  getação n° 001/2022, a PREFE ITURA  DE DUQUE DE CAXIAS, inscrita no CN PJ 
sob o n° 29.138.328/0001-50, localizado na Rua Amazonas, Vila Santa Cruz, 3o Dis- 

trit0 do município de Duque de Caxias-RJ.

w  Objetivo: Trata-se de uma Autorização de Supressão de indivíduos arbóreos pre- 
dominantemente de leucenas, com a finalidade de trazer segurança para os tran- 
seuntes do município que utilizam os acessos, com uma área de 1.541,00 m2, locali- 

^  t  &  zado na Linha Vermelha, s/n° 1o Distrito de Duque de Caxias.-RJ.

Coordenadas Geográficas: Latitude 22° 47’ 56,05” S e Longitude 43° 18’ 30,37” O

Condições de validade gerais:

01. Publicar o comunicado do recebimento desta Autorização em jornal diário de 
i f i iW W  grande circulação no Estado, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de con- 

Qpo cessão desta licença, enviando cópias das publicações a SMMAPA, conforme deter- 
mina a Lei Estadual 2022/2006 e Decreto Municipal 5204/2007;

ô  |  02. Esta Autorização diz respeito aos aspectos ambientais e não exime o empreen-
(T*  dedor do atendimento às demais Licenças e Autorizações Federais, Estaduais e 

: jjg J lig  Municipais exigíveis por Lei;

, P A

Duoueoe W
C3XI3S

m

4 0

m

W
m »

iít i*

m
03. Esta Autorização não poderá sofrer qualquer alteração, nem ser plastificada, sob
pena de perder sua validade;

a  04.Original desta Autorização Ambiental ou cópia devidamente autenticada deve 
estar disponível no local da atividade licenciada para efeito de fiscalização;

áSÊjm  Esta Au to rização  é va lida até 25 de jane iro  de 2023, respeitadas as cond ições 
nela estabe lecidas, e é conced ida  com  base nos docum entos e in form a-

ções constantes do P ro ce sso  n° 019/000568/2021 e seus anexos.

« f f i l

/ w #
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Â.S.V. N° 001/2022 jjg p r ,
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ondições de validade específicas:

05. Manter na entrada da propriedade em local visível, placa informativa com as se- 
j| jP guintes características:

m  Confeccionada em folha de flandres e coluna de madeira;
• Medindo 1,20m de largura por0,70m de altura;

" ^  ® A dois metros do solo;
® Indicando a razão social, responsável técnico, números diversas licenças con-

cedidas pelos órgãos públicos federais, estaduais e municipais;

Não é permitido o depósito do material vegetal oriundo da poda ou corte em ater- 
^  o s  e/ou em mananciais hídricos;

7. Proceder à Supressão de Vegetação estritamente na área discriminada por esta 
autorização;

08. A SMMAPA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes, as 
medidas de controle e adequação, bem como, suspender ou cancelar esta autoriza-

jjl^jpW ção, caso ocorra:

• Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a ex- 
I  pedição da autorização;

® Graves riscos ambientais e de saúde;
■ v f y  •  Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;

4 0 b 09. Esta Autorização é pertinente a aspectos, cujos os parâmetros dimensionais es- 
ão contidos neste processo;

* -iSSSÊÊí Promover 0 salvamento da fauna nos períodos antecedentes e posteriores ao
1 5 3  desmatamento;

p l r f l i 11. Adotar medidas de controle, para evitar o transbordamento de material arbóreo 
j| j ||g  para as vias públicas, tais como cobertura da carga com lona e lavagem dos pneus 

^JP^dos veículos;

* V 1  *1 2 . Fica proibida a queima do material oriundo da limpeza nas áreas e locais especi- 
ficados (Lei Estadual N° 2.049/92);

Implantar dispositivos de proteção aos pedestres e sinalização para veículos, 
- ? 1 m  durante a realização da atividade, de modo a minimizar os riscos de acidentes;

m
|  -> Apresentar comprovação do destino dado ao material lenhoso removido da área;

I | | j  15. O material lenhoso oriundo da supressão de vegetação não poderá ser comerci-
3  alizado;

16. Proibir qualquer atividade ligada à captura ou caça de animais silvestres;

S 17. É proibido o uso do fogo e de produtos químicos de qualquer espécie para elimi-
nação de vegetação;

^  jg b  jg f c  4 * b  « f e
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FUNDEC

ATOS DO PRESIDENTE

FUNDEC -  Fundação de Apoio a Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, 
Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA N° 010/2022-PRES/FUNDEC O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE
APOIO À ESCOLA TÉCNICA, CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA, ESPORTE, LAZER, 
CULTURA E POLÍTICAS SOCIAIS DE 
DUQUE DE CAXIAS -  FUNDEC, no uso 
de suas atribuições legais, nos termos 
da Lei n° 1.873, de 25 de abril de 
2005, alterada pela Lei Municipal n° 
2.257, de 12 de maio de 2009.

RESOLVE:

Art. I o -  EXONERAR, com validade a contar de 01 de fevereiro de 2022, ANTONIO 
JORGE CHEREM, do cargo em Comissão de Assistente Administrativo, símbolo CC/3, do 
Gabinete da Presidência, nos termos do inciso II,  do artigo 9o, da Lei n.° 1.556/00 -  
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de Caxias.

Art. 2o -  A presente Portaria entra em vigor a partir de 01/02/2022, revogadas as 
disposições em contrário.

Art. 3o -  Proceda-se às comunicações de lei, registre-se e publique-se onde couber.

Duque de Caxias, J0 } de fevereiro de 2022.

m FunDe
W F  UMA «©VA HfSt

Av. Brigadeiro Lima e Silva, 131 -  Parque Duque

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL CEP 25085-131 -  Duque de Caxias 
_ Tel.: 21-2672-5650
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FUNDEC -  Fundação de Apoio a Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, 
Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS

ERRATA

O Presidente da FUNDEC - Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, 

Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias, no uso das suas atribuições 

legais, nos termos da Lei n° 1.873, de 25 de abril de 2005 e suas alterações, resolve tornar 

pública a Errata referente à Homologação da Inexigibilidade n° 001/2022, oriunda do 

procedimento administrativo n° 000.037/2022, nos seguintes termos:

Onde se lê:
FUNDAM ENTO LEGAL: Art. 2 5 ,1 da Lei Federal n° 8.666/93.

Leia-se:
FUNDAM ENTO LEGAL: Art. 25 da Lei Federal n° 8.666/93.

Duque de Caxias, 8 de fevereiro de 2022.

  FunDec Av. Brigadeiro Lima e Silva, 131 -  Parque Duque

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL CEP 25°85' 131
NMJío s  [tE 05 / 02./2O 2Z

X ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA OE DUQUE DE CAXIAS
FUNDEC -  Fundação de Apoio a Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, 
Cultura b  Políticas Sociais de Duque de Caxias

HOMOLOGO E RATIFICO

PROCESSO: 000.033/2022

OBJETO: Aquisição de equipamentos para atender às necessidades dos cursos de beleza ofertados 

por esta Fundação em suas Unidades de Ensino, conforme condições estabelecidas no Termo de 
Referência.

FUNDAMENTO LEGAL: A», 24. II da Lei Federal n° 8.666/93.

FAVORECIDO: DEI SE BARCELOS NOGUEIRA LTDA 

CNPJ: 38.220.451/0001-07
ENDEREÇO: Avenida de Santa Cruz, Realengo - Rio de Janeiro/RJ, CEP: 21.710-232 

VALOR GLOBAL: RS 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais).

Duque de Caxias, 10 de fevereiro de 2022.

Av. Brigadeiro Lima e Silva, 131 -  Parque Duque 
CEP 25085-131 -  Duque de Caxias 

Tel.: 21- 2672-5650
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PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS
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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
N°001/2022

A FUNDEC -  Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas 
Sociais de Duque de Caxias, Pessoa Jurídica de Direito Público, representada por Jonas dos Santos, de acordo 
com as atribuições que lhe são conferidas, em conformidade com a Lei Municipal n5 1.922 de 8 de dezembro 
de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n? 5.537 de 2 de fevereiro de 2009, e suas posteriores 
alterações, torna público que estão abertas as inscrições para o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-PSS, 
destinado a seleção para contratação, por tempo determinado, de pessoal e formação de cadastro reserva, 
com objetivo de atender as necessidades desta Fundação.

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. - A execução do Processo Seletivo Simplificado será de responsabilidade técnica e operacional da 
FUNDEC -  Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais 
de Duque de Caxias, em obediência as normas deste Edital e as Leis vigentes.
1.2. - O presente Edital será acompanhado e fiscalizado por meio da Comissão Especial do Processo Seletivo 
Simplificado n§ 001/2022, designado pela portaria n$ 013/2022 - FUNDEC.
1.3. - O Edital e seus anexos estarão disponíveis para consulta no seguinte sítio eletrônico: fundec.rj.gov.br, 
onde também serão divulgadas todas as informações sobre o processo seletivo, inclusive em relação as 
inscrições, classificação dos candidatos, dos recursos, seu resultado final, convocação e demais alterações.
1.4. - O Processo Seletivo destina-se a seleção de candidatos para contratação por tempo determinado de 
pessoal e formação de cadastro reserva de acordo com o quantitativo constante no anexo II deste Edital e, 
ainda, das que surgirem no decorrer do prazo de validade deste certame. O prazo de validade do presente 
certame será de 90 (noventa) dias.
1.5. - O Processo Seletivo Simplificado de que trata este Edital compreenderá etapa de caráter eliminatório 
e classificatório, mediante análise curricular, com sistema de pontuação objetivo.
1.6. - Por cadastro reserva entende-se o conjunto de candidatos classificados e relacionados na listagem que 
contém o resultado final do Processo Seletivo Simplificado.
1.7. - O cadastro reserva somente será aproveitado mediante abertura de novas vagas, nos respectivos 
cargos, observado o prazo de validade referenciado no item 1.4, do presente Edital.
1.8. - As eventuais retificações deste Edital serão publicadas em Boletim Oficial, sendo também 
disponibilizadas no sítio eletrônico mencionado no item 1.3.
1.9. - O regime jurídico no qual serão contratados os candidatos aprovados e classificados será o regido pela 
Lei Municipal n« 1.922/2005 e suas alterações, que dispõem sobre a celebração de contratação temporária.
1.10. - Para todos os fins deste Processo seletivo simplificado será considerado o horário oficial de 
Brasília/DF.

2 - DAS INSCRIÇÕES

2.1. - As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio do sítio eletrônico: fundec.rj.gov.br, no período 
de 11/02/2022 até 15/02/2022, a partir das 9h encerrando-se as OOh do último dia.

r Funoec
# * « * « y » i  *ífcv* mstiatiA

Av. Brigadeiro Lima e Silva, 131 -  Parque Duque
CEP 25085-131 -  Duque de Caxias

Tel.: 21-2672-5650

Dl P R I F i l T ü R ADuque oecaxias
A f t O  TR Â S *Á V » i&

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS
FUNDEC -  Fundação de Apoio a Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, 
Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias_________

2.2. - Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer as normas contidas neste Edital e na 
legis ação pertinente, certificando-se que preenche e comprove todos os requisitos exigidos ao cargo 
pretendido.
2.3. - A não comprovação do preenchimento dos requisitos constantes do Edital, no ato da contratação, 
impl cará na eliminação do candidato.
2.4. Após o término das inscrições, não serão aceitos pedidos para quaisquer alterações.
2.5. O preenchimento do formulário de inscrição, no sítio eletrônico mencionado no item 2.1., são de inteira 
responsabilidade do candidato, assim como, sua veracidade, podendo ser desclassificado do processo 
seletivo, em qualquer fase, caso constatada a falsidade em suas declarações.
2.6. Só será aceita uma única inscrição por candidato.
2.7. As inscrições para este processo seletivo serão gratuitas.
2.8. - A inscrição do candidato implica reconhecimento e tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
2.9. - A FUNDEC irá disponibilizar lista das inscrições deferidas e indeferidas (se houver), através do sítio 
eletrônico: www.fundec.rj.gov.br.

3 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE AS INSCRIÇÕES

3.1. - Poderão participar do Processo Seletivo Simplificado, brasileiros, natos ou naturalizados, o cidadão 
português que tenha adquirido a igualdade de direitos e obrigações civis e gozo dos direitos políticos 
(Decreto n̂  70.436, de 18/04/72, Constituição Federal - §13 do art. 12, de 05/10/88, e Emenda Constitucional 
n9 19, de 04/06/98, art. 33).
3.2. - É vedada a inscrição condicional, fora do prazo das inscrições, via postal, via fax e via correio eletrônico.
3.3. - O candidato é responsável por todas as informações prestadas na inscrição, assim como por sua 
veracidade, arcando com as consequências de eventuais erros de preenchimento, não comprovando as 
informações da inscrição, será eliminado do concurso.
3.4. - Ter no mínimo 18 (dezoito) anos até a data da contratação.
3.5. - Estar quite com as obrigações eleitorais e, se do sexo masculino, também com os militares.
3.6. - Estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos.
3.7. - Possuir escolaridade exigida para o exercício do cargo, bem como os demais requisitos básicos na data 
de contratação.
3.8. - Ser possuidor de aptidão física e mental para o exercício do cargo pretendido.
3.9. - A simples efetuação da inscrição não gera qualquer direito ao candidato.
3.1C. - As informações prestadas pelos candidatos serão comprovadas à época da convocação.

4 - DA DIVULGAÇÃO

4.1. - A divulgação oficial deste Edital, será publicada no Boletim Oficial da Prefeitura Municipal de Duque 
de Caxias e no site da Fundação indicado no item 2.1.
4.2. - É de responsabilidade exclusiva dô\Candidato o acompanhamento das etapas deste Processo Seletivo 
Simplificado.

Av. Brigadeiro Lima e Silva, 131 -  Parque Duque 
CEP 25085-131 -  Duque de Caxias 

Tel.: 21-2672-5650

pre f e i tura  ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS
FUNDEC -  Fundação de Apoio a Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, 

____________________ Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias________

5 - DA FUNÇÃO, REMUNERAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO E VAGA

QUADRO DE APOIO AO ENSI \IO
FUNÇÃO REMUNERAÇÃO Carga Horária VAGAS REQUISITOS BÁSICOS

In.Strutor - Logística R$ 14,43 20h/40h 01
Possuir ensino  m éd io , 
técn ico  ou sup erio r e te r 
uma experiência  
com provada na área .

In
Ac

strutor -  Auxiliar 
ministrativo R$ 14,43 20h/40h 01

Possuir ensino  m éd io , 
técn ico  ou sup erio r e te r 
uma experiência  
com provada na área .

In strutor-D P/RH R$ 14,43 20h/40h 01
Possuir ensino  m éd io , 
técn ico  ou sup erio r e te r 
uma experiência  
com provada na área .

In
Re
Se

strutor -  
■cepcionista em 
rviços de Saúde

R$ 14,43 20h/40h 01
Possuir ensino  m éd io , 
técn ico  ou sup erio r e te r 
uma experiência  
com provada na área .

In
Pe

strutor -  Manicure e 
sdicure R$ 14,43 20h/40h 01

Possuir ensino  m éd io , 
técn ico  ou sup erio r e te r 
uma experiência  
com provada na área.

Instrutor - Mandarim R$ 14,43 30h/40h 01

Ensino m édio com pleto  e 
fo rm ação  específica em  área 
profissional com p atíve l com 
a discip lina de atuação  ou 
com provada exp eriênc ia , de 
no m ínim o um ano, em área 
profissional com p atíve l com 
a discip lina de atuação .

Instrutor - Saxofone R$ 14,43 30h/40h 01
Possuir ensino  m éd io , 
técn ico  ou sup erio r e te r 
uma experiência  
com provada na área .

Instrutor -  Baixo R$ 14,43 20h/40h 01
Possuir ensino  m éd io , 
técn ico  ou sup erio r e te r 
uma experiência  
com provada na área .

Instrutor -  Bateria R$ 14,43 20h/40h 01
Possuir ensino  m éd io , 
técn ico  ou sup erio r e te r 
uma experiência  
com provada na área.

m Fumec
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Av. Brigadeiro Lima e Silva, 131 -  Parque Duque
CEP 25085-131 -  Duque de Caxias

Tel.: 21-2672-5650
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P R E F E I T U R A
Duque De ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIASC3XI3S FUNDEC -  Fundação de Apoio a Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, 
Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias_________

6 - DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICACAO

6.1. - A classificação dos candidatos à contratação por tempo determinado de pessoal e formação de 
cadastro reserva, inscritos no Processo Seletivo Simplificado, ocorrerá em etapa única, consistente na análise
curri cular.

6 .2 - Experiência Profissional
Pontuação

Te mpo de experiência na área da função pretendida (para cada Até 10 pontosan o de exercício da função será atribuído um ponto).

6 .3 -

7.1. 
terá
7 .1 . ;

Serão classificados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 6 (seis) pontos.

7 - DO CRITÉRIO DE DESEMPATE

Verificando-se a ocorrência de empate em relações as notas recebidas por dois ou mais candidatos, 
preferência na ordem de classificação, sucessivamente o candidato que apresentar:

- Idade mais avançada.
8 - DA CLASSIFICAÇÃO

8.1. * Os candidatos serão classificados considerando a nota final igual ou superior a 6 (seis) pontos.
8.2. - A lista final com a classificação dos candidatos será disponibilizada no endereço eletrônico da FUNDEC, 
no d a 18 de fevereiro de 2022, sendo de inteira responsabilidade do candidato manter-se informado sobre 
o mesmo.
8.3. - Os candidatos classificados e que não atinjam o número de vagas disponíveis não terão direito 
adquirido à contratação, podendo ser convocados a qualquer tempo, segundo a oportunidade e a 
conveniência da Administração, observando o prazo de validade do processo seletivo simplificado e a ordem 
de c assificação obtida após a validação da inscrição.

9 - DOS RECURSOS

pr

9.1. 
dia 
pss 
no
9.2. 
devid 
ao 
9.3 
reje 
nest
9.4. 
reco
9.5. 
após

Caberá recurso em face da decisão da etapa final do Processo Seletivo Simplificado, dentro de 1 (um) 
útil, a contar da data de publicação da lista de classificação, no endereço eletrônico da FUNDEC: 

@ fundec.rj.gov.br, a ser examinado pela Comissão Regulamentadora do Processo Seletivo Simplificado, 
azo de 01 (um) dia útil.

- O recurso deverá ser individual com a indicação daquilo em que o candidato se julgar prejudicado, e 
amente fundamentado, contendo a indicação precisa do item em que interpõe revisão e encaminhado

endereço eletrônico da FUNDEC, descrito no item 11.1.
Será indeferido, liminarmente, o pedido de recurso não fundamentado ou intempestivo, e, ainda, serão 

tados aqueles recursos enviados pelo correio, fac-símile, ou qualquer outro meio que não o previsto 
e Edital.
- O recurso, devidamente fundamêntado, deverá conter dados que informem sobre a identidade do 
rrente e o número da inscrição, no prazo estabelecido no item 11.1.
- Caberá recurso à Comissão contra erros materiais ou omissões do resultado final, até 1 (um) dia útil 
o dia subsequente da divulgaçãó/publicação oficial.

Fun ec
SSCRSVfiNOO IW A  MOVA íítSTÔ R)*

Av. Brigadeiro Lima e Silva, 131 -  Parque Duque
CEP 25085-131 -  Duque de Caxias

J j  Tel.: 21-2672-5650
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS
FUNDEC -  Fundação de Apoio a Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, 
Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias________

9.6. - Os recursos julgados serão divulgados no site www.fundec.ri.gov.br. não sendo possível o 
conhecimento do resultado via telefone ou fax, não sendo enviado, individualmente, a qualquer recorrente 
o teor dessas decisões.
9.7. - A decisão da Comissão Regulamentadora será irrecorrível, consistindo em última instância para 
recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos administrativos adicionais, 
exceto em casos de erros materiais, havendo manifestação posterior da Comissão.

10 - DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

10.1 -  A lista com o resultado final da classificação será divulgada e disponibilizada após o prazo para 
oferecimento de recursos no sítio eletrônico da FUNDEC e publicado em Boletim Oficial do Município.

11.1
classji
Silva
e/ou
corr
11.2

telefone, de acordo com as necessidades da FUNDEC, sendo o candidato responsável pela indicação 
eta e atualização do seu endereço, e-mail ou telefone.
. - Os candidatos convocados deverão comparecer à FUNDEC, em local, dia e hora determinados na 

conyocação, munidos da seguinte documentação, original e cópia:

11 - DA CONTRATAÇÃO

Os candidatos classificados para o cargo pretendido serão convocados, observadas a ordem de 
ificação e número de vagas, pelo Departamento Pessoal da FUNDEC, com sede na AV Brigadeiro Lima e 

n9 131, Jardim 25 de Agosto, Duque de Caxias, RJ, CEP: 25.085-131, via endereço eletrônico, e-mail

• 2 FOTOS 3X4;
• CURRÍCULO;
• RG;
• CPF;
• CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU CASAMENTO;
• TITULO DE ELEITOR;
• CERTIFICADO DE RESERVISTA;
• COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE;
• CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO -  CNH;
• PIS;
•  CARTEIRA DE TRABALHO - CTPS (ORIGINAL E XEROX SOMENTE DA 19 PAG);
• COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA (NO PROPRIO NOME);
• CERTIDÃO DE NASCIMENTO DOS FILHOS MENORES DE 14 ANOS, CONSTAR CPF;
• CARTEIRA DE VACINAÇÃO DOS FILHOS;
• LEVAR BILHETE ÚNICO SE POSSUIR;
• DADOS BANCÁRIOS;
• RESULTADO DO EXAME ADMISSIONAL.

  . 

adrrii 
n9 l

- A contratação de que trata presente Edital dar-se-á mediante a assinatura de contrato 
inistrativo de prestação de serviçq or tempo determinado, observando os preceitos da Lei Municipal 
922 de 8 de dezembro de 2005, pn pónformidadê_go que dispõe o Decreto Municipal n9 5.537 de 2 de

fevereiro de 2009.

rFunc>ec««eatvtNiSô um* húya

Av. Brigadeiro Lima e Silva, 131 -  Parque Duque
CEP 25085-131 -  Duque de Caxias

Tel.: 21-2672-5650
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P H E f i l T U R A
Duoue De ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIASC3XI3S FUNDEC -  Fundação de Apoio a Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, 
Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias_________imm ®* MU» ?*A§*t. 0

11.4. - Os contratados terão direito, além de seus vencimentos, a férias, décimo terceiro salário, licença 
maternidade e licença paternidade.
11.5. - Os contratos não farão jus ao recebimento de Vale-Transporte, anotação em CTPS, nem ao 
recolhimento de FGTS.
11.6. - Os contratos estarão sujeitos ao Regime Previdenciário, conforme previsto no art. 99, inciso I, alínea 
T  do Decreto Federal n9 3.048/99.

- A contratação proveniente deste Edital está sujeita as vedações legais de acumulação de cargos, 
es e empregos públicos, de acordo com o art. 37, incisos XVI e XVII da CRFB/88, em conformidade com 
Municipal n9 1.922, art. 69 de 8 de dezembro de 2005 e atendendo ainda ao que dispõe o Decreto

icipal n9 5.537/09.
- O prazo dos contratos firmados será de 06 (seis meses), podendo ser prorrogados por igual período, 
prazo máximo de 60 (sessenta) meses, na forma Lei Municipal n9 1.922 de 08 de dezembro de 2005 e 
i Municipal n9 2692 de 07 de abril de 2015 e terão eficácia a partir da data de suas formalizações.
- É de competência exclusiva do Presidente da FUNDEC e do Secretário de Ciência e Tecnologia, ou de 
por ele expressamente delegado, a assinatura dos contratos de que trata o presente Edital.
- Os contratos serão assinados em quatro vias, de igual teor, pelo Presidente, e do Secretário de

ia e Tecnologia ou quem por ele expressamente delegado, como representante da FUNDEC e da 
TEC, pelo contratado e por mais duas testemunhas, ficando a primeira via com o contratado, a segunda 

uivada no Departamento Pessoal da FUNDEC, a terceira via enviada para publicação no Boletim Oficial 
Município, e a quarta via enviada ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro -  TCE/RJ, no prazo 

mãx mo de trinta dias a contar da publicação da contratação.

11.7 
funçÕ 
a Lei 
Muni
11.8 
até 
na 
11.9 
quem 
  . 
Ciênlc 
SMC 
arq 
do

L(í

12 - DA REMUNERAÇÃO

12.1. - A remuneração estará vinculada a carga horária dos cargos, obedecerá aos padrões remuneratórios 
estabelecidos, conforme tabelas de cargos técnicos e pedagógicos anexa ao presente Edital.

13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.i j .  - O Processo Seletivo Simplificado será coordenado por intermédio de Comissão Regulamentadora 
composta por 04 (quatro) servidores designados através de Portaria expedida pelo Presidente da FUNDEC, 
como já previsto no preâmbulo deste Edital.
13.2. - Este Edital terá validade de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual período, 
justificadamente.
13.3. - Caso o candidato, por impedimento de qualquer natureza, após sua convocação, interrompa o 
procedimento de contratação, por mais de 5 (cinco) dias, será considerado desistente e, portanto, eliminado 
do Processo Seletivo.
13.4. - A classificação do candidato fora do número estabelecido de vagas no Processo Seletivo não implica 
direito à contratação, cabendo a FUNDEC, exclusivamente, a decisão quanto à conveniência e oportunidade 
das convocações para provimento das demandas verificadas, respeitando a ordem classificatória divulgada.
13.5. - O contrato poderá sofrer m/dajnça de local de trabalho visando atender a necessidade da 
administração pública.
13.6. - A inexatidão de informaç es e/ou irregularidades de documentos, ainda que verificadas 
posjeriormente a contratação do can Kíato, importarão na insubsistência do cadastro e poderão levar a sua

m FunDec
■ P  y w *  MOVA. M SStÔSH *

Av. Brigadeiro Lima e Silva, 131 -  Parque Duque
CEP 25085-131 -  Duque de Caxias

Tel.: 21-2672-5650
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS
FUNDEC -  Fundação de Apoio a Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, 
Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias________

qu

nulic
aplic
13.7 
resp 
os
13.8 
bem
13.9 
dada 
13. 
13.

ade e consequente rescisão unilateral por parte da FUNDEC, sem prejuízo das cominações legais 
áveis.

- Os candidatos classificados deverão manter atualizados seus endereços junto a FUNDEC se 
onsabilizando pelos prejuízos que por ventura vierem a ter em decorrência da não atualização, inclusive

e levarem a compreensão de sua desistência tácita.
- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Regulamentadora do Processo Seletivo Simplificado, 
como pela legislação aplicável vigente.
- Após a homologação do Processo Seletivo Simplificado, todas as informações a ele relativas, serão 

s aos interessados pelo Departamento Pessoal da FUNDEC.
-  Caberá ao Contratado arcar com as despesas de sua locomoção e alimentação.

. - Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
10
  

PUBLíCADO EM BOLETIM OFICIAL
IDE 1 W 8 ?  )2Q£Z

f Fumec
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS
FUNDEC -  Fundação de Apoio a Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, 
Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias________

ANEXO I 
CRONOGRAMA

EVENTO PERÍODO
iJeríodo de inscrições por endereço eletrônico 11/02 A 15/02/2022
.ista final dos candidatos classificados 16/02/2022
Idecurso à lista final dos classificados 17/02/2022
Resultado Final 18/02/2022

Av. Brigadeiro Lima e Silva, 131 -  Parque Duque
CEP 25085-131 -  Duque de Caxias

Tel.: 21-2672-5650

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS
FUNDEC -  Fundação de Apoio a Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, 
Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias________

ANEXO II

Eu 
RG 
no 
de 
Empr 
autap 
cont

qu
09

e dispõem os incisos XVI e XVII do artigo 37 da Constituição Federal e no Decreto Estadual n̂  29.352, 
de julho de 2008 que, presentemente não exerço em acumulação remunerada qualquer outro Cargo, 

ego ou Função Pública, no âmbito da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, abrangendo 
quias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades 

roladas, direta ou indiretamente pelo poder público.

Declaro, estar ciente de que devo comunicar a esse Órgão qualquer alteração que venha a ocorrer em minha 
vida funcional que não atenda as determinações legais vigentes relativamente a acumulação de cargos, sob 
pena de instaurar-se processo administrativo disciplinar, em conformidade com a Lei n°8.112/90, Artigos 
133 e 148.

DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGOS

_, CPF_ DECLARO, com base

Declaro, estar ciente de que prestar declaração falsa é crime previsto no Art.299 do Código Penal Brasileiro, 
sujeitando o declarante as suas penas, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

Local e Data

Assinatura e RG
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PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS
FUNDEC -  Fundação de Apoio a Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, 
Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias________

ANEXO III

MINUTA DE CONTRATO

Termo xxx/2022

Termo de Contrato de Prestação de Serviços por Prazo Determinado, que 
entre si celebram FUNDEC -  Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, 
Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Política xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
conforme Edital n9 xxxxxx, em consonância com o procedimento 
administrativo n9 000.xxx2022, na forma abaixo:

.43
Di

A FU 
POLÍT 
07.
1- 
Pres 
0591 
cidad 
nom 
CON 
exp
XXX

firma 
Praz 
IX e 
às U 
auto

Obse

praz
pre
"xxx
relac

NDEC -  FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, ESPORTE, LAZER, CULTURA E 
ICAS SOCIAIS DE DUQUE DE CAXIAS, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob n9 
2.522/0001-01, com sede na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, n9 131 -  Parque Duque -  Cep 25085-131, 

istrito de Duque de Caxias, doravante denominada FUNDEC, neste ato representada por seu Exmo. 
dente, Sr. JONAS DOS SANTOS, brasileiro, servidor público, portador da carteira de identidade n9 
4212-5, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o n9 595.790.807-04, residente e domiciliado na 
e de Duque de Caxias -  RJ, conforme delegação por competência que lhe foi atribuída pelo ato de 

eação, através da Portaria n9 905/GP/2021, de 08 de fevereiro de 2021 e, do outro lado, como 
TRATADO(A), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador(a) da Carteira de Identidade xxxxxxxxxxxxx, 

edida pelo DETRAN-RJ, e inscrito(a) no CPF/MF sob o n9 xxxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado em 
xxxxxxxxxxxxxxxxx -  xxxxxxxxx -  xxxxxxxxxxxxxxxxxx -  xxxxxxxxxxxx/RJ -  CEP xxxxx-xxx, acordam 
r, em caráter emergencial, o presente Termo de Contrato Administrativo de Prestação de Serviços por 

o Determinado, mediante as normas dispostas na Constituição da República, em seu Art. n9 37, inciso 
na Lei Municipal n9 1.922/05, especificamente no Art. 39, visando atender as necessidades relacionadas 
nidades de Ensino da FUNDEC e Conveniadas através do Processo Seletivo Simplificado xxx/2022 com 
rização expressa constante no processo administrativo n° 000.xxx/2022, sob as seguintes cláusulas e 

condições:

XXX

CLAUSULA PRIMEIRA -  DO OBJETO

jrvados os princípios da legalidade, moralidade, finalidade, publicidade e impessoalidade e, ainda, em 
consonância com os dispositivos legais supracitados, os quais dispõem sobre contratação emergencial por 

zo determinado a atender necessidade de excepcional interesse público, a CONTRATANTE firma o 
isente contrato de prestação de serviços junto a(o) CONTRATADA(O), esta(e), na função de 
cxxxxxxxxxxxx", com carga horária de 40h (Quarenta horas), a fim de atender as necessidades 
Cionadas às Unidades de Ensino da FUMDEC.

Fun ec
UMA HOVA

Av. Brigadeiro Lima e Silva, 131 -  Parque Duque
CEP 25085-131 -  Duque de Caxias
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS
FUNDEC -  Fundação de Apoio a Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, 
Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias________

CLAUSULA DÉCIMA -  DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos que venham a ocorrer, quando da execução do presente Contrato, serão resolvidos pela 
auto ‘idade administrativa ao qual esteja vinculada a sua fiscalização, conforme legislação vigente aplicável.

CLAUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA -  DA PUBLICAÇÃO

A FU \IDEC promoverá a publicação em extrato do presente contrato no prazo de 20 (vinte) dias contados de 
sua assinatura no Boletim Oficial do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA -  DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Duque de Caxias, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias por 
vent jra  existentes, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem de pleno 
acordo, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor.

Duque de Caxias, xx de xxxxxxxxxxxxx 2022.

Jonas dos Santos
Presidente da FUNDEC

Eduardo Moreira da Silva
Secretário Municipal de Ciência e Tecnologia

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Contratado (a)

TESTEMUNHAS

CPF:

CPF:
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P R E F E I T U R A ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS
FUNDEC -  Fundação de Apoio a Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, 
Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias_________

CLAUSULA SEGUNDA -  DO PRAZO

O termo inicial do prazo de vigência do presente contrato é contado a partir do dia xx/xx/2022, e o seu 
término é previsto para o dia xx/xx/20xx, admitindo-se a sua prorrogação nos termos da Lei Municipal n̂  
1.92£, de 08/12/2005, que regulamenta especificamente a matéria.

CLÁUSULA TERCEIRA -  DO VALOR

Pela prestação dos serviços ora contratados, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor mensal de R$ xxxxxxxx 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), pago até o 59 dia útil do mês subsequente, observados os descontos legais 
devidos.
Parágrafo Único -  Fica assegurado à FUNDEC o direito de efetuar, em qualquer parcela devida ao 
CONTRATADO, os seguintes descontos:

Os previstos em lei;
Os proporcionais aos dias não trabalhados, exceto justificado;
Os correspondentes aos danos causados pelo CONTRATADO, por dolo, imprudência, imperícia ou 

negligência, podendo a FUNDEC, nesses casos, usar do direito de retenção para ressarcir-se dos prejuízos 
causados ao erário.

CLÁUSULA QUARTA -  USO DA IMAGEM

Pelo 
sua 
com 
do 
divu 
infof

M

1
1
1
1
1
1
2
 

Plan

presente termo, o(a) CONTRATADO(A) autoriza a CONTRATANTE a reproduzir a sua imagem e o som da 
voz para utilização na mídia institucional, em publicações impressas, eletrônicas, digitais e/ou em 
posições multimídia, sem limite de tiragem e/ou distribuição, por tempo indeterminado, dentro e fora 
unicípio de Duque de Caxias, em campanhas promocionais de natureza educativa/informativa, a serem 
gadas nos diversos veículos de mídia utilizados pela FUNDEC, com a finalidade única e exclusiva de 
mação.

CLÁUSULA QUINTA -  DA FISCALIZAÇÃO

Caberá à CONTRATANTE, a seu critério e através de um representante por ela designado, exercer ampla, 
irrestrita e permanente avaliação de todas as fases da prestação de serviços, objeto do presente Contrato, 
bem como do comportamento pessoal do (a) CONTRATADO (A).

CLÁUSULA SEXTA -  DAS OBRIGAÇÕES

-  Obriga-se a FUNDEC a:
,1 -  Pagar a contraprestação mensal nos termos acima estipulados;
.2 -  Possibilitar a regular prestação de serviço por parte do (a) CONTRATADO (A);
.3 -  Cumprir as obrigações fiscais e prpvidenciárias devidas;
.4 -  Manter arquivo organizado corrf toda a documentação relativa a cada contratado (a);
.5 -  Cumprir com todas as disposições ora pactuadas.
-  Obriga-se o (a) CONTRATADO (A) a:
.1 -  Executar todos os serviços dja natureza de seu cargo dentro da jornada de trabalho estabelecida no 
o de Trabalho;

F Furi ec
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-  Cumprir os prazos previstos para realização dos serviços objeto do presente contrato;
-  Tomar ciência e corroborar na execução das diretrizes que serão estabelecidas para o bom 

volvimento do Projeto;
-  Permitir o mais amplo exercício de avaliação pela contratante, proporcionando fácil acesso aos 

os em execução e atendendo, prontamente, as observações e exigências que lhe forem dirigidas;
5 -  Acatar as determinações da fiscalização da contratante, no sentido de refazer, de imediato, os 
os executados com vícios, defeitos ou incorreções;

6 -  Arcar com os prejuízos que vier a causar por dolo, imprudência ou negligência no desempenho de 
funções;
7 -  Acatar determinações superiores sobre o local de trabalho, podendo haver transferência para 
uer ponto do Município, se necessário;

8 -  Observar, durante o período contratual, as condições de zelo, disciplina, dedicação, eficiência, 
alidade, comprometendo-se em não praticar qualquer ato ou manifestação que possa comprometer o
desenvolvimento do projeto.

Iq

CLAUSULA SÉTIMA -  DA LEGISLAÇÃO

O presente contrato é regido pela Constituição da República Federativa do Brasil, em seu Art. 37, inciso IX e 
pela Lei Municipal n̂  1.922/05, observando-se a regulamentação do Decreto Municipal n̂  5.537/09 e suas 
alterações, bem como as demais disposições aplicáveis ao presente contrato administrativo. O (A) 
CONTRATADO (A) declara conhecer todas as normas e concorda em sujeitar-se às estipulações, ao sistema 
de penalidades e às demais regras, ainda que não expressas neste instrumento.
Parágrafo único: O regime do presente contrato é o previsto no Art. 99, inciso I, alínea "I" do regulamento 
da Previdência Social aprovado pelo Decreto Federal n̂  3.048 de 06 de maio de 1999.

CLÁUSULA OITAVA -  DA RESCISÃO
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NDEC, órgão da Administração Pública Indireta do Munícipio de Duque de Caxias, havendo justo 
esse e necessidade do Poder Público, sem prejuízo das ações já implementadas, poderá rescindir 
eralmente e a qualquertempo o presente contrato, sem que caiba qualquer indenização ao contratado 

nos seguintes casos:
Por término do prazo contratual ou de sua prorrogação, independente do termo de rescisão;
Por manifestação unilateral motivada do Contratante (FUNDEC);
Por infração aos deveres (obrigações) do Contratado, citados na cláusula sexta, quando deles resultar 

cisão motivada do contrato de trabalho; 
d) Por solicitação do (a) contratado (a).

CLAUSULA NONA -  DOS RECURSOS

A presente despesa correrá a conta df 
Fonte xx, para atendimento do objef

rama de Trabalho xx.xxx.xxxx.x.xxx, Natureza de Despesa xxxxxx, 
presente contrato.

FunDec
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Boletim Oficial
do Município

CONSELHO DE CONTRIBUINTE

ATOS DO PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
GABINETE DO PREFEITO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTE

Duque de Caxias, 07 de fevereiro de 2022

PAUTA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS

Processo: 009/009512/2021 - 009/014292/2021. 
Contribuinte: PAULO BUDA FISIO FISIOTERAPIA EIRELI. 
Procurador: BRUNO FELISBERTO DE SOUZA 
Recurso: Voluntário
Corpo Instrutivo: Juliana F. Vieira e Sandra Almeida 
Relator (A): João Carlos de Sousa Brecha

Processo: 009/012488/2021 - 009/011485/2021 e 009/016387/2021. 
Contribuinte: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
Procurador: MARIO AUGUSTO DE AZEVEDO FAUSTINO 
Recurso: Voluntário
Corpo Instrutivo: Lilian Gerard e Carla Stock 
Relator (A): Leandro Teixeira Guimarães,

LOCAL : Comunicamos que no dia 22 de fevereiro de 2022, às 16:00, na sala de reunião do 
gabinete do prefeito localizado na Alameda Esmeralda, 206, Jardim Primavera, Duque de 
Caxias/RJ, será julgado o recurso em referência.

Atenciosa mente,

Presidente do Conselho de Contribuinte de Duque de Caxias 
Portaria n9:009/GP/2022

GÊP
Camilla Duarte Lisboa Aires Panno 

Secretária-Geral do Conselho de Contribuinte de Duque de Caxias
Matrícula: 36.192-5

Alameda Esmeralda, 206, Jardim 
Primavera, Duque de Caxias/RJ. 
CEP: 25215-260 
CNPJ: 29.138.328/0001-50
www.duquedecaxias.rJ.gov.br

PI ÍCADO EM BOLETIM OFICIAL
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PODER LEGISLATIVO

ATOS DO PRESIDENTE

Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

PORTARIA Ng 061/2022

O PRESIDENTE DA CÂ M AR A MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição 

que lhe confere o art. 439, inciso I, da Lei número 1.506 de 14 de janeiro de 2000.

RESOLVE:

Exonerar VALCEMIR ANDERSON DE SOUZA, matrícula C4932/1 do cargo em comissão 

de ASSISTENTE LEGISLA, símbolo CCM/1, a contar de 01 de janeiro de 2022.

Duque de Caxias, 19 de janeiro de 2022.

CELSO

Presidente

U£1> ÜP> LICACÃ0 
PUBLICADO EM 80LETIM OFICIAL

Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

PUQUE DE CAXIAS

PORTARIA Ng 093/2022

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, no uso de suas 
atribuições,

Convocar, todos os Pensionistas, cuja Folha de Pagamento seja gerida pela Câmara 
Municipa l de Duque de Caxias para efetuarem o Recadastramento Anual -  Prova de 
Vida -  junto à Coordenadoria de Recursos Humanos -  RH no período de 08/02/2022 a 
25/02/2022, no horário de 11:00 horas às 16:00 horas, no quarto andar da Câmara 
Municipa l de Duque de Caxias no Setor de Recursos Humanos -  localizada à Rua Paulo 
Lins, n5 41 -  Bairro V inte e Cinco de Agosto -  Duque de Caxias, portando:

- Registro Geral (RG) (ou documento de identificação oficial com foto);

- Cadastro de Pessoa Física;

- Comprovante de Residência em nome próprio e recente ou, na falta deste, Auto 
Declaração de Residência.

RESOLVE:

Duque de Caxias, 03 de fevereiro de 2022.

CELSO Ll /IENTO

P U B LIC A D O  EM I0 L E T IM  OF CIAL  

N° 1 1 ( U  DE -H  t o l l i m

Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

PORTARIA N9 096/2022

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, usando de atribuição
Legal,

RESOLVE:

Cessar os efeitos da Portaria n9 008/2022, a contar de 06 de janeiro de 2022, que 

concedeu ao servidor MÁRCIO BATISTA MESSIAS, matrícula C2092/1 a gratificação prevista 

na letra "a", Inciso II do art. 59, da Lei 1.506/2000 de 14 de janeiro de 2000 c/c Art. 65 da 

Resolução n  ̂2.078/2005 de 09 de junho de 2005, no percentual de 70% (setenta por cento) 

sobre seus vencimentos.

Duque de Caxias, 07 de fevereiro de 2022.

CELSO LUI

Presidente

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL 
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Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

PORTARIA N9 097/2022

O PRESIDENTE DA CÂ M AR A MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, no uso de suas 
atribuições Legais,

RESOLVE:

Conceder, de acordo com o Artigo 66, da Lei n9 1.506, de 14 de janeiro de 2000, à Servidora 
JEANE OLIVEIRA DA SILVA BRAGA, ocupante do Cargo de Consultora Contábil, Padrão N, 
Matrícula C 2741 /0 , o Adicional por Tem po de Serviço no percentual de 6% (seis por cento) 
sobre seus vencimentos, por haver completado o 29 Triênio, em 05 de novembro de 2021, 
conforme ficou apurado em Processo Adm inistrativo n9 0185/2022.

Câmara Municipal de Duque de Caxias, 08 de fevereiro de 2022.

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL 
N° DE dl /Ç1 '2034

Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

PORTARIA Ng 098/2022

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, no uso de suas 
atribuições Legais,

Conceder, de acordo com o Artigo 66, da Lei n9 1.506, de 14 de janeiro de 2000, ao Servidor 
ALEXSANDRO LOUREIRO DA SILVA, ocupante do Cargo de SECRETARIO DA MESA 
EXECUTIVA, P ad rão  Q, Matrícu la C436/7, o Adicional por Tempo de Serviço no percentual 
de 6% (seis p o r cen to ) sobre seus vencimentos, por haver completado o l l 9 Triênio, em 01 
de janeiro de 2021, conforme ficou apurado em Processo Adm inistrativo n9 282/2021.

RESOLVE:

Câmara Municipal de Duque de Caxias, 08 de fevereiro de 2022.

CELSO L
Presidente

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL 
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ík  CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Estado do Rio de Janeiro

PORTARIA NQ 099/2022

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, no uso de suas 
atribuições Legais,

Conceder, de acordo com o Artigo 66, da Lei n9 1.506, de 14 de janeiro de 2000, à Servidora 
CÁSSIA CRISTINA DE JESUS, ocupante do Cargo de REDATOR, Padrão N, Matrícula C2697/6, 
o Adicional p o r  Tempo de Serviço no percentual de 6% (seis por cento) sobre seus 
vencimentos, p o r h ave r completado o 29 Triênio, em 27 de abril de 2021, conforme ficou 
apurado em P ro ce sso  Administrativo n9 721/2021.

RESOLVE:

Câmara Municipal de Duque de Caxias, 08 de fevereiro de 2022.

CELSO Ll O
Presidente

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL 
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Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

PORTARIA N9 100/2022

O PRESID EN TE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, no uso de suas 
atribuições Legais,

Conceder, de acordo com o Artigo 66, da Lei n9 1.506, de 14 de janeiro de 2000, ao Servidor 
ELIAS PESSANHA MOREIRA FILHO, ocupante do Cargo de ASSISTENTE DAS COMISSÕES, 
Padrão M, Mati  cuia C402/2, o Adicional por Tempo de Serviço no percentual de 6% (seis 
por cento) sobre seus vencimentos, por haver com pletado o 112 Triênio, em 01 de 
dezembro de 2020 , conforme ficou apurado em Processo Adm inistrativo n9 407/2021.

RESOLVE:

C i ’- M u n i c i p a l  de Duque de Caxias, 08 de fevereiro de 2022.

CELSO

PUBLICADO EM iüLETiM OFiCIAL

Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

PORTARIA NQ 101/2022

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, usando de atribuição
Legal,

RESOLVE:

Cessar os efeitos da Portaria n̂  586/2016, a contar de 01 de janeiro de 2022, que concedeu a 
servidora Vera Lucia Costa de Magalhães, Matricula C2105/4, cargo de Técnico em 
Administração Legislativa, o adicional a que se refere o art. 2q da Resolução nQ 2.238 de 10 de 
novembro de 2008, no percentual de 70% (setenta por cento) calculados sobre seus 
vencimentos, conforme parágrafo único, conforme processo administrativo ns 244/2016.

Duque de Caxias, 08 de fevereiro de 2022.

CELSO L

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL
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