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RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DAS AMOSTRAS 

RECEBIDAS COM REFERÊNCIA AO EDITAL DE LICITAÇÃO, 
PREGÃO PRESENCIAL N 001/2019, PROCESSO 

ADMINISTRATIVO N S – 1076/19 
 
 
ITENS RECEBIDOS PARA OBSERVANCIA: 48, 49, 50, 51 E 52. 
Empresa: Bene – Mark Comércio de Móveis Ltda 
 
 
Item 48 – Cadeira Operacional com Braços o qual consta no 
edital: 
 
Encosto – de espaldar alto, com estrutura injetada em Nylon de 
alta resistência à fadiga e impactos, com revestimento em tela e 
apoio lombar móvel ajustável conforme usuário, injetado em 
espuma de poliuretano semirrígida, na parte posterior do encosto. 
Sistema de união de encosto com assento fixo, através de 
estrutura injetada em Nylon de alta resistência à fadiga e 
impactos.  
 
Na amostra o apoio lombar é móvel ajustável em 
polipropileno rígido; 
 
Assento – Revestido em Couro Ecológico. 
 
Na amostra o assento é revestido em tecido. 
 
Coluna a Gás: … “Pistâo de classe IV na Norma DIN 4550, que 
é o nivel máximo de resistência para cadeiras de auditório. 
Deve constar gravado no pistão a classe IV correspondente.” 
 
Na amostra consta gravado no pistão Klasse 3 
 
Rodízios: de duplo giro, com corpo em Nylon natural injetado, 
com eixo vertical em aço trefilado (ABNT 1010/1020), bandas de 
rolagem em PU (poliuretano) com pino de encaixe de diâmetro 11 
mm, eixo horizontal em aço trefilado (ABNT 1010/1020) com 
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diâmetro de 08 mm e rodas com diâmetro de no mínimo de 60 
mm. 
 
Na amostra o diâmetro é de 50 mm 
 
Apoia braço: em formato de “T” com sistema de regulagem de 
altura deslizante através de botão lateral... 
 
Na amostra o botão tem posição frontal 
 
Item 49 – Cadeira Interlocutor o qual consta no edital: 
 
Assento – Revestido em Couro Ecológico. 
 
Na amostra o assento é revestido em tecido. 
 
Item 50 – Poltrona Presidente: 
 
Conjunto Assento e Encosto: Acabamento frontal em couro 
natural e posterior em couro ecológico. 
 
Na amostra o resvestimento é todo em couro ecológico. 
 
 
Coluna a Gás: … “Pistâo de classe IV na Norma DIN 4550, que 
é o nivel máximo de resistência para cadeiras de auditório. 
Deve constar gravado no pistão a classe IV correspondente.” 
 
Na amostra consta gravado no pistão Klasse 3 
 
Rodízios: de duplo giro, com corpo em Nylon natural injetado, 
com eixo vertical em aço trefilado (ABNT 1010/1020), bandas de 
rolagem em PU (poliuretano) com pino de encaixe de diâmetro 11 
mm, eixo horizontal em aço trefilado (ABNT 1010/1020) com 
diâmetro de 08 mm e rodas com diâmetro de no mínimo de 60 
mm. 
 
Na amostra o diâmetro é de 50 mm. 
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Item 51 – Cadeira Interlocutor Diretor: 
 
Conjunto Assento e Encosto: Acabamento frontal em couro 
natural e posterior em couro ecológico. 
 
Na amostra o resvestimento é todo em couro ecológico. 
 
Item 52 – Cadeira Operacinal sem braços o qual consta no 
edital: 
 
Não foi possível a verificação do item pois não foi recebido 
para análise. 
 
 
Curitiba, 20 de novembro de 2019. 
 
 

(Assinado no original) 
                             _________________________ 
                                           Edson Moresco 
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