
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Praça 28 de Setembro, S/N – Centro – Tel: (32) 3559-1900 – CEP 36.520-000 – Visconde do Rio Branco-MG. 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2019 

TIPO: MENOR VALOR GLOBAL 

 

1. O Município de Visconde do Rio Branco, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público interno, 

com sede na Praça 28 de Setembro, SN, Visconde do Rio Branco, MG, CEP 36.520-000, inscrito no CNPJ sob o 

nº. 18.137.927/0001-33, por intermédio da Pregoeira e da Equipe de Apoio, torna público aretificação do 

Processo Licitatório nº 105/2019, na modalidade Pregão Presencial nº 056/2019, visando à seleção de 

empresa(s) especializada(s) no ramo para aquisição de mobiliários para atender a demanda da rede municipal 

de ensino e outras secretarias requisitantes, conforme especificações deste edital. 

 
2. ONDE SE LÊ: 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

[...] 

7. PLANILHA DE QUANTIDADE, ESPECIFICAÇÕES E ORÇAMENTO 

ITEM UNID DESCRIÇÃO VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

06 150 - ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL E DESMONTÁVEL COM 2 PORTAS dobradiça 
interna, retaguarda bipartida. Características: Confeccionado em chapa de aço 
#24 (0,60mm) normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e 
portas. A - Produto montável utilizando sistema de travas, alavanca e unha, 
desenvolvidas em altas tecnologias de estampagem, não havendo necessidade 
de utilização de parafusos. B - Trava superior confeccionada em chapa de aço 
#20 (0,90mm) com 3 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 25mm com 90°, a 2ª 
a 25mm com 90°, a terceira a 15mm com 90° e termina com 10mm, e com 
sistema de alavanca para travamento nas laterais. C - Trava inferior 
confeccionada em chapa de aço # 20 (0,90mm) 2 dobras perpendiculares sendo 
a 1ª a 20mm com 90°, a 2ª a 45mm com 90° e termina com 15mm e com 
sistema de alavanca para travamento nas laterais. D - Portas com fechamento 
sobreposto com medidas esquerdas e direitas de 432mm(L)x1920mm(A) em 
chapa #24 (0,60mm), lado esquerdo moldado por 2 dobras sendo a 1ª a 390mm 
com 225°, a 2ª a 20mm com 135° e finaliza com 30mm, e lado direito com 
sistema de puxador estampado caracterizado por 4 dobras sendo a 1ª a 388mm 
com 315°, a 2ª a 20mm com 45°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e 
finaliza com uma dobra em curva de 360°, com acabamento em perfil PVC na 
cor cinza cristal ou grafite, 3 reforços em “Ômega” na horizontal e 1 na vertical 
em chapa de aço #26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras, 1ª a 5mm com 
90°, 2ª a 15mm com 90°, 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e termina 
com 5mm. 3estampos vazados em cada porta para encaixe da dobradiça 
interna, sendo os mesmos em formato retangular na parte superior na medida 
de 16,5mm x 8mm x 16,5mm x 8mm com um recorte oblongo na parte inferior 
de 10mm de extensão com curva de 8mm a 180° ligados ao retângulo superior 
por duas curvas de 180° com 3,5mm. E - laterais em chapa de aço #24 (0,60mm) 
com 1980mm(A) com garras para travamento da prateleira inferior e superior 
para travamento do produto com sistema de cremalheira ponteada a lateral 
com 28 posições de regulagens e tendo em sentido horizontal 5 dobras, sendo a 
1ª dobra a 10mm com 180°, 2ª dobra a 20mm com 90°, a 3ª a 25mm com 90°, a 
4ª a 400mm com 180° e termina com 10mm. com 3 recortes estampados 
vazados em formato U alongado em um recorte retangular com 2 lados 
fechados e 1 aberto na parte retangular, medida de 10mm na parte superior na 
horizontal, 34mm na vertical, iniciando o recorte em U com curva invertida de 
3mm a 180°, com 4mm de abertura e 12,5mm de extensão e termina com curva 
de 8mm a 180°, fechando a 12,5mm de extensão com curva invertida de 3mm a 

R$ 1.096,67 R$ 164.500,50 
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180° e finaliza com 3mm. F - Contém 3 prateleiras móveis com opção de 
regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm e 1 fixa, ambas em chapa de aço 
#24 (0,60mm) normalizada laminado a frio nas medidas de 
30mm(A)x895mm(L)x350mm(P) com 6 dobras em sua profundidade sendo a 1ª 
a 5mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90°, a 4ª a 350mm 
com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª a 10mm com 90° e finaliza com 5mm e 4 
dobras em sua largura sendo a 1ª a 10mm com 90°, a 2ª a 30mm com 90°, a 3ª a 
895mm com 90°, a 4ª a 30mm com 90° e termina com 10mm. G - Dobradiça 
articulável confeccionada em polipropileno composto 1 suporte para encaixe na 
lateral de 2mm x 3,5mm e parte superior da dobradiça com 36mm x 20mm x 
30mm a ser fixada por encaixe ao recorte da porta unida ao suporte por um 
pino zincado branco de 3,8mm x 65mm. H- Retaguarda confeccionada em chapa 
de aço #24(0,60mm) em sistema bipartido, sendo cada parte na medida de 
1980mm(A) x 460mm(L) unidas por um sistema de encaixe com dobras curvas 
invertidas, com 2 dobras na horizontal sendo a 1ª a 10mm com 270° a 2° a 
600mm com 270° e termina com 10mm e na vertical com 2 dobras sendo a 1ª a 
1980mm com 90° e a 2ª a 10mm com 270° e termina com 3mm. Fechadura 
cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa 
central. Acompanha kit composto por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/16 
confeccionadas em poliestireno de alto impacto, 4 buchas com rosca interna 
5/16 e 12 parafusos 3,5 X 13mm. ACABAMENTO. Tratado pelo processo anti-
corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó (tinta Hibrida) 
com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 240 ºC nas cores 
disponíveis no padrão. Processo com rigoroso controle de qualidade analisado 
por um laboratório certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 
8094:1983 "Material metálico revestido e não revestido a corrosão por 
exposição a Névoa Salina", onde é feito ensaio de corrosão acelerada com 
névoa salina por 500hrs segundo a norma NBR 5770, devendo o grau de 
corrosão determinado conforme a ISO 4628-3, não devendo ser maior que Ri 1, 
conforme item 4.3.1 da norma ABNT 13961:2010. Pintura eletrostática 
controlada por Reciprocador, tornando à aplicação uniforme. Capacidade de 
Peso. O peso recomendado por prateleira é de 30 Kg (bem distribuídos). 
Dimensões: 2,00 x 0,90 x 0,40 m.  
Apresentar juntamente com a proposta comercial, sob pena de 
desclassificação: laudo ergonômico da nr17 assinada por um profissional 
certificado pela abergo (associação brasileira de economia) devidamente 
comprovada por certificado do rgo. O fabricando dever apresentar certificado 
do ibama, que comprova que esta de acordo com as normas de preservação 
ambiental. Apresentar credenciamento do fabricante do produto com termo 
de garantia, habilitando o licitante a representa-la e dar garantia do produto. 

 
09 100 ROUPEIRO DE AÇO COM 12 PORTAS MONTÁVEL E DESMONTÁVEL. Com varão. 

Características: Roupeiro de aço confeccionado em chapa de aço # 26 (0,45mm) 
totalmente montável com travas invertidas tipo unha de gato que dispensa a 
utilização de parafusos, possui 1 vão com 3 portas sobrepostas em aço chapa 
#26 (0,45mm)  com encaixe total por dentro do vão, com fechamento através 
varão composto por 2 barras circulares galvanizadas BTC CL 4,60mm 1006 R2, 
acoplado a uma lingüeta moldada no dispositivo possibilitando um travamento 
triplo(superior, inferior e central), garantindo maior segurança para o produto, 
sendo fixado a porta com a utilização de 2 pinos guias para regulagem do varão 
e travado pelo pitão (dispositivo para cadeado injetado em nylon com 33% fibra 
de vidro na cor preta) ou fechadura tipo yale,  acompanham o produtos dois 

R$ 1.615,33 R$ 
161.533,00 
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cabides de encaixe por vão, pés removíveis na cor preta em polipropileno alto 
impacto medindo 122mm com regulagem de altura de 16mm fixados ao 
produtos por canaletas ponteadas de aço em chapa # 18 (1,20mm), medindo 
75mm x 55mm, oferecendo assim maior segurança ao usuário. Tendo como 
característica a montagem de 1 modulo inicial e 3 módulos complemento com 
as mesmas características do modulo inicial. LATERAIS:confeccionadas em 
chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas de 1850mm(A) x 400mm(P) com 12 
travas de cada lado tipo garras para fixação das prateleiras, lateral esquerda 
com 4 dobras sendo a 1ª a 14mm com 90º, a 2ª a 14mm com 90º, a 3ª a 25mm 
com 90º, 4ª a 400mm  com 178º em curva e lateral direita com 3 dobras sendo 
1ª a 10mm com 45º, a 2ª a 25mm com 90º a 3ª a 400mm com 178º em curva. 
PRATELEIRAS: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas 
40mm(E)X340mm(L)X392mm(P) com 3 dobras na visão frontal sendo a 1ª a 
27mm com 90º, a 2ª a 40mm com 90º, a 3ª a 392mm com 90º e termina com 
27mm, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, 
sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda, com abertura 
em alto relevo de 25mmx4mm do lado direito e fundo destinada ao encaixe 
internos dos cabide de polipropileno que acompanham o produto sendo 2 
unidades por portas. PORTAS: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) 
nas medidas 549mm(A) x 292mm(L) x 15mm(E) com ventilação na parte 
superior de cada porta com 4 recortes em alto relevo tipo com articulação por 
dobradiças de 30mm de altura na chapa #20 (0,90) soldada através de solda 
ponto eletrônico-pneumatico e pino anelado de (3,85mmx 62mm) de 
articulação reforçado zincado branco. Estrutura: Confeccionada em chapa de 
aço laminada a frio # 26 (0,45mm). Utilizando chapas de aço laminada a frio na 
especificação SAE 1008. ACABAMENTO: Tratado pelo processo anti-corrosivo à 
base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó (tinta epóxi) com camada 
de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 240 ºC (na cor cinza cristal) ou 
pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) com camada de 30 a 40 mícrons 
com secagem em estufa a 120 ºC, nas cores disponíveis no padrão. A - 
Tratamento de superfície com rigoroso controle de qualidade de processo por 
análise de um moderno laboratório, onde é feito controle por lote com teste de 
corrosão utilizando simulador salt spray, ensaio de corrosão acelerada com 
nevoa salina por 500hrs e teste de Aderência da pintura medindo índice de 
desplacamento da pintura. B - Pintura eletrostática controlada por 
Reciprocador, tornando à aplicação uniforme. 
Dimensões:Altura..Largura........Profundidade 
externas......................1930mm......1380mm..........400mm.  
internas dos vãos: .......563mm.........280mm..........375mm. 
Apresentar juntamente com a proposta comercial, sob pena de 
desclassificação: laudo ergonômico da nr17 assinada por um profissional 
certificado pela abergo (associação brasileira de economia) devidamente 
comprovada por certificado do rgo. O fabricando dever apresentar certificado 
do ibama, que comprova que esta de acordo com as normas de preservação 
ambiental. Apresentar credenciamento do fabricante do produto com termo 
de garantia, habilitando o licitante a representa-la e dar garantia do produto. 

 
10 50 ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS MONTÁVEL E DESMONTÁVEL- COM VARÃO 

Características: Roupeiro de aço confeccionado em chapa de aço # 26 (0,45mm) 
totalmente montável com travas invertidas tipo unha de gato que dispensa a 
utilização de parafusos, possui 4 vão com 16 portas sobrepostas em aço chapa 
#26 (0,45mm)  com encaixe total por dentro do vão, composto por 1 módulo 
inicial e 3 complemento. LATERAIS: confeccionadas em chapa de aço # 26 

R$ 1.500,67 R$ 75.033,50 
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(0,45mm) nas medidas de 1850mm(A) x 400mm(P) com 9 travas de cada lado 
tipo garras para fixação das prateleiras, lateral esquerda com 4 dobras sendo a 
1ª a 14mm com 90°, a 2ª a 14mm com 90°, a 3ª a 25mm com 90°, 4ª a 400mm  
com 178° em curva e lateral direita com 3 dobras sendo 1ª a 10mm com 45°, a 
2ª a 25mm com 90° a 3ª a 400mm com 178° em curva. RETAGUARDAS: 
confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas de 1850mm(A) x 
345mm(L) sendo que em sentido horizontal tem 2 dobras, a 1ª a 30mm com 
180°, a 2ª a 345mm com 180° e termina com 30mm, com sistema de garras 
invertidas para fixação das  prateleiras, posicionadas de acordo com o modelo. 
PRATELEIRAS: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas 
40mm(E)X340mm(L)X392mm(P) com 3 dobras na visão frontal sendo a 1ª a 
27mm com 90°, a 2ª a 40mm com 90°, a 3ª a 392mm com 90° e termina com 
27mm, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, 
sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda, com abertura 
em alto relevo de 25mmx4mm do lado direito e fundo destinada ao encaixe 
interno dos cabides de polipropileno. PORTAS: confeccionadas em chapa de aço 
# 26 (0,45mm) nas medidas 408mm(A) x292mm(L)x15mm(E) com ventilação na 
parte superior de cada porta com 4 recortes em alto relevo tipo com articulação 
por dobradiças de 30mm de altura na chapa #20 (0,90) soldada através de solda 
ponto eletrônico-pneumatico e pino anelado de (3,85mmx 62mm) de 
articulação reforçado zincado branco. Fechamento através varão composto por 
2 barras circulares galvanizadas BTC CL 4,60mm 1006 R2, acoplado a uma 
lingüeta moldada no dispositivo possibilitando um travamento triplo(superior, 
inferior e central), garantindo maior segurança para o produto, sendo fixado a 
porta com a utilização de 2 pinos guias para regulagem do varão e travado pelo 
pitão (dispositivo para cadeado injetado em nylon com 33% fibra de vidro na 
cor preta) ou fechadura tipo yale. BASE: confeccionadas em chapa de aço # 24 
(0,60mm) nas medidas 40mm(E)X340mm(L)X392mm(P) com 3 dobras na visão 
frontal sendo a 1ª a 27mm com 90°, a 2ª a 40mm com 90°, a 3ª a 392mm com 
90° e termina com 27mm, com sistema de unhas de gato para travamento nas 
laterais e fundos, sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral 
esquerda, com 4 estampos em baixo relevo em formato circular destinado ao 
encaixe e fixação dos pés. Pés: No modulo inicial acompanham 4 pés em 
polipropileno alto impacto medindo 122mm(A) com diâmetro de 3"  composto 
por com regulagem de altura de 16mm. Acessório: acompanham o produto dois 
cabides de encaixe por vão. Montagem: Utilizando os módulos iniciais, permite 
montagem em série ilimitada através de parafusos 1/4 x 3/8 com lentilha para 
união dos módulos. Na utilização de módulos complementos a fabrica indica 
conjunto com 1 modulo inicial e no máximo 3 módulos complemento com as 
mesmas características do modulo inicial. 
Estrutura: Confeccionada em chapa de aço laminada a frio # 26(0,45mm) e # 
24(0,60mm). Utilizando chapas de aço laminada a frio na especificação SAE 
1008. ACABAMENTO: Tratamento anti-corrosivo por um processo de 
nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta Hibrida) com camada de 30 a 
40 mícrons com secagem em estufa a 240 °C nas cores disponíveis no padrão. 
Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório 
certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983 "Material 
metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a Névoa Salina", 
onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500hrs segundo 
a norma NBR 5770, devendo o grau de corrosão determinado conforme a ISO 
4628-3:2015, não devendo ser maior que Ri 1, conforme item 4.3.1 da norma 
ABNT 13961:2010. Pintura eletrostática controlada por Reciprocador, tornando 
à aplicação uniforme. Capacidade por prateleira 15kg. 
DIMENSÕES ALTURA LARGURA PROFUNDIDADE 
Externas 1930mm 1380mm 400mm 
Internas 410mm          280mm 375mm 
Apresentar juntamente com a proposta comercial, sob pena de 
desclassificação: laudo ergonômico da nr17 assinada por um profissional 
certificado pela abergo (associação brasileira de economia) devidamente 
comprovada por certificado do rgo. O fabricando dever apresentar certificado 
do ibama, que comprova que esta de acordo com as normas de preservação 
ambiental. Apresentar credenciamento do fabricante do produto com termo 
de garantia, habilitando o licitante a representa-la e dar garantia do produto. 
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LEIA-SE: 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

[...] 

8. PLANILHA DE QUANTIDADE, ESPECIFICAÇÕES E ORÇAMENTO 

ITEM UNID DESCRIÇÃO VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

06 150 - ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL E DESMONTÁVEL COM 2 PORTAS dobradiça 
interna, retaguarda bipartida. Características: Confeccionado em chapa de aço 
#24 (0,60mm) normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e 
portas. A - Produto utilizando sistemas desenvolvidos em altas tecnologias de 
estampagem, não havendo necessidade de utilização de parafusos, ou similares. 
B - Trava superior confeccionada em chapa de aço #20 (0,90mm) com 3 dobras 
perpendiculares sendo a 1ª a 25mm com 90°, a 2ª a 25mm com 90°, a terceira a 
15mm com 90° e termina com 10mm, e com sistema de alavanca para 
travamento nas laterais. C - Trava inferior confeccionada em chapa de aço # 20 
(0,90mm) 2 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 20mm com 90°, a 2ª a 45mm 
com 90° e termina com 15mm e com sistema de alavanca para travamento nas 
laterais. D - Portas com fechamento sobreposto com medidas esquerdas e 
direitas de 432mm(L)x1920mm(A) em chapa #24 (0,60mm), lado esquerdo 
moldado por 2 dobras sendo a 1ª a 390mm com 225°, a 2ª a 20mm com 135° e 
finaliza com 30mm, e lado direito com sistema de puxador estampado 
caracterizado por 4 dobras sendo a 1ª a 388mm com 315°, a 2ª a 20mm com 
45°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e finaliza com uma dobra em 
curva de 360°, com acabamento em perfil PVC na cor cinza cristal ou grafite, 3 
reforços em “Ômega” na horizontal e 1 na vertical em chapa de aço #26 
(0,45mm) laminada a frio com 4 dobras, 1ª a 5mm com 90°, 2ª a 15mm com 
90°, 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e termina com 5mm. 3estampos 
vazados em cada porta para encaixe da dobradiça interna, sendo os mesmos em 
formato retangular na parte superior na medida de 16,5mm x 8mm x 16,5mm x 
8mm com um recorte oblongo na parte inferior de 10mm de extensão com 
curva de 8mm a 180° ligados ao retângulo superior por duas curvas de 180° com 
3,5mm. E - laterais em chapa de aço #24 (0,60mm) com 1980mm(A) com garras 
para travamento da prateleira inferior e superior para travamento do produto 
com sistema de cremalheira ponteada a lateral com 28 posições de regulagens 
e tendo em sentido horizontal 5 dobras, sendo a 1ª dobra a 10mm com 180°, 2ª 
dobra a 20mm com 90°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 400mm com 180° e 
termina com 10mm. com 3 recortes estampados vazados em formato U 
alongado em um recorte retangular com 2 lados fechados e 1 aberto na parte 
retangular, medida de 10mm na parte superior na horizontal, 34mm na vertical, 
iniciando o recorte em U com curva invertida de 3mm a 180°, com 4mm de 
abertura e 12,5mm de extensão e termina com curva de 8mm a 180°, fechando 
a 12,5mm de extensão com curva invertida de 3mm a 180° e finaliza com 3mm. 
F - Contém 3 prateleiras móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 
50 em 50 mm e 1 fixa, ambas em chapa de aço #24 (0,60mm) normalizada 
laminado a frio nas medidas de 30mm(A)x895mm(L)x350mm(P) com 6 dobras 
em sua profundidade sendo a 1ª a 5mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 
30mm com 90°, a 4ª a 350mm com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª a 10mm com 
90° e finaliza com 5mm e 4 dobras em sua largura sendo a 1ª a 10mm com 90°, 
a 2ª a 30mm com 90°, a 3ª a 895mm com 90°, a 4ª a 30mm com 90° e termina 
com 10mm. G - Dobradiça articulável confeccionada em polipropileno composto 
1 suporte para encaixe na lateral de 2mm x 3,5mm e parte superior da 

R$ 1.096,67 R$ 164.500,50 
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dobradiça com 36mm x 20mm x 30mm a ser fixada por encaixe ao recorte da 
porta unida ao suporte por um pino zincado branco de 3,8mm x 65mm. H- 
Retaguarda confeccionada em chapa de aço #24(0,60mm) em sistema 
bipartido, sendo cada parte na medida de 1980mm(A) x 460mm(L) unidas por 
um sistema de encaixe com dobras curvas invertidas, com 2 dobras na 
horizontal sendo a 1ª a 10mm com 270° a 2° a 600mm com 270° e termina com 
10mm e na vertical com 2 dobras sendo a 1ª a 1980mm com 90° e a 2ª a 10mm 
com 270° e termina com 3mm. Fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves 
com travamento da porta na prateleira fixa central. Acompanha kit composto 
por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/16 confeccionadas em poliestireno 
de alto impacto, 4 buchas com rosca interna 5/16 e 12 parafusos 3,5 X 13mm. 
ACABAMENTO. Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco 
e pintura eletrostática a pó (tinta Hibrida) com camada de 30 a 40 mícrons com 
secagem em estufa a 240 ºC nas cores disponíveis no padrão. Processo com 
rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo 
INMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983 "Material metálico revestido 
e não revestido a corrosão por exposição a Névoa Salina", onde é feito ensaio 
de corrosão acelerada com névoa salina por 500hrs segundo a norma NBR 5770, 
devendo o grau de corrosão determinado conforme a ISO 4628-3, não devendo 
ser maior que Ri 1, conforme item 4.3.1 da norma ABNT 13961:2010. Pintura 
eletrostática controlada por Reciprocador, tornando à aplicação uniforme. 
Capacidade de Peso. O peso recomendado por prateleira é de 30 Kg (bem 
distribuídos). Dimensões: 2,00 x 0,90 x 0,40 m.  
Apresentar juntamente com a proposta comercial, sob pena de 
desclassificação: laudo ergonômico da nr17 assinada por um profissional 
certificado pela abergo (associação brasileira de economia) devidamente 
comprovada por certificado do rgo. O fabricando dever apresentar certificado 
do ibama, que comprova que esta de acordo com as normas de preservação 
ambiental. Apresentar credenciamento do fabricante do produto com termo 
de garantia, habilitando o licitante a representa-la e dar garantia do produto. 

 
09 100 ROUPEIRO DE AÇO COM 12 PORTAS MONTÁVEL E DESMONTÁVEL. Com varão. 

Características: Roupeiro de aço confeccionado em chapa de aço # 26 
(0,45mm), possui 1 vão com 3 portas sobrepostas em aço chapa #26 (0,45mm)  
com encaixe total por dentro do vão, com fechamento através varão composto 
por 2 barras circulares galvanizadas BTC CL 4,60mm 1006 R2, acoplado a uma 
lingüeta moldada no dispositivo possibilitando um travamento triplo(superior, 
inferior e central), garantindo maior segurança para o produto, sendo fixado a 
porta com a utilização de 2 pinos guias para regulagem do varão e travado pelo 
pitão (dispositivo para cadeado injetado em nylon com 33% fibra de vidro na 
cor preta) ou fechadura tipo yale,  acompanham o produtos dois cabides de 
encaixe por vão, pés removíveis na cor preta em polipropileno alto impacto 
medindo 122mm com regulagem de altura de 16mm fixados ao produtos por 
canaletas ponteadas de aço em chapa # 18 (1,20mm), medindo 75mm x 55mm, 
oferecendo assim maior segurança ao usuário. Tendo como característica a 
montagem de 1 modulo inicial e 3 módulos complemento com as mesmas 
características do modulo inicial. LATERAIS:confeccionadas em chapa de aço # 
26 (0,45mm) nas medidas de 1850mm(A) x 400mm(P) com 12 travas de cada 
lado tipo garras para fixação das prateleiras, lateral esquerda com 4 dobras 
sendo a 1ª a 14mm com 90º, a 2ª a 14mm com 90º, a 3ª a 25mm com 90º, 4ª a 
400mm  com 178º em curva e lateral direita com 3 dobras sendo 1ª a 10mm 
com 45º, a 2ª a 25mm com 90º a 3ª a 400mm com 178º em curva. 

R$ 1.615,33 R$ 
161.533,00 
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PRATELEIRAS: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas 
40mm(E)X340mm(L)X392mm(P) com 3 dobras na visão frontal sendo a 1ª a 
27mm com 90º, a 2ª a 40mm com 90º, a 3ª a 392mm com 90º e termina com 
27mm, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, 
sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda, com abertura 
em alto relevo de 25mmx4mm do lado direito e fundo destinada ao encaixe 
internos dos cabide de polipropileno que acompanham o produto sendo 2 
unidades por portas. PORTAS: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) 
nas medidas 549mm(A) x 292mm(L) x 15mm(E) com ventilação na parte 
superior de cada porta com 4 recortes em alto relevo tipo com articulação por 
dobradiças de 30mm de altura na chapa #20 (0,90) soldada através de solda 
ponto eletrônico-pneumatico e pino anelado de (3,85mmx 62mm) de 
articulação reforçado zincado branco. Estrutura: Confeccionada em chapa de 
aço laminada a frio # 26 (0,45mm). Utilizando chapas de aço laminada a frio na 
especificação SAE 1008. ACABAMENTO: Tratado pelo processo anti-corrosivo à 
base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó (tinta epóxi) com camada 
de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 240 ºC (na cor cinza cristal) ou 
pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) com camada de 30 a 40 mícrons 
com secagem em estufa a 120 ºC, nas cores disponíveis no padrão. A - 
Tratamento de superfície com rigoroso controle de qualidade de processo por 
análise de um moderno laboratório, onde é feito controle por lote com teste de 
corrosão utilizando simulador salt spray, ensaio de corrosão acelerada com 
nevoa salina por 500hrs e teste de Aderência da pintura medindo índice de 
desplacamento da pintura. B - Pintura eletrostática controlada por 
Reciprocador, tornando à aplicação uniforme. 
Dimensões:Altura..Largura........Profundidade 
externas......................1930mm......1380mm..........400mm.  
internas dos vãos: .......563mm.........280mm..........375mm. 
Apresentar juntamente com a proposta comercial, sob pena de 
desclassificação: laudo ergonômico da nr17 assinada por um profissional 
certificado pela abergo (associação brasileira de economia) devidamente 
comprovada por certificado do rgo. O fabricando dever apresentar certificado 
do ibama, que comprova que esta de acordo com as normas de preservação 
ambiental. Apresentar credenciamento do fabricante do produto com termo 
de garantia, habilitando o licitante a representa-la e dar garantia do produto. 

 
10 50 ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS MONTÁVEL E DESMONTÁVEL- COM VARÃO 

Características: Roupeiro de aço confeccionado em chapa de aço # 26 
(0,45mm), possui 4 vão com 16 portas sobrepostas em aço chapa #26 (0,45mm)  
com encaixe total por dentro do vão, composto por 1 módulo inicial e 3 
complemento. LATERAIS: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas 
medidas de 1850mm(A) x 400mm(P) com 9 travas de cada lado tipo garras para 
fixação das prateleiras, lateral esquerda com 4 dobras sendo a 1ª a 14mm com 
90°, a 2ª a 14mm com 90°, a 3ª a 25mm com 90°, 4ª a 400mm  com 178° em 
curva e lateral direita com 3 dobras sendo 1ª a 10mm com 45°, a 2ª a 25mm 
com 90° a 3ª a 400mm com 178° em curva. RETAGUARDAS: confeccionadas em 
chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas de 1850mm(A) x 345mm(L) sendo que 
em sentido horizontal tem 2 dobras, a 1ª a 30mm com 180°, a 2ª a 345mm com 
180° e termina com 30mm, com sistema de garras invertidas para fixação das  
prateleiras, posicionadas de acordo com o modelo. PRATELEIRAS: 
confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas 
40mm(E)X340mm(L)X392mm(P) com 3 dobras na visão frontal sendo a 1ª a 
27mm com 90°, a 2ª a 40mm com 90°, a 3ª a 392mm com 90° e termina com 

R$ 1.500,67 R$ 75.033,50 
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27mm, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, 
sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda, com abertura 
em alto relevo de 25mmx4mm do lado direito e fundo destinada ao encaixe 
interno dos cabides de polipropileno. PORTAS: confeccionadas em chapa de aço 
# 26 (0,45mm) nas medidas 408mm(A) x292mm(L)x15mm(E) com ventilação na 
parte superior de cada porta com 4 recortes em alto relevo tipo com articulação 
por dobradiças de 30mm de altura na chapa #20 (0,90) soldada através de solda 
ponto eletrônico-pneumatico e pino anelado de (3,85mmx 62mm) de 
articulação reforçado zincado branco. Fechamento através varão composto por 
2 barras circulares galvanizadas BTC CL 4,60mm 1006 R2, acoplado a uma 
lingüeta moldada no dispositivo possibilitando um travamento triplo(superior, 
inferior e central), garantindo maior segurança para o produto, sendo fixado a 
porta com a utilização de 2 pinos guias para regulagem do varão e travado pelo 
pitão (dispositivo para cadeado injetado em nylon com 33% fibra de vidro na 
cor preta) ou fechadura tipo yale. BASE: confeccionadas em chapa de aço # 24 
(0,60mm) nas medidas 40mm(E)X340mm(L)X392mm(P) com 3 dobras na visão 
frontal sendo a 1ª a 27mm com 90°, a 2ª a 40mm com 90°, a 3ª a 392mm com 
90° e termina com 27mm, com sistema de unhas de gato para travamento nas 
laterais e fundos, sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral 
esquerda, com 4 estampos em baixo relevo em formato circular destinado ao 
encaixe e fixação dos pés. Pés: No modulo inicial acompanham 4 pés em 
polipropileno alto impacto medindo 122mm(A) com diâmetro de 3"  composto 
por com regulagem de altura de 16mm. Acessório: acompanham o produto dois 
cabides de encaixe por vão. Montagem: Utilizando os módulos iniciais, permite 
montagem em série ilimitada através de parafusos 1/4 x 3/8 com lentilha para 
união dos módulos. Na utilização de módulos complementos a fabrica indica 
conjunto com 1 modulo inicial e no máximo 3 módulos complemento com as 
mesmas características do modulo inicial. 
Estrutura: Confeccionada em chapa de aço laminada a frio # 26(0,45mm) e # 
24(0,60mm). Utilizando chapas de aço laminada a frio na especificação SAE 
1008. ACABAMENTO: Tratamento anti-corrosivo por um processo de 
nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta Hibrida) com camada de 30 a 
40 mícrons com secagem em estufa a 240 °C nas cores disponíveis no padrão. 
Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório 
certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983 "Material 
metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a Névoa Salina", 
onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500hrs segundo 
a norma NBR 5770, devendo o grau de corrosão determinado conforme a ISO 
4628-3:2015, não devendo ser maior que Ri 1, conforme item 4.3.1 da norma 
ABNT 13961:2010. Pintura eletrostática controlada por Reciprocador, tornando 
à aplicação uniforme. Capacidade por prateleira 15kg. 
DIMENSÕES ALTURA LARGURA PROFUNDIDADE 
Externas 1930mm 1380mm 400mm 
Internas 410mm          280mm 375mm 
Apresentar juntamente com a proposta comercial, sob pena de 
desclassificação: laudo ergonômico da nr17 assinada por um profissional 
certificado pela abergo (associação brasileira de economia) devidamente 
comprovada por certificado do rgo. O fabricando dever apresentar certificado 
do ibama, que comprova que esta de acordo com as normas de preservação 
ambiental. Apresentar credenciamento do fabricante do produto com termo 
de garantia, habilitando o licitante a representa-la e dar garantia do produto. 

 
 

Onde se Lê: 
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ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTAPARA A COTA RESERVADA 

[...] 

ITEM UNID DESCRIÇÃO VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

06 150 - ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL E DESMONTÁVEL COM 2 PORTAS dobradiça 
interna, retaguarda bipartida. Características: Confeccionado em chapa de aço 
#24 (0,60mm) normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e 
portas. A - Produto montável utilizando sistema de travas, alavanca e unha, 
desenvolvidas em altas tecnologias de estampagem, não havendo necessidade 
de utilização de parafusos. B - Trava superior confeccionada em chapa de aço 
#20 (0,90mm) com 3 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 25mm com 90°, a 2ª 
a 25mm com 90°, a terceira a 15mm com 90° e termina com 10mm, e com 
sistema de alavanca para travamento nas laterais. C - Trava inferior 
confeccionada em chapa de aço # 20 (0,90mm) 2 dobras perpendiculares sendo 
a 1ª a 20mm com 90°, a 2ª a 45mm com 90° e termina com 15mm e com 
sistema de alavanca para travamento nas laterais. D - Portas com fechamento 
sobreposto com medidas esquerdas e direitas de 432mm(L)x1920mm(A) em 
chapa #24 (0,60mm), lado esquerdo moldado por 2 dobras sendo a 1ª a 390mm 
com 225°, a 2ª a 20mm com 135° e finaliza com 30mm, e lado direito com 
sistema de puxador estampado caracterizado por 4 dobras sendo a 1ª a 388mm 
com 315°, a 2ª a 20mm com 45°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e 
finaliza com uma dobra em curva de 360°, com acabamento em perfil PVC na 
cor cinza cristal ou grafite, 3 reforços em “Ômega” na horizontal e 1 na vertical 
em chapa de aço #26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras, 1ª a 5mm com 
90°, 2ª a 15mm com 90°, 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e termina 
com 5mm. 3estampos vazados em cada porta para encaixe da dobradiça 
interna, sendo os mesmos em formato retangular na parte superior na medida 
de 16,5mm x 8mm x 16,5mm x 8mm com um recorte oblongo na parte inferior 
de 10mm de extensão com curva de 8mm a 180° ligados ao retângulo superior 
por duas curvas de 180° com 3,5mm. E - laterais em chapa de aço #24 (0,60mm) 
com 1980mm(A) com garras para travamento da prateleira inferior e superior 
para travamento do produto com sistema de cremalheira ponteada a lateral 
com 28 posições de regulagens e tendo em sentido horizontal 5 dobras, sendo a 
1ª dobra a 10mm com 180°, 2ª dobra a 20mm com 90°, a 3ª a 25mm com 90°, a 
4ª a 400mm com 180° e termina com 10mm. com 3 recortes estampados 
vazados em formato U alongado em um recorte retangular com 2 lados 
fechados e 1 aberto na parte retangular, medida de 10mm na parte superior na 
horizontal, 34mm na vertical, iniciando o recorte em U com curva invertida de 
3mm a 180°, com 4mm de abertura e 12,5mm de extensão e termina com curva 
de 8mm a 180°, fechando a 12,5mm de extensão com curva invertida de 3mm a 
180° e finaliza com 3mm. F - Contém 3 prateleiras móveis com opção de 
regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm e 1 fixa, ambas em chapa de aço 
#24 (0,60mm) normalizada laminado a frio nas medidas de 
30mm(A)x895mm(L)x350mm(P) com 6 dobras em sua profundidade sendo a 1ª 
a 5mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90°, a 4ª a 350mm 
com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª a 10mm com 90° e finaliza com 5mm e 4 
dobras em sua largura sendo a 1ª a 10mm com 90°, a 2ª a 30mm com 90°, a 3ª a 
895mm com 90°, a 4ª a 30mm com 90° e termina com 10mm. G - Dobradiça 
articulável confeccionada em polipropileno composto 1 suporte para encaixe na 
lateral de 2mm x 3,5mm e parte superior da dobradiça com 36mm x 20mm x 
30mm a ser fixada por encaixe ao recorte da porta unida ao suporte por um 
pino zincado branco de 3,8mm x 65mm. H- Retaguarda confeccionada em chapa 
de aço #24(0,60mm) em sistema bipartido, sendo cada parte na medida de 
1980mm(A) x 460mm(L) unidas por um sistema de encaixe com dobras curvas 
invertidas, com 2 dobras na horizontal sendo a 1ª a 10mm com 270° a 2° a 
600mm com 270° e termina com 10mm e na vertical com 2 dobras sendo a 1ª a 
1980mm com 90° e a 2ª a 10mm com 270° e termina com 3mm. Fechadura 
cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa 
central. Acompanha kit composto por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/16 
confeccionadas em poliestireno de alto impacto, 4 buchas com rosca interna 
5/16 e 12 parafusos 3,5 X 13mm. ACABAMENTO. Tratado pelo processo anti-
corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó (tinta Hibrida) 
com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 240 ºC nas cores 
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disponíveis no padrão. Processo com rigoroso controle de qualidade analisado 
por um laboratório certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 
8094:1983 "Material metálico revestido e não revestido a corrosão por 
exposição a Névoa Salina", onde é feito ensaio de corrosão acelerada com 
névoa salina por 500hrs segundo a norma NBR 5770, devendo o grau de 
corrosão determinado conforme a ISO 4628-3, não devendo ser maior que Ri 1, 
conforme item 4.3.1 da norma ABNT 13961:2010. Pintura eletrostática 
controlada por Reciprocador, tornando à aplicação uniforme. Capacidade de 
Peso. O peso recomendado por prateleira é de 30 Kg (bem distribuídos). 
Dimensões: 2,00 x 0,90 x 0,40 m.  
Apresentar juntamente com a proposta comercial, sob pena de 
desclassificação: laudo ergonômico da nr17 assinada por um profissional 
certificado pela abergo (associação brasileira de economia) devidamente 
comprovada por certificado do rgo. O fabricando dever apresentar certificado 
do ibama, que comprova que esta de acordo com as normas de preservação 
ambiental. Apresentar credenciamento do fabricante do produto com termo 
de garantia, habilitando o licitante a representa-la e dar garantia do produto. 

 
 

Leia-se: 

ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTAPARA A COTA RESERVADA 

[...] 

ITEM UNID DESCRIÇÃO VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

06 150 - ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL E DESMONTÁVEL COM 2 PORTAS dobradiça 
interna, retaguarda bipartida. Características: Confeccionado em chapa de aço 
#24 (0,60mm) normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e 
portas. A - Produto utilizando sistemas desenvolvidos em altas tecnologias de 
estampagem, não havendo necessidade de utilização de parafusos, ou similares. 
B - Trava superior confeccionada em chapa de aço #20 (0,90mm) com 3 dobras 
perpendiculares sendo a 1ª a 25mm com 90°, a 2ª a 25mm com 90°, a terceira a 
15mm com 90° e termina com 10mm, e com sistema de alavanca para 
travamento nas laterais. C - Trava inferior confeccionada em chapa de aço # 20 
(0,90mm) 2 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 20mm com 90°, a 2ª a 45mm 
com 90° e termina com 15mm e com sistema de alavanca para travamento nas 
laterais. D - Portas com fechamento sobreposto com medidas esquerdas e 
direitas de 432mm(L)x1920mm(A) em chapa #24 (0,60mm), lado esquerdo 
moldado por 2 dobras sendo a 1ª a 390mm com 225°, a 2ª a 20mm com 135° e 
finaliza com 30mm, e lado direito com sistema de puxador estampado 
caracterizado por 4 dobras sendo a 1ª a 388mm com 315°, a 2ª a 20mm com 
45°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e finaliza com uma dobra em 
curva de 360°, com acabamento em perfil PVC na cor cinza cristal ou grafite, 3 
reforços em “Ômega” na horizontal e 1 na vertical em chapa de aço #26 
(0,45mm) laminada a frio com 4 dobras, 1ª a 5mm com 90°, 2ª a 15mm com 
90°, 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e termina com 5mm. 3estampos 
vazados em cada porta para encaixe da dobradiça interna, sendo os mesmos em 
formato retangular na parte superior na medida de 16,5mm x 8mm x 16,5mm x 
8mm com um recorte oblongo na parte inferior de 10mm de extensão com 
curva de 8mm a 180° ligados ao retângulo superior por duas curvas de 180° com 
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3,5mm. E - laterais em chapa de aço #24 (0,60mm) com 1980mm(A) com garras 
para travamento da prateleira inferior e superior para travamento do produto 
com sistema de cremalheira ponteada a lateral com 28 posições de regulagens 
e tendo em sentido horizontal 5 dobras, sendo a 1ª dobra a 10mm com 180°, 2ª 
dobra a 20mm com 90°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 400mm com 180° e 
termina com 10mm. com 3 recortes estampados vazados em formato U 
alongado em um recorte retangular com 2 lados fechados e 1 aberto na parte 
retangular, medida de 10mm na parte superior na horizontal, 34mm na vertical, 
iniciando o recorte em U com curva invertida de 3mm a 180°, com 4mm de 
abertura e 12,5mm de extensão e termina com curva de 8mm a 180°, fechando 
a 12,5mm de extensão com curva invertida de 3mm a 180° e finaliza com 3mm. 
F - Contém 3 prateleiras móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 
50 em 50 mm e 1 fixa, ambas em chapa de aço #24 (0,60mm) normalizada 
laminado a frio nas medidas de 30mm(A)x895mm(L)x350mm(P) com 6 dobras 
em sua profundidade sendo a 1ª a 5mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 
30mm com 90°, a 4ª a 350mm com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª a 10mm com 
90° e finaliza com 5mm e 4 dobras em sua largura sendo a 1ª a 10mm com 90°, 
a 2ª a 30mm com 90°, a 3ª a 895mm com 90°, a 4ª a 30mm com 90° e termina 
com 10mm. G - Dobradiça articulável confeccionada em polipropileno composto 
1 suporte para encaixe na lateral de 2mm x 3,5mm e parte superior da 
dobradiça com 36mm x 20mm x 30mm a ser fixada por encaixe ao recorte da 
porta unida ao suporte por um pino zincado branco de 3,8mm x 65mm. H- 
Retaguarda confeccionada em chapa de aço #24(0,60mm) em sistema 
bipartido, sendo cada parte na medida de 1980mm(A) x 460mm(L) unidas por 
um sistema de encaixe com dobras curvas invertidas, com 2 dobras na 
horizontal sendo a 1ª a 10mm com 270° a 2° a 600mm com 270° e termina com 
10mm e na vertical com 2 dobras sendo a 1ª a 1980mm com 90° e a 2ª a 10mm 
com 270° e termina com 3mm. Fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves 
com travamento da porta na prateleira fixa central. Acompanha kit composto 
por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/16 confeccionadas em poliestireno 
de alto impacto, 4 buchas com rosca interna 5/16 e 12 parafusos 3,5 X 13mm. 
ACABAMENTO. Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco 
e pintura eletrostática a pó (tinta Hibrida) com camada de 30 a 40 mícrons com 
secagem em estufa a 240 ºC nas cores disponíveis no padrão. Processo com 
rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo 
INMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983 "Material metálico revestido 
e não revestido a corrosão por exposição a Névoa Salina", onde é feito ensaio 
de corrosão acelerada com névoa salina por 500hrs segundo a norma NBR 5770, 
devendo o grau de corrosão determinado conforme a ISO 4628-3, não devendo 
ser maior que Ri 1, conforme item 4.3.1 da norma ABNT 13961:2010. Pintura 
eletrostática controlada por Reciprocador, tornando à aplicação uniforme. 
Capacidade de Peso. O peso recomendado por prateleira é de 30 Kg (bem 
distribuídos). Dimensões: 2,00 x 0,90 x 0,40 m.  
Apresentar juntamente com a proposta comercial, sob pena de 
desclassificação: laudo ergonômico da nr17 assinada por um profissional 
certificado pela abergo (associação brasileira de economia) devidamente 
comprovada por certificado do rgo. O fabricando dever apresentar certificado 
do ibama, que comprova que esta de acordo com as normas de preservação 
ambiental. Apresentar credenciamento do fabricante do produto com termo 
de garantia, habilitando o licitante a representa-la e dar garantia do produto. 
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Onde se Lê: 

ANEXO V – MODELO DE PROPOSTAPARA A COTA PRINCIPAL 

[...] 

ITEM UNID DESCRIÇÃO VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

06 150 - ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL E DESMONTÁVEL COM 2 PORTAS dobradiça 
interna, retaguarda bipartida. Características: Confeccionado em chapa de aço 
#24 (0,60mm) normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e 
portas. A - Produto montável utilizando sistema de travas, alavanca e unha, 
desenvolvidas em altas tecnologias de estampagem, não havendo necessidade 
de utilização de parafusos. B - Trava superior confeccionada em chapa de aço 
#20 (0,90mm) com 3 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 25mm com 90°, a 2ª 
a 25mm com 90°, a terceira a 15mm com 90° e termina com 10mm, e com 
sistema de alavanca para travamento nas laterais. C - Trava inferior 
confeccionada em chapa de aço # 20 (0,90mm) 2 dobras perpendiculares sendo 
a 1ª a 20mm com 90°, a 2ª a 45mm com 90° e termina com 15mm e com 
sistema de alavanca para travamento nas laterais. D - Portas com fechamento 
sobreposto com medidas esquerdas e direitas de 432mm(L)x1920mm(A) em 
chapa #24 (0,60mm), lado esquerdo moldado por 2 dobras sendo a 1ª a 390mm 
com 225°, a 2ª a 20mm com 135° e finaliza com 30mm, e lado direito com 
sistema de puxador estampado caracterizado por 4 dobras sendo a 1ª a 388mm 
com 315°, a 2ª a 20mm com 45°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e 
finaliza com uma dobra em curva de 360°, com acabamento em perfil PVC na 
cor cinza cristal ou grafite, 3 reforços em “Ômega” na horizontal e 1 na vertical 
em chapa de aço #26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras, 1ª a 5mm com 
90°, 2ª a 15mm com 90°, 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e termina 
com 5mm. 3estampos vazados em cada porta para encaixe da dobradiça 
interna, sendo os mesmos em formato retangular na parte superior na medida 
de 16,5mm x 8mm x 16,5mm x 8mm com um recorte oblongo na parte inferior 
de 10mm de extensão com curva de 8mm a 180° ligados ao retângulo superior 
por duas curvas de 180° com 3,5mm. E - laterais em chapa de aço #24 (0,60mm) 
com 1980mm(A) com garras para travamento da prateleira inferior e superior 
para travamento do produto com sistema de cremalheira ponteada a lateral 
com 28 posições de regulagens e tendo em sentido horizontal 5 dobras, sendo a 
1ª dobra a 10mm com 180°, 2ª dobra a 20mm com 90°, a 3ª a 25mm com 90°, a 
4ª a 400mm com 180° e termina com 10mm. com 3 recortes estampados 
vazados em formato U alongado em um recorte retangular com 2 lados 
fechados e 1 aberto na parte retangular, medida de 10mm na parte superior na 
horizontal, 34mm na vertical, iniciando o recorte em U com curva invertida de 
3mm a 180°, com 4mm de abertura e 12,5mm de extensão e termina com curva 
de 8mm a 180°, fechando a 12,5mm de extensão com curva invertida de 3mm a 
180° e finaliza com 3mm. F - Contém 3 prateleiras móveis com opção de 
regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm e 1 fixa, ambas em chapa de aço 
#24 (0,60mm) normalizada laminado a frio nas medidas de 
30mm(A)x895mm(L)x350mm(P) com 6 dobras em sua profundidade sendo a 1ª 
a 5mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90°, a 4ª a 350mm 
com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª a 10mm com 90° e finaliza com 5mm e 4 
dobras em sua largura sendo a 1ª a 10mm com 90°, a 2ª a 30mm com 90°, a 3ª a 
895mm com 90°, a 4ª a 30mm com 90° e termina com 10mm. G - Dobradiça 
articulável confeccionada em polipropileno composto 1 suporte para encaixe na 
lateral de 2mm x 3,5mm e parte superior da dobradiça com 36mm x 20mm x 
30mm a ser fixada por encaixe ao recorte da porta unida ao suporte por um 
pino zincado branco de 3,8mm x 65mm. H- Retaguarda confeccionada em chapa 
de aço #24(0,60mm) em sistema bipartido, sendo cada parte na medida de 
1980mm(A) x 460mm(L) unidas por um sistema de encaixe com dobras curvas 
invertidas, com 2 dobras na horizontal sendo a 1ª a 10mm com 270° a 2° a 
600mm com 270° e termina com 10mm e na vertical com 2 dobras sendo a 1ª a 
1980mm com 90° e a 2ª a 10mm com 270° e termina com 3mm. Fechadura 
cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa 
central. Acompanha kit composto por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/16 
confeccionadas em poliestireno de alto impacto, 4 buchas com rosca interna 
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5/16 e 12 parafusos 3,5 X 13mm. ACABAMENTO. Tratado pelo processo anti-
corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó (tinta Hibrida) 
com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 240 ºC nas cores 
disponíveis no padrão. Processo com rigoroso controle de qualidade analisado 
por um laboratório certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 
8094:1983 "Material metálico revestido e não revestido a corrosão por 
exposição a Névoa Salina", onde é feito ensaio de corrosão acelerada com 
névoa salina por 500hrs segundo a norma NBR 5770, devendo o grau de 
corrosão determinado conforme a ISO 4628-3, não devendo ser maior que Ri 1, 
conforme item 4.3.1 da norma ABNT 13961:2010. Pintura eletrostática 
controlada por Reciprocador, tornando à aplicação uniforme. Capacidade de 
Peso. O peso recomendado por prateleira é de 30 Kg (bem distribuídos). 
Dimensões: 2,00 x 0,90 x 0,40 m.  
Apresentar juntamente com a proposta comercial, sob pena de 
desclassificação: laudo ergonômico da nr17 assinada por um profissional 
certificado pela abergo (associação brasileira de economia) devidamente 
comprovada por certificado do rgo. O fabricando dever apresentar certificado 
do ibama, que comprova que esta de acordo com as normas de preservação 
ambiental. Apresentar credenciamento do fabricante do produto com termo 
de garantia, habilitando o licitante a representa-la e dar garantia do produto. 

 
09 100 ROUPEIRO DE AÇO COM 12 PORTAS MONTÁVEL E DESMONTÁVEL. Com varão. 

Características: Roupeiro de aço confeccionado em chapa de aço # 26 (0,45mm) 
totalmente montável com travas invertidas tipo unha de gato que dispensa a 
utilização de parafusos, possui 1 vão com 3 portas sobrepostas em aço chapa 
#26 (0,45mm)  com encaixe total por dentro do vão, com fechamento através 
varão composto por 2 barras circulares galvanizadas BTC CL 4,60mm 1006 R2, 
acoplado a uma lingüeta moldada no dispositivo possibilitando um travamento 
triplo(superior, inferior e central), garantindo maior segurança para o produto, 
sendo fixado a porta com a utilização de 2 pinos guias para regulagem do varão 
e travado pelo pitão (dispositivo para cadeado injetado em nylon com 33% fibra 
de vidro na cor preta) ou fechadura tipo yale,  acompanham o produtos dois 
cabides de encaixe por vão, pés removíveis na cor preta em polipropileno alto 
impacto medindo 122mm com regulagem de altura de 16mm fixados ao 
produtos por canaletas ponteadas de aço em chapa # 18 (1,20mm), medindo 
75mm x 55mm, oferecendo assim maior segurança ao usuário. Tendo como 
característica a montagem de 1 modulo inicial e 3 módulos complemento com 
as mesmas características do modulo inicial. LATERAIS:confeccionadas em 
chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas de 1850mm(A) x 400mm(P) com 12 
travas de cada lado tipo garras para fixação das prateleiras, lateral esquerda 
com 4 dobras sendo a 1ª a 14mm com 90º, a 2ª a 14mm com 90º, a 3ª a 25mm 
com 90º, 4ª a 400mm  com 178º em curva e lateral direita com 3 dobras sendo 
1ª a 10mm com 45º, a 2ª a 25mm com 90º a 3ª a 400mm com 178º em curva. 
PRATELEIRAS: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas 
40mm(E)X340mm(L)X392mm(P) com 3 dobras na visão frontal sendo a 1ª a 
27mm com 90º, a 2ª a 40mm com 90º, a 3ª a 392mm com 90º e termina com 
27mm, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, 
sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda, com abertura 
em alto relevo de 25mmx4mm do lado direito e fundo destinada ao encaixe 
internos dos cabide de polipropileno que acompanham o produto sendo 2 
unidades por portas. PORTAS: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) 
nas medidas 549mm(A) x 292mm(L) x 15mm(E) com ventilação na parte 
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superior de cada porta com 4 recortes em alto relevo tipo com articulação por 
dobradiças de 30mm de altura na chapa #20 (0,90) soldada através de solda 
ponto eletrônico-pneumatico e pino anelado de (3,85mmx 62mm) de 
articulação reforçado zincado branco. Estrutura: Confeccionada em chapa de 
aço laminada a frio # 26 (0,45mm). Utilizando chapas de aço laminada a frio na 
especificação SAE 1008. ACABAMENTO: Tratado pelo processo anti-corrosivo à 
base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó (tinta epóxi) com camada 
de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 240 ºC (na cor cinza cristal) ou 
pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) com camada de 30 a 40 mícrons 
com secagem em estufa a 120 ºC, nas cores disponíveis no padrão. A - 
Tratamento de superfície com rigoroso controle de qualidade de processo por 
análise de um moderno laboratório, onde é feito controle por lote com teste de 
corrosão utilizando simulador salt spray, ensaio de corrosão acelerada com 
nevoa salina por 500hrs e teste de Aderência da pintura medindo índice de 
desplacamento da pintura. B - Pintura eletrostática controlada por 
Reciprocador, tornando à aplicação uniforme. 
Dimensões:Altura..Largura........Profundidade 
externas......................1930mm......1380mm..........400mm.  
internas dos vãos: .......563mm.........280mm..........375mm. 
Apresentar juntamente com a proposta comercial, sob pena de 
desclassificação: laudo ergonômico da nr17 assinada por um profissional 
certificado pela abergo (associação brasileira de economia) devidamente 
comprovada por certificado do rgo. O fabricando dever apresentar certificado 
do ibama, que comprova que esta de acordo com as normas de preservação 
ambiental. Apresentar credenciamento do fabricante do produto com termo 
de garantia, habilitando o licitante a representa-la e dar garantia do produto. 

 
10 50 ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS MONTÁVEL E DESMONTÁVEL- COM VARÃO 

Características: Roupeiro de aço confeccionado em chapa de aço # 26 (0,45mm) 
totalmente montável com travas invertidas tipo unha de gato que dispensa a 
utilização de parafusos, possui 4 vão com 16 portas sobrepostas em aço chapa 
#26 (0,45mm)  com encaixe total por dentro do vão, composto por 1 módulo 
inicial e 3 complemento. LATERAIS: confeccionadas em chapa de aço # 26 
(0,45mm) nas medidas de 1850mm(A) x 400mm(P) com 9 travas de cada lado 
tipo garras para fixação das prateleiras, lateral esquerda com 4 dobras sendo a 
1ª a 14mm com 90°, a 2ª a 14mm com 90°, a 3ª a 25mm com 90°, 4ª a 400mm  
com 178° em curva e lateral direita com 3 dobras sendo 1ª a 10mm com 45°, a 
2ª a 25mm com 90° a 3ª a 400mm com 178° em curva. RETAGUARDAS: 
confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas de 1850mm(A) x 
345mm(L) sendo que em sentido horizontal tem 2 dobras, a 1ª a 30mm com 
180°, a 2ª a 345mm com 180° e termina com 30mm, com sistema de garras 
invertidas para fixação das  prateleiras, posicionadas de acordo com o modelo. 
PRATELEIRAS: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas 
40mm(E)X340mm(L)X392mm(P) com 3 dobras na visão frontal sendo a 1ª a 
27mm com 90°, a 2ª a 40mm com 90°, a 3ª a 392mm com 90° e termina com 
27mm, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, 
sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda, com abertura 
em alto relevo de 25mmx4mm do lado direito e fundo destinada ao encaixe 
interno dos cabides de polipropileno. PORTAS: confeccionadas em chapa de aço 
# 26 (0,45mm) nas medidas 408mm(A) x292mm(L)x15mm(E) com ventilação na 
parte superior de cada porta com 4 recortes em alto relevo tipo com articulação 
por dobradiças de 30mm de altura na chapa #20 (0,90) soldada através de solda 
ponto eletrônico-pneumatico e pino anelado de (3,85mmx 62mm) de 
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articulação reforçado zincado branco. Fechamento através varão composto por 
2 barras circulares galvanizadas BTC CL 4,60mm 1006 R2, acoplado a uma 
lingüeta moldada no dispositivo possibilitando um travamento triplo(superior, 
inferior e central), garantindo maior segurança para o produto, sendo fixado a 
porta com a utilização de 2 pinos guias para regulagem do varão e travado pelo 
pitão (dispositivo para cadeado injetado em nylon com 33% fibra de vidro na 
cor preta) ou fechadura tipo yale. BASE: confeccionadas em chapa de aço # 24 
(0,60mm) nas medidas 40mm(E)X340mm(L)X392mm(P) com 3 dobras na visão 
frontal sendo a 1ª a 27mm com 90°, a 2ª a 40mm com 90°, a 3ª a 392mm com 
90° e termina com 27mm, com sistema de unhas de gato para travamento nas 
laterais e fundos, sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral 
esquerda, com 4 estampos em baixo relevo em formato circular destinado ao 
encaixe e fixação dos pés. Pés: No modulo inicial acompanham 4 pés em 
polipropileno alto impacto medindo 122mm(A) com diâmetro de 3"  composto 
por com regulagem de altura de 16mm. Acessório: acompanham o produto dois 
cabides de encaixe por vão. Montagem: Utilizando os módulos iniciais, permite 
montagem em série ilimitada através de parafusos 1/4 x 3/8 com lentilha para 
união dos módulos. Na utilização de módulos complementos a fabrica indica 
conjunto com 1 modulo inicial e no máximo 3 módulos complemento com as 
mesmas características do modulo inicial. 
Estrutura: Confeccionada em chapa de aço laminada a frio # 26(0,45mm) e # 
24(0,60mm). Utilizando chapas de aço laminada a frio na especificação SAE 
1008. ACABAMENTO: Tratamento anti-corrosivo por um processo de 
nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta Hibrida) com camada de 30 a 
40 mícrons com secagem em estufa a 240 °C nas cores disponíveis no padrão. 
Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório 
certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983 "Material 
metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a Névoa Salina", 
onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500hrs segundo 
a norma NBR 5770, devendo o grau de corrosão determinado conforme a ISO 
4628-3:2015, não devendo ser maior que Ri 1, conforme item 4.3.1 da norma 
ABNT 13961:2010. Pintura eletrostática controlada por Reciprocador, tornando 
à aplicação uniforme. Capacidade por prateleira 15kg. 
DIMENSÕES ALTURA LARGURA PROFUNDIDADE 
Externas 1930mm 1380mm 400mm 
Internas 410mm          280mm 375mm 
Apresentar juntamente com a proposta comercial, sob pena de 
desclassificação: laudo ergonômico da nr17 assinada por um profissional 
certificado pela abergo (associação brasileira de economia) devidamente 
comprovada por certificado do rgo. O fabricando dever apresentar certificado 
do ibama, que comprova que esta de acordo com as normas de preservação 
ambiental. Apresentar credenciamento do fabricante do produto com termo 
de garantia, habilitando o licitante a representa-la e dar garantia do produto. 

 
 

Leia-se: 

ITEM UNID DESCRIÇÃO VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

06 150 - ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL E DESMONTÁVEL COM 2 PORTAS dobradiça 
interna, retaguarda bipartida. Características: Confeccionado em chapa de aço 
#24 (0,60mm) normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e 
portas. A - Produto utilizando sistemas desenvolvidos em altas tecnologias de 
estampagem, não havendo necessidade de utilização de parafusos, ou similares. 
B - Trava superior confeccionada em chapa de aço #20 (0,90mm) com 3 dobras 
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perpendiculares sendo a 1ª a 25mm com 90°, a 2ª a 25mm com 90°, a terceira a 
15mm com 90° e termina com 10mm, e com sistema de alavanca para 
travamento nas laterais. C - Trava inferior confeccionada em chapa de aço # 20 
(0,90mm) 2 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 20mm com 90°, a 2ª a 45mm 
com 90° e termina com 15mm e com sistema de alavanca para travamento nas 
laterais. D - Portas com fechamento sobreposto com medidas esquerdas e 
direitas de 432mm(L)x1920mm(A) em chapa #24 (0,60mm), lado esquerdo 
moldado por 2 dobras sendo a 1ª a 390mm com 225°, a 2ª a 20mm com 135° e 
finaliza com 30mm, e lado direito com sistema de puxador estampado 
caracterizado por 4 dobras sendo a 1ª a 388mm com 315°, a 2ª a 20mm com 
45°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e finaliza com uma dobra em 
curva de 360°, com acabamento em perfil PVC na cor cinza cristal ou grafite, 3 
reforços em “Ômega” na horizontal e 1 na vertical em chapa de aço #26 
(0,45mm) laminada a frio com 4 dobras, 1ª a 5mm com 90°, 2ª a 15mm com 
90°, 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e termina com 5mm. 3estampos 
vazados em cada porta para encaixe da dobradiça interna, sendo os mesmos em 
formato retangular na parte superior na medida de 16,5mm x 8mm x 16,5mm x 
8mm com um recorte oblongo na parte inferior de 10mm de extensão com 
curva de 8mm a 180° ligados ao retângulo superior por duas curvas de 180° com 
3,5mm. E - laterais em chapa de aço #24 (0,60mm) com 1980mm(A) com garras 
para travamento da prateleira inferior e superior para travamento do produto 
com sistema de cremalheira ponteada a lateral com 28 posições de regulagens 
e tendo em sentido horizontal 5 dobras, sendo a 1ª dobra a 10mm com 180°, 2ª 
dobra a 20mm com 90°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 400mm com 180° e 
termina com 10mm. com 3 recortes estampados vazados em formato U 
alongado em um recorte retangular com 2 lados fechados e 1 aberto na parte 
retangular, medida de 10mm na parte superior na horizontal, 34mm na vertical, 
iniciando o recorte em U com curva invertida de 3mm a 180°, com 4mm de 
abertura e 12,5mm de extensão e termina com curva de 8mm a 180°, fechando 
a 12,5mm de extensão com curva invertida de 3mm a 180° e finaliza com 3mm. 
F - Contém 3 prateleiras móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 
50 em 50 mm e 1 fixa, ambas em chapa de aço #24 (0,60mm) normalizada 
laminado a frio nas medidas de 30mm(A)x895mm(L)x350mm(P) com 6 dobras 
em sua profundidade sendo a 1ª a 5mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 
30mm com 90°, a 4ª a 350mm com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª a 10mm com 
90° e finaliza com 5mm e 4 dobras em sua largura sendo a 1ª a 10mm com 90°, 
a 2ª a 30mm com 90°, a 3ª a 895mm com 90°, a 4ª a 30mm com 90° e termina 
com 10mm. G - Dobradiça articulável confeccionada em polipropileno composto 
1 suporte para encaixe na lateral de 2mm x 3,5mm e parte superior da 
dobradiça com 36mm x 20mm x 30mm a ser fixada por encaixe ao recorte da 
porta unida ao suporte por um pino zincado branco de 3,8mm x 65mm. H- 
Retaguarda confeccionada em chapa de aço #24(0,60mm) em sistema 
bipartido, sendo cada parte na medida de 1980mm(A) x 460mm(L) unidas por 
um sistema de encaixe com dobras curvas invertidas, com 2 dobras na 
horizontal sendo a 1ª a 10mm com 270° a 2° a 600mm com 270° e termina com 
10mm e na vertical com 2 dobras sendo a 1ª a 1980mm com 90° e a 2ª a 10mm 
com 270° e termina com 3mm. Fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves 
com travamento da porta na prateleira fixa central. Acompanha kit composto 
por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/16 confeccionadas em poliestireno 
de alto impacto, 4 buchas com rosca interna 5/16 e 12 parafusos 3,5 X 13mm. 
ACABAMENTO. Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco 
e pintura eletrostática a pó (tinta Hibrida) com camada de 30 a 40 mícrons com 
secagem em estufa a 240 ºC nas cores disponíveis no padrão. Processo com 
rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo 
INMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983 "Material metálico revestido 
e não revestido a corrosão por exposição a Névoa Salina", onde é feito ensaio 
de corrosão acelerada com névoa salina por 500hrs segundo a norma NBR 5770, 
devendo o grau de corrosão determinado conforme a ISO 4628-3, não devendo 
ser maior que Ri 1, conforme item 4.3.1 da norma ABNT 13961:2010. Pintura 
eletrostática controlada por Reciprocador, tornando à aplicação uniforme. 
Capacidade de Peso. O peso recomendado por prateleira é de 30 Kg (bem 
distribuídos). Dimensões: 2,00 x 0,90 x 0,40 m.  
Apresentar juntamente com a proposta comercial, sob pena de 
desclassificação: laudo ergonômico da nr17 assinada por um profissional 
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certificado pela abergo (associação brasileira de economia) devidamente 
comprovada por certificado do rgo. O fabricando dever apresentar certificado 
do ibama, que comprova que esta de acordo com as normas de preservação 
ambiental. Apresentar credenciamento do fabricante do produto com termo 
de garantia, habilitando o licitante a representa-la e dar garantia do produto. 

 
09 100 ROUPEIRO DE AÇO COM 12 PORTAS MONTÁVEL E DESMONTÁVEL. Com varão. 

Características: Roupeiro de aço confeccionado em chapa de aço # 26 
(0,45mm), possui 1 vão com 3 portas sobrepostas em aço chapa #26 (0,45mm)  
com encaixe total por dentro do vão, com fechamento através varão composto 
por 2 barras circulares galvanizadas BTC CL 4,60mm 1006 R2, acoplado a uma 
lingüeta moldada no dispositivo possibilitando um travamento triplo(superior, 
inferior e central), garantindo maior segurança para o produto, sendo fixado a 
porta com a utilização de 2 pinos guias para regulagem do varão e travado pelo 
pitão (dispositivo para cadeado injetado em nylon com 33% fibra de vidro na 
cor preta) ou fechadura tipo yale,  acompanham o produtos dois cabides de 
encaixe por vão, pés removíveis na cor preta em polipropileno alto impacto 
medindo 122mm com regulagem de altura de 16mm fixados ao produtos por 
canaletas ponteadas de aço em chapa # 18 (1,20mm), medindo 75mm x 55mm, 
oferecendo assim maior segurança ao usuário. Tendo como característica a 
montagem de 1 modulo inicial e 3 módulos complemento com as mesmas 
características do modulo inicial. LATERAIS:confeccionadas em chapa de aço # 
26 (0,45mm) nas medidas de 1850mm(A) x 400mm(P) com 12 travas de cada 
lado tipo garras para fixação das prateleiras, lateral esquerda com 4 dobras 
sendo a 1ª a 14mm com 90º, a 2ª a 14mm com 90º, a 3ª a 25mm com 90º, 4ª a 
400mm  com 178º em curva e lateral direita com 3 dobras sendo 1ª a 10mm 
com 45º, a 2ª a 25mm com 90º a 3ª a 400mm com 178º em curva. 
PRATELEIRAS: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas 
40mm(E)X340mm(L)X392mm(P) com 3 dobras na visão frontal sendo a 1ª a 
27mm com 90º, a 2ª a 40mm com 90º, a 3ª a 392mm com 90º e termina com 
27mm, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, 
sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda, com abertura 
em alto relevo de 25mmx4mm do lado direito e fundo destinada ao encaixe 
internos dos cabide de polipropileno que acompanham o produto sendo 2 
unidades por portas. PORTAS: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) 
nas medidas 549mm(A) x 292mm(L) x 15mm(E) com ventilação na parte 
superior de cada porta com 4 recortes em alto relevo tipo com articulação por 
dobradiças de 30mm de altura na chapa #20 (0,90) soldada através de solda 
ponto eletrônico-pneumatico e pino anelado de (3,85mmx 62mm) de 
articulação reforçado zincado branco. Estrutura: Confeccionada em chapa de 
aço laminada a frio # 26 (0,45mm). Utilizando chapas de aço laminada a frio na 
especificação SAE 1008. ACABAMENTO: Tratado pelo processo anti-corrosivo à 
base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó (tinta epóxi) com camada 
de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 240 ºC (na cor cinza cristal) ou 
pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) com camada de 30 a 40 mícrons 
com secagem em estufa a 120 ºC, nas cores disponíveis no padrão. A - 
Tratamento de superfície com rigoroso controle de qualidade de processo por 
análise de um moderno laboratório, onde é feito controle por lote com teste de 
corrosão utilizando simulador salt spray, ensaio de corrosão acelerada com 
nevoa salina por 500hrs e teste de Aderência da pintura medindo índice de 
desplacamento da pintura. B - Pintura eletrostática controlada por 
Reciprocador, tornando à aplicação uniforme. 
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Dimensões:Altura..Largura........Profundidade 
externas......................1930mm......1380mm..........400mm.  
internas dos vãos: .......563mm.........280mm..........375mm. 
Apresentar juntamente com a proposta comercial, sob pena de 
desclassificação: laudo ergonômico da nr17 assinada por um profissional 
certificado pela abergo (associação brasileira de economia) devidamente 
comprovada por certificado do rgo. O fabricando dever apresentar certificado 
do ibama, que comprova que esta de acordo com as normas de preservação 
ambiental. Apresentar credenciamento do fabricante do produto com termo 
de garantia, habilitando o licitante a representa-la e dar garantia do produto. 

 
10 50 ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS MONTÁVEL E DESMONTÁVEL- COM VARÃO 

Características: Roupeiro de aço confeccionado em chapa de aço # 26 
(0,45mm), possui 4 vão com 16 portas sobrepostas em aço chapa #26 (0,45mm)  
com encaixe total por dentro do vão, composto por 1 módulo inicial e 3 
complemento. LATERAIS: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas 
medidas de 1850mm(A) x 400mm(P) com 9 travas de cada lado tipo garras para 
fixação das prateleiras, lateral esquerda com 4 dobras sendo a 1ª a 14mm com 
90°, a 2ª a 14mm com 90°, a 3ª a 25mm com 90°, 4ª a 400mm  com 178° em 
curva e lateral direita com 3 dobras sendo 1ª a 10mm com 45°, a 2ª a 25mm 
com 90° a 3ª a 400mm com 178° em curva. RETAGUARDAS: confeccionadas em 
chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas de 1850mm(A) x 345mm(L) sendo que 
em sentido horizontal tem 2 dobras, a 1ª a 30mm com 180°, a 2ª a 345mm com 
180° e termina com 30mm, com sistema de garras invertidas para fixação das  
prateleiras, posicionadas de acordo com o modelo. PRATELEIRAS: 
confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas 
40mm(E)X340mm(L)X392mm(P) com 3 dobras na visão frontal sendo a 1ª a 
27mm com 90°, a 2ª a 40mm com 90°, a 3ª a 392mm com 90° e termina com 
27mm, com sistema de unhas de gato para travamento nas laterais e fundos, 
sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda, com abertura 
em alto relevo de 25mmx4mm do lado direito e fundo destinada ao encaixe 
interno dos cabides de polipropileno. PORTAS: confeccionadas em chapa de aço 
# 26 (0,45mm) nas medidas 408mm(A) x292mm(L)x15mm(E) com ventilação na 
parte superior de cada porta com 4 recortes em alto relevo tipo com articulação 
por dobradiças de 30mm de altura na chapa #20 (0,90) soldada através de solda 
ponto eletrônico-pneumatico e pino anelado de (3,85mmx 62mm) de 
articulação reforçado zincado branco. Fechamento através varão composto por 
2 barras circulares galvanizadas BTC CL 4,60mm 1006 R2, acoplado a uma 
lingüeta moldada no dispositivo possibilitando um travamento triplo(superior, 
inferior e central), garantindo maior segurança para o produto, sendo fixado a 
porta com a utilização de 2 pinos guias para regulagem do varão e travado pelo 
pitão (dispositivo para cadeado injetado em nylon com 33% fibra de vidro na 
cor preta) ou fechadura tipo yale. BASE: confeccionadas em chapa de aço # 24 
(0,60mm) nas medidas 40mm(E)X340mm(L)X392mm(P) com 3 dobras na visão 
frontal sendo a 1ª a 27mm com 90°, a 2ª a 40mm com 90°, a 3ª a 392mm com 
90° e termina com 27mm, com sistema de unhas de gato para travamento nas 
laterais e fundos, sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral direita e 1 lateral 
esquerda, com 4 estampos em baixo relevo em formato circular destinado ao 
encaixe e fixação dos pés. Pés: No modulo inicial acompanham 4 pés em 
polipropileno alto impacto medindo 122mm(A) com diâmetro de 3"  composto 
por com regulagem de altura de 16mm. Acessório: acompanham o produto dois 
cabides de encaixe por vão. Montagem: Utilizando os módulos iniciais, permite 
montagem em série ilimitada através de parafusos 1/4 x 3/8 com lentilha para 
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união dos módulos. Na utilização de módulos complementos a fabrica indica 
conjunto com 1 modulo inicial e no máximo 3 módulos complemento com as 
mesmas características do modulo inicial. 
Estrutura: Confeccionada em chapa de aço laminada a frio # 26(0,45mm) e # 
24(0,60mm). Utilizando chapas de aço laminada a frio na especificação SAE 
1008. ACABAMENTO: Tratamento anti-corrosivo por um processo de 
nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta Hibrida) com camada de 30 a 
40 mícrons com secagem em estufa a 240 °C nas cores disponíveis no padrão. 
Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório 
certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983 "Material 
metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a Névoa Salina", 
onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500hrs segundo 
a norma NBR 5770, devendo o grau de corrosão determinado conforme a ISO 
4628-3:2015, não devendo ser maior que Ri 1, conforme item 4.3.1 da norma 
ABNT 13961:2010. Pintura eletrostática controlada por Reciprocador, tornando 
à aplicação uniforme. Capacidade por prateleira 15kg. 
DIMENSÕES ALTURA LARGURA PROFUNDIDADE 
Externas 1930mm 1380mm 400mm 
Internas 410mm          280mm 375mm 
Apresentar juntamente com a proposta comercial, sob pena de 
desclassificação: laudo ergonômico da nr17 assinada por um profissional 
certificado pela abergo (associação brasileira de economia) devidamente 
comprovada por certificado do rgo. O fabricando dever apresentar certificado 
do ibama, que comprova que esta de acordo com as normas de preservação 
ambiental. Apresentar credenciamento do fabricante do produto com termo 
de garantia, habilitando o licitante a representa-la e dar garantia do produto. 

 
 

 

3. Por se tratar de alteração que manifestadamente altera formulação da proposta fica designado o 

novo dia 1º de novembro de 2019, ás 09:00, para a realização do certame, em atendimento o disposto 

no artigo 21, §4 da Lei 8.666 de 1993. 

 

Visconde do Rio Branco, 15 de outubro de 2019. 

 

 

Flaviana Lima Teixeira 

Pregoeira Oficial 


