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O SISTEMA FIEP, por meio de sua Comissão de Licitação, torna público o ESCLARECIMENTO referente 

ao edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 

 

 

PERGUNTA 01: Em relação ao Lote 04, item 03, percebemos que no esclarecimento anterior foi perguntado 
se a cadeira era fixa ou giratória. A resposta dada foi que o item é fixo com estrutura relax. Porém 
perguntamos que deve haver algum erro nas especificações, pois todas as cadeiras que possuem o sistema 
relax são cadeiras giratórias, e não fixas. Será que houve algum engano na confecção das especificações 
do edital, misturando as especificações de cadeiras fixas com cadeiras giratórias? Caso confirmem as 
especificações do edital, seria possível nos enviar fotos das cadeiras a serem adquiridas? 
E as especificações dos produtos do Lote 04 foram baseadas em qual fabricante? Podem passar fotos de 
todas as poltronas do Lote 04? 

 

 
RESPOSTA 01: Conforme descritivo do Lote 04, item 03, disposto no Anexo I do edital, e do mesmo modo, 
na resposta do Esclarecimento I, publicado em 22/11/2019, reiteramos: o item é fixo com estrutura relax. 
Veja-se: 

 
Poltrona diretiva fixa ski com assento e o encosto apresentam linhas retas de formatos retangulares: 
Assento confeccionado em compensado multilaminado de 12mm moldado anatomicamente em espuma 
laminada densidade 45kg/mm, revestido em courissimo, acoplado no assento uma contracapa tapeçado 
com plumante para melhor conforto. Encosto confeccionado em compensado multilaminado de 12mm, 
espuma laminada densidade 45kg/mm e revestido em courissimo, O assento e o encosto são interligados 
por lâmina de metal (chapa de aço 3/16) em forma de “l” com 110mm de largura por 5mm de espessura, 
com nervuras de reforço, com regulagem horizontal (de profundidade), fixada através de porcas de garra. 
Mecanismo relax que permite reclinar o conjunto assento e encosto para uma posição de relaxamento em 
torno de 15º a 20º de inclinação, formando uma concha única, não há articulação entre o encosto e assento. 
Braços em aço cromados com apoia-braços injetado em poliuretano semirrígido (integral skin), fixados na 
parte inferior do assento através de parafusos auto-atarraxantes fixados em porca-garras. Base fixa em ski 
com tubo 1” chapa 2,65mm com acabamento cromado, com sapatas de encaixe fixo. Largura: 550 mm 
Profundidade: 680 mm Altura: 870 mm (grifou-se). 
 

Desta forma, apenas para ilustrar, segue abaixo imagem de referência que se assemelha ao item ora 
descrito, e que comprova a existência de poltronas fixas com estrutura relax; ou seja, a estrutura relax não 
se restringe a cadeiras giratórias, como sugere a pergunta. 
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Ademais, informamos que os descritivos do Lote 04, assim como a descrição de todos os outros itens do 
edital, basearam-se na necessidade da área demandante, por meio de estudo prévio e levantamento dos 
requisitos mínimos e ampla pesquisa de mercado, em atenção aos princípios da licitação encartados no art. 
2º do Regulamento de Licitações e Contratos do Senai. Portanto, não dispomos de fotos de todos os itens 
como referência. 
 
PERGUNTA 02: O item 11 do Lote 1 não possui medidas. Poderia estar nos enviando qual seriam as 
medidas? 
 
RESPOSTA 02: No Anexo I, o descritivo do item 11 do Lote 01 traz as medidas das prateleiras, conforme 
abaixo: 
 

Prateleiras confeccionadas em MDP BP (Partícula de Média Densidade e com revestimento em laminado 
melamínico de baixa pressão em ambas as faces com espessura mínima de 0,2mm). Com espessura total 
de 15mm.Possui acabamento em fita de borda PVC de 0,5 mm colada em todos os lados através do 
processo HOTMELT. 
As travessas são confeccionadas em MDP BP (Partícula de Média Densidade e com revestimento em 
laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces com espessura mínima de 0,2mm). Com 
espessura total de 15mm.Possui acabamento em fita de borda PVC de 0,5 mm colada na face superior e 
inferior através do processo HOTMELT. 
A estrutura metálica é fixada nas prateleiras e travessas através de parafuso com rosca estrutural cabeça 
fenda sextavada interna 4mm 
As laterais são confeccionada em tubo de aço 25 x 25 em chapa # 18 (1,2mm de espessura), toda estrutura 
metálica passa por um tratamento antiferrugem à base de imersão em banho de fosfato e pintura epóxi 
eletrostático em pó com camada superficial de 50 microns, curada em estufa a aproximadamente 200 
graus, todas as soldas deverão ser do tipo MIG (Metal Inert Gás), os Pés possuem sapata reguláveis ¼ 
para correção de desnivelamento de piso. 

 
Para que não restem dúvidas, ilustramos as medidas na figura abaixo: 
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PERGUNTA 03: No Lote 01, itens 01 e 07, está sendo solicitada fita de borda de 5mm. Nos outros itens do 
mesmo lote, pede-se 0,5mm. Posso cotar todos os itens do lote com fita de borda com 0,5mm? 
 
RESPOSTA 03: Informamos que todas as fitas de borda dos itens apontados são de 0,5mm. 
 
 
 
 
 

Curitiba, 29 de novembro de 2019 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 


