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TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. ORGÃO INTERESSADO 
1.1. Secretaria Municipal de Saúde. 
 
2. OBJETO:  
2.1.  Aquisição de móveis para a utilização nas UBS pertencentes a Secretaria Municipal 

de Saúde. 
 

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 
3.1. Angela Regina Garcia Caneppa   
 
4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO 
4.1. Primeiramente, vale frisar que a aquisição dos itens se justifica face ao interesse 

público de manter os serviços da administração pública municipal, equipamentos e 
materiais permanentes que apoiam a realização de atividades essenciais ao 
cumprimento das atividades administrativas realizadas por esta municipalidade. Bem 
como, contribuirá para a adequação do ambiente para o desenvolvimento das 
atividades exercidas nas Unidades de Saúde do Município.  

4.2. Cabe aqui ressaltar que o uso contínuo dos mobiliários enseja o desgaste e 
danificação desses, comprometendo a estrutura física dos ambientes de trabalho e 
de atendimento aos usuários do SUS. Para tanto, se faz necessário realizar 
constantes investimentos na estrutura e bem estar dos ambientes, a fim de 
proporcionar condições ideais para o desenvolvimento das atividades, comodidade e 
acolhimento aos servidores e munícipes que frequentam as Unidades de Saúde. 

4.3. Esta aquisição se justifica pela necessidade de equipar e/ou  substituir mobiliário 
antigo e danificado, bem como melhorar a ambiência nas salas de atendimento a 
população, e adequação dos espaços de atendimento, tornando assim um ambiente 
mais agradável para quem procura atendimento nas Unidades da Secretaria de 
Saúde do município. 

4.4. O valor máximo para o item foi definido através do menor valor obtido por meio de 
orçamentos de fornecedores, Foram realizadas pesquisas em atas e contratos junto 
ao poder publico, pesquisa na internet e Banco de preços, a fim de verificar o valor 
praticado no mercado, todos seguem anexos a este Termo de Referência.  
 

5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:  

ITEM 
 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO 

QUANT UN V. 
UNIT. 

V. TOTAL 

01 MESA L 120x160cm C/GAVETEIRO 
MÓVEL C/CHAVE Com a seguinte 
composição: Tampo constituído em 
MDP de 25mm de espessura, 
revestida em laminado meiâmínico 
de baixa pressão texturizado em 
ambas as faces, borda que 
acompanha todo o 
contorno do tampo em PS 3mm de 

5 Un 999,00 4995,00 
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espessura, colada a quente pelo 
sistema hoit-meit, com raio mínimo 
de 2,5mm. Dotado com 1 passa cabo 
de diâmetro de 60mm em poliestireno 
Injetado de alto impacto. Painel 
frontal em MDP de IS mm de 
espessura, revestida em laminado 
meiâmínico de baixa pressão 
texturizado em ambas 
as faces. Bordas horizontais com 
acabamento em PS 0,7mm de 
espessura, colada a quente pelo 
sistema hoit-meit. Painel frontal 
fixado aos pés laterais e pé central 
da mesa, com cavilhas, parafusos 
minifix de aço e buchas em nylon. 
Pés Painel em MDP de 25mm de 
espessura, revestida em laminado 
meiâmínico de baixa pressão 
texturizado em ambas 
as faces, bordas com acabamento 
em PS 0,7mm de espessura, colada 
a quente pelo sistema hoit-meit. Pé 
Centrai, formado pela união de duas 
peças com auxílio de cavilhas, 
parafusos minifix de aço e buchas em 
nylon, resultando em um formato em 
L, constituídos em MDP de 25mm de 
espessura, revestida em laminado 
meiâmínico de baixa pressão 
texturizado em ambas as faces, 
bordas com acabamento em OS 
0,7mm de espessura, colada a 
quente pelo sistema hoit-meit. Utiliza-
se de sistema distanciador produzido 
em Zamac, com altura de 20mm para 
unir 
tampo e pés laterais, fixado com 
parafusos, possibilitando a 
montagem do tampo "L" dupla face, 
para direita ou esquerda. Pés contem 
sapatas reguláveis em PVC rígido 
com diâmetro de 22mm, cuja função 
será contornar eventuais desníveis 
de piso. Medidas: 120/160 x 60/60 x 
74cm. Cor 
padrão: Cinza / Cinza. Gaveteiro 
volante 02 gavetas e 01 gavetão com 
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tampo confeccionada em MDP, de 
25mm de espessura, revestida em 
laminado meiâmínico de baixa 
pressão texturizado em ambas as 
faces, bordas com acabamento na 
cor branco PP 2 mm e nas demais 
cores é de PS 
2 mm de espessura, colada a quente 
pelo sistema hoit-meit. Caixaria toda 
confeccionada em MDP, de 18mm de 
espessura, revestida em laminado 
meiâmínico de baixa pressão 
texturizado em ambas as faces, 
bordas com acabamento na cor 
branco PP 0,7mm e nas demais 
cores é de PS 0,7mm de espessura, 
colada a quente pelo sistema hoit-
meit. Gavetas internas 
confeccionados em MDP, de 
15mm de espessura, revestido em 
ambas as faces laminado melamínico 
de baixa pressão texturizado com 
bordas com acabamento na cor 
branco PP 0,7 mm e nas demais 
cores é de OS 0,7 mm de espessura, 
colada a 
quente pelo sistema holt-melt, com 
uma delas contendo haste em aço de 
espessura 3,2mm para pastas 
suspensas. 02 Frentes de Gaveta e 
01 Frente de Gavetão 
confeccionadas em MDP, de 18mm 
de espessura, revestida em laminado 
melâmínico de 
baixa pressão texturizado em ambas 
as faces, bordas com acabamento na 
cor branco PP 0,7mm e nas demais 
cores é de PS 0,7mm de espessura, 
colada a quente pelo sistema holt-
melt. 
Sistema de fixação utilizando 
cavilhas, buchas plásticas e minifix. 
Deslizantes de abertura total em 
todas gavetas, utilizando na sua 
confecção chapas dobradas de 
l,2mm de espessura no 
componente que é fixado junto a 
caixaria e no componente deslizante 
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usa chapa de 0,9mm, que vai fixado 
junto a gaveta, já no gavetão utiliza 
um deslizante com chapas de 1,5 e 
1,2 respectivamente. Puxadores em 
Pollestireno com entre furos de 
128mm, com 2 dobras 90° 
totalizando altura de 25mm e largura 
total de 142mm. Fechadura com 
travamento simultâneo das 3 
gavetas, com 2 chaves dobráveis. 
Rodízios de 05Omm com chapa de 
fixação na base reforçada de l,9mm 
de espessura. Medidas; 37,7 X 45 X 
63cm. Cor padrão: Cinza / Cinza. 
 

02 ARMÁRIO / BALCÃO BAIXO 90 cm 
C/PORTAS Com a seguinte 
composição: Tampo confeccionada 
em MDP, de 25mm de espessura, 
revestida em laminado melâmínico 
de baixa pressão texturizado em 
ambas as faces, bordas com 
acabamento em PS 2mm de 
espessura, colada a quente pelo 
sistema holtmelt. Caixaria 
toda confeccionada em MDP, de 
18mm de espessura, revestida em 
laminado melâmínico de baixa 
pressão texturizado em ambas as 
faces, bordas com acabamento em 
OS 0,7mm de espessura, colada a 
quente pelo sistema holt-melt. 
Sistema de fixação utiizando 
cavilhas, buchas plásticas e minifix. 
Configurado com 1 prateleira 
confeccionadas em MDP, de 
18mm de espessura, revestida em 
laminado melâmínico de baixa 
pressão texturizado em ambas as 
faces, bordas com acabamento em 
OS 0,7mm de espessura, colada a 
quente pelo sistema holtmelt, 
apoiada por meio de cunha plástica 
em aço tambor minifix no interior, 
para aperto de minifix fixado junto à 
lateral do armário, com opção de 3 
tipos de altura para cada prateleira. 
02 Portas confeccionadas em MDP, 

4 un 692,00 2768,00 
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de 18mm de espessura, revestida em 
laminado melâmínico de baixa 
pressão texturizado em ambas as 
faces, bordas com acabamento em 
OS 0,7mm de espessura, colada a 
quente pelo sistema holt-melt. 
Dobradiças baixas de abertura da 
porta em 110°. Puxadores em 
Poliestireno com entre furos de 
128mm, com 2 dobras 90° 
totalizando altura de 25mm e largura 
total de 142mm e travamento das 
portas por uma única fechadura. 
Utiliza sapatas reguláveis fixadas na 
base por meio de bucha metálica. 
Medidas: 90 x 50 x 74,3 cm. Cor 
padrão:Cinza/Cinza. 
 

03 POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA 
C/MECANISMO S.R.E E APOIO DE 
BRAÇOS ENCOSTO - Encosto 
fabricado em compensado 
multilaminado resinado, moldado 
anatomicamente a quente com 
espessura de 13 mm de espessura 
média. Possui curvatura anatômica 
no encosto de forma à permitir a 
acomodação das regiões dorsal e 
lombar, adaptando-se melhora 
coluna vertebral. - Espuma injetada 
anatomicamente em poliuretano 
flexível microcelular de alta 
resistência, isento de CFC, com 
densidade controlada de 45 a 55 
Kg/m com 60 
mm de espessura média. - 
Revestimento do encosto em CEC, 
formado por costuras laterais e 
centrais em desenho próprio, fixado 
por grampos com acabamento 
zincado. - Contra capa do encosto 
injetada em polipropileno copolímero 
texturizado na cor preta, montadas 
por parafusos, auxiliando em futuras 
manutenções. - A fixação do encosto 
no mecanismo é feita com parafusos 
sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo 
flangeado com trava mecânica no 

6 un 1090,00 6540,00 
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flange na bitola V4"x 20 fpp e porcas 
de garra encravadas e rebitadas na 
madeira. ASSENTO - Assento 
fabricado em compensado 
multilaminado resinado, moldado 
anatomicamente a quente com 14 
mm de espessura média. Possui 
curvatura 
na parte frontal do assento para 
evitar 
o estrangulamento na corrente 
sangüínea. - Espuma injetada 
anatomicamente em poliuretano 
flexível microcelular de alta 
resistência, isento de CFC, com 
densidade controlada de 45 a 55 
Kg/m^ com 60 
mm de espessura média. - 
Revestimento do assento em CEC, 
formado por costuras laterais e 
centrais em desenho próprio, fixado 
por grampos com acabamento 
zincado. - Contra capa do assento 
injetadas em polipropileno 
copolímero texturizado na cor preta, 
montadas por grampos com 
acabamento zincado, auxiliando em 
futuras manutenções. - A fixação do 
assento no mecanismo é 
feita com parafusos sextavados Grau 
5 SAE J429 do tipo flangeado com 
travamecânica no flange, na bitola 
Vít"x 20 fpp e porcas de garra 
encravadas e rebitadas na madeira. 
BRAÇOS - Apoia braços e corpo do 
braço em polipropüeno copolímero 
injetado texturizado na cor preta, com 
estrutura vertical em formato de "L" 
fabricada em chapa de aço estrutural 
ASTM A36 com 50,50 mm de largura 
e 6,35 mm de espessura, pintada, 
com 7 posições de regulagem de 
altura feita 
por botão injetado em Poliamida 6, 
totalizando 85 mm de curso. A 
estrutura vertical em formato de "L" 
possui 2 furos oblongos, permitindo 
ajuste horizontal por parafuso com 
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utilização de chave com curso de 25 
mm em cada braço durante a 
montagem do braço no assento. - A 
fixação do braço no assento é feita 
com parafusos sextavados Grau 5 
SAE J429 do tipo flangeado com 
trava mecânica no flange, na bitola 
%"x 20 fpp e porcas de garra 
encravadas e rebitadas na madeira 
do assento. MECANISMO - 
Mecanismo com sistema reclinador 
do encosto com 6 
lâminas de frenagem, de estrutura 
monobloco, soldado por processo 
MIG em célula robotizada, com 
assento fixo e com inclinação fixa 
com 3° de inclinação e 2 furações 
para fixação do assento com 
distância entre centros de 
125 x 125 mm e 160 x 200 mm. 
Suporte do encosto com regulagem 
de 16 altura automática através de 
catraca com 12 posições, totalizando 
80 mm de curso, recoberto por capa 
injetada em polipropüeno copolímero. 
Inclinação do encosto com 20° de 
curso semi-circular acionado por 
alavanca, obtendo-se infinitas 
posições, com molas para o retorno 
automático do encosto, e ajuste 
automático na frenagem do 
reclinador. 
- Alavanca de acionamento do 
sistema reclinador do encosto possui 
duas formas de acionamento. Ao ser 
movimentada para cima a mesma 
possibilita uma regulagem fina do 
encosto enquanto a alavanca 
permanecer acionada pelo usuário. 
Ao ser movimentada para baixo a 
alavanca permanece acionada sem a 
ação do usuário e permite que o 
encosto fique em movimento livre até 
que o usuário puxe novamente a 
alavanca para a posição neutra 
aonde ela irá frenar o mecanismo na 
posição desejada. - Acionamento da 
coluna gás feita por alavanca 
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independente injetada em Poliacetal. 
- O mecanismo 
possui peça plástica de acabamento 
e proteção das lâminas do reclinador 
em Polipropüeno Copolímero injetado 
na cor preta. - Possui sistema de 
encaixe 
da coluna através de cone Morse. 
COLUNA - Coluna central 
desmontável fixada por encaixe 
cônico fabricada em tubo de aço SAE 
1010/1020 redondo com 50,80 mm 
de diâmetro e 1,50 mm de espessura 
de parede, rolamento/mancai axial de 
giro, arruela de aço temperado de 
alta resistência, bucha mancai de giro 
Injetada em Pollacetal e recaiibrada 
na montagem, sistema de regulagem 
de altura da cadeira por coluna de 
mola à 
gás DIN EN 16955 Classe 4 com 115 
mm de curso nominal com tolerância 
de 5 mm para mais ou para menos, 
quando medida montada, devido à 
compressão dos componentes. - 
Sistema de regulagem de altura da 
cadeira por coluna de mola agás. - 
Capa telescópica injetada em 
polipropileno copolímero texturizado 
17 na cor preta, dividido em 3 partes 
encaixadas, usado para protegera 
coluna. - Possui sistema de 
montagem na base e no mecanismo 
por encaixe cone Morse. BASE - 
Base giratória desmontável com 
aranha de 5 hastes fabricada com 
tubos de aço SAE 1010/1020 
retangular 20x30 mm e 1,50 mm de 
espessura de parede, soldadas com 
cone central fabricado em tubo aço 
SAE 1010/1020 redondo com 57,15 
mm de diâmetro e 2,25 mm 
de espessura de parede. Pino do 
rodízio fabricado com aço trefilado 
SAE 1213 redondo com 10 mm de 
diâmetro soldado na extremidade da 
haste em furos do tipo flangeado, 
evitando que se soltem, coberta por 
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polaina injetada em polipropileno 
copolímero na cor preta com sistema 
de encaixe plástico entre cone da 
aranha e a coluna, apoiada sobre 5 
rodízios de giro duplo com 50 mm de 
diâmetro em nylon com capa, esfera 
metálica inserida na estrutura, que 
facilita o giro, banda de rolagem em 
nylon para uso em carpetes, tapetes 
e similares. - Montagem do rodízio na 
base é feito diretamente sobre o pino 
soldado na aranha sem utilização de 
buchas de adaptação. - Possui 
sistema de montagem da coluna na 
base por encaixe cone Morse. 
ACABAMENTO - Os componentes 
metálicos pintados possuem 
tratamento de superfície através de 
banho nanocerâmico por spray, 
executado em linha continua 
automática, sem uso de produtos 
clorados para desengraxe, e com 
posterior tratamento de efluentes, de 
acordo com as normas ambientais 
vigentes, proporcionando melhor 
proteção contra corrosão e excelente 
ancoragem da tinta. - A tinta utilizada 
para a pintura é em pó, do tipo 
híbrida (poliéster - epóxi), garantindo 
resistência a radiação e resistência 
química, W-eco, atendendo norma 
Européia RoHS, isenta de metais 
pesados, nas cores disponíveis para 
linha, com camada média de 60 
mícrons de espessura. Todas as 
peças são curadas em estufa com 
esteira de movimentação contínua à 
temperatura de 200° C. DIMENSÕES 
APROXIMADAS DA CADEIRA Altura 
Total da Cadeira: 925-1120 mm 
Profundidade Total da Cadeira: 660 - 
745 mm Largura Total da Cadeira: 
660 
mm Extensão Vertical do Encosto: 
465 mm Largura do Encosto: 450 mm 
Largura do Assento: 485 mm 
Profundidade da Superfície do 
Assento: 465 mm Altura do Assento: 
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465 - 580 mm. 
 

04 CADEIRA FIXA C/PÉS EM SEM 
BRAÇOS Cadeira executiva 
aproximação pé em "S" com as 
seguintes especificações: ENCOSTO 
- Estrutura injetada em polipropileno 
copolímero estruturado com 
nervuras, borda de ancoragem da 
cola e canal para grampos. Possui 
curvatura anatômica de forma a 
permitir a acomodação das regiões 
dorsal e lombar, adaptando-se 
melhor à coluna vertebral. - Espuma 
injetada anatomicamente em 
poliuretano flexível microcelular de 
alta resistência, isento de CFC, com 
densidade controlada de 45 a 55 
Kg/m^ com 40 mm de espessura 
média. - Revestimento do encosto 
em couríssimo fixado por grampos 
com acabamento zincado. - Contra 
capa do encosto injetada em 
polipropileno copolímero texturizado 
na cor preta, montada por encaixe, 
auxiliando em futuras manutenções. - 
Suporte do encosto fabricado em 
chapa de aço estrutural ASTM A36 
com 76,20 mm de largura e 6,35 mm 
de espessura, curvada e nervurada à 
frio para aumentar a resistência. - A 
fixação da mola no encosto é feita 
com parafusos sextavados Grau 5 
SAE J429 do tipo flangeado com 
trava mecânica no flange, na bitola 
14"x 20 fpp e porcas de garra 
encravadas e rebitadas no plástico. - 
A fixação do conjunto encosto e mola 
no assento é feita com parafusos 
sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo 
flangeado com trava mecânica no 
flange, na bitola 'A"x 20 fpp e porcas 
de garra encravadas e rebitadas na 
madeira do assento. ASSENTO - 
Assento fabricado em compensado 
multilaminado resinado, moldado 
anatomicamente a quente com 13 
mm de espessura. Possui curvatura 

2 un 741,00 1482,00 
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na parte frontal do assento para 
evitar o estrangulamento na corrente 
sangüínea. - Espuma injetada 
anatomicamente em poliuretano 
flexível microcelular de alta 
resistência, isento de CFC, com 
densidade controlada de 50 a 60 
Kg/m^ com 50 mm de espessura 
média. - Revestimento do assento 
em couríssimo fixado por grampos 
com acabamento zincado. - Contra 
capa do assento injetada em 
poliproplleno copolímero texturizado 
na cor preta, montada por grampos 
com acabamento zincado, auxiliando 
em futuras manutenções. - A fixação 
do assento na estrutura é feita com 
parafusos sextavados Grau 5 SAE 
J429 do tipo flangeado com trava 
mecânica no flange, na bitola Wx 20 
fpp e porcas de garra encravadas e 
rebitadas na madeira. ESTRUTURA - 
Estrutura formada por tubo de aço 
SAE 1010/1020 redondo com 25,40 
mm de diâmetro e 2,25 mm de 
espessura de parede, curvada à frio, 
executado e calibrado por máquina 
CNC. -Travessas de fixação do 
assento fabricadas em chapa de aço 
SAE 1020 com 4,76 mm de 
espessura. - A união das travessas 
na estrutura da cadeira é feita por 
processo de solda do tipo MIG em 
célula robotizada formando uma 
estrutura única para posterior 
montagem. - Assento fixo com 
inclinação fixa entre -2° e -T e furos 
de fixação com distância entre centro 
de 160x200mm. - Sapatas de suporte 
do pé injetadas em Polipropileno 
Copolímero na cor preta, com cantos 
arredondados, sapata frontal anti 
tombamento, fixadas à estrutura por 
rebite de alumínio do tipo repuxado. 
ACABAMENTO - Os componentes 
metálicos pintados possuem 
tratamento de superfície através de 
banho nanocerâmico por spray, 
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executado em linha automática, sem 
uso de produtos clorados para 
desengraxe, e com posterior 
tratamento de efluentes, de acordo 
com as normas ambientais vigentes, 
proporcionando melhor proteção 
contra corrosão e excelente 
ancoragem da tinta, evitando assim o 
descolamento da mesma. -A tinta 
utilizada para a pintura é em pó, do 
tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, 
atendendo norma Européia RoHS, 
isenta de metais pesados, na cor 
preto liso semi-brilho, com camada 
média de 60 mícrons de espessura. 
Todas as peças são curadas em 
estufa com esteira de movimentação 
contínua à temperatura de 200° C. 
DIMENSÕES APROXIMADAS DA 
CADEIRA: Altura Total da Cadeira: 
860 mm Profundidade Total da 
Cadeira: 610 mm Largura Total da 
Cadeira: 465 mm Largura do 
Encosto: 425 mm Profundidade da 
Superfície do Assento: 430 mm 
Largura do Assento: 465 mm Altura 
do Assento: 470 mm Extensão 
Vertical do Encosto: 350 mm 

05 Cadeira empilhável, confeccionada 
em tubo de aço 
oblongo, com encaixes laterais para 
transformar em 
longarina. Assento e encosto em 
polipropileno na cor 
preta. Peso suportado: 150 kg. 
Garantia 12 meses 

20 un 230,00 4600,00 

06 Cadeira em polipropileno ou 
policarbonato; 
Encosto para as costas em formato 
arredondado com espaços vazados, 
empilhável e de fácil limpeza; 
Medidas aproximadas: profundidade: 
55 cm; 
largura: 54 cm; 
altura total: 82 cm; 
altura do chão até o assento: 48 cm; 
altura do chão até o braço: 67 cm; 
profundidade interna do assento: 42 

4 un 299,00 1196,00 
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cm; 
largura interna do assento: 44 cm; 
peso suportado: 130 kg. 
cor nude. 

07 Poltrona com encosto reclinável, 
estrutura em madeira, percintas 
elásticas, espuma de densidade real 
d-28; 
Revestimento em corino, material 
lavável e impermeável; 
Estofada com espuma em toda sua 
estrutura (encosto, assento e apoio 
para os braços; almofadas fixas; 
suporta 150 kg; 
Medidas aproximadas:  
altura 96 cm; 
largura 96 cm; 
profundidade 90 cm; 
altura do assento ao chão 45 cm; 
Cor: nude.  

1 un 990,00 990,00 

08 LONGARINA 3 LUGARES, em 
polipropileno, Medidas aproximadas: 
assento: l46,5 x A40,5 cm; por 
assento - Encosto: L46 x A30,5 cm; 
por assento 

6 un 795,00 4770,00 

09 Divã para exame clinico adulto, 
estrutura tubular em aço redondo, 
leito estofado revestido em courvim, 
cabeceira reclinável em até 4 
posições através de cremalheira , 
pés com ponteiras plásticas, pintura 
eletrostática a pó epoxi, comprimento 
1,85x0,80x0,80 
Mesa de exames clínicos com 
estrutura tubular 
metálica esmaltada na cor branca 
(pintura epóxi ou 
eletrostática), leito acolchoado em 
espuma de 
poliuretano de 1ª qualidade, revestido 
em courvin, na 
cor azul, cabeceira reclinável 
manualmente através de 
cremalheira, pés com ponteira de 
borracha. 
Acompanha suporte para lençol de 
papel de 50 mm. 
Dimensões aproximadas de 1,85 m 

2 Un 750,00 1500,00 
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de comprimento X 
0,80 m de largura X 0,80 de altura. 
Garantia de 1(um) 
ano. Fabricado de acordo com 
Padrões Internacionais 
de Qualidade, Normas da ABNT, 
Apresentar Registro 
no MS/ANVISA. 

10 Mesa auxiliar para material 
ginecológico com tampa e 
prateleira em chapa de aço inox 20 
de acabamento 
polido, pés em tubo de 1 X 1,20 mm, 
pés providos de 
rodas giratórias de 3” de diâmetro 
com aro de rodas de 
polietileno, extremidades sem 
arestas. Fixação da 
prateleira seja por solda com 
acabamento liso. 
Medindo aproximadamente 0,40 X 
0,60 X 0,80 m.Com rodízio. 
Garantia de 1(um) ano. Fabricado de 
acordo com 
Padrões Internacionais de Qualidade, 
Normas da 
ABNT, Apresentar Registro no 
MS/ANVISA. 

3 un 500,00 1500,00 

11 ESTANTE DE AÇO COM 6 
PRATELEIRAS 
Medidas aproximadas:  
Altura total: 198cm 
Largura total: 92.5cm 
Profundidade total: 42cm 

3 un 399,00 1197,00 

12 ARMARIO DE AÇO, Quantidade de 
prateleiras: 04 
- Quantidade de portas: 02 
- Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm) 
- Chapa das travas: 20 (0,90mm) 
- Dimensões (ALP/cm): 198 x 90 x 40 
- Pintura: Eletrostática / Epóxi 
- Peso suportado: 30Kg por prateleira 
COM CHAVE 
COR CINZA 

3 un 1299,00 3897,00 

Total  35.435,00 
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O custo total estimado do objeto importa no valor aproximado de R$ 35.435,00 (trinta e 
cinco mil quatrocentos e trinta e cinco reais). 

 
6. LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

6.1.   A empresa vencedora do certame deverá entregar e instalar o objeto, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, nos locais previamente estabelecidos pela Secretaria de 
Saúde, o prazo será contado a partir da emissão/recebimento da ordem de entrega 
emitida pela Secretaria de Saúde deste Município de Planalto. 
6.2. Todas as despesas, diretas e indiretas, correrão por conta da Contratada. 
inclusive transporte/deslocamento até o local indicado para entrega do objeto, tributos, 
taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do objeto 
contratado. 
6.3.  Para os itens 03 e 04 a empresa deverá comprovar na entrega que o objeto 
atende as normativas abaixo descritas: 
-Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de 
Segurança do Trabalho, conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais 
requisitos da Norma o Produto atende. Deve possuir também, a Documentação 
comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica 
e emissão do Documento supracitado;  
-Termo de Garantia de 6 (seis) anos contra defeitos de fabricação na estrutura 
metálica, emitido pelo fabricante;  
-Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos 
produtos cotados;  
-Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com as seguintes Normas, emitidas 
por laboratório acreditado pelo INMETRO: 
 ABNT NBR 10443/2008; 
ABNT NBR 11003:2009; 
ABNT NBR 8094:1983 
ABNT NBR 5841/2015; 
ABNT NBR ISO 4628-3/2015; 
ABNT NBR 8095:2015 - avaliando: ABNT NBR 5841/2015  
ABNT NBR ISO 4628-3/2015 . 
-Licença de Operação da Empresa fabricante das cadeiras; Certificado de 
Regularidade e Certidão Negativa de Débitos do Ibama da Empresa fabricante das 
cadeiras; 
-Relatório de Ensaio emitido por laboratório de que a Espuma é Isenta CFC;  
-Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com as Normas: 
ABNT NBR 8537/2015 
ABNT NBR 8619/2015  
ABNT NBR 8797/2017  
ABNT NBR 8910/2016 
ABNT NBR 9178/2015 
ABNT NBR 9176/2016  
ABNT NBR 9177/2015  
ABNT NBR14961/2016 
ABNT NBR 8515/2016 
ABNT NBR 8516/2015. 
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6.4. Para os 01 e 02 a empresa deverá comprovar na entrega que o objeto atende as 

normativas abaixo descritas: 
-NR 17 
-FSC 
-NBR 13961 - GAVETEIROS E ARMÁRIOS 
-NBR 13966 – MESAS 
-NBR 15786 - CALL CENTER 
-NBR 13967 - ESTAÇÃO DE TRABALHO 
-NBR 5841 - GRAU DE EMPOLAMENTO DE SUPERFÍCIES PINTADAS 
-NBR ISO 4628 - AVALIAÇÃO DO GRAU DE ENFERRUJAMENTO 
-NBR 9050 – ACESSIBILIDADE 
-NBR 8094 - NÉVOA SALINA 1200 HORAS 
-NBR 8095 - CAMARA ÚMIDA 1200 HORAS 
-NBR 8096 - DIÓXIDO DE ENXOFRE 1200 HORAS 
-NBR 10443 - TINTAS E VERNIZES - ESPESSURA DA PELÍCULA EM SUPERFÍCIES 
RUGOSAS 
-NBR 11003 - TINTAS – ADERÊNCIA 
-DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 05 ANOS PARA OS MÓVEIS 
-CERTIFICADO DE REGULARIDADE IBAMA 
-I.S.O 9001 
-I.S.O 14001. 

 
7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
7.1. O pagamento dar-se-á até o 30º (trigésimo) dia subsequente a entrega do objeto, e 

mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e devidamente 
acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo Municipal. 

7.2. O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta em 
nome da Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele 
apresentada 

 
8. DA GARANTIA 
8.1 Os itens deverão possuir garantia do fabricante de acordo com o descritivo. Na 

hipótese de absoluta impossibilidade de cumprimento desta condição, devidamente 
justificada e previamente avaliada pela instância gestora, a administração poderá, 
excepcionalmente, admitir a entrega, obrigando-se o fornecedor, quando acionado, a 
proceder a imediata substituição, à vista da inviabilidade de utilização dos produtos 
no período de validade; 

 
9. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
9.1. A execução do contrato será acompanhada, controlada, fiscalizada, gerenciada e 

avaliada pelo Secretário de saúde desta municipalidade, Angela Regina Garcia 
Caneppa. 

 
 

Planalto – PR,  23  de setembro de 2022. 
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____________________________________ 

Angela Regina Garcia Caneppa 
Secretaria Municipal de Saúde 

 
 
 

____________________________________ 
Luiz Carlos Boni 

Prefeito Municipal 


