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 PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/13 
PROCESSO CPL 090/13 

LICITAÇÃO DO TIPO “MENOR PREÇO” PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 
PARA URBES.  

 
 
A EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - 
URBES, através de sua Pregoeira, resolve expedir o presente documento para 
retificar e esclarecer alguns itens do Edital. Este documento está sendo enviando 
a todos os interessados que enviaram o Anexo I até o presente momento, 
ressaltando que o seu conteúdo não contempla modificações no teor do referido 
Edital. 

Neste sentido, e de acordo com o § 4°. do artigo 21 da Lei Federal n°. 8.666/93, 
os prazos estabelecidos no Edital ficam revisados. 

 
 

Retificação nº 01 
 
 
1) Fica excluído o item 02 (dois) do Lote nº 01, tendo em vista ser idêntico ao 
item 01 do mesmo lote, constante do Anexo IV do Edital. 
 
2) Em razão da exclusão acima mencionada, ficam renumerados os itens da 
descrição dos móveis do Lote nº01, constante no quadro do anexo IV do Edital, 
que passa a ter a seguinte redação.  

 
 
Lote  Item Descrição 

01 01 

MESA “L” (1,50x1,50m) - COR: MAPLE OU ABDUL  
Características: Tampo em “L”, medindo 1,50x1,50m profundidade 
0,60m em madeira aglomerada com resina fenólica, com espessura 
de 25mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em 
ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas 
com fita em poliestireno de superfície visível na cor maple, com 
espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de 
contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966, com 
guia passa cabos para tampo. Com painel frontal em madeira 
aglomerada com resina fenólica, com espessura de 18mm, revestido 
com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces.  
Estrutura metálica com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e 
acabamento em pintura epóxi, com tampa para passagem de fiação 
e sapatas reguláveis. 
Tampo: Confeccionado em uma única peça de madeira prensada de 
MDP ou MDF com mínimo de 25mm de espessura, revestido em 
ambas as faces com laminado melamínico texturizado de alta ou 
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baixa pressão na cor maple. Bordas em termoplástico, coladas no 
sistema "hot melt", na mesma cor do tampo e com espessura 
mínimo de 2,0mm. Saída de cabeamento da parte inferior para a 
superior com tampa removível, produzidos com divisores que 
permitam a individualização da saída de fiação. 
Painel frontal e lateral - Fabricados em madeira prensada de MDP 
ou MDF com espessura mínima de 18mm, revestido em ambas as 
faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor 
cinza, com bordas em termoplástico. 
Estrutura - Estruturas laterais metálicas em chapa de aço estampado 
em forma elíptica, ou similar, com passagem de fiação e tampa 
plástica com saque frontal na cor cinza. Fixadas ao tampo através 
de parafusos, as mesmas devem possuir niveladores para ajustes 
de possíveis irregularidades do piso. Estrutura central em coluna de 
metal com tubo de diâmetro 3” ou ainda de secção quadrada ou 
retangular. Todas estruturas pintadas em epóxi na cor cinza aplicado 
pelo processo de deposição eletrostática com secagem em 
estufa.Leito para fiação / cabos - Canal confeccionado em chapa de 
aço ou perfil de alumínio extrudado fixado à superfície inferior do 
tampo para garantir uma melhor estabilidade. O leito deverá ser 
fixado de forma que, na manutenção dos cabeamentos, não seja 
necessária a sua remoção. 
Corpo e 2 gavetas - em madeira aglomerada com resina fenólica e 
partículas de granulométrica fina de 18mm de espessura, densidade 
média de 600 kg/m³,  revestido com laminado melamínico de baixa 
pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, nas cores cinza 
matrix ou preto, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de 
espessura com alta resistência a impactos. 
Corrediças da gaveta - fabricada em aço laminado SAE 1020 com 
deslizamento suave através de roldanas de poliacetal auto-
lubrificada com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento 
em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso 
auto-cortante tipo chipboard para madeira, conforme foto ilustrativa 
constante no Anexo V. 

02 

GAVETEIRO PEDESTAL/ COR: MAPLE OU ABDUL  
Características: Gaveteiro pedestal medindo 0,45 x 0,60 x 0,73 m 
com 3 gavetas e 1 gaveta para pasta suspensa. 
Tampo do gaveteiro - em madeira aglomerada com resina fenólica 
com espessura de 25mm, e revestido com laminado melamínico de 
baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas 
retas encabeçadas com fita de borda em PVC com espessura de 
2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o 
usuário de acordo com NBR 13966. 
Corpo e gavetas do gaveteiro - em madeira aglomerada com resina 
fenólica e partículas de granulométrica fina de 18mm de espessura, 
densidade média de 600 kg/m³,  revestido com laminado melamínico 
de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, nas 
cores cinza matrix ou preto, encabeçado com fita de borda PVC 
0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. 
Corrediças da gaveta - fabricada em aço laminado SAE 1020 com 
deslizamento suave através de roldanas de poliacetal auto-
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lubrificada com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento 
em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso 
auto-cortante tipo chipboard para madeira. 
Rodapé - confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada 
tipo “U” 20x50mm com 1,5mm de espessura, com tratamento 
anticorrosivo, pintura epóxi e secagem em estufa e sapatas 
reguláveis em forma octogonal com rosca M6 e injetadas em 
polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão, 
conforme foto ilustrativa constante no Anexo V. 

03 

MESA “L” (1,70x2,00m) - COR: MAPLE OU ABDUL  
Características: Tampo em “L”, medindo 1,70x2,00m profundidade 
0,60m, com a ponta direita arrendondada, em madeira aglomerada 
com resina fenólica, com espessura de 25mm, revestido com 
laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, 
resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em 
poliestireno de superfície visível na cor maple, com espessura de 
2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o 
usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966, com guia passa 
cabos para tampo. Com painel frontal em madeira aglomerada com 
resina fenólica, com espessura de 18mm, revestido com laminado 
melamínico de baixa pressão em ambas as faces. 
Estrutura metálica com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e 
acabamento em pintura epóxi, com tampa para passagem de fiação 
e sapatas reguláveis. 
Tampo: Confeccionado em uma única peça de madeira prensada de 
MDP ou MDF com mínimo de 25mm de espessura, revestido em 
ambas as faces com laminado melamínico texturizado de alta ou 
baixa pressão na cor maple. Bordas em termoplástico, coladas no 
sistema "hot melt", na mesma cor do tampo e com espessura 
mínimo de 2,0mm. Saída de cabeamento da parte inferior para a 
superior com tampa removível, produzidos com divisores que 
permitam a individualização da saída de fiação. 
Painel frontal e lateral - Fabricados em madeira prensada de MDP 
ou MDF com espessura mínima de 18mm, revestido em ambas as 
faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor 
cinza, com bordas em termoplástico. 
Estrutura - Estruturas laterais metálicas em chapa de aço estampado 
em forma elíptica, ou similar, com passagem de fiação e tampa 
plástica com saque frontal na cor cinza. Fixadas ao tampo através 
de parafusos, as mesmas devem possuir niveladores para ajustes 
de possíveis irregularidades do piso. Estrutura central em coluna de 
metal com tubo de diâmetro 3” ou ainda de secção quadrada ou 
retangular. Todas estruturas pintadas em epóxi na cor cinza aplicado 
pelo processo de deposição eletrostática com secagem em 
estufa.Leito para fiação / cabos - Canal confeccionado em chapa de 
aço ou perfil de alumínio extrudado fixado à superfície inferior do 
tampo para garantir uma melhor estabilidade. O leito deverá ser 
fixado de forma que, na manutenção dos cabeamentos, não seja 
necessária a sua remoção. 
Corpo e 2 gavetas - em madeira aglomerada com resina fenólica e 
partículas de granulométrica fina de 18mm de espessura, densidade 
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média de 600 kg/m³,  revestido com laminado melamínico de baixa 
pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, nas cores cinza 
matrix ou preto, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de 
espessura com alta resistência a impactos. 
Corrediças da gaveta - fabricada em aço laminado SAE 1020 com 
deslizamento suave através de roldanas de poliacetal auto-
lubrificada com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento 
em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso 
auto-cortante tipo chipboard para madeira, conforme foto ilustrativa 
constante no Anexo V. 

04 

MESA “L” (1,20x1,20m) - COR: MAPLE OU ABDUL 
Características: Tampo em “L”, medindo 1,20x1,20m profundidade 
0,60m em madeira aglomerada com resina fenólica, com espessura 
de 25mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em 
ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas 
com fita em poliestireno de superfície visível na cor maple, com 
espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de 
contato com o usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966, com 
guia passa cabos para tampo. Com painel frontal em madeira 
aglomerada com resina fenólica, com espessura de 18mm, revestido 
com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces.  
Estrutura metálica com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e 
acabamento em pintura epóxi, com tampa para passagem de fiação 
e sapatas reguláveis. 
Tampo: Confeccionado em uma única peça de madeira prensada de 
MDP ou MDF com mínimo de 25mm de espessura, revestido em 
ambas as faces com laminado melamínico texturizado de alta ou 
baixa pressão na cor maple. Bordas em termoplástico, coladas no 
sistema "hot melt", na mesma cor do tampo e com espessura 
mínimo de 2,0mm. Saída de cabeamento da parte inferior para a 
superior com tampa removível, produzidos com divisores que 
permitam a individualização da saída de fiação. Painel frontal e 
lateral - Fabricados em madeira prensada de MDP ou MDF com 
espessura mínima de 18mm, revestido em ambas as faces com 
laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor cinza, com 
bordas em termoplástico. 
Estrutura - Estruturas laterais metálicas em chapa de aço estampado 
em forma elíptica, ou similar, com passagem de fiação e tampa 
plástica com saque frontal na cor cinza. Fixadas ao tampo através 
de parafusos, as mesmas devem possuir niveladores para ajustes 
de possíveis irregularidades do piso. Estrutura central em coluna de 
metal com tubo de diâmetro 3” ou ainda de secção quadrada ou 
retangular. Todas estruturas pintadas em epóxi na cor cinza aplicado 
pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa. 
Leito para fiação / cabos - Canal confeccionado em chapa de aço ou 
perfil de alumínio extrudado fixado à superfície inferior do tampo 
para garantir uma melhor estabilidade. O leito deverá ser fixado de 
forma que, na manutenção dos cabeamentos, não seja necessária a 
sua remoção 
Corpo e 1 gaveta - em madeira aglomerada com resina fenólica e 
partículas de granulométrica fina de 18mm de espessura, densidade 
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média de 600 kg/m³,  revestido com laminado melamínico de baixa 
pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, nas cores cinza 
matrix ou preto, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de 
espessura com alta resistência a impactos. 
Corrediças da gaveta - fabricada em aço laminado SAE 1020 com 
deslizamento suave através de roldanas de poliacetal auto-
lubrificada com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento 
em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso 
auto-cortante tipo chipboard para madeira, conforme foto ilustrativa 
constante no Anexo V. 

05 

BALCÃO DE ATENDIMENTO CURVO 90º - COR: MAPLE OU 

ABDUL, 25mm, filete 2,5mm em todo o contorno, com painel frontal 

medindo 1,40mX1,40m, conforme foto ilustrativa constante no Anexo 

V. 

06 

ARMÁRIO BAIXO (0,91X0,51X0,70m) / COR: MAPLE OU ABDUL  
Características - Armário duas portas, medindo 0,91X0,51X0,70m 
com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com 
prateleira em madeira aglomerada,  rodapé metálico e chave. 
Tampo do armário - em madeira aglomerada com resina fenólica e 
partículas de granulometria fina, com espessura de 25mm, e 
revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as 
faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de 
poliestireno com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e 
raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com 
NBR13965 e NBR13966. 
Corpo do armário - em madeira aglomerada com resina fenólica e 
partículas de granulométrica fina de 18mm de espessura,  revestido 
com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, 
resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com 
superfície visível texturizada com  espessura de 0.45mm com alta 
resistência a impactos. 
Rodapé - confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada 
tipo “U” 20x50mm com 1,5mm de espessura, com tratamento 
anticorrosivo, pintura epóxi e secagem em estufa e sapatas 
reguláveis em forma octogonal com rosca M6 e injetadas em 
polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão, 
conforme foto ilustrativa constante no Anexo V. 

07 

ARMÁRIO ALTO (0,80x0,50x1,70M) /COR: MAPLE OU ABDUL  
Características - Armário duas portas, medindo 0,80x0,50x1,70M 
com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com 
prateleira em madeira aglomerada,  rodapé metálico e chave. 
Tampo do armário - em madeira aglomerada com resina fenólica e 
partículas de granulometria fina, com espessura de 25mm, e 
revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as 
faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de 
poliestireno com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e 
raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com 
NBR13965 e NBR13966. 
Corpo do armário - em madeira aglomerada com resina fenólica e 
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partículas de granulométrica fina de 18mm de espessura,  revestido 
com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, 
resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com 
superfície visível texturizada com  espessura de 0.45mm com alta 
resistência a impactos. 
Rodapé - confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada 
tipo “U” 20x50mm com 1,5mm de espessura, com tratamento 
anticorrosivo, pintura epóxi e secagem em estufa e sapatas 
reguláveis em forma octogonal com rosca M6 e injetadas em 
polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão, 
conforme foto ilustrativa constante no Anexo V. 

 
 
 
Sorocaba, 11 de julho de 2013. 
 
 
 
 
Claudia Ap. Ferreira 
Pregoeira 


