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CONSULTA PÚBLICA DE PREÇOS Nº 59/2022 
 

                                 Consulta Pública de Preços: Aquisição de mobiliário para a implantação de novo espaço de atendimento ao 

público à Secretaria Municipal da Fazenda e Gestão Estratégica..  

 

1. Período para apresentação da proposta: de 25/05/2022 a 31/05/2022 

 
2. A proposta poderá ser entregue pessoalmente no endereço: Praça José Rodrigues do nascimento, 30 – Bairro 
Água Fria – Cajamar/SP (Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Gestão – Departamento de 
Compras e Licitações) entre 08:00 e 17:00 horas ou enviar com papel timbrado da empresa para o email 
veronica.miotto@cajamar.sp.gov.br, conforme modelo abaixo: 

 
MODELO - FORMULÁRIO - COTAÇÃO DE PREÇOS 

 

Nome da Empresa: 

E-mail institucional: 

E-mail pessoal: 

Endereço: 

Bairro:  CEP: 

Cidade: Estado: 

CNPJ Nº: Inscrição Estadual: 

Fone: Fax: 

 
 
 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

4.1. O proponente responderá pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados 

em qualquer fase desta coleta de preços. 

4.2. O presente procedimento não gera qualquer obrigação contratual entre a proponente e a Prefeitura do 

Município de Cajamar, e tem como finalidade apenas a verificação de preços no mercado em questão. 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. 1. OBJETO  
Aquisição de Mobiliário para implantação de novo espaço de atendimento ao público. 

 
MODALIDADE: Compra direta. 

2. 2. JUSTIFICATIVA 
Visando um melhor atendimento aos munícipes, propiciando espaço que atenda as normas de ergonomia 

oferecendo aos servidores maior conforto e previnindo lesões que possam afetar o desempenho do trabalho, o mobiliário 

deve ser adiquirido de forma a atender os critérios técnicos, de desempenho, estética e custos. 

3. 3. DESCRIÇÃO DOS ITENS 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

01 CADEIRA SECRETÁRIA COM BRAÇO  

Cadeira Giratória, com apoia braços, com assento e encosto manufaturados em espumas flexíveis de 

poliuretano injetadas (moldadas), assento e encosto estruturado em compensado anatômico, multi 

laminado, resinado e prensado, com espessura mínima de 10,5 mm. Assento com característica de 

pouca ou nenhuma conformação em sua base para garantir alternância postural e borda frontal 

arredondada para não prejudicar a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, em 

conformidade com Norma Regulamentadora nº 17, Portaria MTPS nº 3.751 de 1990 do Ministério do 

Trabalho e Emprego, subitem 17.3.3, alíneas b), e c). Espaldar provido de raio de curvatura mínimo de 

400 mm e conformação anatômico para apoio da região lombar do usuário (em consonância com 

disposto no item 17.3.3, alínea da Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e 

Emprego, regulamentada pela Portaria nº MTPS 3.751, de 1990). Dimensões mínimas de encosto: 360 

de extensão vertical; 410 de largura; 35 mm de espessura mínima da espuma. Dimensões mínimas de 

assento: 425 mm de profundidade; 460 mm de largura de superfície; 40 mm de espessura mínima da 

espuma. Haste de junção do encosto manufaturada em chapa de aço carbono ABNT 1008/1020 com 

espessura mínima de 6,35 mm e largura de 80 mm, com vinco interno de reforço estrutural e 

angulação de 10 graus. Flange universal (160 x 200 e 125 x 125 mm) confeccionada em chapa de aço 

carbono ABNT 1010/1020, com vincos e conformações que melhoram seu desempenho mecânico, 

para função de plataforma de sustentação do assento. Assento com inclinação fixa entre -2º e -7º. 

Dispositivo cilíndrico hidropneumático (CO2) para ajuste milimétrico da altura da superfície do assento, 

produzido por componentes metálicos, com curso mínimo de 125 mm, em conformidade com ABNT 

NBR. Base cinco hastes produzidas em tubo de seção oblongular, de medida mínima de 20 x 39 x 1,20 

mm, com fusão das hastes ao anel metálico central pelo sistema de eletrofusão (solda a ponto), não 

havendo deposição de material, aferindo maior qualidade e durabilidade à peça. Carenagem 

termoplástica injetada em polipropileno copolímero, única (sem emendas), disposta sobre a parte 

superior da base e fixadas por pinos de encaixe por pressão, aferindo acabamento e proteção á base. 

Em conformidade ABNT NBR 13962/06, raio da para mínimo exigido para este pleito de 280 mm 

(medição conforme proposto na Norma referida, do centro do alojamento do pistão ao centro do 

alojamento do rodízio). Casulo de alojamento dos rodízios produzidos no próprio tubo, com 

travamento das paredes, aferindo maior robustez, resistência e durabilidade à peça. Cinco rodízios de 
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nylon injetado sob pressão, do tipo poliamida 6.6, de alto desempenho, com medida de diâmetro de 

rolamento mínimo de 50 mm, eixo transversal e esferas em aço carbono ABNT 1010/1020, haste 

cilíndrica vertical com diâmetro mínimo de 11 mm, em aço com anel elástico metálico expansor para 

fixação no alojamento na base, dispensando a utilização de buchas plásticas. Apoia braços de altura 

ajustáveis em até 6 posições por meio de acionamento de botão localizado na parte lateral do corpo 

estrutural do braço, confeccionado em aço carbono com espessura mínima de 4,75 mm com vinco que 

proporciona maior resistência mecânica, com pintura a pó pelo processo de deposição eletrostática 

passando pelo processo de desengraxe, estabilização, fosfatização e secagem em estufa a 250°. 

Carenagem de acabamento e proteção em polipropileno injetado na cor preta e apoia braço com 

estrutura metálica interna de aço carbono recoberta em poliuretano injetado na cor preta. Medidas 

mínimas do apoio de braço de 250 mm de comprimento x 75 mm de largura.  

02 CADEIRA FIXA SECRETÁRIA SEM BRAÇO  

Cadeira fixa de diálogo, de espaldar baixo, sem apóia braços, com assento e encosto manufaturados 

em espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas), assento e encosto estruturado em 

compensado anatômico, multi laminado, resinado e prensado, com espessura mínima de 10,5 mm. 

Assento com característica de pouca ou nenhuma conformação em sua base para garantir alternância 

postural e borda frontal arredondada para não prejudicar a circulação sanguínea dos membros 

inferiores do usuário, em conformidade com Norma. Regulamentadora nº 17, Portaria MTPS nº 3.751 

de 1990 do Ministério do Trabalho e Emprego, subitem 17.3.3, alíneas b), e c). Espaldar provido de raio 

de curvatura mínimo de 400 mm e conformação anatômico para apoio da região lombar do usuário 

(em consonância com disposto no item 17.3.3, alínea da Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério 

do Trabalho e Emprego, regulamentada pela Portaria nº MTPS 3.751, de 1990). Dimensões mínimas de 

encosto: 360 de extensão vertical; 410 de largura; 35 mm de espessura mínima da espuma. Dimensões 

mínimas de assento: 425 mm de profundidade; 460 mm de largura de superfície; 40 mm de espessura 

mínima da espuma. Haste de junção do encosto manufaturada em chapa de aço carbono ABNT 

1008/1020 com espessura mínima de 6,35 mm e largura de 80 mm, com vinco interno de reforço 

estrutural e angulação de 10 graus. Flange universal (160 x 200 e 125 x 125 mm) confeccionada em 

chapa de aço carbono ABNT 1010/1020, com vincos e conformações que melhoram seu desempenho 

mecânico, para função de plataforma de sustentação do assento. Assento com inclinação fixa entre -2º 

e -7º. Flange universal fundida, através do processo Metal Inert Gas, à estrutura contínua, com assento 

em suspensão (balanço) da cadeira, manufaturada em tubo de aço carbono de seção circular, com 

diâmetro externo mínimo de 1” (25,40 mm) Tratamento de superfície dos componentes metálicos da 

estrutura fixa, da flange universal de sustentação do assento e da haste tubular de estruturação do 

encosto por meio de tinta à pó, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos 

processos de desengraxe, estabilização, tratamento anti ferruginoso e posterior cura em estufa à 220 

graus Celsius.  

6 

03 LONGARINA 04 LUGARES COM BRAÇO  

Longarina de 04 lugares, de espaldar baixo, com apoia braços, com assento e encosto manufaturados 

em espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas), assento e encosto estruturado em 

compensado anatômico, multi laminado, resinado e prensado, com espessura mínima de 10,5 mm. 

Assento com característica de pouca ou nenhuma conformação em sua base para garantir alternância 

postural e borda frontal arredondada para não prejudicar a circulação sanguínea dos membros 

inferiores do usuário, em conformidade com Norma Regulamentadora nº 17, Portaria MTPS nº 3.751 

de 1990 do Ministério do Trabalho e Emprego, subitem 17.3.3, alíneas b), e c). Espaldar provido de raio 
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de curvatura mínimo de 400 mm e conformação anatômico para apoio da região lombar do usuário 

(em consonância com disposto no item 17.3.3, alínea da Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério 

do Trabalho e Emprego, regulamentada pela Portaria nº MTPS 3.751, de 1990). Dimensões mínimas de 

encosto: 360 de extensão vertical; 410 de largura; 35 mm de espessura mínima da espuma. Dimensões 

mínimas de assento: 425 mm de profundidade; 460 mm de largura de superfície; 40 mm de espessura 

mínima da espuma. Haste de junção do encosto manufaturada em chapa de aço carbono ABNT 

1008/1020 com espessura mínima de 6,35 mm e largura de 80 mm, com vinco interno de reforço 

estrutural e angulação de 10 graus. Estrutura: É tratada com banho de desengraxamento e, 

posteriormente, pintura eletrostática tipo epóxi-pó com cura em estufa a 220ºC nas cores preto, cinza, 

prata. Estrutura fabricada em aço retangular 50 x 30 mm com espessura de 1,5 mm. Unidos pelo 

sistema de solda Mig, os componentes metálicos recebem banho de desengraxamento e, 

posteriormente, pintura eletrostática do tipo epóxi-pó com cura em estufa a 220ºC nas cores pretas. A 

estrutura também recebe sapata maciça fabricada em Polipropileno na cor preta para evitar o contato 

da estrutura diretamente com o chão. Braços fixos estruturado em alma de aço em maciço cilíndrico, 

recoberto por termo fixo, pré polímero, poliuretano integral skin, de alta densidade, excelente 

resistência ao rasgo e alto fator conforto, com textura. Tais braços são fixados ao assento por quatro 

parafusos, dispostos em uma chapa de aço carbono fundida por Metal Inert Gas à alma estrutural do 

braço. Tais parafusos são ancorados em porcas de garras de aço carbono zincadas com rosca ¼” ou 

métrica, cravadas no compensado estrutural de assento. 

04 MESA DE ATENDIMENTO – DIMENSÕES 1000X700X750. (LPA) 

Tampo confeccionado em chapa de MDP contínuo com 25mm de espessura e revestimento em filme 

melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, dotado de passa cabos em plástico injetado 

com tampa removível. Painel Frontal confeccionado em chapa de MDP contínuo com 18mm de 

espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces. Fita de 

bordo para o revestimento e acabamento das bordas planas da chapa, confeccionada em fita de PVC 

na cor e padrão do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao 

substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2mm de espessura para o tampo e 

1mm para as demais partes. Cabeceiras laterais situadas nas extremidades do tampo, com 715mm de 

altura total. Base confeccionada em tubo de aço de secção retangular, 30x50mm, com 1,2mm de 

espessura, com ponteiras plásticas de acabamento, fixada a coluna vertical por meio de solda MIG de 

forma que a mesma não fique aparente pela parte externa garantindo a qualidade do acabamento. 

Sapatas niveladoras com base confeccionada em polipropileno injetado, fixada a base por meio de 

barra roscada de 5/16” x 25mm. Coluna Vertical confeccionada em chapa de aço estampada de 1,5mm 

de espessura, com secção retangular medindo 30x130mm. Tampa destacável localizada na parte 

externa com 80mm de largura, fixada a coluna por meio de encaixe deslizante. Travessa superior para 

apoio e fixação do tampo confeccionada em tubo de aço de secção retangular, 20x30mm, com 1,2mm 

de espessura fixada a coluna vertical por meio de solda MIG. - O conjunto deve ser interligado ao 

tampo por meio de parafusos autoatarraxantes e ao painel frontal por meio de tambor de giro com 

ø25mm, parafuso de montagem rápida M6 e tampas plásticas de acabamento. A interligação com a 

calha de passagem de fiação se dá por meio de duto semicircular com raio de 30mm. Toda a parte 

interna da estrutura deverá ser livre de travessas e estruturas que possam dificultar a passagem de 

cabos. Pé tubular com 715mm de altura total composto de: Coluna vertical confeccionada em tubo de 

aço de 1,2mm de espessura, com secção de 3” em aço carbono (AISI 1020). Sapata niveladora 

conjugada com base e corpo confeccionados em polipropileno injetado medindo aproximadamente 
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76mm de diâmetro. Calha para passagem de fiação situada na parte interna da extensão do painel 

frontal, tipo perfil com secção transversal em “U” medindo 60x50x30mm, confeccionada em chapa de 

aço de 1,2mm de espessura. - Acabamento das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó com 

resina a base de epóxi e poliéster e espessura mínima final da pintura de 30 micrômetros, atendendo 

aos critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados, de forma que o resultado 

atenda as exigências previstas nas normas da ABNT espessura, encontrada na extremidade superior do 

pé tubular e será fixada no tampo por meio de parafusos.  Tolerâncias dimensionais serão aceitas 

variando em até 5% para mais e para menos. As espessuras de materiais especificados são as mínimas 

aceitáveis, podendo ser considerados também produtos que possuam estruturas mais encorpadas, 

confeccionadas com materiais de espessuras maiores. 

05 ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS - DIMENSÕES 800X500X740MM. (LPA) 
Corpo confeccionado em chapa de MDP contínuo, revestido com filme melamínico texturizado de 
baixa pressão nas duas faces, com 25mm de espessura para o tampo e 18mm para o fundo vertical e 
demais partes. Fita de bordo para o revestimento e acabamento das bordas planas da chapa, 
confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a impactos e 
termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2mm 
de espessura para o tampo e 1mm para as demais partes. Sistema de fixação por meio de tambor de 
giro confeccionado em ZAMAK com Ø15mm, parafuso de montagem rápida M6 e tampas plásticas de 
acabamento confeccionadas em polietileno Ø18mm. Pinos plásticos para apoio e sustentação das 
prateleiras com Ø6mm confeccionados em polipropileno com encaixe resistente e respectivas furações 
nas laterais para regulagem de altura. Dobradiças em ZAMAK com abertura em ângulo de 110◦. 
Sistema de chaveamento composto por chave, rotação de 180º. Composto por cilindro com corpo de 
Ø17x23mm, com abas para fixação e acabamento cromado e chave com capa plástica escamoteável 
dupla face, com rotação de 180º. Trinco do tipo gangorra fixado à porta esquerda. Puxadores do tipo 
alça, confeccionados em ZAMAK com pintura epóxi e acabamento liso, situados no plano frontal das 
gavetas e/ou portas. Base de sustentação confeccionada em tubo de aço AISI 1020 com secção 
quadrada de 20x20mm e 1,2mm de espessura. Sapatas niveladoras com base confeccionada em 
polipropileno injetado, medindo aproximadamente 30mm de diâmetro, fixada à estrutura por meio de 
barra roscada de 5/16” x 25mm, perfazendo uma altura de 15mm do piso após sua instalação. 
Acabamento das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster 
e espessura mínima final da pintura de 30 micrômetros, atendendo aos critérios de preparação, 
tratamento e tempo de cura recomendados, de forma que o resultado atenda as exigências previstas 
nas normas da ABNT. - Tolerâncias dimensionais serão aceitas variando em até 5% para mais e para 
menos. As espessuras de materiais especificados são as mínimas aceitáveis, podendo ser considerados 
também produtos que possuam estruturas mais encorpadas, confeccionadas com materiais de 
espessuras maiores. 
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4. 4. RESPONSABILIDADES DA EMPRESA FORNECEDORA 

4.1 Deverá fornecer produto equivalente ou superior à descrição deste termo.  

4.2 Deverá ser fornecido um produto que esteja em linha de produção pelo fabricante. 

4.3  Deverá seguir as recomendações INMETRO, caso se aplique à categoria.  

4.4 Os Itens/Produtos de fabricação nacional deverão atender às Normas Técnicas Brasileiras e 
Regulamentações, nos quais se apliquem à categoria do produto solicitado. 

4.5 Produtos de fabricação nacional deverão possuir garantia igual ou superior a 12 meses, quando não 
descritos em seus itens. 

4.6 O equipamento deverá seguir a categoria de uso (quando houver). Estando ela descrita no item, deverá 
por sua vez, coincidir com a categorização dos produtos da fabricante. Atendendo assim, as necessidades 
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descritas. 

5. 5. DISPOSIÇÔES GERAIS 

5.1 Os itens contemplam o fornecimento de produtos voltados para uso empresarial, suportando uso continuo 
por parte dos servidores e munícipes. 

6. 6.  SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

6.1  O equipamento fornecido deverá contar com suporte telefônico especializado da própria fabricante. 

6.2  Deverá ser fornecido um telefone do tipo 0800 da fabricante para eventuais questionamentos. 
6.3 Em casos, que venham ser necessários a troca do produto, a empresa responsável pelo fornecimento, deverá 

interagir para que a troca seja rápida não gerando ônus para a Prefeitura Municipal. 

7. 7. FORMA DE ENTREGA OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS / FORMA DE PAGAMENTO 

7.1 A entrega poderá ser fracionada ou em sua totalidade, mas deverá ser efetuada somente mediante ordem 
de fornecimento, expedida pelo setor de Compras e Licitações. 

7.2 Os produtos deverão ser entregues dentro do prazo de 15 dias corridos a contar da data da Ordem de 
Serviço/Pedido de Compra. 

7.3 Os produtos ofertados ao objeto do certame deverão estar acondicionados unitariamente e devidamente 
identificados 

7.4 No ato da entrega os produtos serão homologados pela Secretaria Municipal da Fazenda. 
 

8. 8. LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1 Os pedidos efetuados serão entregues exclusivamente na Secretaria da Fazenda, localizada no Paço 
Municipal, situado à Praça José Rodrigues do Nascimento, 30 – Água Fria – Cajamar/SP, das 08:00h às 
12:00h e das 13:00 às 17:00h, exceto aos feriados. 

8.2 Para qualquer esclarecimento, os contatos deverão ser realizados com o Departamento de Compras e 

Licitações, através do e-mail: compras@cajamar.sp.gov.br, ou pelos telefone: PABX (11) 4446-7302. 

9. 9. SECRETARIAS PARTICIPANTES E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

O custeio desta compra será onerado da Ficha Orçamentária n. 96, referente a material permanente, 
pertencente à Secretaria Municipal da Fazenda 
 

Cajamar/SP, 28 de abril de 2022. 

 

 

 

Michael Campos Cunha 

Secretário Municipal da Fazenda 

 

 

 

mailto:compras@cajamar.sp.gov.br

