EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2017
BB Nº 691823
Recife, 16 de outubro de 2017.

ADENDO PREGÃO ELETRÔNICO 033/2017

OBJETO: Aquisição de mobiliário para atender as necessidades do SENAI - Ipojuca/PE

LOTE III
ITEM 01 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM APOIA-BRAÇOS – ESPALDAR MÉDIO –
NAS CORES AZUL OU PRETO.

ASSENTO:
Dimensões do Assento - Largura entre 465mm e 505mm e Profundidade entre 440mm
e 490mm.

ENCOSTO:
Dimensões do Encosto - Largura entre 410mm e 440mm e Altura entre 420mm e
510mm.

ITEM 02 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS – ESPALDAR MÉDIO – NAS CORES AZUL
OU PRETO.

ASSENTO:
Dimensões do Assento - Largura entre 465mm e 505mm e Profundidade entre 440mm e
490mm.
ENCOSTO:

Dimensões do Encosto - Largura entre 410mm e 440mm e Altura entre 420mm e
510mm.

ITEM 03 - CADEIRA FIXA SEM APOIA-BRAÇOS – ESPALDAR MÉDIO– NAS CORES AZUL
OU PRETO.

ASSENTO:

Dimensões do Assento - Largura entre 465mm e 505mm e Profundidade entre 440mm
e 490mm.
ENCOSTO:

Dimensões do Encosto - Largura entre 410mm e 440mm e Altura entre 365mm e
510mm.
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
2.2. AMOSTRAS:
2.2.2. Após a empresa ser declarada vencedora do lote, o SENAI solicitará a(s)
amostra(s). Após a análise da(s) amostra(s) pelo setor de engenharia, caso seja
encontrado algum item que esteja em desacordo com as solicitações do edital, o
SENAI irá gerar um relatório listando todos os pontos divergentes e irá fornecer a
empresa para que a mesma analise e providencie uma nova amostra com todos os
itens corrigidos. Caso a segunda amostra apresente pontos divergentes, a empresa
será automaticamente desclassificada. O prazo de entrega da segunda amostra será
de 10 dias corridos após o recebimento do relatório técnico. A primeira amostra deverá
ficar no SENAI junto com a segunda amostra até o final do processo.

EXIGÊNCIAS COMPLEMENTARES:
4.9. É obrigatória a apresentação de protótipo/amostra devidamente montado, de
acordo com o especificado, exceto no que se refere à cor e ao revestimento (vinil,
tecido ou couro), de cada um dos itens “cadeiras”. Caso não integre o protótipo, o
revestimento (vinil, tecido ou couro) deverá ser apresentado na forma de amostra de,
no mínimo, 30 x 30 cm, unida ao protótipo através de barbante resistente, lacre ou
outro sistema que garanta a união/fixação da amostra no móvel, devidamente
identificado no verso, com os seguintes documentos: número da Licitação, LOTE e
nome da Licitante. É importante salientar que a identificação da amostra não é um
item que desclassifique a amostra no caso da ausência.

Comissão Permanente de Licitação.

