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AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO Nº. 66/20200 – Forma Eletrônica 
           

 Comunicamos a todos os proponentes interessados no fornecimento do objeto do Pregão nº. 

66/2020, que tem por objeto a Aquisição cadeiras giratórias para atender as demandas das secretarias de 

Administração e Saúde, que modifica o edital no que se refere abaixo: 

 

Considerando a manifestação de esclarecimentos no que se refere às cadeiras objeto da licitação, 

onde após analisados os apontamentos e as necessidades da administração, promove-se a seguinte 

alteração ao edital: 

 

1 - Fica retificada a especificação do item 1 – cadeira giratória, passando a especificação ao 

constante abaixo. 
Nº 

Lote 

Nº 

Item 

Qtde  Uni. Descrição do equipamento/produto  Preço 

Máximo 

Unitário 

Preço 

Total do 

Item 

1 1 107 Uni CADEIRA GIRATÓRIA 

- Cadeira Giratório operacional encosto alto 

- Estrutura – Retrátil/Reclinável 

- A cadeira deverá ser entregue devidamente 

montada. 

- Capacidade do peso de carga de no mínimo 110 kg 

 

Regulagens para Cadeira giratória operacional.  

a) assento: mecanismo de regulagem de altura 

(vertical) do assento através de pistão a gás e 

mola;  

b) assento: mecanismo de regulagem de 

profundidade (horizontal) do assento; 

c) encosto: mecanismo de SRE – Sistema  

Reclinador do Encosto;  

d) encosto: mecanismo de regulagem de altura 

(vertical) do encosto; 

e) apoio antebraço: mecanismo de regulagem de 

altura (vertical) do apoio do antebraço;  

f) base giratória com pelo menos cinco pontos 

de apoio, provida de rodízios duplos;  

g) conformação  

 

Especificações mínimas do assento: 

- Regulagem de altura (vertical) do assento, através 

de mecanismo da coluna acionado por alavanca; 

provido com coluna e mola a gás para regulagem de 

altura e amortecimento de impactos ao sentar; 

- Curso da regulagem de altura de no mínimo 

110mm; 

- Regulagem de profundidade (horizontal) do assento, 

fabricada em chapa de aço NBR 6658 com no 

mínimo de 4,75 mm de espessura, com diversos 

estágios de regulagem, com no mínimo 50 mm de 

curso. Com acionamento integrado a plataforma de 

regulagem, através de botão para acionamento; 

- Largura da superfície do assento de no mínimo 480 

mm;  
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- Profundidade da superfície do assento de no  

mínimo 460mm;  

- Profundidade útil mínima de 460 mm; 

- com espuma injetada anatomicamente em densidade 

média (40 a 50 kg/m3), com 45 a 50 mm de 

espessura.    

- Revestimento Couro PU, material que permita a 

perspiração; 

- Cor preta    

- Assento em compensado multilaminado de no 

mínimo 12 mm.  

- Possui curvatura na parte frontal do assento; 

 

Especificação do Encosto: 

- Cadeira dotada de mecanismo com sistema 

reclinador do encosto (tipo SRE). Acionada por 

alavanca. Com inclinação mínimo 20º, com molas 

para retorno automático do encosto. Dispositivo 

com duas formas de acionamento. Para cima 

possibilita a regulagem fina do encosto enquanto a 

alavanca permanecer acionada. Para baixo o 

encosto fica em movimento livre. Na posição neutra 

o mecanismo deve travar o encosto na posição 

desejada; O mecanismo deve ter acabamento em 

capa para proteção do mecanismo e estética da 

cadeira. 

- Regulagem de altura (vertical) do encosto, dotado 

de mecanismo com possibilidade de posições 

variadas, com curso mínimo de 80mm. Com 

acabamento em capa para proteção e estética da 

cadeira. 

- Encosto com forma anatômica, adaptada ao corpo 

para proteção e conforto na região lombar; 

- Encosto com largura mínima de 460 mm; 

- Encosto com extensão vertical (altura) mínima de 

500 mm; 

- Encosto com espuma injetada anatomicamente em 

densidade média (40 a 50 kg/m3), com Média 

mínima 44mm de espessura. 

- Revestimento Couro PU, material que permita a 

perspiração;  

- Cor preta    

- Encosto em compensado multilaminado de no 

mínimo 12 mm,  

- Acabamento posterior do encosto em capa de 

material plástico injetada em polipropileno, 

garantindo acabamento e estética da cadeira; 

 

Apoio do antebraço: 

- Apoio com regulagem de altura (vertical), com 

curso mínimo de 80mm, acionado por botão com 

múltiplas posições; ( o comprimento do braço não 

deve interferir no movimento de aproximação da 

cadeira em relação à mesa, nem com os 

movimentos inerentes à execução da tarefa); 

- Apoio com possibilidade de regulagem na 
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horizontal através de regulagem da fixação na base 

do assento; 

 

Base: 

- Base giratória; 

- Base com cinco pontos, providos de 5 rodízios 

duplos com 50mm, cuja resistência evite 

deslocamento involuntários e que não 

comprometam a estabilidade do assento; 

- Solda da base, toda solda deverá ser realizada de 

forma espessa, garantindo a perfeita fixação das 

hastes na base. Sendo rejeitadas as cadeiras 

apresentarem apenas pingos de solda nas bases, as 

quais após algum período de uso apresentam 

quebra. 

- Base com acabamento em capa de material plástico 

injetada em polipropileno; 

- Acabamento telescópio na coluna do pistão; 

 

Conformação: 

- Pouca ou nenhuma conformação;  

- Borda frontal do assento arredondada;  

- Área lombar moldada de forma anatômica; (não 

será aceita cadeira com encosto reto) 

 

Fabricada em conformidade com as normas da 

ABNT, NR-17 e norma NBR 13962:2018 

(comprovada por laudo emitida para a marca e 

modelo da cadeira), especifica as características 

físicas e dimensionais e classifica as cadeiras para 

escritório, bem como estabelece os métodos para a 

determinação da estabilidade, resistência e 

durabilidade das mesmas, de qualquer material, 

excluindo-se longarina e poltronas de auditório e 

cinema.  

 

Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de 

fabricação.  

Garantia mínima do Fornecedor: 1 ano  

 

- Anexar folder, catálogo e/ou impresso que 

demonstre as especificações do produto; 

- Anexar Laudo emitido para a marca/modelo da 

cadeira comprovando ao atendimento as normas NR 

17 e NBR 13962:2018 
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2 - Considerando que a alteração promovida, se refere a especificação do equipamento, fica 

alterada a data estabelecida para licitação, para a seguinte programação: 

 

Recebimento das propostas: até as 08:10 horas do dia 15/10/2020. 

Abertura das Propostas: as 08:20 horas do dia 15/10/2020. 

Início da sessão de disputa de preços: as 08:30 horas do dia 15/10/2020. 

Referência de tempo: horário de Brasília - DF 

 

 

 

3 - Permanecem inalteradas as demais condições do Edital; 

 

 

Céu Azul-Pr., 29 de setembro de 2020. 

 

 

 

 

 

Germano Bonamigo 

Prefeito Municipal 
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