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UILIAN GONÇALVES NETO ME IFLIC 
CNPJ 09.147.16410001-10 INC. EST. 06.354.870-4  

LIMPfZA F COSFRVAÇAO 

/ 	
PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL NO2017.1027.1 
A Prefeitura Municipal de Farias Brito, Estado do Ceará 

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei n° 8.666193 e Lei ii ° 10.52012002, bem como ás cláusulas e condições da 
modalidade Pregão n 2017.10.27.1. 

Declaramos ainda, que no ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação. 
Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo 1, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação. 

Objeto:Aquisição de materiais permanentes destinados ao atendimento das necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, do Município de Farias Brito/CE, 
conforme especificações apresentadas abaixo 

- ffil 11 EM J. 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD. MARCA 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALORTOTAL 
UNITÁRIO 

EXTENSO 

Armário Fechado de Madeira com 02 portas na cor azu Delrey. Armário alto, possui 2 
portas 
	

n aço de abrir com reforços internos tipo Omega, puxador horizontal an PVC 
na cor prata, possui sistema com 02 prateleiras móveis E 01 fixa, para travamento das 
portas, fechadura cilíndrica com chaves tipo Yalee base em aço na cor cinza cristacom 
pés nivetadcrcs. Estrutura Confeccionado cm chapas melaminico (81') de lSmm de 
espessura o chapado aço n 024 (0,60nsm). Acabamento para as partas cm aço: Tratado quatrocentos o 

mil quatrocentos e vinte 
pelo processo anhi-corrosivo, à base de fosfato de zinco e pintura cictrostática a pó com d 3 475 ' 61 

ClflCO 

• 
426 83 rcaistcnta e 

camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 240 C (na cor cinza cristal) ou reais e sessenta  ' 
três   centavos 

pintura em esmalte sintético com camada de 30 a 40 mícrons com sccagcm cm estufa a um centavos 
120 C (nas outras cores)- Acabamento para as parte cm mclaminico (BP): Fabricado 
com painel de fibra de madeira revestido ao ambas as faces de laminado melasnmnico 
de alta rcsistêiaia Dimensões: Ali x Larg xProfExtcrnas: 1608mm x 800mm x 
481mm Internas: 15I0mm x 764nan x 442min. Apresentar certificado NR 17 - 

ERGONOMIA. Montagent inclusa.  

AnnáiioFechado de Aço com 02 poetas na cor azul Dclrcy, Armário de aço montável, 
possui 2 poetas de abri com reforços internos tipo Omega, puxador estampado o 
própria porta no scntidovcrti* possui sistema dc cremalheira para regulagem das 
prateleiras acada 5Omm.,uan 1 prateleira fixa para travamostodas portas E 3 
reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves tipo yale- Ki pÓrcgUIáVCI. Estrutura: Todo 

2 
aço n? 24(0,60mm). Acabamento : Tratado pelo processo d 3 MLJLT MOVEIS 6071 reais etrinta coso 1.821 93 wn reais c noventa e 

asÜ-corrosivo á base 	zinco 	cictrostatica apo com camada de 30 
. 	 - 	. centavos 

4Omicionscoinsecagnn nn cstufaa 240 C (na cor cinza cristal)ou pintura em 
troa centavos 

 
esmalto sintético, com camada de 30 a 40 mícrons com secagem cm estufa a 120 C 
(nas outras cores). Capacidade: 25 kg por prateleira (bem distribuídos). Dimensões: 
A1tiLargxPmf Externas:! 900x850x400mn Apresentar certificado ,  NRl7 
- ERGONOMIA. Montagem: inclusa 

Arquivo c/04 gavetas. Confcctáonadocm chapa de aço #24(O,õOmm) 
normalizada  laminada a Monas laterais, findo, frentes das gavetas e 
tampo. Hastes para pastas suspensas (medida 485x30mm)em chapa #20 
(0,90mm)reforçada pelo sistema dcperfilamento om Omcga Contém 6 

reforços intensos tipo 'Omcga" com 4 dobras perpendiculares de 900 (medida 
1210x700mm) cm chapa # 26 (0,45mm) nas laterais do produto, sendo a ia dobra de 
900 a iDosos, 21 dobra de 900 a 2Omm, 3a dobra de 900 a 3Omm, 4 dobra de 900 a quinhentos e 

'°" 

. 	
trinta 	

.
nco reais 

3 
2Omm ~~com iømm. Fixados verticalmcnte por sistema de ponteamento nas d 2 T MOVEIS 517 78 

dezessete reais e 
•
035 6 

laterais do produto. Puxador estampado (embutido) cm toda extensão superior da ' setenta coito 
centavos 

gaveta através de um sistema de dobras sendo, Ia dobra de 450 com 25mm, 2a dobra centavos 
de 900 com 25mm 3a dobra de 900 com 20mm terminando com iOnsns na parte 
superior da gaveta na totalidade de sua largura com acabamento perfil em PVC na cor 
cinza cristal. Dimensões: altura x largura x profundidade. Estornas: 1335mm x 470mm 
x 670mm. Interna das gavetas: 250mm x 390mm x 570mm. Capacidade por gavetas: 

o a 50 pastas ou 55kg- desliza por trilhocorrediça com esfera Apresentar Certificado  
NR 17-ERGONOMIA, fornecido por profissionais credenciado. Montagem inclusa. 
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Cadeira Giratória Secretária sem braços. Assento cm compensado multilaminado de 

l2mm plano, moldado anatomicamente a quente, com 
bordas arredondadas, encosto injetado me polipropileno com curvatura lateral e 
vertical, assento com curvatura na parte frontal para não permitir o estrangulamento na 
corrente sangüínea, ambos fixados à estrutura com pomes de garra. Espuma 
poliuretano injetada anatomicamente com densidade controlada de 50 a 60 kg 1M3 
espessura de 40mm no assento no encosto. Revestimento em poliéster na cor azul liso, 
contra capa do cometo em polipropilom injetado. Os tecidos são fixados por grampos. 
Bordas com acabamento em perfil PVC para proteção contra impactos. Capa do 
assumo e do cometo som costuras. Base giratória para digitador, com 05 
hastesrevestidas com polama de polieno injetado, sobre rodízios de nylon com 
esferas de aço para facilitar o giro. Pino que suporta o rodízio soldado na extremidade 
das hastes, evitando que se solte com facilidade. Coluna central desmontável, fixada 
por encaixe cônico, com capa telescópica, rolamento axial com esferas e arruelas de aç o  
temperado de alta resistência, sistema de regulagem a gás acionada por alavanca no 

três mil duzentos e doze 
4 

lado direito , mola amortecedora a gás para aliviar o impacto na coluna vertebral 
 

und 4 RAW 303,24 reais e vinte e 1.212,96 reais e noventa e seis 
Mecanismo do tipo Bzek-System, de estrutura monobloco, com assento fixo tendo 3 
de inclinação e furos com distância entre centros de 160 x 200 mia Suporte do encosto 

centavos 

com regulagem de altura através demitaíptilO, e de ioslinaÇOmCdiantC acionamento de 
uma alavanca ixi lado esquerdo, proporcionando infinitas posições neste reclinador 
Possui molas para o retomo automático do encosto, e o ajuste automático na fumagem 

o reclinador. Os componentes metálicos possuem tratamento de superficie com fosfat o  
de zinco, para dar nielhorproteção contra corrosão coma excelente ancoragem da tint 
evitando assim o descolamento da nsesina A tinta utilizada para pintura é a pó, do tipo 
híbrida (poliéster epóxi), cm preto semi-fosco liso, com camada de 60 mícrons, onde 
todas as peças são curadas à temperatura de 2000 C. Regulagem de altura através de 
manípulo, com sanfona Dimensões Aproximadas: Altura do assento: 500 ' 50 mm. 
Largura do assento: 420 mm. Profundidade do assento: 395 mm Largura do encosto: 
350 mm. Altura do encosto: 265 mm. Profundidade total da cadeira: 610 mm. Altura 
total da cadeira: *40 - 950 nua Largura total da cadeira: 550 mm. Apresentar 
Certificado NR 17-ERGONOMIA, foemcido por profissionais credenciado. Montagei 
hichis& 

CadeiraAproximaçào Empilhàvel com encosto e assento fixos. Possui 
curvatura anatômica na assento e no encosto, de forma a permitir a aconsedação das 
iegiões dorsal  tombar, se adaptando melhor àcolwsa 
vertebral. Assento injetado em polijxopileno copolimero de alia resistência, com cor 
padronizada por pigmentos especiais. Nervuras na parte inforior e furos de aeraçdo cm 
descnhoeliptico. - Fixado por parafuso tipo fenda 
cruzada especial para plástica Encosto injetado cm polipropileno copolímezo de alta 
resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Pega-co ão para auxiliarem 
movimentações e transporte. Furos de aeração no desenho elíptico. Fixação do encosto 
por 2 pinos istietadou  do mesmo material, por encaixe e furo no tubo suporte do 
encosto. Estrutura do tipo P, confeccionada com tubos de aço curvados à frio em 
máquina curvadora CNC, e unidos por solda do tipo MG, formando um mossobloco de 
alta resistência, e recalibrada em gabaritos especiais para controle dimensional. Panas 

. 

confeccionadas em tubos de aço SAE 1020, redondos 22,22 mm com 1,06 mm de 
mil setecentos c nove 

5 
espessura, e travessas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020 19,OSmm, com 

d 8 MULT MOVEIS 213
' 
 65 reais  1 709,20 

espessura das paredes de 1,06 mor Supecte do encosto em tubos de Aço SAE 1020, reais evinlecenlavos 
oblongos l6x3Omm e espessura da parede de 1,5 mm Sapatas e ponteiras em 

cseem 	os 

poJiproo comniero injetado os cor preta A estrutura tem que possuirlratamento 
de superficie com fosfato de zinco, (executado em linha automática de oito tanques, 
sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, 
de acordo com as normas da FEPAM-RS), proporcionando proteção contra corrosão e 
para uma melhor ancoragem da tinta, evitando assim odescolamento da mesma, A tinta 
utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster . epóxi), W-Eco, atendendo 
norma Européia Roi IS, isenta de metais pesados ,  na cor preto, com camada de 60 
mIemos, onde todas as peças no curadas em caUda, à temperatura de 2000  C 
Dimensões Aproximadas: Largura do assento: 460 mpr Profundidade do assento: 400 
min, Largura do encosto: 460 min ,  Altura 
do encosto: 260 mm; Profundidade total da cadeira: 525 mm Altura total dacadeira 
825 mm Altura do assento: 450 mm Largura total da cadeira: 545- mm. Montagem. 
inclusa,  

6 
Cad&a de plástico sem braços. Resiste a uma carga cstática de até 182 k& 

und 70 TRAMONTINA 42,40 
quarenta e dois 
reais e quarenta 2.968,00  

dois mil, novecentos e 
Ceruficada pelo hm~ Possui 1 (um) ano de garantia. 

ecntavos 
sessenta e oito reais 
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Conjunto auditório c/03 lugares com encosto e assento fixos 	Possui curvatura 
anatômica no assento e no encosto, de forma a permitir a acomodação das regiões 
dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral. Assento injetado em 
polipropileno copolimero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos 
especiais. Nervuras na parte inferior efuros de aeração em desenho eipeico. - Fixado 
por parafuso tipo fenda cruzada especial para plástico. Encosto injetado em 
polipropileno copotímero de alta resistôncia,com cor padronizada por pigmentos 
especiais. Pega-mão para auxiliar emmovimentações etransporte. Furos de auraçãoem 
desenho elíptico. FiXaÇãOdO encosto por 2 pinos injetados do mesmo materiai, por 
encaixe e furo no tubo suporte do encosto. Estrutura do tipo P, confeccionada cem 
tubos de aço curvados à frio em máquina curvadura CNC, e unidos por solda do tipo 
MIG, formando um monobloco,  de alta resistência, e recalibrada em gabaritos especiais 
para controle dimensional. Punas confeccionadas em tubos de aço SAE 1020, redondos 
22,22 mm com 1,06 mm de espessura, e travessas confeccionadas em tubos de aço quinhentos e dois mil, duzentos e 

7 SÁE 1020 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06 mm Suporte do encosto em und 4 RAIR 566,08 sessenta e seis reais 2.264,32 sessenta e quatro reais e 
tubos de Aço SAE 1020, oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5 mm e oito centavos trinta e dois centavos 
Sapatas e ponteiras em polipropileno copolimero injetado na cor preta. A estrutura 
possui tratamento de superficie com fosfato de zinco, (executado em linha automática 
de oito tanques, sem uso de produtos durados para desongraxe e cem posterlor 
tratamento de efluentes, de acordo com as onemas da FEPAMRS), proporcionando 
proteção centra corrosão e para uma melhor ancoragem da tinta, evitando assim o 
descolamento da mesma; A tinta utilizado para a pintura é em pó, do tipo híbeida 
(poliéster - e), W-Eco, atendendo norma Européia Rol-IS, isenta de metais 
_os, na cwpre*o, nau camada de 60 miaons, onde todas as peças são curadas nu 
estufa, á temperatura de 200C.. Dimensões Aproximadas: Largura do assento: 460 
mm; Profundidade do assento: 400 mm Largura do encosto: 460 mm Altura do 
encosto: 260 mm; Profundidade total da Iongarina 1650 mm Altura total da cadeira 
825 mm Altura do assento: 450 mm Largura total da cadeira: 545 mm. Montagem - 
inclusa 

8 
Coichonete em espuma injetada D-28 ou em EVA, modelo oficial de academia fitness e d is ACTE 172,60 

centoe setenta e 
dois reais e 2 5S9,00 

dois mil ciuinhcntos  e 
pilates. Dimensõesaproximadas: 100x60x5 cm- oitentaenove reais 

sessentacentavos 

Estante Montável Aberta de aço c/06 bandejas, com 40 regulagens de altura, dobras 
duplas nas laterais etriptas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de 
30,30 mm, reforços ômega na parte interna das prateleiras medindo 13 x 50 x 905 
miii Acompanham também 40 parafusos com porcas sextavadas zincados de % x % e 
4 sapatas plásticas. AdmiteOpciOnalmcnte reforço em X  fechamento total com chapas 
nas laterais e fundo. Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de 

duzentos e oitocentos e sessenta e 
9 

fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com und 4 RAIR 217,06 dezesseeernuse 868,24 oito reais e vinte e 
secagem em estufa a 240 C (na cor azul Deitei) ou pintura em esmalte sintético com 
camada de 25 a 30 mícrons com secagem em estofa a 120 C (nas outras cores). 

seis centavos quatro centavos 

Estrutura: Confeccionado em chapa de aço n 	20 (0,90mm) e n 	26 (0,45mm) 
Capacidade: Peso por prateleira 20 kgdislribUídOS de forais uniforme. Dimensões: Alt 
x Larg x Prof 2000mm x 920mm x 350 mm. Apresentar Laudo Técnico de Õrgão 
competente referente as nesmas Nll17 - ERGONOMIA, fornecido por profissionais 
credeomado 

Dispenserpara sabonete. Construídoem plástico com alta resistência de 
impacto. Processo de produção por injeÇãO termoplástica. Sistema de fechamento 
inteligente. Sistema aceita refil ou reservatório para abastecer. Tecla aperte com limite trinta e nove reais e 

cento e dezenove reais e 
10 de curso, o qual garante eficiência na saída do sabonete com controle de quantidade. und 3 COLUMBIS 39,99 noventa enove 119,97 

Espaço interno com todas as paredes revestidas que garante mais higiene evitando centavos 
noventa e sete centavos 

umidade e poeira Visor central transparente para facilitar a visibilidade, facilitando o 
abastecimento. Dimensões 11 0x250x1 tOmes. 

Dispenscr para papel toalha interfolhado 1 papel higiênico. Construído em 
plástico com alta resistência de impacto Processo de produção por injeção 
termoplástica. Sistema de fechamento inteligente. Serrilhas nas extremidades 

cinquenta e dois cento e cinquenta e sete 
tl 

de saída do papel para facilitar  cofie. Possibilita atroca detubete, que und 3 PLASUT1U 52,63 reais e sessenta   157,89 reais e oitenta e nove 
facilita a utilização,  de todas as marcas de papel existente no mercado. 

três centavos centavos 
Espaço interno com todas as paredes revestidas que garante mais higiene 
evitando umidadeepoeira Visor central tranaparentepara facililar a 
visibilidade, facilitando 	abastecimento. Dimensões 270x300x135 mm. 

12 
Mesa quadrado, fabricada eis l00%poõpropiletannatural. Dimensões d io sAra 98,37 

noventaeoitoreais 
e trinta  sete 98370 

novecentos eoitcas( 
três reais e setesa 

aproximadas: 70x70x74 cm Garantia de 12 meses. 
centavos  centavos 	( 
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Mesa genmcia 1500x600x750 mm c102 gavetas c/chave tipo yale.Tampo 
fabricado com painel de fibra de madeira Post Forming espessura de 28 mm, revestido 
em ambas as faces na cor azul Dei Rey, perfil arredondado na própria peça tipo gota, 
retaguafda e Pe metálicos cus aço e ponteiras em potiestireno de alto impacto com 
sapatas nivdadora Estrutura: Confeccionado em chapas melaminico (BP) de 25 mm de duzentos e sessenta 

13 espessura e chapa de aço c 24 (0,60mm). Acabamento para as partes clii aço: Tratado d un 3 RAIR . 
C 515 reais e oitocentos reais e 

pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com 266,92 
noventa e dois 800,76 

setenta e seis centavos 
camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 240 'C (na cor cinza cristal) ou centavos 
pintura em esmalte sintético com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 
120 C (nas entras cores). Dimensões: Altura xLargom x Profundidade de:750 mm 
1500 mm x 600 mm Apresentar normas NR 17- ERGONOMIA, fornecido por 
profissionais credenciado. 

Mesa de trabalho 12000x600x750 mm cJ02 gavetas e/chave tipo yale. Tampo 
fabricado com painel de fibra de madeira Poat Fonning espessura de 28 mm, revestido 
em ambas as faces na cor azul Dei Rey, perfil arredondado na própria peça tipo gota, 
retaguarda e pés metálicos em aço e ponteiras em poliestireno de alto impacto com 
sapatas niveladora. Eatrutura:Ccnfeccionadoem chapas nselaminico (1W) de 25 mm de 

e chapa de aço n 24 (0,60nmt). Acabamento para as partes cm aço: Tratado duzentos e oito duzentos e oito reais e 
14 

pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com 
iA'R 2O852 reais ecinciuenta e 208,52 cinqumtaedois 

camada de 30 a 40 mícrons cem secagem ao estufa a 240 C (na cor cinza cristal) ou dois centavos centavos 

pintara em esmalte sintético com camadade 30 a 40 mícrons coso secagemeni estufa a 120 C 
(nas outras cores). Dimensões: Altura xLargura x Profundidade de:750 min  

1200 mm x 600 num Apresentar normas NR 17- ERGONOMIA, fornecido por 
profissionais credenciado. 

Mesa Auxiliar p/microcomputador, possui um tampo fabricado com painel de fibra de 
madeira, revestido ren ambas as faces de laminado melamínico (BP), perfil exirudado 
cm PVC flexível e maciço tipo gota, retaguarda e pésmetálicos no aço e ponteiras om 
poliestireno de alto Impacto com sapatas nivciador& Estrutura: Confeccionado om 
chapas melaminico (BP) de lSmm de espessura e chapa de aço no 18 (1,20mm), ccntoe setenta e 

15 Acabamento para as partes emaço: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de 
und 1 RAffi e 

cento setmtae quatro 
fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 mícrons com 174, 95 

noventa  cinco 
reais enoventa e cinco 

 
secagem em estufa a 240 'C (na cor cinza cristal) ou pintara emesmalte sintético com centavos centavos 

camada de 30 a 40 mícrons com secagem mi estufa a 120 C (nas outras cores). 
Dimensões: Alt x Larg x Prof. 740mm x 915mm x .657mev Porta teclado móvel com 
trava e suporte para CPU duplo (CPU 1 Estabilizador) com 04 rodízios, sendo 02 
rodízios com trava. 

Roupeiro com 12 vãos - Gabinete confeccionado em chapa aço SAE 
101011020 laminado a frio n 26 (0,45mm). Coso 03 vãos, cada um com 04 portas 
sobrepostas em aço perfazendo um toCai de 12 portas, com encinxe total por dentro do 
vão. Montagem através de travas invertidas tipo tmha de gato que dispensa a utiuizaço 
de parafusos. Fechamento por fechadura tipo Yale. Poetas com venezianas para mil e trinta e oito e oito reais e 

16 ventilação, dois cabides de encaixe por compartimento. Pés removíveis na cor preta em und 1 RAIR 1.038,17 reais e dezessete 1.038,17 
dezessete centavos 

polipropileno alto impacto, por sistema de canaletas. Tratado peto processo centavos 

anticorrosivo à base de fosfato de zinco  pintara eletrostática a pó com camada de 30a 
40 mícrons cem secagem no estufa a 240 OC na cor cinza, e pintura eletrostática 
liquida nas outras cores. Diniensões (estornas): Altura: 1,93 m Largura: 1,380m 
Profundidade: 0,4Oin. 

17 Ventilador Oscilante de parede, diâmetro de 50 as Consumo de und 3 TURFÃO 204,14 
duzentos e quatro 
mais e quatorze 612,42 

seiscentos e doze reais e 

Classe A. quarenta e dois centavos 
centavos 

mil oitocentos e mil oitocentos e oitenta 
18 

Notebook, processador Intel Core i3, Wmdows 10 Home, 500G13 de HD, 4013 d L &82,22 
oitenta edois reais 1.gS2,22 e dois reais evinte e 

de RAM, Tela de 15,6" dois centavos 
centavos  

centoe cinquenta e centoecinqumta e 

19 
Roteador Wiielcss, taxa de transforência de aproximadamente e velocidade de 750 imd 1 tlNl(ONE 154 , 77  

quatro,
'°° ° 154,77 quatro reais e setenta  

LAN-Mbps, duas setenta esete sete centavos 
centavos 

doismil,centoe doismil,centoevintee 

20 
TV 32' polegadas de LEI)com controleieinoto, consumo de energia Classe und 1 PHLLCO 2.127,12 vinte 	sete reais e 2.127,12 sete reais e doze 
A. doze centavos centavos 

- 

mil quinhentos e mil, cento esetcnta 
Central de ar condicionado 12.000 Bons, controlcrcmoto, consumodeenergia d 2 ELETROLUX 1.589,56 

oitenta 	nove reais 
e cinquenta e seis 

3.179,12 enovercais edoze 
21 

Classe A. 

-.- 

 centavos 

- 

três mil, t.rezentose dez mil, cento e sessenta 
Central de ar condicionado, 24.000 BOis, controle remoto, consumo 	energia und 3 ELETROLUX 3.389,32 

oitenta e nove reais 
e trintae dois 

 10, 167,96 e sete reais e noventa e 
22 

Classe A. seis centavos 
centavos 

cosmo quarenta e duzentos e noventa e 

23 Flanclógrafo und 149,38 nove 	etrintae 298,76  oito 	e sctentae seis ST7O 
centavos 
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trinta e oito mil e vinte e nove reais e setenta e oito centavos 

Data de Abertura: 13 de novembro de 2017 V 

Horário de Abertura: 09:00:OOHORAS 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
Prazo de entrega: Conforme o edital e contrato 
Proponente: UILIAN GONÇALVES NETO - ME 
Endereço: RUA MARIA JUUÀ LIMA VERDE VILAR, N° 47 SEMINÁRIO, CRATO -CE 
CNPJ: 09.147.164/0001-10 

,Inscrição estadual: 06.354.870-4 
nscriçãoMunicipa1: 4311989 

Fone: (88) 3523-1460 
Banco: Banco do Brasil Agencia: 0094-9 Conta Corrente: 28.265-0 
email: uigonrep@hotinaitcom  

dv  
Crato/ce 13 de novembro 2017 

—=-=— - 

UIGONREPRESENTÁÇÕES-ME CNPJNO9.14164/0001-1O 
UILJAN GONÇALVES NETO CPF: 742.388.173-20 N 5b29O40082 SSP-CE 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

UIUAN GONÇALVES NETO - ME 
Rua Maria Júlia Lima Verde Vilar, 47 - A - Conjunto Novo Crato 

e-mail: uigonrep@hotmail.com  Tel: (88) 3523 - 1460 Crato -Ceará 
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CNPJ 09.147.16410001-10 INC EST. 06.354.870-4 
LIMPEZA E CONSFRVAÇAO 	 1  

7 DECLARAÇÕES 

A: 
PREFEITURA MLJNCIPAL DE FARIAS BRITO 
PREGAO PRESENCIAL 'n* 2017.10.27.1 
REALIZAÇÃO:. 13 de Novembro de 2017 ÁS 9:00:00 AM HORAS 
OBJETO: Aquisição de materiais permanentes destinados ao atendimento das necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAP ; 

Município de Farias Brito/CE 

UIGON REPRESENTA ÇÕES—MEcom razão social UILIANGONÇALVES NETO —ME—Empresa localizada na Rua Maria Julia Lima Verde, 
N° 47, Seminário, Crato - Ceará Inscrita no CNPJ Sob N° 09.147.16410001-10 neste ato representado por Uilian Gonçalves Neto, com CPF: 
742.388.173 -20, com carteira de identidade N° 95029040082 SSP-CE, brasileiro, solteiro, que DECLARO: 

Para os devidos fins de direito, especialmente para fins, de prova em processo licitati, Pregão n° 
2017.10.27.1, junto ao Município de Farias Brito/CE, que tem pleno conhecimento 'de todos os 	/ 
parâmetros e elementos dos produtos/bens a serem ofertados no presente certame licitatório e que sua 
proposta atende integralmente aos requisitos t- constantes neste edital 

Para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em > cesso licitatório, Pregão n° 
2017.10.27.1, junto ao Município de Farias Brito/CE, que concorda integralmente com os termos deste 
edital e seus anexos. 

Para os devidos fins de direito, 
especialmente para fins de prova em processo licitatório, Pregão n° 2017.10.27.1, junto ao Municípic de 
Farias Brito/CE, sob as penalidades cabíveis, que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de 
nossa 
habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da 
obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art32, §2 0, da Lei n.° 8.666 193. 

para os devidos fins e direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que não possui 
em seu quadro de pessoal, empregados menores dei 8 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquertrabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 
14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do Art. 7 0da Constituição Federal. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da lei. 

Cralo - CE, 13de Novembro de 2017 

UIGON REPRESENTA ÇÕES—ME CNPJN0).147.164/0001-10 
UILJAN GONÇALVES NETO CPF: 742.388.173-20 950040082 SSP-CE 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMP1ESA 

lar, 47 - A .- Conjunto Novo Crato 
Tal: (88) 3523 1460 Crato - Ceará 
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PROPOSTA DE PREÇOS 

A Prefra Municipal de Farias Brito, Estado do Ceará. 
Pela/esente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da 

Lei n° 8.66619pe Lei n° 10.52012002, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão n° 
2017.10.27.l . ,4  

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação. 
Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no 

Anexo 1, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação. 

Objeto: Aquisição de materiais permanentes, destinados ao atendimento das necessidades do 
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, do Município de Farias Brito/CE, conforme especificações 

,-\ 	apresentadas abaixo. 
Lote: 01 - MATERIAL PERMANENTE 

Íi;É:M ESPECIFICAÇÃO UNID. QTDE. MARCA VALOR 
ff  UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

rmário Fechado de Madeira com 02 portas n 
cor azul Delrey. Armárío alto, possui 2 porta 
?m aço de abrir com reforços internos tipo  
Dmega, puxador horizontal em PVC na cor  
prata, 	possui 	sistema 	com 	02 	prateleira 
móveis e 01 fixa, para travamento das portas, 
fechadura cilíndrica com chaves tipo YaIe .. 
base em aço na cor cinza cristal com pé 
niveladores. 	Estrutura: 	Confeccionado 	em 
chapas 	melaminico 	(BP) 	de 	18mm 	d 
espessura e chapa de aço n°24 (0,60mm). 
Acabamento para as partes em aço: Tratado  

01 
pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato UND 03 PANDIN 550,00 1.650900 e zinco e pintura eletrostática a pó com 
amada de 30 a 40 mícrons com secagem em 

estufa a 240 °C (na cor cinza cristal) ou pintura  
m esmalte sintético com camada de 30 a 40  

mícrons com secagem em estufa a 120 °C (na 
outras cores). Acabamento para as partes en 
melaminico (BP): Fabricado com painel de fibra  
de madeira, revestido em ambas as faces de 
laminado 	melamínico 	de 	alta 	resistência. 
Dimensões: 	Alt. 	x 	Larg 	x 	Prof.Externas: 
1608mm x 800mm x 481 mm Internas: 151Omn 
: 764mm x 442mm. Apresentar certificado  

NRI7 - ERGONOMIA. Montagem: inclusa.  
¼rmáno Fechado de Aço com 02 portas na cor  

azul Delrey, Armário de aço montável, possui 2 

02 portas de abrir com 	reforços internos tipo UND 03 PANDIN 700,00 2.100,00 )mega, puxador estampado na própria porta 
no 	sentido 	vertical, 	possui 	sistema 	d€ 
cremalheira para regulagem das prateleiras a  

/11-~ 

RÔMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA ME / 
CNPJ: 03.972.535/0001 - 1 2 - CGF:06.320.264-( 

Rua - Coron . 1 Teófilo Siqueira, >' 683  - nhir 
CEP: 63.100- 	— Fone: 	16.34.453 
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ada 50mm.,com 1 prateleira fixa para 
ravamento das portas e 3 reguláveis, 
fechadura cilíndrica com chaves tipo yale. Kil 
pé regulávei Estrutura: Todo confeccionada 
m chapa de aço n° 24 (0,60mm). 
cabamento: Tratado pelo processo anti-
orrosivo à base de fosfato de zinco e pintura 
Ietrostãtica a pó com camada de 30 a 40 

mícrons com secagem em estufa a 240 °C (na 
or cinza cristal) ou pintura em esmalte 
intético com camada de 30 a 40 mícrons com 
ecagem em estufa a 120 °C (nas outras 
ores). Capacidade: 25 kg por prateleira (bem 
listnbuídos). Dimensões: Altx. LargxProf. 
Externas: 1 900x850x400mm. Apresentar 
certificado NRI7 - ERGONOMIA. Montagem: 
inclusa. 

rquivo c/04 gavetas. Confeccionado em chapa 
e aço #24 (0,60mm) normalizada e laminada a 
rio nas laterais, fundo, frentes das gavetas e 

tampo. Hastes para pastas suspensas (medida 
85x30mm) em chapa #20 (0,90mm) reforçada 
elo sistema de perfilamento em Omega. 

Contém 6 reforços internos tipo "Omega" com 4 
dobras perpendiculares de 900  (medida 
1210x700mm) em chapa # 26 (0,45mm) nas 
laterais do produto, sendo a ? dobra de 900  a 
lOmm, 211  dobra de 900  a 20mm, 311  dobra de 
)OO a 30mm, 48  dobra de 900  a 20mm 
terminando com 1 Omm. Fixados verticalmente 
por sistema de ponteamento nas laterais do 

03 produto. Puxador estampado (embutido) em 
toda extensão superior da gaveta através de 
um sistema de dobras sendo, 1a  dobra de 450  
com 25mm, 28  dobra de 900  com 25mm 30 

Jobra de 900  com 20mm terminando com 
lOmm na parte superior da gaveta n, 
totalidade de sua largura com acabamentp 
perfil em PVC na cor cinza cristal. Dimensões: 
altura x largura x profundidade. Extemas: 
1335mm x 470mm x 670mm. Interna dar 
gavetas: 250mm x 390mm x 570mm. 

apacidade por gavetas: 40 a 50 pastas ou 
55kg - desliza por trilho corrediça com esfera. 

presentar Certificado NR 17-ERGONOMIA, 
fornecido por profissionais credenciado. 

- Montagem inclusa. 
Cadeira Giratória Secretária sem braços. 

04 ssento em compensado multilaminado d 
12mm plano, moldado anatomicamente a 
quente, com bordas arredondadas, encost 

UND 1 02  1 PANDIN 	1 600,00 

CAVALETTI 
UND 	04 	 3509 00 	1.400,00 

MODELO 

RÓMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA ME 
CNPJ: 03.972.535/0001-12 - CGF:06.320.264-6 / 

Rua - Coronel Teófilo Siqueira, n° 683 - Centro 7 
CEP: 63.100-010 - Fone: 0xx88.99716.34.4 q 

Crato — Ceará 1rX fis 
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jetado em polipropileno com curvatura latera 
ë vertical, assento com curvatura na partE 
frontal para não permitir o estrangulamento nE 
corrente sangüínea, ambos fixados à estruture 
com porcas de garra. Espuma poliuretanc 
injetada anatomicamente com densidadE 
controlada de 50 a 60 kg/m 3  espessura dE 
40mm no assento no encosto. Revestimentc 
em poliéster na cor azul liso, contra capa dc 
encosto em polipropileno injetado. Os tecidos 
são fixados por grampos. Bordas corri 
acabamento em perfil PVC para proteção 
ontra impactos. Capa do assento e do encosto 
em costuras. Base giratória para digitador, 
om 05 hastes revestidas com polaina de 
olipropileno injetado, sobre rodízios de nylon 
om esferas de aço para facilitar o giro. Pino 

iue suporta o rodízio soldado na extremidade 
as hastes, evitando que se solte com 
acuidade. Coluna central desmontável, fixada 
Dor encaixe cônico, com capa telescópica, 
Dlamento axial com esferas e arruelas de açx 
:emperado de alta resistência, sistema de 
egulagem a gás acionada por alavanca no 
ado direito , mola amortecedora a gás par 
Aviar o impacto na coluna vertebral. 
1ecanismo do tipo Back-System, de estrutura  
iionobloco, com assento fixo tendo 3° d 
nclinação e furos com distância entre centro 
le 160 x 200 mm. Suporte do encosto con 
egulagem de altura através de manípulo, e d 
nclinação mediante acionamento de um 
alavanca no lado esquerdo, proporcionando 
nfinitas posições neste reclinador. Possui 
nolas para o retorno automático do encosto, e 
) ajuste automático na frenagem do reclinador. 
Ds componentes metálicos possuem 
:ratamento de superfície com fosfato de zinco, 
ara dar melhor proteção contra corrosão e 
ma excelente ancoragem da tinta, evitando 

assim o descolamento da mesma. A tinta 
itilizada para pintura é a pó, do tipo híbrida 
poliéster epóxi), em preto semi-fosco liso, com 
amada de 60 mícrons, onde todas as peças 

são curadas à temperatura de 2000  C. 
Regulagem de altura através de manípulo, com 
sanfona. Dimensões Aproximadas: Altura do 
assento: 500 -  580 mm. Largura do assento: 
420 mm. Profundidade do assento: 395 mm. 
Largura do encosto: 350 mm. Altura do 
encosto: 265 mm. Profundidade total da 

4034 SRE 

4) 

RÔMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA ME 
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cadeira: 610 mm. Altura total da cadeira: 840 
50 mm. Largura total da cadeira: 550 mm. 

Apresentar Certificado NR 17-ERGONOMIA, 
fornecido 	por 	profissionais 	credenciado. 
Montagem inclusa. 

- 

Cadeira Aproximação Empilhável com encosto  
assento fixos. Possui curvatura anatômica n 

ssento e no encosto, de forma a permitir 
acomodação das regiões dorsal e lombar, s 
adaptando melhor à coluna vertebral. Assento  
njetado em polipropileno copolímero de alta  
resistência, 	com 	cor 	padronizada 	por  
pigmentos especiais. Nervuras na parte inferior  

furos de aeração em desenho elíptico. 
Fixado 	por 	parafuso 	tipo 	fenda 	cruzada  
especial para plástico. 	Encosto injetado e 
polipropileno copolímero de alta resistência, 
com 	cor 	padronizada 	por 	pigmento 
especiais. Pega-mão 	para 	auxiliar 	e 
movimentações e transporte. Furos de aeraçã 
m desenho elíptico. Fixação do encosto por 2 

pinos injetados do mesmo material, por encaixe  
furo no tubo suporte do encosto. Estrutura d 

ipo 	P, 	confeccionada com tubos de a ço  
curvados à frio em máquina curvadora CNC, 
unidos por solda do tipo MIG, formando u 
monobloco de alta resistência, e recalibrada em 

05 
gabaritos especiais para controle dimensional. 
Pernas confeccionadas em tubos de aço SA 

UND 08 CAVALETTI 240,00 1.920,00 

1020, redondos 22,22 mm com 1,06 mm d 
espessura, e travessas confeccionadas e 
tubos de aço SAE 	1020 	19,05mm, 	com  
espessura das paredes de 1,06 mm. Suporte  
o encosto em tubos de Aço SAE 1020 1  

oblongos 16x30mm e espessura da parede d 
1,5 mm; Sapatas e ponteiras em polipropilen 
opolímero injetado na cor preta. A estrutura  
em que possuir tratamento de superfície com  
osfato 	de 	zinco, 	(executado 	em 	linha  
automática de oito tanques, 	sem 	uso d 
produtos clorados para desengraxe, e com  
posterior tratamento de efluentes, de acordo  
com 	as 	normas 	da 	FEPAM-RS), 
proporcionando proteção contra corrosão 
para uma melhor ancoragem da tinta, evitando  
assim o descolamento da mesma; A tinta  
utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida  
poliéster - epóxi), W-Eco, atendendo norma L' 

Européia RoHS, isenta de metais pesados, na  
or preto, com camada de 60 mícrons, onde 4t1v 

todas as peças são curadas em estufa, 0 
RÔMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA ME 

CNPJ: 03.972.535/0001 - 12 	- 	 CGF:06.320.264-6 
Rua - Coronel Teófflo Siqueira, n° 683 - Centro 

CEP: 63.i0=
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temperatura 	de 	2000 	C. 	Dimensões  
Aproximadas: Largura do assento: 460 mm; 
Profundidade do assento: 400 mm; Largura d 
encosto: 460 mm; Altura do encosto: 260 mm; 
Profundidade total da cadeira: 525 mm; Altura 
total da cadeira: 825 mm; Altura do assento: 
50 mm; Largura total da cadeira: 545 mm.  

Montagem: inclusa.  
Cadeira de plástico sem braços. Resiste a um 

06 carga estática de até 182 kg. Certificada pelo UND 70 TRAMONTINA 48,00 3.360,00 
- lnmetro. Possui 1 (um) ano de garantia.  

Conjunto auditório c/03 lugares com encosto 
assento fixos. Possui curvatura anatômica n 
assento e no encosto, de forma a permitir 
acomodação das regiões dorsal e lombar, SE 

adaptando melhor à coluna vertebral. Assento  
injetado em polipropileno copolímero de alta 
resistência, 	com 	cor 	padronizada 	por  
pigmentos especiais. Nervuras na parte inferior  

furos de aeração em desenho elíptico. 
Fixado 	por 	parafuso 	tipo 	fenda 	cruzada 
especial para plástico. Encosto injetado em 
polipropileno copolímero de alta resistência, 
com cor padronizada por pigmentos especiais. 
Pega-mão para auxiliar em movimentações E 

transporte. Furos de aeração em desenho  
elíptico. 	Fixação 	do 	encosto 	por 	2 	pinos 
injetados do mesmo material, por encaixe 
furo no tubo suporte do encosto. Estrutura & 
tipo 	P, 	confeccionada com tubos de aço 

07 curvados à frio em máquina curvadora CNC, ( UND 04 CAVALETTI 650,00 2.60000 unidos por solda do tipo MIG, formando um 
monobloco de alta resistência, e recalibrada em  
gabaritos especiais para controle dimensional. 
Pernas confeccionadas em tubos de aço SAE 
1020, redondos 22,22 mm com 1,06 mm de 
espessura, e travessas confeccionadas en 
tubos de aço SAE 	1020 	19,05mm, 	com 
spessura das paredes de 1,06 mm. Suporte 

do encosto em tubos de Aço SAE 1020 1  
)blongos 16x30mm e espessura da parede dE 
1,5 mm; Sapatas e ponteiras em polipropilen 
opolímero injetado na cor preta. A estrutura 

possui tratamento de superfície com fosfato d€. 
zinco, (executado em linha automática de oito 
tanques, sem uso de produtos clorados para 
lesengraxe, e com posterior tratamento de 
fluentes, 	de acordo com 	as 	normas da 

FEPAM-RS), proporcionando proteção contra /Q j 
orrosão e para uma melhor ancoragem da 

- tinta, 	evitando 	assim 	o 	descolamento 	dE  

RÔMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA ME 
CNPJ: 03.972.535/0001-12 - CGF:06.320.264-6 

Rua - Coronel Teófilo Siqueira, n° 683 - Centro  
CEP: 63.100-010—Fone: 0xx88.99716.34.4 3,9535I)1 

Crato - Ceará 
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mesma; A tinta utilizada para a pintura é em pó 
:10 	tipo 	híbrida 	(poliéster 	- 	epóxi), 	W-Eco 
atendendo norma Européia RoHS, isenta d 
metais pesados, na cor preto, com camada d 
30 mícrons, onde todas as peças são curada 
m 	estufa, 	à 	temperatura 	de 	2000 	C.. 

Dimensões Aproximadas: Largura do assento: 
60 mm; Profundidade do assento: 400 mm; 

Largura 	do 	encosto: 	460 	mm; 	Altura 	d 
encosto: 	260 	mm; 	Profundidade 	total 	d 
ongarina 1650 mm; Altura total da cadeira: 825 
nm; Altura do assento: 450 mm; Largura total  
Ja cadeira: 545 mm. Montagem: inclusa.  
olchonete em espuma injetada D-28 ou em 

=VA, modelo oficial de academia fitness e UND 15 EVA BRASIL 200,00 3.000300 
Dilates. Dimensões aproximadas: 100x60x5 cm.  
Estante Montável Aberta de aço c/06 bandejas, 
om 40 regulagens de altura, dobras duplar 
ias laterais e triplas nas partes frontais 
)Osteriores, 04 colunas em perfil L de 30x30  
nm, reforços Ômega na parte interna dar 
)rateleiras medindo 	13 x 50 x 905 	mm. 
¼companham 	também 40 	parafusos 	com 
orcas sextavadas zincados de % x % e 

;apatas 	plásticas. 	Admite 	opcionalmente  
eforço em X e fechamento total com chapar 
ias laterais e fundo. Acabamento: Tratado pelo  
rocesso anti-corrosivo à base de fosfato d 
inco e pintura eletrostática a pó com camada UND 04 PANDIN 250 00 1.000,00 Je 30 a 40 mucrons com secagem em estufa 
40 °C (na cor azul Delrei) ou pintura em 
smalte sintético com camada de 25 a 30 
nícrons com secagem em estufa a 120 °C (nas 
)utras cores). 	Estrutura: 	Confeccionado em 
hapa de aço n° 20 (0,90mm) e n° 26 (0,45mm 
apacidade: 	Peso 	por 	prateleira 	20 	k 

listribuídos de forma uniforme. Dimensões: Alt. 
( Larg x Prof. 2000mm x 920mm x 350 mm. 
presentar 	Laudo 	Técnico 	de 	órgão  
ompetente 	referente 	as 	normas 	NRI7 

ERGONOMIA, 	fornecido 	por 	profissionais 
redenciado.  

)ispenser 	para 	sabonete. 	Construído 	em 
)lástiCO 	com 	alta 	resistência 	de 	impacto. 
rocesso 	de 	produção 	por 	injeção  

:ermoplástica. 	Sistema 	de 	fechamento  
nteligente. Sistema aceita refil ou reservatório UND 03 PREMISSE 45,00 135,00 
ara abastecer. Tecla aperte com limite de ) 
urso, o qual garante eficiência na saída d j74'\i 
abonete com controle de quantidade. Espaçq Z.  
ntemo com todas as paredes revestidas auei  

RÔMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA ME 
CNPJ: 03.972.535/0001-12 - CGF:06.320.264-6 

	

Rua - Coronel Teófilo Siqueira n° 683 - Cen"-- 	. 	. . ,... .. . , . 1 . 	 •' 	 '. 	 - 	 . 	
;.'4•. 

CEP:63.100-010-F e:Oxx88.99716.34.45  
ato — Ceará

': :' 

5 



I- 

<!t 
COMEnCIAL FARIAS 

- 

í 	! 

garante 	mais 	higiene evitando 	umidade € 

poeira. Visor central transparente para facilitai 
1 	visibilidade, 	facilitando 	o 	abastecimento. 

Dimensões 110x250x110 mm.  - 
Dispenser para 	papel 	toalha 	interfolhado 
papel higiênico. Construído em plástico com 
ilta 	resistência 	de 	impacto. 	Processo 	de 

produção por injeção termoplástica. Sistema de 
echamento 	inteligente. 	Serrilhas 	nas' 
extremidades de saída do papel para facilitar c 

11 corte. Possibilita a troca de tubete, que facilita a UND 03 PREMISSE 55,00 16500 
utilização 	de 	todas 	as 	marcas 	de 	papel 
existente no mercado. Espaço interno com 
todas as paredes revestidas que garante mais  
iigiene 	evitando 	umidade 	e 	poeira. 	Visor  

central transparente para facilitar a visibilidade, 
facilitando 	o 	abastecimento. 	Dimensões  
70x300x1 35 mm.  

Mesa 	quadrada, 	fabricada 	em 	100Á 
12 polipropileno natural. Dimensões aproximadas: UND 10 TRAMONTINA 1103 00 1.100,00 

10x70x74 cm. Garantia de 12 meses.  - 
Mesa 	gerencia 	1 500x600x750 	mm 	c/O 
gavetas cichave tipo yale. Tampo fabricado 
om painel de fibra de madeira Post Formin 

espessura de 28 mm, revestido em ambas a 
faces na cor azul Dei Rey, perfil arredondado 
na própria peça tipo gota, retaguarda e pé' 
metálicos em aço e ponteiras em poliestirenc 
de 	alto 	impacto 	com 	sapatas 	niveladora. 
Estrutura: 	Confeccionado 	em 	chapa' 
melaminico (BP) de 25 mm de espessura E 

13 
chapa de aço n° 24 (0,60mm). Acabamento 

UND 03 PANDIN 30000 90000 
para as partes em aço: Tratado pelo processa '  

inti-corrosivo à base de fosfato de zinco E 

pintura eletrostática a pó com camada de 30 
10 mícrons com secagem em estufa a 240 °C 
na cor cinza cristal) ou pintura em esmalte 
;intético com camada de 30 a 40 mícrons con 
secagem em estufa a 120 °C (nas outra 
ores). 	Dimensões: 	Altura 	x.Largura 

Profundidade de:750 mm x 1500 mm x 600 
mm. Apresentar normas NR 17-ERGONOMIA,  
fornecido por profissionais credenciado.  
Viesa de trabalho 12000x600x750 mm c102 
gavetas c/chave tipo yale. Tampo fabricado  
om painel de fibra de madeira Post Forming 

14 spessura de 28 mm, revestido em ambas as UND 01 PANDIN 24000 24000 
aces na cor azul Dei Rey, perfil arredondado ' 

na própria peça tipo gota, retaguarda e pé 
metálicos em aço e ponteiras em poliestirenc 
de 	alto 	impacto 	com 	sapatas 	niveladora.  

RÔMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA ME 
CNPJ: 03.972.535/0001-12 - CGF:06.320.264 

Rua - Coronel Teófilo Siqueira, n° 683 - Cçnlio 
CEP: 63.100-010--Fone: Oxx8 	16.34.4j 
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Estrutura: 	Confeccionado 	em 	chapa 
nelaminico (BP) de 25 mm de espessura E 
chapa de aço n° 24 (0,60mm). Acabamentc 
para as partes em aço: Tratado pelo processc 
rnti-corrosivo à base de fosfato de zinco € 
pintura eletrostática a pó com camada de 30 

o mícrons com secagem em estufa a 240 °C 
na cor cinza cristal) ou pintura em esmalt€ 

sintético com camada de 30 a 40 mícrons corri 
secagem em estufa a 120 °C (nas outras 
ores). Dimensões: Altura xLargura 

Profundidade de:750 mm x 1200 mm x 600 
mm. Apresentar normas NR 17-ERGONOMIA, 
fornecido por profissionais credenciado. 

esa Auxiliar p/microcomputador, possui um 
tampo fabricado com painel de fibra de 
madeira, revestido em ambas as faces de 
laminado melamínico (BP), perfil extrudado em 
PVC flexível e maciço tipo gota, retaguarda e 
pés metálicos em aço e ponteiras em 
poliestireno de alto Impacto com sapatas 
iveladora. Estrutura: Confeccionado em 

chapas melaminico (13P) de 18mm d 
espessura e chapa de aço n° 18 (1 ,2Omm), 

15 Acabamento para as partes em aço: Tratad 
pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato 
Je zinco e pintura eletrostática a pó com 
amada de 30 a 40 mícrons com secagem em 
stufa a 240 °C (na cor cinza cristal) ou pintura  
,m esmalte sintético com camada de 30 a 40 
mícrons com secagem em estufa a 120 °C (na 
outras cores). Dimensões: Alt x Larg x Prof. 
740mm x 91 5mm x .657mm. Porta teclado  
móvel com trava e suporte para CPU duplo 
(CPU 1 Estabilizador) com 04 rodízios, sendo 

- 
02 rodízios com trava. 
Roupeiro com 12 vãos - Gabinete 
confeccionado em chapa aço SAE 101011020 
laminado a frio n° 26 (0,45mm). Com 03 vãos, 
cada um com 04 portas sobrepostas em aço 
perfazendo um total de 12 portas, com encaixe 
total por dentro do vão. Montagem através de 
ravas invertidas tipo unha de gato que  

16 dispensa a utilização de parafusos. 
Fechamento por fechadura tipo Vale. Porta 
om venezianas para ventilação, dois cabide 
Je encaixe por compartimento. Pés removíveis 
ia cor preta em polipropileno alto impacto, por 
sistema de canaletas. Tratado pelo processo 
rnticorrosivo á base de fosfato de zinco e 
)intura eletrostática a pó com camada de 30 a 

UND 

UND 

01 
	

PANDIN 
	

200,00 
	

200,00 

01 
	

PANDIN 
	

1.200,00 
	

1.200,00 

RÔMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA ME 
CNPJ: 03.972.535/0001-12 - CGF:06.320.264-6 
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CEP: 63. 100.0 	
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- 
o mícrons com secagem em estufa a 240 °C 

ia cor cinza, e pintura eletrostática liquida nas 
outras cores. 	Dimensões (externas): 	Altura: 
1,93 m; Largura: 1,380m; Profundidade: 0,40m.  

1 7 Ventilador Oscilante de parede, diâmetro de 50 UND 03 TRON 230,00 690,00 
m. Consumo de energia Classe A,  - 

Notebook, processador Intel Core i3, Windowr 
18 10 Home, 500G13 de HD, 4G13 de RAM, Tela de UND 01 IBYTE 2.150,00 2.150,00 

1 516" . - 
Roteador Wireless, taxa de transferência dt, 

19 aproximadamente e velocidade de 750 Mbps, UND 01 MULTILASSER 170,00 170,00 
luas antenas para maior alcance, 04 porta 

LAN.  - 

20 32" polegadas de LED com controle remoto, UND 01 PANASONIC 2.4503 00 2.4509 00 
consumo de energia Classe A.  

-- Central 	de 	ar 	condicionado 	12.000 	Btus UND MIDEA 1.800,00 1.800 900 
controle remoto, consumo de energia Classe A : 

-;:;— Central 	de 	ar 	condicionado 	24.000 	Btus, UND 03 MIDEA 3.900,00 11.700,00 
controle remoto, consumo de energia Classe A. - 

23 Flanelôgrafo UND 02 MENNO 1655 00 330,00 

24 Quadro branco UND 01 MENNO 180,00 180300 

25 Porta papel de mesa c/03 bandejas UND 02 MENNO 353 00 70,00 

 41.710,00 
Valor Total da Proposta: R$ 41 .710,00 (quarenta e um mil, setecentos e dez reais); 
Frete + montagem + impostos + treinamento + taxas: Inclusos; 

Proponente: RÔMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME (COMERCIAL FARIAS). 
Endereço: RUA - CORONEL TEOFILO SIQUEIRA, N° 683. 
Bairro: CENTRO - Cep. 63.100-010 
Cidade: CRATO - Estado: CEARA. 
CNPJ: 03.972.53510001-12. 	/ 
Data da Abertura: 13 de novembro (e 2017. 
Horário de Abertura: 09:00 horas. 
Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrat 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dia 

C ato(CE) 	de no v bro de 2017. 
on 

ira- 

0 WA há % 	Vieira 
ffil h sSP-C 

Fún I 

L RGno 8 

CPF n° 389.759.473-00 

RÔMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA ME 
CNPJ: 03.972.535/0001-12 - CGF:06.320.264-6 

Rua - Coronel Teófilo Siqueira, n° 683 - Centro 
CEP: 63.100-010 - Fone: 0xx88.997 16.34.45 

-.--- 	 Crato - Ceará 



COMERCIAL FARIAS 

DECLARAÇÃO II 

PREGÃO PRESENCIAL N° 2017.10.27.1 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LEGAIS DO EDITAL 

* 
A empresa ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME, com sede à Rua - Cel. TeôfiIo Siqueira, 

no  683, bairro: Centro, cidade: Crato-CE, inscrita no C,NPJ sob o n°. 03.972.53510001-12, neste ato, 
representado(a) pelo(a) senhor(a) Rômulo Arrais 9' Farias Vieira, inscrito(a) no CPF sob o n°. 
389.759.473-00 e portador(a) da cédula de iden$de n°. 1610678-88 SSP-CE, DECLARA, para os 
devidos fins de direito, especialmente para fins prova em processo licitatôrio, Pregão n° 2017.10.27.1, 
junto ao município de Farias Brito, que concorda ntegraIrnente com os termos deste edital e seus anexos. 

Pelo que, por ser a expressão da verd 

CE), 09 

artor10 20 

Lobo 

a a presente, sob as penas da Lei. 

novembro de 

Fnulo Arrais d Faria Vieira 
G n° 1 61 0678-88 SSP-CE 
CPF n° 389.759.473-00 	... 

63. 9;4; 

At 

 

d 	a ria s Vtra iL 
kui T 	flio S;queira, (383 

CEP: 63.1O0010 

Cítø - CL 

; 	) . 

.' 
: 

o 

- 

WTÓRIO G LOBO2 0  Oficio,  
-- . 	 Reconheço por SEMELHANÇA a($) firma(s) de: 

; 	. 	Romulo Arrais d. Faria. Vieira 

- . 	 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxx,(xx*xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

c) 	•• X 	X xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-, 
eJ 	CORAVA MACEDO BEZERRA - Tsb•II 1 7 dItrrrí c 	117 

1 :k SAMUEL MACEDO LOBO . Substituto f 	ri r - jl'71 
L:( ) 

 
CÉLIA MOURA kLTOS. Escrevente 	4' f/ J 

1} r' ( ÂNGELA MARIA ALENCAR . Escr•vsnt J ,q' i[  
i 1" Rua Senador Pompsu, 304, Contro, Cr.to.CE EV63OC8d4on.: 3521.1107 
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! 	 CNPJ: 03.972535/000112 - CGF:06.320.264-6 

Rua - Coronel Teófilo Siqueira, n° 683 - Centro 
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DECLARAÇÃO 111 

PREGÃO PRESENCIAL N° 2017.10.27.1 

DECLARAÇÃO QUE INEXISTE QUALQUER FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE NOSSA 
HABILITAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 2017.10.27.1 

A empresa RÔMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME, com sede à Rua - Cel. Teôfilo Siqueira, 
no  683, bairro: Centro, cidade: Crato-CE, inscrita no CNPJ sob o n°. 03.972.53510001-12, neste ato, 
representado(a) pelo(a) senhor(a) Rômulo Arrais de Farias Vieira, inscrito(a) no CPF sob o n°. 
389.759.473-00 e portador(a) da cédula de identidade n°. 1610678-88 SSP-CE, DECLARA, para os 
devidos fins Oe direito, especial ente para fins de prova em processo licitatono, Pregão Presencial n° 
2017.10.27.1', junto ao Municí

p. 

 de Farias Brito/CE;'sob as penalidades cabíveis, que inexiste qualquer 
fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatóno, bem 
assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências, nos termos do art. 32, §2°, da Lei 
de n° 8.666193. 

Pelo que, por ser a expressão da verd 

Crat CE) 09d 

firma a presente, sob as penas da Lei. 

7 
., novembro de 

!r 	— ... o Á>f~~í 
bulo Arrais deana Vieira 
:; n° 1610678-8 SP-CE 

	

CPF n° 389.759.473-00 
	Zi: 7' 	 1ii 

	

I? ; çi{ 	Arr:ps de Fand. \/i€F 	tvlE 
U(1 	Uo Siiir:, 6:ç3 

RTORIO Gw LOBO - 20  Oficio 
	

n, t (EP: 3.10O011,5 

L 	C ato CE 

() 	.. 	
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: 

' 	 J 	. 	
Romulo Arrais d. Farias Vi•ira 

- 	

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -:: 

'. 	
: 	• 	

t 

SORAVA MACEDO BEZERRA .1abeIII 	 TO-C 0911117 
SAMUEL MACEDO LOBO . Substituto 	 / 1  

CÉLIA MOURA MATOS- Escrevente 	
II 

ÂNGELA MARIA ALENCAR . Eucrse t 	 / 
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. .'; 	
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ANEXO II 

PREGÃO PRESENCIAL N° 2017.10.27.1 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LEGAIS DO EDITAL 

A empresa RÔMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME, com sede à Rua - Cel. Teófilo Siqueira, 
no  683, bairro: Centro, cidade: Crato-CE, inscrita no CNPJ sob o n°. 03.972.53510001-12, neste ato, 
representado(a) pelo(a) senhor(a) Rômulo Arrais de Farias Vieira, inscrito(a) no CPF sob o n°. 
389.759473-00 e portador(a) da cédula de identidade n°. 1610678-88 SSP-CE, DECLARA, para os 
devidos fins de direito, especialmeflte para fins de prova em processo licitatório, Pregão n° 2017.10.27.1 , 

junto ao município de Farias Brito que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos 
produtos/bens a serem ofertados no presente certame Iicitatório e que sua proposta atende integralmente 
aos requisitos constantes neste edita e seus anexos. 

Pelo que, por ser a expressão d 	, firma a presente, sobas)Øíias da Lei. 

rato(CE), de novembro de M7 .'- ' 

'12 	Q0 

/Rômulo Arrais de Fa s Vieira 

/ RG n° 1610678-88 SSP-CE 
CPF n° 389.759.473-00 

'ç; Veiia -  ME 
•! t:t. 	ftue:r, 

- •H 	J CL:: C3.ICU-()1O 

CARTORIO G LOBO - 20  Ofício 	
CflOCE 

j .

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: 
Romulo Arrais de Faria. Vieira 
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Soluções em : Ergonomia 

ANÁLISE ERGONÔMICA DE PRODUTO 54212016 

A) FABRICANTE 

PANDIN MÓVEIS DE AÇO LTDA 

CNPJ N° 59.960.20310001-72 

Inscrição Estadual N°647002798113 

Endereço: Av. João Batista Vetorasso, 1539 - São José do Rio Preto, SP 

Fone/Fax: (17) 2136-8300 

B) SOLICITANTE 

O mesmo 

C) MODELO 

ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL COM 2 PORTAS - MODELO: AP 409SL - 

(RETAGUARDA BIPARTIDA) - LINHA AÇO 

4 

ç) 

ç) 

Cristiane N. Cantele 

Fisioterapeuta do Trabalho J Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F 
Ergonomista Certificadal Certified Ergonomist - Abergo N°90 

Industrial Engineers Member - N° 880167599 
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D) DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO 
Conforme informações do fabricante: 

ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL COM 2 PORTAS - MODELO: AP 409SL - 

(RETAGUARDA BIPARTIDA) - LINHA AÇO 

Características: Confeccionado em chapa de aço #24 (0,60mm) para tampo superior, 

base e prateleiras e chapa #26 (0,45mm) para portas, laterais e retaguardas, 

normalizada laminada a frio com SAE 1008 

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 900 , a 2a  a 25mm com 900 , a terceira a 15mm 

com 90° e termina com lOmm, 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 900 , a 2a  a 45mm com 900  e termina com 

1 5mm e com sistema de alavanca para travamento nas laterais. 

D - Portas com fechamento sobreposto com medidas esquerdas e direitas de 

380mm(L)x1840mm(A) em chapa de aço #26 (0,45mm) , lado esquerdo moldado por 2 

dobras sendo a V a 340mm 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 338mm com 3150 , a 211  a 20mm com 45°, a 3,2  a 25mm com 90°, a 4a  a 15mm com 

90° e finaliza com uma dobra em curva de 360 0 , 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 

900, 3a  a 25mm com 900 , a 4a  a 15mm com 90° e termina com 5mm. 

E - laterais em chapa de aço #26 (0,45mm) com 1900mm(A) com garras para 

travamento da prateleira inferior e superior para travamento do produto com sistema de 

cremalheira ponteada a lateral com 26 posições de regulagens e tendo em sentido 

horizontal 5 dobras , sendo a ? dobra a lOmm com 1800 , 
2a  dobra a 20mm com 90°, a 

3a a 25mm com 90 0 , a 48  a 400mm com 1800  e termina com lOmm. 

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 V 

Cristiane N. Cantele 

Fisioterapeuta do Trabalho 1 Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F 
Ergonomista Certificadal Certified Ergonomist - Abergo N°90 

Industrial Engineers Member - N° 880167599 
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medidas de 30mm(A) x 797mm(L) x 350mm(P) com 6 dobras em sua profundidade 

sendo a 1a  a 5mm com 900,  a 2a  a lOmm com 900,  a 3a  a 30mm com 900,  a 4a  a 

350mm com 900,  a 5a  a 30mm com 900,  a 6a  a lOmm com 90 e finaliza com 5mm e 4 

dobras em sua largura sendo a ? a lOmm com 90, a 2a  a 30mm com 900,  a 3 ,2  a 

895mm com 900,  a 4a  a 30mm com 900  e termina com lOmm. 

G - Porta articulada por dobradiças 30mm de altura na chapa #20 (0.90mm) soldada 

através de solda ponto eletrônico-pneumático e pino anelado (3,85mm x 62mm) de 

articulação reforçado zincado branco. 

H- Retaguarda confeccionada em chapa de aço #26(0,45mm) em sistema bipartido, 

sendo cada parte na medida de 1900mm(A) x 400mm(L), unidas por um sistema de 

encaixe com dobras curvas invertidas, com 2 dobras na horizontal sendo a 1a  a lOmm 

com 2700  a 20  a 800mm com 2700  e termina com lOmm e na vertical com 2 dobras 

sendo a 1 8  a 1900mm com 900  e a 2a  a lOmm com 2700  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 poilestireno de alto impacto, 4 buchas com rosca interna 5116 e 12 parafusos 3, 5 X 

l3mm. 

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 PANDIN. 

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, tomando à aplicação uniforme. 

Capacidade de Peso: O peso recomendado por prateleira é de 20 kg (bem 

distribuídos). 

Cristiane N. Cantele 

Fisioterapeuta do Trabalho 1 Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F 
Ergonomista Certificadal Certified Ergonomist - Abergo N°90 

Industrial Engineers Member - N° 880167599 
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E) NORMA UTILIZADA 

A NR-17 - ERGONOMIA está descrita conforme Portaria n° 3.214 de 08 de junho de 

1978, com nova redação dada pela Portaria MTE 3.751, DE 2311111990. Em vigor em 

todo o Território Nacional, estando abaixo, parcialmente descrita: 

NR-17 - ERGONOMIA - MOBILIÁRIO DOS POSTOS DE TRABALHO (17.3) 

17.3. - Mobiliário dos postos de trabalho. 

17.3.1.  - Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de 

trabalho deve ser planejado ou adaptado para esta posição. 

17.32. - Para trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito de pé, as bancadas, 

mesas, escrivaninhas e os painéis devem proporcionar ao trabalhador condições de 

boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos 

mínimos: 

a) ter altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de 

atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do 

assento; 

b) ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador; 

c) ter características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação 

adequados dos segmentos corporais. 

17.3.2.1.  - Para trabalho que necessite também a utilização dos pés, além dos 

requisitos estabelecidos no subitem 17.3.2, os pedais e demais comandos para 

acionamento pelos pés devem ter posicionamento e dimensões que possibilitem fácil 

alcance, bem como ângulos adequados entre as diversas partes do corpo do 

trabalhador, em função das características e peculiaridades do trabalho a ser 

executado. 

17.3.3. - Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes 

requisitos mínimos de conforto: 

a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida; 

b) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento; 

c) borda frontal arredondada; 

d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar. 

17.3.4. - Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentado, a partir 

da análise ergonômica do trabalho, poderá ser exigido suporte para os pés que se 

adapte ao comprimento da perna do trabalhador. 

17.3.5. - Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados de pé, devem 

ser colocados assentos para descanso em locais em que possam ser utilizados or 

todos os trabalhadores durante as pausas. 

Cristiane N. Cantele 

Fisioterapeuta do Trabalho 1 Work's Physiotherapist Crefito 48602-F 
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F) RESULTADOS OBTIDOS, DE ACORDO COM A NR 17. 

o ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL COM 2 PORTAS - MODELO: AP 409SL - 

(RETAGUARDA BIPARTIDA) - LINHA AÇO, atende total ou parcialmente aos 

seguintes requisitos contidos na NR-17: 

a) Ter altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de 

atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho, já que apresenta 

prateleiras dispostas em alturas diversificadas o que favorece o ajuste antropométrico 

de seus possíveis usuário e caracteriza-se por um móvel de armazenamento de 

materiais. 

b) Ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador, já que 

apresenta prateleiras dispostas em alturas diversificadas, favorecendo nesse contexto o 

alcance e a visibilidade e caracteriza-se por um móvel de armazenamento de materiais. 

c) Ter características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação 

adequados dos segmentos corporais, j à que apresenta prateleiras dispostas em alturas 

diversificadas o que favorece o ajuste antropométrico de seus possíveis usuário e 

caracteriza-se por um móvel de armazenamento de materiais. 

Os demais itens desta NR não se enquadram nesta análise já que estes são 

relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, aos equipamentos 

(mecanografia e terminais de vídeo) e às condições ambientais do posto de trabalho 

(temperatura, ruído e iluminação) e a própria organização do trabalho. 

É importante ressaltar que os materiais e equipamentos que irão compor o ambiente de 

trabalho devem atender as normas dispostas nesta NR. 

Este parecer refere-se ao produto anteriormente citado de fabricação da Empresa. 

Cristiane N. Cantele 

Fisioterapeuta do Trabalho 1 Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F 
Ergonomista Certificadal Certified Ergonomist - Abergo N°90 

Industrial Engineers Member - N° 880167599 
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G) CONCLUSÃO: 

Através da análise ergonômica citada, podemos concluir que o produto ARMÁRIO DE 

AÇO MONTÁVEL COM 2 PORTAS - MODELO: AP 409SL - (RETAGUARDA 

BIPARTIDA) - LINHA AÇO atende os requisitos acima descritos preconizados pela 

NR-17. 

Ressaltamos, que a referida análise ergonômica possui a finalidade de avaliar o 

produto, conforme especificação técnica emitida pelo fabricante, contemplando apenas 

a avaliação dos requisitos do item 17.3.2 da NR 17, conforme descrito acima. 

As normativas preconizadas e descritas na NR 17 Anexo 1 - Trabalho dos Operadores 

de Checkout, NR 17 Anexo II - Trabalho em Teleatendimento/Telemarketing e NR 12-

Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos não estão sendo avaliadas nesta 

análise, estas devem ser realizadas conforme a finalidade de utilização do produto em 

seus respectivos postos de trabalho. 

Esta análise ergonômica possui validade até 22 de dezembro de 2017. 

Erechim (RS), 22 de dezembro de 2016. 

Ft. Cristiane Nonemacher Cantele 

Fisioterapeuta 

Especialista em Fisioterapia do Trabalho 

Ergonomista 1 - ABERGO N°90 

Crefito: 48.602-F 

Cristiane N. Cantele 

Fisioterapeuta do Trabalho 1 Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F 
Ergonomista Certificadaj Certified Ergonomist - Abergo N°90 

- 	
Industrial Engineers Member N° 880167599 
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Anexo 01 

Certificado - Ergonomista Nível 1 - Associação Brasileira de Ergonomia (Abergo). O 

certificado abaixo comprova que a ergonomista Cristiane Nonemacher Cantele segue o 

código de deontologia e ética do Ergonomista Certificado de Nível 1, emitido pela 

Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO), para exercer as funções e atribuições 

relativas a serviços de Ergonomia no Brasil. 

Este certificado integra a análise ergonômica do produto ARMÁRIO DE AÇO MONT ÁVEL 

COM 2 PORTAS - MODELO: AP 409SL - (RETAGUARDA BIPARTIDA) — LINHA AÇO 

ABERGO 
Associação 

.. 

 
Brasileira de 
Ergonomia 

A Câmara Técnica de 

Certificação. 

do Sistema de Certificação do Ergonomista Brasileiro, 

. 	 outorga a 

CRISTIANE NONEMACHER CANTELE 

; 	 o titulo de Lrgonomista Certificado, 

pelo período de quatro anos, assumindo como condição de registro 

submeter-se ao Código de Deontologia do Ergonomista Certificado. 

:Declaro que CRISTIANE NONEMACHER CANt1E foi 

certtfkada, junto a ARSKGO 	Associação Brasileira de 

, 
Ergonomia. como Erqonomista Certificada Nível 1, pelo 

periodo de quatro anos. Este título foi homologado na 

Jornada Internacional Abergo Uiaezgo 2012 no Rio de 

janeiro 

ri \ 

I fteI? D. 

(t CoÈefno Pu,honji 

p 

Certificado ll 90 

Certificação por Processo Regular 

Rio dejanceo. 30 de de7ernbro de M/ 

Pvot Jose orlando Comes Or 

Presidente da AlO.O 	 • 

Cristiane N. Cantele 

Fisioterapeuta do Trabalho 1 Work's Physiotherapist - Crefito 48602-f 
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Anexo 02 

Certificado - Fisioterapeuta do Trabalho. O certificado abaixo comprova que a 

Fisioterapeuta do Trabalho Cristiane Nonemacher Cantele segue o código de deontologia e 

ética do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional COFFITO, para exercer 

as funções e atribuições relativas a serviços de Fisioterapia do Trabalho no Brasil. 

Estes certificados integram a análise ergonômica do produto ARMÁRIO DE AÇO 

MONTÁVEL COM 2 PORTAS - MODELO: AP 409SL — (RETAGUARDA BIPARTIDA) - 

LINHA AÇO 

) 	- 	
A FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAuDE 

. 	 \•%\ 	 DE UNIÃO DA VITÓRIA (UNIGUAÇU).  
aonza peia Portada MEC N.O  11 de 04/0112002 e o  

1 	-á_j 	COLEGIO BRASILEIRO DE ESTUDOS SISTÉMICOS, 	. 

. 	

certificam que 	 ç7s 

Cristiane WonemacIer Cantefe 

£k c j de ESPECLAÇAO ;oSensu EM FISIOTERAPIA DO TRABALHO 	opa 
'we 	ui Ujn 12.3 d9deoutt4iodeIOC3 'openQøoet 

.de .iqto de dom md 	 '- 	 aa hO;a 	qe' 	 a hofasiwula. e!j - 

I mativas 

P~Megre. de Ago-mf, de 

:, 	 '• 

1 	 Ede' Aiu d;) SAV,1 	 Nelson IJO 

	 nu.O11e3 

? 	 ::.- c C~jN!G)ÀC • 	 10  oea CBE' 

ir 

(• () F 1:  VI,  O 
( ()\I 1 Ut ) 1 !)I L( I W. 1 lsI() 1 1 14 tI1. 1 1 R II ( )( UPU1ONA.I.  

POSTILAMENTO 

-. 	. 	. . 	. 	e• 	. 	s-., .. 	CRISTtANE 
NOMEMACHER CANTELE 	: 	, 

 

OR Roe*RT0 MAnAR CEEoA 

 

Cristiane N. Cantele 

Fisioterapeuta do Trabalho 1 Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F 
Ergonomista Certificadal Certified Ergonomist - Abergo N°90 
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ANÁLISE ERGONÔMICA DE PRODUTO 55212016 

A) FABRICANTE 

PANDIN MÓVEIS DE AÇO LTDA 

CNPJ N° 59.960.20310001-72 

Inscrição Estadual N°647002798113 

Endereço: Av. João Batista Vetorasso, 1539 - São José do Rio Preto, SP 

Fone/Fax: (17) 2136-8300 

B) SOLICITANTE 

O mesmo 

C) MODELO 

ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTAS SUSPENSAS - MONTAVÉL - 

MODELO: AP OFO4SLM - LINHA AÇO 

n 

Cristíane N. Cantele 	 J 
Fisioterapeuta do Trabalho 1 Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F 

Ergonomista Certificadal Certified Ergonomist - Abergo N° 90 

L . 	
,,#,_#____•' 	 Industrial Engineers Member - N° 880167599 	
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D) DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO 
Conforme informações do fabricante: 

ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTAS SUSPENSAS - MONTAVÉL - MODELO: 

AP OFO4SLM - LINHA AÇO 

CARACTERÍSTICAS: Arquivo com 4 gavetas, confeccionado em chapa de aço #26 

(0,45mm) normatizada e laminada a frio nas laterais, fundo e frentes das gavetas, Parte 

superior em chapa #24 (0,60mm), Trilhos das gavetas em chapa #18 (11,20mm). 

Canaletas com 3 dobras perfiladas e perpendiculares de 900  tipo U (15x15x15mm) em 

chapa #16 (1,50mm). mantendo as propriedades do aço ponteadas conforme normas 

técnicas (AWSSAED8-9M). 

Hastes para pastas suspensas (medida 470x30mm) em Galva!ume (AI+Zn) chapa #20 

(0,90mm) reforçada pelo sistema de perfilamento em Omega, cantoneiras de fixação 

trazeira (medida 250mm "A" com dobra em L 15mmX15mm em Galvalume (AI-'-Zn) 

chapa #20 com 4 garras de fixação e 2 cantoneiras frontais (medida 245mm "A" com 

dobra em L 15mmX15mm em Galva!ume (AI+Zn) chapa #20. 

Reforço - Contém 4 reforços internos tipo *'Z« com 3 dobras perpendiculares de 900 

(medida 1210x700mm) em chapa # 26 (0,45mm) nas laterais do produto, sendo a ia 

dobra de 900  a 25mm, 2a  dobra de 900  a 20mm, 3a  dobra de 900  a 25mm, terminando 

com iOmm. 

Trava frontal horizontal tipo U (15x15x15mm) entre as 2(duas) primeiras gavetas em 

chapa #18 (1,20mm) 

Trava na base inferior frontal em chapa #20 (0,90mm), com 4 dobras sendo a 1a de 900 

a iOmm, a 2a  de 900  a 15mm, a 3a  de 900  45mm, a 41  de 900  a 40mm e termina com 

iOmm. 

Trava na base inferior traseira em chapa #20 (0,90mm), em formato U com 2 dobras, a 

1a de 900  a 15mm, a 2a  de 900  a 45mm e termina com 15mm. 

Acompanha kit composto por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/16 confeccionadas 

em poiestireno de alto impacto, 4 buchas com rosca interna 5116 e 12 parafusos 

cabeça chata de 3,5 x lOmm para fixação. 

Todas as chapas de aço utilizadas nesse produto seguem a especificação SAE 1008 

Gavetas  

Cristíane N. Cantele 

Fisioterapeuta do Trabalho 1 Work's Physiotherapist - Crefito 48602F 
Ergonomista Certificadal Certified Ergonomist - Abergo N°90 

Industrial Engineers Member - N° 880167599 
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A - Gavetas montáveis no sistema de dobras com travamento utilizando cantoneiras 

trazeiras com 250mm (A) em formato L 1 5x1 5mm confeccionada em Galvalume 

(AI+Zn) #20 (0,90mm) com 4 garras de fixação e travamento por encaixe a lateral 

Direita e Esquerda ao fundo e 2(duas) cantoneiras frontais com 245mm (A) com em 

formato L 15X15mm confeccionada em Galvalume (AI+Zn) #20 (0,90mm) com 2 garras 

de fixação com travamento por encaixe com lado pré-definido, sendo uma aplicada ao 

lado direito e outra ao lado esquerdo, sendo utilizadas para fixação da frente ao corpo 

da gaveta, sendo as medidas das frentes 304,5mm(A) x 429,10mm(L) x 14,lmm(E), 

medidas externas do corpo gaveta sem as frentes 98mm(A )x 417,60mm(L) x 

473mm(P), fundo em chapa de aço #26 (0,45mm), hastes para pastas suspensas 

(medida 470 x 30mm) em Galvalume (AI+Zn) #20 (0,90mm) reforçada pelo sistema 

de dobra em Ômega, frente das gavetas em chapa de aço #26 (0,45mm) fixados 

através de parafusos M4-10 em furação oblonga que possibilitam uma regulagem 

precisa. 

B - Bordas laterais com 1 00m de altura com a 1a  dobra em 900  a 95mm do fundo e a 

2a dobra a 5mm da 1a  formando um reforço lateral para sustentação da gaveta. 

C - Porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior esquerda da gaveta 

(medida 55mmx32mm) com abertura em sentido vertical na extremidade direita e 

esquerda. 

D Puxador estampado (embutido) em toda extensão superior da gaveta através de um 

sistema de dobras sendo, 1a  dobra de 45 0com 25mm, 28  dobra de 900  com 25mm 3a 

dobra de 90° com 20mm terminando com lOmm na parte superior da gaveta na 

totalidade de sua largura com acabamento perfil em PVC na cor cinza cristal ou grafite. 

E - Reforço pelo sistema de perlilamento em "ômega", mantendo as propriedades do 

aço reforçando a estrutura do arquivo, gaveta, hastes, retaguarda e tampo ponteadas 

com solda ponto, conforme normas técnicas (AWSSAED8-9M), análise e teste de 

resistência através de ensaio de cisaltiamento por tração. 

F - Fechadura cilíndrica do tipo Yale com sistema articulado contendo 2 chaves e com 

sistema de fechamento simultâneo das gavetas mediante tranca de 25mm (L) x 

1 300mm(A) em Galvalume (AI+Zn) chapa #1 8(1 ,2Omm). 

G - Sistema de deslizamento por batoques em nylon com 30% de fibra, fixados na parte 

correspondente aos fundos dos trilhos das gavetas e frontal nas can 

Cristiane N. Cantele 

Fisioterapeuta do Trabalho 1 Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F 
Ergonomista Certificadal Certified Ergonomist - Abergo NO 90 

Industrial Engineers Member NO 880167599 L' 
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ambas confeccionadas em Galvalume (AI+Zn) #18 (1,20mm) através de uma solução 

distribuída de vaselina sólida branca. 

ACABAMENTO: Tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e 

pintura eletrostática a pó (tinta Hibnda) com camada de 30 a 40 mícrons com secagem 

em estufa a 240 °C nas cores disponíveis no padrão PANDIN 

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 

cormsão acelerada com névoa salina por 500hrs segundo a norma NBR 5770, devendo 

o grau de corrosão determinado conforme a lSO 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 E QUANTIDADE DE PASTAS 

O peso recomendado por gaveta é de 25 kg bem distribuídos. A quantidade de pasta 

varia de 30 - 40 por gaveta. Segue tabela abaixo das dimensões do arquivo e gavetas: 

,]IlIFiá1* 	ALTURA 	LARGURA PROFUNDIDADE 

Externas c/kit pé 	1362mm 	470mm 	570mm 

Internas das gavetas 	245mm 	394mm 	473mm 
Com as hastes 

Cristiane N. Cantele 

Fisioterapeuta do Trabalho 1 Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F 
Ergonomista Certificadat Certified Ergonomist - Abergo N°90 

Industrial Erigineers Member - N° 880167599 

t1~ 

	

4 de 9 



FL.i') 

r o Ideo 
Soluções em : Ergonomia 

E) NORMA UTILIZADA 

A NR-17 - ERGONOMIA está descrita conforme Portaria n° 3.214 de 08 de junho de 

1978, com nova redação dada pela Portaria MTE 3.751, DE 2311111990. Em vigor em 

todo o Território Nacional, estando abaixo, parcialmente descrita: 

NR-17 - ERGONOMIA - MOBILIÁRIO DOS POSTOS DE TRABALHO (17.3) 

17.3. Mobiliário dos postos de trabalho. 

17.3.1.  - Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de 

trabalho deve ser planejado ou adaptado para esta posição. 

17.3.2. - Para trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito de pé, as bancadas, 

mesas, escrivaninhas e os painéis devem proporcionar ao trabalhador condições de 

,-\ 

	

	 boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos 

mínimos: 

a) ter altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de 

atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do 

assento; 

b) ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador; 

c) ter características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação 

adequados dos segmentos corporais. 

17.3.2. 1. - Para trabalho que necessite também a utilização dos pés, além dos 

requisitos estabelecidos no subitem 17.3.2, os pedais e demais comandos para 

acionamento pelos pés devem ter posicionamento e dimensões que possibilitem fácil 

alcance, bem como ângulos adequados entre as diversas partes do corpo do 

trabalhador, em função das características e peculiaridades do trabalho a ser 

executado. 

, 	 17.3.3. - Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes 

requisitos mínimos de conforto: 

a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida; 
b) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento; 

c) borda frontal arredondada; 

d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar. 

17.3.4. - Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentado, a partir 

da análise ergonômica do trabalho, poderá ser exigido suporte para os pés que se 

adapte ao comprimento da perna do trabalhador. 

17.3.5. - Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados de pé, devem 

ser colocados assentos para descanso em locais em que possam ser utilizados por 

todos os trabalhadores durante as pausas. -T 

Cristiane N. Cantele  

Fisioterapeuta do Trabalho 1 Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F 
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F) RESULTADOS OBTIDOS, DE ACORDO COM A NR 17. 

o ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P1 PASTAS SUSPENSAS MONTAVÉL - 

MODELO: AP OFO4SLM - LINHA AÇO, atende total ou parcialmente aos seguintes 

requisitos contidos na NR-1 7: 

a) Ter altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de 

atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho, já que apresenta 

gavetas dispostas em alturas diversificadas o que favorece o ajuste antropométrico de 

seus possíveis usuário e caracteriza-se por um móvel de armazenamento de materiais. 

,#- 	 b) Ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador, já que 

apresenta gavetas dispostas em alturas diversificadas, favorecendo nesse contexto o 

alcance e a visibilidade e caracteriza-se por um móvel de armazenamento de materiais. 

c) Ter características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação 

adequados dos segmentos corporais, já que apresenta gavetas dispostas em alturas 

diversificadas o que favorece o ajuste antropométrico de seus possíveis usuário e 

caracteriza-se por um móvel de armazenamento de materiais. 

Os demais itens desta NR não se enquadram nesta análise já que estes são 

relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, aos equipamentos 

(mecanografia e terminais de vídeo) e às condições ambientais do posto de trabalho 

(temperatura, ruído e iluminação) e a própria organização do trabalho. 

Ê importante ressaltar que os materiais e equipamentos que irão compor o ambiente de 

trabalho devem atender as normas dispostas nesta NR. 

Este parecer refere-se ao produto anteriormente citado de fabricação da Empresa. 

Fisioterapeuta do Trabalho 1 Work's Physíotherapist - Crefito 48602-F 
Ergonomista Certificadal Certified Ergonomist - Abergo N°90 

L- 	
Industrial Engineers Member - N° 880167599 
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G) CONCLUSÃO: 

Através da análise ergonômica citada, podemos concluir que o produto ARQUIVO DE 

AÇO 4 GAVETAS P/ PASTAS SUSPENSAS - MONTAVÉL - MODELO: AP OFO4SLM 

- LINHA AÇO atende os requisitos acima descritos preconizados pela NR-17. 

Ressaltamos, que a referida análise ergonômica possui a finalidade de avaliar o 

produto, conforme especificação técnica emitida pelo fabricante, contemplando apenas 

a avaliação dos requisitos do item 17.3.2 da NR 17, conforme descrito acima. 

As normativas preconizadas e descritas na NR 17 Anexo 1 - Trabalho dos Operadores 

de Checkout, NR 17 Anexo II - Trabalho em TeleatendimentolTelemarketing e NR 12-

Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos não estão sendo avaliadas nesta 

análise, estas devem ser realizadas conforme a finalidade de utilização do produto em 

seus respectivos postos de trabalho. 

Esta análise ergonômica possui validade até 22 de dezembro de 2017. 

Erechim (RS), 22 de dezembro de 2016. 

Ft. Cristiane Nonemacher Cantele 

Fisioterapeuta 

Especialista em Fisioterapia do Trabalho 

Ergonomista 1 - ABERGO N°90 

Crefito: 48.602-F 

Cristiane N. Cantele 

Fisioterapeuta do Trabalho 1 Work's Physiotherapist - Crefito 48602F 
Ergoriomista Certificadal Certified Ergonomist - Abergo N°90 

Industrial Engineers Member - N° 880167599 
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Anexo 01 

Certificado - Ergonomista Nível 1 - Associação Brasileira de Ergonomia (Abergo). O 

certificado abaixo comprova que a ergonomista Cristiane Nonemacher Cantele segue o 

código de deontologia e ética do Ergonomista Certificado de Nível 1, emitido pela 

Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO), para exercer as funções e atribuições 

relativas a serviços de Ergonomia no Brasil. 

Este certificado integra a análise ergonômica do produto ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS 

P1 PASTAS SUSPENSAS - MONTAVÉL - MODELO: AP OFO4SLM — LINHA AÇO 

ABERGO 
Associação 

r 	 Brasileira de 

; 	 Ergonomia 

A Câmara Técnica de 

Certificação, 

do Sistema de Certificação do Ergonomista Brasileiro, 

outorga a 

Declaro que CRISTIANE NONIMACHER CANIELI foi 

CRISTIANE NONEMACHER CANTELE 	1 	1 certificada, junto a ASFRCO Associação Brasdeira de 

Ergonomia. como Erqanomista Certificada Nível 1. pelo 
o título de Ergonomista Certificado, 	 ! 	 periodo de quatro anos IsLe titulo foi homologado na 

peio período de quatro anos. assumindo como condição de registro 	 jornada Internacional Aberqo Utaergo M2 no Rio de 

janeiro submeter-se ao Código de Deontologia do Ergonomista Certificado. 

1 \\ c: ./.. 
Pvot Plfle daI Sznelau. D. 

(._ Com.teFénos Potqsona 

Ltttw 
Prof Paulo AnóçooftaYn flt 

(-ona Is Li ame de rununLona 

Certificado Lã 'X) 

. 

Certificação por Proesso PequLir 

Rio de janeiro, XI de de7Pmhro de 101? 

P1 / $( 

Pr~~ da ARLL 	 çft 

i 

Cristiane N Cantele 

Fisioterapeuta do Trabalho 1 Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F 
Ergonomista Certificadal Certified Ergonomist - Abergo N 90 

Industrial Engineers Member - N° 880167599 
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Anexo 02 

Certificado - Fisioterapeuta do Trabalho. O certificado abaixo comprova que a 

Fisioterapeuta do Trabalho Cristiane Nonemacher Cantele segue o código de deontologia e 

ética do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional COFFITO, para exercer 

as funções e atribuições relativas a serviços de Fisioterapia do Trabalho no Brasil. 

Estes certificados integram a análise ergonômica do produto ARQUIVO DE AÇO 4 

GAVETAS P/ PASTAS SUSPENSAS MONTAVÉL - MODELO: AP OFO4SLM — LINHA 

AÇO 

4 r2Zz:Z&: 	J' 
A FACULDADE DE CIÉNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAUDE 

\ 	N 	 DE UNIÃO DA VITÓRIA (UNIGUAÇU),  
autonzada pela Porto" MEC N. O  11 de 04101 r2002 e o 

1 	 COLÉGIO BRASILEIRO DE ESTUDOS SISTÉMICOS, 
certificam que 	

CÍ3ES 
 

CrLsti.ane 7'íonemacfier (]ante(e 

	

çs die ESPECIALIZAÇÃO tatos.nsu EM FISIOTERAPIA 00 TRABALHO : 	eo peia  
23 	 p flodo nO de . ntecie mrçodee 	. ujto 	nee UM 

ib(

£ 

p 'AIeg' 	 M 

i; 	 , 	 LgijAP 
Econ Aoci da S4vii 	 Netson JoM4M6U!; -oewi.:j 

( 	
Diretor Geral UNIGUAÇU 	 [*€to G4 	CBES 

COFF1 lo 
( •t)SI.I.ID) lFt)FKU. fl* IhI()J IR !P% Y it RJ'I ()(1, f%( 

APOSTILAMENTO 

,:o: 	ffl3i3iepf0fl5S.Cn.3 e, CefltC11O e Lsçczaça 
' lo 	 1D 1fabtO. doas p(ofl ,>sKtr_41 CRISTIANE 

NOMEMACHERCANTELE 	eqs1iau sob a 	2%. o Lo Ü isís 5 

Fisioterapeuta do Trabalho 1 Works Physiotherapist - Crefito 48602-F 
: . 	 Ergonomista Certificadal Certified Ergonomist - Abergo N°90 

7 . 	 Industrial Engineers Member - N° 880167599 
L" 
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ABERGO 
Associação 
Brasileira de 
Ergonomia 

A Câmara Técnica de 

Certificação, 

do Sistema de Certificação do Ergonomista Brasileiro, 

outorga a 

CRISTIANE NONEMACHER CANTELE 

o título de Ergonomista Certificada, 

pelo período de cinco anos, assumindo como condição de registro 

submeter-se ao Código de Deontologia do Ergonomísta Certificado. 

lo Alves a ç 

Comitê de Exame de Competências 

Prof. ia • ta Sidegum Renner, D.Sc. 

Comitê de eitos Profissionais 

ATENÇÃO 
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM: 
FINALIDADE: PROCESSO L(CITATÓRI(J 
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE 
PREGÃO W: 2017.10.27.1 
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DO CLIENTE: 

•NOME EMPRESARIAL: ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA ME 
CNPJ: 03972535/0001-12 - MUNICÍPIO DE CRATO, CEARÁ 
ÉvETADA A UTI UZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVA LETT1 	DE S PROMSDONAI& 

1 
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Declaro que CRISTIANE NONEMACHER CANTELE foi 

registrada, junto a ABERGO - Associação Brasileira de 

Ergonomia, como Ergonomista Certificada Nível Sênior 

pelo período de cinco anos. 

Certificado No. 90 

Renovação de Certificação 

Rio de Janeirg, 25 de abril de 2017. 

(/ 7  

Prof Paulo Antonick .Barros Oliveira, D.Sc.. 

Presidente da ABERGO 

ATENÇÃO 
: ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM: 

FINALIDADE: PROCESSO LICITATÓRIO 
: ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL OE FARIAS BRITO/CE 

PREGÃO NQ: 2017.10.27.5 
: POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE 00 CLIENTE: 
. NOME EMPRESARIAL: ROMULO ARRAIS DE PARIAS VIEIRA - ME 
CNPJ: 03.972.535/000E-12 - MUNICÍPIO DE CRATO, CEARÁ 
É VETADA À UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S.A - CADEIRAS PROFISSIONAIS.: 
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ANÁLISE ERGONÔMICA DE PRODUTO 455/2017 

A) FABRICANTE 

CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS 

CNPJ N° 88.709.621/0001-90 

Inscrição Estadual N° 03910017663 

Endereço: Rua Dr. Hiran Sampaio, 550 Distrito Industrial Erechim - RS 

Fone/Fax: (54) 3520-4100 

.) uELj'S 

0  

B) SOLICITANTE 

O mesmo 

C) MODELO 

CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA 4034 SRE POLAINA 50 NYLON 

 

 

Cristiane N. Cantele 

1 Fisioterapeuta do Trabalho Work's Physiotherapist - Crefito 48602-E 

JNEMPRESARIAL:

-----------------------------Erjonomista Certificadal Certified Ergonomist - Abergo N°90 - -- ------ 
ATENÇAO 

1rO É PARA USO EXCL(JSIVOEM 	 InIustria1 Engineers Member - 4O 880167599 
 OCESSO LICITATÓRIO 
 EITURA MUN1CIPALDE FARIAS BRITO/CE 

 :2017.10.27.1 
CITAÇÃO. ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DO CLIENTE: 

 ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME 
: CNPJ: 03.972.535/0001-1 2 MUNICÍPIO DE CRATO, CEARÁ 
. É VETADA  UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S.A - CADEIRAS PROFISSIONAIS.: 
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D) DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO 

Conforme informações do fabricante: 

Especificação Técnica 
Família: Operativas 
Linha: Cavaletil Start 

4) 

FL2V" 
() 

Modo: cadeasecrãda GIrahÍÍa4O34SRE Pona 50 Non 

Assen 
. Compensado mUUaInadO am 12 mm de espessura; 
. Espuma injetadá esatomicserite com 45 mm de espessura udiae densidade de 45 a 50 Kg/m 
• Acarnento nas bortiascom perfil: 
• Revestimento em tecido Po4iter 
En 
• Estrut;sa plástica M» em pohpropilere m»mo de alta resistência. 
• Espuma in~ anatonsk;amente com 40 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kgm; 
• carenagem tk encosto mjetada em Polipropiteno Coixnero; 
• Revestimento em teclo Poliêstec 
Bam 
. Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino cio rodizia soldado na extremtacle da haste em furos llangeados evitando que se  soltem, 
coberta papolamna sjetacia em Polipropileno Copolimero na cor pmta,apoiada sre 5 rodizios de duplo gim e duplo rolamento coro 50 mm de diênetro em nylon 
COM capa. esfera metálica inserido na estruturaque faculta ogir Lxla de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e simitaca; 
. Coluna centê desmontável fixada por encaixe cônico, rolamento axial de g iro, esferas e lwnielas de aço temperak de alta res~ sistema de regulogem da 
altura da cediam com mola a gâs tegulagemfeita p or ajavarxz 
. Telesccpico in~ em Pohpropdeno copoltmetotextuiizado dividido em 3 partes encolxadas, usado para iolegeracolona: 
Mecanismo: 
. ~MM com sistema redunadOrdOencOStORE),deeSInJhJramOnObIOCO. soldado por processo M6 em cêlutarototizadacom ac abamerito de ~ w#ew
injetado em pot*mpêeno  copolimero Suporle fixo doassento com 3 de isclisoção. Sorlodoencostocom regulogem de altura autxnsitaatravés decatraca com 
12 posições, totalizando 80 mm de rumo, recoberto por capa uretada em po4xopêeno copotfrnero. Inclinação da encosto com 2Y' de curso Semi-cwcuta acionado 
Por alavanca. obtendose ioflnitas posições, com molas para oretomo automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do recltnadac 
Acabantento: 
. Componentesmeiahcosiotemoseparahansdeflxaçênprepemdosabvésdepmcessodeziocagem. 
•kabamento em pintura  pó do to hibridacom camada de 60 miorons e cura em estufa à 200 C, na cor preto liso semi-briftoW-Eco,com superficies metáioss 
preparadas ~ente a~ detratamento com fosfato de zinco, propiciando rosto: aderência e ~mento daIinhta 

365 

I 	1 
Iç 

1 	

±, 

620 

sohta 17 cav3 eeSIA 
501 

C*VALETflS/A OadelTasProflsIlOPal$ 
Rtia 1. 11ram Samp*j, 550 Dislelo lsclusltial Erecl*n -55 
Fone/fax: 154)35204100 E-ma a1enmesto©cavetLi.cornbr 
CNPJ: 88.709621/000190 nsc. Esi. 039/0017663 
wNw.cavn4et6comi1r 

/'1-~ 

I76liTI 	rriETI 	______ 

Cristiane N. Cantele 
-04 '\ 	 Fisioterapeuta do Trabalho Work's Physlotherapist - Crefito 48602F 

, --------- /j1--------------------------- Çgç9Jista Certificadal Certified Ergonomist Abergo N°90 
! 	-----

ESTE DOCUMF11A USO EXCLUSIVO EM 	
Iniustria1 Engineers Member - N° 880167599 

FINALIDADE: 1311CO LICITATÓRIO 

: ÓRGÃO: PREF 	MUNiCIPAL DE FARIAS BRITO/CE
PREGÂON 2: 1 10.27.1 

so 	AÇÃO , ANÁIISE E RESPONSABILIDADE DO CLIENTE :  
NOME EMPRESARIAL: ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME 

: CNPJ: 03.972535/0005-12 - MUNICtPIO DE CRATO, CEARÁ 
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S.A - CADEIRAS PROFISSIONAIS. 
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E) LEGISLAÇÃO- NORMA UTILIZADA: NR 17 

A NR17 ERGONOMIA está descrita conforme Portaria n° 3.214 de 08 de junho de 

1978,   com nova redação dada pela Portaria MTE 3.751, DE 23/1 1/1 990. Em vigor em 

todo o Território Nacional, estando abaixo, parcialmente descrita: 

NR-17 ERGONOMIA - MOBILIÁRIO DOS POSTOS DE TRABALHO (17.3) 

17.3. - Mobiliário dos postos de trabalho. 

17.3.1.  - Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de 

trabalho deve ser planejado ou adaptado para esta posição. 

17.3.2. - Para trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito de pé, as bancadas, 

mesas, escrivaninhas e os painéis devem proporcionar ao trabalhador condições de 

boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos 

mínimos: 

a) ter altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de 

atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do 

assento; 

b) ter área de trabalho de fácil alcance e visualizaçâo pelo trabalhador; 

c) ter características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação 

adequados dos segmentos corporais. 

17.3.2.1.  - Para trabalho que necessite também a utilização dos pés, além dos 

requisitos estabelecidos no subitem 17.3.2, os pedais e demais comandos para 

acionamento pelos pés devem ter posicionamento e dimensões que possibilitem fácil 

alcance, bem como ângulos adequados entre as diversas partes do corpo do 

trabalhador, em função das características e peculiaridades do trabalho a ser 

executado. 

17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes 

requisitos mínimos de conforto: 

a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida; 

b) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento; 

c) borda frontal arredondada; 

d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar. 

17.3.4. Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentado, a partir 

da análise ergonômica do trabalho, poderá ser exigido suporte para os pés que se 

adapte ao comprimento da perna do trabalhador. 

17.3.5. - Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados de pé, devem 

ser colocados assentos para descanso em locais em que possam ser utilizados por 

todos os trabalhadores durante as pausas. 

Cristiane N. Cantele 
Fisioterapeuta do 	 Physiotherapist - Crefito 48602-F 

/ \ 	 Ergonomista Certificadal Certified Ergonornist - Abergo N" 90 
;--------- *'':di --------Arç:4o ........  ------------- tniustria1 Engineers Member - N° 880167599 

ESTE DOCUMENfl J4IUSO EXCLUSIVO EM: 
'FINALIDADE: PRd 	LICITATÓRIO 
ÓRGÃO: PREFEIEÍRIUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE 
PREGÃON:2pí7.1O.27.1 
FOR SOf4ÇFÂÇÃO, ANÁLiSE E RESPONSABILIDADE DO CLIENTE: 

' NOME EMPRESARIAL: ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME 
: CNPJ: 03972535/0001-12 - MUNICÍPIO DE CRATO, CEARÁ 
, É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM EIJTORIZAÇÁD DA CAVÀLETTI S.A CADEIRAS PROFISSIONAIS.: 
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SOLCOs. 	Ergonom 1 a 

F) RESULTADOS OBTIDOS, DE ACORDO COM A NR-17 

A CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA 4034 SRE POLAINA 50 NYLON atende aos 

requisitos da NR-1 7, item 17.3.3, em função das seguintes conformidades: 

1) A altura padrão se adapta aos trabalhadores com medidas antropométncas médias 

e superiores. Possuindo regulagem de altura do assento, adaptando-se assim a 

altura dos usuários. 

2) A base dos assentos possui característica de pouca ou nenhuma conformidade 

preconizada, por não possuir conformidade elou convexidade e também por não 

possuir aditivos antiergonômicos tais como costuras em alto relevo, botões, 

aplicações com outros tecidos, etc. 

3) A borda frontal é arredondada, favorecendo a circulação venosa e linfática, pois não 

há compressão da região poplitea nos indivíduos com medidas antropométricas 

médias e superiores. 

4) O encosto possui uma configuração que adaptada à coluna lombar, desde que o 

usuário posicione a coluna lombar no encosto da cadeira e ou regule o encosto para 

este local. 

Os demais itens da NR1 7 não se enquadram nesta análise, já que estes são 

relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, aos equipamentos 

(mecanografia e terminais de vídeo) e às condições ambientais do posto de trabalho 

(temperatura, ruído e iluminação) e a própria organização do trabalho. 

È importante ressaltar que os materiais e equipamentos que irão compor o ambiente dey 

trabalho devem atender as normas dispostas na NR 17. 

Cristiano 	an e e 
. 	 Fisioterapeuta do Trabalho 1 Works Physiotherapist - Crefito 48602-F 

í \ 	 Ergonomista Certificadal Certified Ergonorníst - Abergo N° 90 
....... t --iH ........... rdustraI Engineers Member - N° 880167599 
ESTE Docu[TtÇÉ íRA USO EXCLUSIVO EM: 

•FJNALIDAD 	g'so LICITATÓRIO 
: ÓRGÃO: PIETtJRA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE 

, P EG 	: 2017.10.271 

: 	OLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DII CLIENTE: 
, NOME EMPRESARIAL: ROMIJLO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME 

: CNP): 03.972.535/0001-12 - MUNICÍPIO DE CRATO, CEARÁ 
'É VETADA A UTILIZAÇÃO,  SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALUITI S.A - CADEIRAS PROFISSIONAIS., 
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G) CONCLUSÃO 

Através da análise ergonômica acima citada e seus respectivos resultados, pode-se 

concluir que o produto CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA 4034 SRE POLAINA 50 

NYLON atende os requisitos acima descritos preconizados pela NRI7, item 17.3.3. 

Ressaltamos, que a referida análise ergonômica possui a finalidade de avaliar o 

produto, conforme especificação técnica emitida pelo fabricante, contemplando apenas 

a avaliação dos requisitos do item 17.3.3 da NR 17, conforme descrito acima. 

,-. 	 As normativas preconizadas e descritas na NR 17 Anexo 1 - Trabalho dos Operadores 

de Checkout, NR 17 Anexo II - Trabalho em Teleatendimento/Telemarketing e NR 12-

Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos não estão sendo avaliadas nesta 

análise, estas devem ser realizadas conforme a finalidade de utilização do produto em 

seus respectivos postos de trabalho. 

Esta análise ergonômica tem validade até 06 de novembro de 2018. 

Erechim (RS), 06 de novembro de 2017. 

\/) (. 

at'e Nnemacher Cantele Ft. Cris;- 	 .3 

Fisioterapeuta 

Especialista em Fisioterapia do Trabalho 

Ergonomista Sênior - ABERGO N°90 

Crefito: 48.602-F 

Cristíane N. Cantele 

Fisioterapeuta do Trabalho 1 Works Physiotherapist Crefito 48602-F 
Ergonomista Certificadal Certifled Ergonomisi - Abergo N° 90 

;-  ------------------- - - -  ATENÇÃO fiidustrial Engineers Member - N° 880167599 
ESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM: 
FINALIDADE: PROCESSO LICITATÓRIO 

: ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE 
'PREGÃO N: 2017.10.27.1 
: POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DO CLIENTE: 

NOME EMPRESARIAL: ROMIJLO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME 
CNPJ: 03372335/0001-12 - MIJNICIPIO DE CRATO, CEARA 

. É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S.A - CADEIRAS PROFISSIONAIS., 
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Anexo 01 

Certificado - Ergonomista Nível Sênior - Associação Brasileira de Ergonomia (Abergo). O 

certificado abaixo comprova que a ergonomista Cnstiane Nonemacher Cantele segue o 

código de deontologia e ética do Ergonomísta Certificado de Nível Sênior, emitido pela 

Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO), para exercer as funções e atribuições 

relativas a serviços de Ergonomia no Brasil. 

Este certificado integra a análise ergonômica do produto CADEIRA SECRETÁRIA 

GIRATÓRIA 4034 SRE POLAINA 50 NYLON 

ABERGO 
Associação 
Brasileira de 
Ergonomia 

A Câmara Técnica de 

Certificação, 

do Sistema de Certificação do Ergonomista Brasileiro, 

outorga a 

CRISTIANE NONEMACHER CANTELE 

o título de Ergonomista Certificada, 

pelo período de cinco anos, assumindo como condição de registro 

submeter-se ao Código de Deontologia do Ergonomista Certificado. 

i 

s• ç  

Declaro que CRISTIANE NONEMACHER CANTELE foi 

registrada, junto a ABERGO - Associação Brasileira de 

Ergonomia, como Ergonomista Certificada Nível Sênior 

pelo período de cinco anos. 

Certificado No. 90 

Renovação de Certificação 

Rio de janeiro, 25 de abril de 2017. 

\_ 

Prof Paulo AnÍônio Barros Oliveira, D.Sc.. 

Presidente da ABERCO 

1" 

Cristiane N. Cantele 

, 	 Fisioterapeuta do Trabalho 1 Works Physiotherapist - Crefito 48602-F 
Ergonomsta Certificadal Certified Ergonomist - Abergo N° 90 

---------- 
7(-+ -------AÇ:O

---------------------lriustrial Engiaeers Member - N 0  880167599 
:ESTE DOCUMEN7O 1t145/U50 EXCLUSIVO EM: 

FINALIDADE: tOCE5() LICITATÓRIO 
ÓRGÃO: PRYITIJRAMUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE 
FR GÃO :2017.111.27.5 

: POR 	ICITAÇAO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DO CLIENTE: 
NOME EMPRESARIAL: BOMULO ABRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME 

. CNPJ: 03.972.53510001-52 MUNICÍPIO DE CRATO, CEARÁ 
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI 55 CADEIRAS PROFISSIONAIS. 
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Anexo 02 

Certificado 	Fisioterapeuta do Trabalho. O certificado abaixo comprova que a 

Fisioterapeuta do Trabalho Cnstiane Nonemacher Cantele segue o código de deontologia e 

ética do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional COFFITO, para exercer 

as funções e atribuições relativas a serviços de Fisioterapia do Trabalho no Brasil. 

Estes certificados integram a análise ergonômica do produto CADEIRA SECRETÁRIA 

GIRATÓRIA 4034 SRE POLAINA 50 NYLON 
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Cristiane N. Cantele 

Fisioterapeuta do Trabalho 1 Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F 
Ergonomsta Certificadal Certifled Ergonomist - Abergo N° 90 

: ............ ATE 7c:o ...................... ndustrial Engineers Member - N° 880167599 
: ESTE DOCUMENTO É 	0 EXCLUSIVO EM: 
'FINALIDADE: PROCE1)ftATÓRIO 
: ÓRGÃO: PREFEIT 	ÍJNJC(PAL DE FARIAS BRITO/CE 
•PREGÃO N '20 .10.27.1 
POR SOLICITAÇÃO, ANÁLISE E RESPONSABILIDADE DO CLIENTE: 
NOME EMPRESARIAL: R()MUL() ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME 

: CNPJ: 03.972.53510001-12 - MUNICÍPIO DE CRÂTO, CEARÁ 
É VETADA A UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CAVALETTI S.A ' LADEIRAS PROFISSIONAIS., 
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ANÁLISE ERGONÔMICA DE PRODUTO 278/2016 

A) FABRICANTE 

PANDIN MÓVEIS DE AÇO LTDA 

CNPJ N° 59.960.20310001-72 

Inscrição Estadual N°647002798113 

Endereço: Av. João Batista Vetorasso, 1539 - São José do Rio Preto, SP 

Fone/Fax: (17) 2136-8300 

B) SOLICITANTE 

O mesmo 

C) MODELO 

ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS - MODELO EP6 AR - LINHA AÇO 

L '  . 

( 	
Cristiane N. Cantele 

Fisioterapeuta do Trabalho 1 Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F 
Ergonomista Certificadal Certified Ergonomist - Abergo N°90 

Industrial Engineers Member - N° 880167599 
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D) DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO 

Conforme informações do fabricante: 

ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS - MODELO EP6 AR - LINHA AÇO 

Características: Estante desmontável de aço com 06 prateleiras em chapa de aço # 26 

(0 14 5mm) na medida de 2000mm de altura por 920mm de largura com 300mm de 

profundidade. 

Prateleiras: em chapa de aço # 26 (0,45mm) na medida de 30mm(A)x915mm(L)x 

300mm(P), com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1a  12mm 

com 90,  a 20  a 30mm com 90°, a 38  a 915mm com 900,  a 4a  a 30mm com 900  e 

termina com 12mm) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras 

perpendiculares sendo a 1 ,9  dobra a lOmm com 90 0, a 28 a lOmm com 90°, a 3a  a 

30mm com 900m a 4,9  a 300mm com 900, a 5a  a 30mm com 900, a & a lOmm com 900 

e termina com lOmm). Possui 1 reforço tipo "ômega" em cada prateleira na chapa # 24 

(0,60mm), medindo 13mm x 49mm x 900mm com 4 dobras perpendiculares sendo a 1a 

a 10,5mm com 90°, 28  com 13mm com 900 ,  3a a 28mm com 90 0 ,4a  a 13mm com 90 e 

termina com 10,5mm. Fixado horizontalmente por sistema de ponteamento no fundo da 

prateleira. 

Colunas: 04 - colunas confeccionadas em chapa de aço # 20 (0,90mm) medindo 

2000mm de altura dobra perfilada em "L" de 30x30 mm com 40 furos para regulagens 

de altura em furação oblonga possibilitando regulagem e um travamento mais eficaz 

das prateleiras. 

Acessórios: admite opcionalmente gavetas, reforço X nas laterais e fundo ou 

fechamento total com chapa lateral e fundo, acompanham também 48 parafusos com 

porcas sextavadas zincadas de Y x % e 4 sapatas em "L" em polipropileno medindo 

32x32mm com recorte central possibilitando encaixe nas colunas. 

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 °C , nas cores disponíveis no padrão PANDIN. 

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 noirna NBR 5770, devendo 

Cristiane N. Cantele 
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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, tomando à aplicação uniforme. 

Capacidade: 

Peso recomendado por prateleira 25 kg distribuídos de forma uniforme. 

Externas 	2000mm 	920mm 	300mm 

Cristiane N. Cantele 

Fisioterapeuta do Trabalho 1 Works Physiotherapist - Crefito 48602-F 
Ergonomista Certificadal Certified Ergonomist - Abergo N°90 

Industrial Engineers Member - N° 880167599 
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E) NORMA UTILIZADA 

A NR-17 - ERGONOMIA está descrita conforme Portaria n° 3.214 de 08 de junho de 

1978, com nova redação dada pela Portaria MTE 3.751, DE 2311111990. Em vigor em 

todo o Território Nacional, estando abaixo, parcialmente descrita: 

NR-17 ERGONOMIA - MOBILIÁRIO DOS POSTOS DE TRABALHO (17.3) 

17.3. Mobiliário dos postos de trabalho. 

17.3.1.  - Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de 

trabalho deve ser planejado ou adaptado para esta posição. 

, 

17.3.2. - Para trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito de pé, as bancadas, 

mesas, escrivaninhas e os painéis devem proporcionar ao trabalhador condições de 

boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos 

mínimos: 

a) ter altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de 

atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do 

assento; 

b) ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador; 

c) ter características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação 

adequados dos segmentos corporais. 

/-\ 

 

17.3.2.1.  - Para trabalho que necessite também a utilização dos pés, além dos 

requisitos estabelecidos no subitem 17.3.2, os pedais e demais comandos para 

acionamento pelos pés devem ter posicionamento e dimensões que possibilitem fácil 

alcance, bem como ângulos adequados entre as diversas partes do corpo do 

trabalhador, em função das características e peculiaridades do trabalho a ser 

executado. 

17.3.3. - Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes 

requisitos mínimos de conforto: 

a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida; 

Cristiane N. Cantele 

(- 	
Fisioterapeuta do Trabalho 1 Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F 

Ergonomista Certificadal Certified Ergonomist - Abergo N°90 

L' 	

Industrial Engineers Member - N° 880167599 1 
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b) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento; 

c) borda frontal arredondada; 

d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar. 

17.3.4. - Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentado, a partir 

da análise ergonômica do trabalho, poderá ser exigido suporte para os pés que se 

adapte ao comprimento da perna do trabalhador. 

17.3.5. - Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados de pé, devem 

,-\ 	 ser colocados assentos para descanso em locais em que possam ser utilizados por 

todos os trabalhadores durante as pausas. 

Cristiane N. Cantele 

(-- 	
Fisioterapeuta do Trabalho 1 Works Physiotherapist - Crefito 48602-F 

Ergonomista Certificadal Certified Ergonomist - Abergo N°90 
Á 	 industrial Engineers Member - N° 880167599 
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F) RESULTADOS OBTIDOS, DE ACORDO COM A NR 17. 

A ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS - MODELO EP6 AR LINHA AÇO, 

atende total ou parcialmente aos seguintes requisitos contidos na NR-1 7: 

a) Ter altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de 

atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho, j à que apresenta 

prateleiras dispostas em alturas diversificadas o que favorece o ajuste antropométnco 

de seus possíveis usuário e caracteriza-se por um móvel de armazenamento de 

materiais. 

b) Ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador, já que 

apresenta prateleiras dispostas em alturas diversificadas, favorecendo nesse contexto o 

alcance e a visibilidade e caracteriza-se por um móvel de armazenamento de materiais. 

c) Ter características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação 

adequados dos segmentos corporais, já que apresenta prateleiras dispostas em alturas 

diversificadas o que favorece o ajuste antropométrico de seus possíveis usuáno e 

caracteriza-se por um móvel de armazenamento de materiais. 

Os demais itens desta NR não se enquadram nesta análise já que estes são 

relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, aos equipamentos 

(mecanografia e terminais de vídeo) e às condições ambientais do posto de trabalho 

(temperatura, ruído e iluminação) e a própria organização do trabalho. 

/\ 	
È importante ressaltar que os materiais e equipamentos que irão compor o ambiente de 

trabalho devem atender as normas dispostas nesta NR. 

Este parecer refere-se ao produto anteriormente citado de fabricação da Empresa. 

Cristíane N. Cantelle 

Fisioterapeuta do Trabalho ) Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F 
Ergonomista Certificadal Certifled Ergonomist - Abergo N°90  

lndustríal Engineers Member - N° 880167599 
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G) CONCLUSÃO: 

Através da análise ergonômica citada, podemos concluir que o produto ESTANTE DE 

AÇO COM 6 PRATELEIRAS - MODELO EP6 AR - LINHA AÇO atende os requisitos 

acima descritos preconizados pela NR-1 7. 

Esta análise ergonômica possui validade até 26 de agosto de 2017. 

Erechim (RS), 26 de agosto de 2016. 

Ft. Cristiane Nonemacher Cantele 

Fisioterapeuta 

Especialista em Fisioterapia do Trabalho 

Ergonomista 1 - ABERGO N°90 

Crefito: 48.602-F 

Cristíane N. Cantele 

Fisioterapeuta do Trabalho J Works Physiotherapist - Crefito 48602-F 
,,_____•__%ç 	

Ergonomista Certificadal Certified Ergonomist - Abergo N°90 
Industrial Engineers Member - N° 880167599 
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Anexo 01 

Certificado - Ergonomista Nível 1 - Associação Brasileira de Ergonomia (Abergo). O 

certificado abaixo comprova que a ergonomista Cnstiane Nonemacher Cantele segue o 

código de deontologia e ética do Ergonomista Certificado de Nível 1, emitido pela 

Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO), para exercer as funções e atribuições 

relativas a serviços de Ergonomia no Brasil. 

Este certificado integra a análise ergonômica do produto ESTANTE DE AÇO COM 6 

PRATELEIRAS MODELO EP6 AR - LINHA AÇO 

ABERGO 
Associação 

r 	Brasileira de 

Ergonomia 

A Câmara Técnica de 

Certificação, 

do Sistema de Certificação do Ergonomista Brasileiro, 

outorga a 

CRISTIANE NONEMACHER CANTELE 

o título de Erqonomista Certificado, 

pelo período de quatro anos, assumindo como condição de registro 

submeter-se ao Código de Deontologia do Ergonomísta Certificado. •: 
~tik 44! b, ame de C<>nipetér#ciãs 

Declaro que CRISTIANE NONEMACHER CANTEI-E foi 

certificada. junto a ASERGO Associação Brasileira de 

Ergonomia. como Erqonomista Certificada Nível 1, pelo 

penedo de quatro anos. fste título foi homologado na 

Jornada Internacional Abergo Ulaergo 2012 no Rio de 

janeiro 

Certificado N 10 

Certificação por Processo Reqular 

Rio de Janeiro. 30 de dezembro de M1 2 

- 1 
Prorose OrlandoÇ,ornes, Or; 

Presidente da ARERG() 
 

ÇJ1 

L" •  

Cristiane N. Cantele 

Fisioterapeuta do Trabalho 1 Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F 
Ergonomista Certificadaf Certified Ergonomist - Abergo N°90 

Industrial Engineers Member - N° 880167599 
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Anexo 02 

Certificado - Fisioterapeuta do Trabalho. O certificado abaixo comprova que a 

Fisioterapeuta do Trabalho Cnstiane Nonemacher Cantele segue o código de deontologia e 

ética do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional COFFITO, para exercer 

as funções e atribuições relativas a serviços de Fisioterapia do Trabalho no Brasil. 

Estes certificados integram a análise ergonômica do produto ESTANTE DE AÇO COM 6 

PRATELEIRAS - MODELO EP6 AR — LINHA AÇO 
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Cristiane N. Cantele 

Fisioterapeuta do Trabalho 1 Work's Physiotherapist - Crefito 48602-F 
Ergonomista Certificadal Certified Ergonomist - Abergo N°90 
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