Prefeitura Municipal de Aguaí
Avenida Olinda Silveira Cruz Braga, 215 - CEP.: 13.860-000 - AGUAÍ - SP
FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO – SETOR DE APOIO LOGÍSTICO E
PATRIMÔNIO

REGISTRO DE PREÇOS PARA MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n°068/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° SEC ADM/ LICIT. 245/2018

Após 5 dias o vencedor deverá apresentar os seguintes laudos e
certificados:

Para os itens 1 ao 6, 11, 14, 15, 16, 21 e 26 deverá ser apresentado o seguinte:
Certificado: deverá ser apresentado Certificado ambiental de cadeia de custódia
FSC ou CERFLOR, comprovando a utilização de madeira legal e proveniente de
manejo florestal responsável ou de reflorestamento, emitido em nome da
empresa fabricante dos objetos ofertados, no mínimo para todos os itens
Parecer Técnico Ergonômico (NR17 deverá ser apresentado Laudo de
Conformidade com a NR-17 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),
atestando que o fabricante atende aos requisitos da referida norma. Este
documento deverá ser emitido por profissional habilitado, tais como Engenheiro
de segurança do trabalho, médico do trabalho ou ergonomista
Certificado de Conformidade do(s) Produto(s) : Deverá ser apresentado o
Certificado de Conformidade emitido por Organismos de Certificação de Produto
– OCP, acreditados na CGCRE (Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro),
em situação ativa. As informações constantes no certificado deverão ser
suficientes para a correta identificação do produto ou vir acompanhado do seu
respectivo laudo emitido por laboratório acreditado por Inmetro. Esta solicitação
aplica-se aos itens abaixo, conforme as normas pertinentes:
● Armários, Gaveteiros- Norma ABNT NBR 13.961/2010: apresentar o certificado
de conformidade com a referida norma aplicável aos subitens 01, 03, 06, 07, 08,
14, 15, 19, 20, 23
● Mesas - Norma ABNT NBR 13.966/2008: apresentar o certificado de
conformidade com a referida norma aplicável aos subitens 07, 08, 09, 11, 12, 13,
24
● Estações de trabalho - Norma ABNT NBR 13.967/2011: apresentar o certificado
de conformidade com a referida norma aplicável aos subitens 21, 22
Com intuito de garantir a consonância dos documentos com o termo de
referência, apresentar declaração emitido pelo Organismos de Certificação de
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Produto – OCP, declarando que os produtos possuem escopo em conformidade
com este termo de referência no Grupo 01 a 04
Relatório de Ensaio para comprovação da Qualidade dos componentes
metálicos: Apresentar Laudos e/ou Relatórios de ensaio, emitidos por
Laboratório acreditado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (INMETRO), que demonstre que as amostras ensaiadas estão em
conformidade com as normas pertinentes

Para os itens 7, 18 e 37 deverá ser apresentado o seguinte:
Certificado de Conformidade acreditado pelo INMETRO , conforme ABNT NBR
13961:2010, onde deverá constar claramente os seguintes testes
laboratoriais: Verificação dos requisitos dimensionais, Ensaio de corrosão por
exposição em câmara de névoa salina com duração mínima de 750 (setecentos
e cinquenta reais) horas, Verificação visual - Segurança e usabilidade, Ensaio
de bordas cortantes – Segurança e usabilidade, Ensaio de estabilidade do móvel
vazio, Ensaio de estabilidade com carga vertical nas partes móveis, Ensaio de
estabilidade do móvel com aplicação de força horizontal, Ensaio de resistência
da estrutura, Ensaio de resistência dos suportes de planos horizontais, Ensaio
de deflexão de planos horizontais, Ensaio de resistência de planos horizontais à
carga concentrada, Ensaio de resistência de portas com pivotamento vertical a
cargas verticais, Ensaio de resistência de portas com pivotamento vertical a
cargas horizontais , Ensaio de durabilidade de portas com pivotamento vertical,
Ensaio de carga máxima total
Declaração de Conformidade ou Relatório de Ensaio ou Parecer Técnico de
acordo com a NR – 17 para todos os itens referente a ergonomia assinado por
profissional habilitado, médico do trabalho ou engenheiro de segurança ou
ergonomista afiliado a ABERGO;
Para os itens 8, 9, 10,12, 20, 22, 35 e 36 deverá ser apresentado o seguinte:
Certificado: deverá ser apresentado Certificado ambiental de cadeia de custódia
FSC ou CERFLOR, comprovando a utilização de madeira legal e proveniente de
manejo florestal responsável ou de reflorestamento, emitido em nome da
empresa fabricante dos objetos ofertados, para os itens 01 a 09
Certificado de Conformidade do(s) Produto(s) : Deverá ser apresentado o
Certificado de Conformidade emitido por Organismos de Certificação de Produto
– OCP, acreditados na CGCRE (Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro),
em situação ativa. As informações constantes no certificado deverão ser
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suficientes para a correta identificação do produto ou vir acompanhado do seu
respectivo laudo emitido por laboratório acreditado por Inmetro. Esta solicitação
aplica-se aos itens abaixo, conforme as normas pertinentes:
● Cadeira Norma ABNT NBR 13962/2006: apresentar o certificado de
conformidade ou laudo de ensaio com a referida norma aplicável aos subitens
01, 02, 03, 06 a 09
● Longarina Norma ABNT NBR 16031/2012: apresentar o certificado de
conformidade com a referida norma aplicável aos subitens 05
Relatório de Ensaio para comprovação da Qualidade dos componentes
metálicos: Apresentar Laudos e/ou Relatórios de ensaio, emitidos por
Laboratório acreditado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (INMETRO), que demonstre que as amostras ensaiadas estão em
conformidade com as normas pertinentes:
a)
Comprovação a resistência da pintura a névoa salina, conforme a Norma
ABNT NBR 8094:1983, avaliada conforme a ABNT NBR ISO 4628-3:2015 com
grau de enferrujamento RI0 (isento de ferrugem) e ABNT NBR 5841:2015 com
grau de empolamento d0/t0 (isento de bolhas), deverá apresentar um relatório
com no mínimo 50 ciclos de 24 horas, no mínimo para os itens 01, 03 a 08
b)
Comprovação a exposição a umidade saturada, conforme a Norma ABNT
NBR 8095:2015, por pelo menos 37 ciclos de 24 horas, avaliada conforme a
ABNT NBR ISO 4628-3:2015 com grau de enferrujamento RI0 (isento de
ferrugem) e ABNT NBR 5841:2015 com grau de empolamento d0/t0 (isento de
bolhas) com Comprovação da aderência da tinta inicial e final, com grau de
aderência Gr0 para a película de tinta, conforme Norma ABNT NBR 11003:2009,
no mínimo para os itens 01, 03 a 08
Relatório de Ensaio para comprovação da Qualidade das Espumas
Para a comprovação da qualidade das espumas, deverá ser apresentado
Laudos e/ou Relatórios de ensaio em nome do fabricante, que demonstre que
as amostras ensaiadas estão em conformidade com as normas pertinentes,
conforme subitens abaixo, itens: 01, 03 a 08
Comprovação da qualidade da espuma para os itens, apresentando o laudo
conforme as normas abaixo:
a)
Determinação da resiliência da espuma, conforme a ABNT NBR
8619/15;
b)
Determinação da densidade de espuma, conforme a ABNT NBR
8537/15;
c)
Determinação das características de Queima, conforme a ABNT NBR
9178/15;
d)
Determinação de deformação permanente a compressão, conforme a
ABNT NBR 8797/17;
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e)
Determinação da fadiga dinâmica conforme a ABNT NBR 9177/2015;
f)
Determinação da resistência ao rasgamento conforme a ABNT NBR
8516/2015;
g)
Determinação do teor de cinzas conforme a ABNT NBR 14961:2016;
h)
Isenta de Clorofluorcarbono.
Aguaí, 29 de outubro de 2018
Nome do Elaborador: Allan dos Santos
Cargo e Função: Gerente de Apoio Logístico e Patrimônio

