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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº S-1076/19 

 
RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DAS AMOSTRAS 

 
  A comissão fiscalizadora designada pelo Presidente do CRECI/PR, analisou as amostras 

dos móveis recebidos pelos fornecedores classificados por lote. 
  Conforme determina o item 6.1.2 do termo de referência do edital, os critérios de 

julgamento das amostras foram: 
a. Qualidade: deve estar presente no processo produtivo total, compreendendo 

matéria-prima empregada, componentes, preparação, acabamento, cola, solda, 
dentre outros. 

b. Durabilidade: resistência de forma geral. 
c. Atendimento integral as especificações técnicas: contidas no detalhamento 

técnico de produtos, nas normas técnicas da ABNT e demais correlatas. 
 

 Resumo dos itens para amostragem:  
LOTES ITENS PARA AMOSTRAS EMPRESA CLASSIFICADA 

01 1, 9 e 13 DOPE MÓVEIS LTDA - EPP 

02 S/Amostra DOPE MÓVEIS LTDA - EPP 

03 S/Amostra MUNDUS NOVUS IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 

04 48, 49, 50, 51 e 52 OMP DO BRASIL LTDA 

05 53 e 55 H DIAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA 

06 57 EUROLINE COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI 

 
DO RELATÓRIO  
 
LOTE 1 – ITENS 1, 9 e 13. 
 
Item 1 - Armário Baixo com 2 (duas) Portas 800x500x750 mm o qual consta no Edital: 
Puxadores: Formato Quadrado, com Bordas arredondadas, em aço escovado com medidas de 
aproximadamente 30x30 mm com rasgo em forma de “L” ou similar. 
 
Considerações: na amostra os Puxadores são de formato quadrados, com bordas em ângulo de 
90 graus, em aço polido. 
 
Item 9 - Gaveteiro Volante com 4 (quatro) gavetas 320x495x670mm o qual consta no Edital: 
Puxadores: Formato Quadrado, com Bordas arredondadas, em aço escovado com medidas de 
aproximadamente 30x30 mm com rasgo em forma de "L”. 
 
Considerações: na amostra os Puxadores são de formato quadrados, com bordas em “ângulo 
de 90 graus, em aço polido. 
 
ltem 13 - Mesa Retangular Reta 1000x600x750mm o qual consta no Edital:  
Dimensões: Largura: 1000 mm / Profundidade: 600 mm / Altura: 750 mm  
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Considerações: Na amostra a altura foi de 740 mm 
 
Tratamento antiferruginoso e pinturas de peças metálicas — todos os componentes metálicos 
são submetidos a um tratamento antiferruginoso, com desengraxante, desencapante e 
fosfatizante, revestidas com pintura eletrostática epóxi pó com cura a 200º C. 
 
Considerações: na amostra constatamos a existência de bolha na pintura da estrutura. 
 
LOTE 04 – ITENS 48, 49, 50, 51 e 52 
 
ltem 48 — Cadeira Operacional com Braços o qual consta no edital:  
Dimensões: 
Assento - Largura Mínima de 470 mm e profundidade mínima de 480 mm  
Encosto - Altura mínima de 520 mm e largura de 450 mm 
 
Considerações: na amostra a profundidade do assento é de 460 mm 
 
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 semirrigida, 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. Tela instalada de tal modo que fique emoldurada sem ter suas bordas 
laterais expostas para evitar choque com as superfícies das mesas.  
 
Considerações: Na amostra o sistema de união de encosto com assento fixo está se dando 
através de estrutura com parte em Nylon, e outra parte em de aço pintado na cor preta; 
Apoio lombar em móvel ajustável em polipropileno rígido; 
Tela instalada sem moldura, a qual deixa a tela vulnerável a choques. 
 
Rodizios: 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. 
 
Considerações: 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... 
 
Considerações: Na amostra o botão tem posição frontal. 
 
Item 49 - Cadeira Interlocutor o qual consta no edital: 
Dimensões:  
Assento - Largura Minima de 470 mm e profundidade minima de 480 mm.  
Encosto - Altura mínima de 520 mm e largura de 450 mm 
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Considerações: Na amostra a profundidade do assento é de 460 mm 
 
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 semirrigida, 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. 
 
Considerações: Na amostra a o sistema de união de encosto com assento fixo está se dando 
através de estrutura com parte em Nylon, e outra parte em de aço pintado na cor preta; 
Apoio lombar em móvel ajustável em polipropileno rígido: 
 
Item 50 - Poltrona Presidente o qual consta no edital: 
Dimensões: 
Assento - Largura Minima de 500 mm e profundidade minima de 450 mm.  
Encosto - Altura minima de 750 mm e largura de 500 mm 
 
Considerações: Na amostra a altura do encosto é de 720 mm 
 
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 minimo de 60 mm. 
 
Considerações: Na amostra o diâmetro é de 50 mm 
 
Item 51 - Cadeira Interlocutor Diretor o qual consta no edital:  
Dimensões: 
Assento - Largura Minima de 500 mm e profundidade mínima de 460 mm  
Encosto - Altura minima de 490 mm e largura de 500 mm 
 
Considerações: Na amostra a profundidade do assento é de 450 mm 
 
Item 52 - Cadeira Operacional sem braços o qual consta no edital:  
Dimensões: 
Assento - Largura Minima de 470 mm e profundidade minima de 500 mm  
Encosto - Altura minima de 520 mm e largura de 450 mm 
 
Considerações: Na amostra a profundidade do assento é de 460 mm 
 
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. Tela instalada de tal modo que fique emoldurada sem ter suas 
bordas laterais expostas para evitar choque com as superfícies das mesas. 
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Considerações: Na amostra a o sistema de união de encosto com assento fixo está se dando 
através de estrutura com parte em Nylon, e outra parte em de aço pintado na cor preta; 
 
Apoio lombar em móvel ajustável em polipropileno rígido; 
Tela instalada sem moldura, a qual deixa a tela vulnerável a choques. 
 
Rodízios: de duplo giro, com corpo em Nylon natural injetado, com eixo o 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 
minimo de 60 mm. 
 
Considerações: Na amostra o diâmetro é de 50 mm 
 
LOTE 5 – ITENS 53 e 55 
 
Item 53 - Sofá Espera o qual consta no edital: 
Dimensões. 
Assento - Largura Minima de 470 mm e profundidade minima de 500 mm.  
Encosto - Altura minima de 520 mm e largura de 450 mm 
 
Considerações: Na amostra a altura do encosto é de 400 mm 
 
Item 55 - Cadeira Fixa o qual consta no edital: 
Dimensões: 
Assento - Largura Minima de 465 mm e profundidade minima de 510 mm  
Encosto - Altura minima de 340 mm e largura de 430 mm 
 
Considerações: Na amostra a profundidade do assento é de 470 mm 
 
Estrutura: metálica, formato trapezoidal e empilhável, confeccionada em tubo de aço de seção 
com diâmetro de no minimo 3/4”, com acabamento cromado. 
 
Considerações: Na amostra não foi possível constatar a possibilidade de empilhamento pois só 
constava uma única peça, 
 
LOTE 6 – ITEM 57 
 
Item 57 - Poltrona Auditório o qual consta no edital: 
2. Assento e Encosto 
(...) 
A Fixação das contracapas injetadas em polipropileno ao encosto e ao assento será executada 
apenas pelos pinos e plugues usados na matriz de injeção das referidas contracapas para 
encaixe sob pressão aos estruturais compensados. 
 
Considerações: Na amostra a fixação das contracapas se dá através de parafusos 
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Apoio de Braços: Apoia braços integrado à estrutura metálica central ou lateral por meio de, no 
minimo, dois parafusos, sendo tal apoio injetado em poliuretano do tipo integral, termofixo, 
pré-polímero, com alma de aço. 

Na amostra o apoia braços é de polipropileno e com dobradiça em aço. 

 
Prancheta: Opcional no apoia braços que fica integrado à estrutura metálica central ou lateral, 
dotado de mecanismo de escamoteamento do apoio de braço, no sentido transversal, para 
acomodar o conjunto de prancheta dentro da lateral... 
 
Na amostra o escamoteamento do apoio de braço é basculante. 
 
DAS CONTRA-RAZÕES 
 
 A partir destas considerações, a comissão fiscalizadora que analisou as amostras concede aos 
fornecedores de cada lote, a apresentarem as suas contra-razões, em até 2 (dois) dias úteis, ou 
seja, até o dia 04/07/2019 (quinta-feira), para que a comissão designada, formalize a decisão 
final sobre as amostras apresentadas. As notas explicativas poderão ser encaminhadas para o 
e-mail licitacoes@crecipr.gov.br aos cuidados da COMISSÃO FISCALIZADORA DAS AMOSTRAS.  
 
Curitiba, 02 de julho de 2019. 
 
 
    (Assinado no original)                    (Assinado no original)              (Assinado no original) 
__________________________           __________________________       ________________________ 
        LUIZ CARLOS RIBEIRO                              ALESSANDRO RISSARDI                         EDSON MORESCO 
         Comissão designada                                  Comissão designada                          Comissão designada 
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