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EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA - CONVITE Nº 002/2012, DO 
TIPO “MENOR PREÇO”, QUE TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS 
DESLIZANTES PARA INSTALAÇÃO NA SEDE DO IPREMM. 
 
O Instituto de Previdência do Município de Marília - IPREMM, com sede na Avenida 
Pedro de Toledo, nº 1.041, Palmital, na cidade de Marília, Estado de São Paulo, 
torna público para conhecimento de interessados, que acha-se aberta a licitação 
modalidade Carta – Convite nº 002/2012, do Tipo “Menor Preço”, cujo processo e 
julgamento serão realizados por sua comissão permanente de licitação em 
conformidade com os preceitos da Lei Federal nº 8.666/93 com as modificações 
posteriores e pelas normas e condições estabelecidas neste convite e seus anexos: 
 
1. - DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
Constitui objeto a aquisição de arquivos deslizantes em conformidade com o projeto 
que atenda as necessidades do IPREMM, de acordo com as especificações 
constantes no “Anexo I”, que é parte integrante deste edital, bem como da minuta 
do contrato. 
 
2. - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas decorrentes da contratação do objeto licitado correrão por conta da 
seguinte dotação: 
 
ORGÃO    04 - IPREMM 
 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  04.01.00 - IPREMM 
 
CATEGORIA ECONÔMICA  4.4.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
                                                                         PERMANENTE 
 
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 09.271.0401.2.401 
 
3. - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA 
 
3.1. - Prazo para entrega do objeto licitado será de no máximo 60 dias, iniciando-se 
logo após a assinatura dos competentes instrumentos de contrato, emissão das 
respectivas notas de empenho e pedidos de compra. 
 
3.2. - Local de entrega e instalação: a contratada deverá entregar e instalar o objeto 
licitado na sede do IPREMM sito à Av. Pedro de Toledo nº 1.041, Palmital, Marília – 
SP. 
 
4. - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 
Em caso de inadimplemento a empresa fornecedora estará sujeita às seguintes 
penalidades: 
 
4.1. - Advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades 
para as quais haja concorrido; 
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4.2. - Multa de 2,0% (dois por cento) sobre o valor total do bem a ser fornecido, por 
dia de atraso no cumprimento do prazo de entrega do objeto; 
 
4.3. - Multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado na 
hipótese da não entrega do objeto licitado, nos casos previstos por culpa da 
empresa contratada, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente e 
da obrigação de ressarcir as perdas e danos a que der causa; 
 
4.4. - Multa moratória em função de prazo para retirada dos gêneros alimentícios 
rejeitados, correspondente a 2,0% (dois por cento) do valor total do bem, por dia de 
permanência; 
 
4.5. - Na hipótese de aplicação de multa, é assegurado ao IPREMM o direito de 
optar pela dedução do respectivo valor sobre qualquer pagamento a ser efetuado à 
empresa fornecedora; 
 
4.6. - Suspensão do direito de participar de licitações realizadas pela Administração 
Pública, pelo prazo de até 2 (dois) anos, dependendo da gravidade da falta; 
 
4.7. - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública, nos casos de falta grave, com comunicação aos respectivos registros 
cadastrais. 
 
4.8. - As empresas impedidas de transacionar com a Administração Pública não 
serão aceitas para participação da licitação. 
 
5. - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E DA FORMA DE 
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
5.1. - As empresas interessadas em participar da licitação, deverão apresentar até 
o horário, dia e no local indicados no item “6” deste edital, em impresso próprio 
seus documentos e propostas de preços em 2 (dois) envelopes opacos distintos, 
fechados e timbrados ou, quando não, com o carimbo do CNPJ/MF das empresas 
proponentes estampado nos mesmos, contendo, obrigatoriamente, em suas partes 
frontais externas, os seguintes dizeres: 
 
Instituto de Previdência do Município de Marília - IPREMM 
 
CARTA - CONVITE N.º 002/2012, para aquisição de arquivos deslizantes, com 
encerramento às 14:00 horas do dia 24/09/2012. 
ENVELOPE Nº 1 “DOCUMENTAÇÃO”, quando for documentação e ENVELOPE Nº 
2 “PROPOSTA DE PREÇOS”, quando for proposta de preços. 
 
5.2. - As empresas deverão apresentar no envelope nº 1 “Documentação”, no 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou 
publicação em órgão da imprensa oficial ou xérox, com original para verificação, os 
documentos a seguir relacionados: 
 
 
5.2.1. - Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda - CNPJ/MF, no prazo de validade; 
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5.2.2. - Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social perante o Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS, através da Certidão Negativa de Débito - CND, 
no prazo de validade; 
 
5.2.3. - Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
- FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei. 
 
5.2.4. - Nos documentos relativos à prova de regularidade para com as Fazendas, 
serão aceitas somente certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativas, ou outra expressão congênere. 
 
5.2.5 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de 
maio de 1943. 
 
5.3. - DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 
 
5.3.1. - O licitante que se enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno 
porte, deverá apresentar no envelope nº 1 “Documentação”, declaração, cujo 
modelo encontra-se no “Anexo III” deste edital, que cumpre os requisitos previstos 
na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao 
seu art. 3º. 
 
5.3.2. - No caso do não cumprimento do contido no subitem 5.3.1., por parte da 
microempresa ou empresa de pequeno porte, à mesma não será concedido o 
tratamento favorecido, estabelecido na Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006. 
 
5.3.3. - Se a participante do certame for empresa de pequeno porte ou 
microempresa, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, conforme 
estabelece a Lei Complementar nº 123/2006. 
 
a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis 
por igual período, a critério do IPREMM, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
b) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º do art. 43, da 
LC nº 123/2006, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 
facultado ao IPREMM convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
5.3.4. - Na licitação será assegurado, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte. 
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a) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez 
por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
 
5.3.5. - Para efeito do disposto no art. 44 da LC nº 123/2006, ocorrendo o empate, 
proceder-se-á da seguinte forma: 
 
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
 
b) Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 
na forma do inciso I do art. 45, da LC nº 123/2006, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do § 1º do art. 44 da LC 
nº 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
 
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 1º do 
art. 44 da LC nº 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 
d) Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do art. 45 da LC 
nº 123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora do certame. 
 
e) O disposto no art. 45 da LC nº 123/2006, somente se aplicará quando a melhor 
oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno 
porte. 
 
5.4. - No Envelope nº 2 - “Proposta de Preços” deverá conter a proposta de preços 
devidamente preenchida, datada e assinada pelo representante legal da empresa 
proponente, isenta de emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, em impresso 
que conste a razão social, e os dados da empresa, contendo, necessariamente na 
proposta, as seguintes especificações: 
 
5.4.1. - Preços em valores totais do objeto da licitação. 
 
5.4.2. - Os valores deverão ser cotados com no máximo de 02 (duas) casas 
decimais após a vírgula, já incluídos, todos os encargos fiscais, comerciais, 
trabalhistas e etc. 
 
6. - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
6.1. - Os envelopes nºs 1 e 2, contendo respectivamente a “Documentação” e 
“Proposta de Preços”, deverão ser entregues na sede do IPREMM, na Avenida 
Pedro de Toledo, nº 1.041, Bairro Palmital, Marília, Estado de São Paulo, AC: Sr. 
Nelson Rodrigues de Mello (Presidente da Comissão Permanente de Licitação) 
para serem protocolados impreterivelmente até às 14h00 horas do dia 24 de 
setembro de 2012 e abertos em ato público na presença da comissão permanente 
de licitação e dos representantes das empresas licitantes presentes às 14:10 horas 
do mesmo dia. 
 
6.2. - As empresas licitantes poderão fazer-se representar por seus sócios ou 
administradores, conforme contrato social, devendo o representante exibir 
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documento de identidade; poderá ainda fazer-se representar por procurador com 
mandato onde constem os poderes que lhe forem delegados, ficando o procurador 
obrigado a exibir o documento de identidade. 
 
7. - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 
O julgamento e classificação das propostas serão realizados em função dos preços 
cotados para o fornecimento do equipamento, classificando-se em primeiro lugar a 
proposta que apresentar o “MENOR PREÇO”, de conformidade com o disposto no 
art. 45, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93. Ocorrendo empate, adotar-se-á o 
critério do § 2º do art. 45 da lei supra. 
 
8. - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DE PAGAMENTO 
 
8.1. - condições de pagamento: 30 (trinta) dias após a entrega e instalação do 
equipamento, mediante aceitação pelo servidor designado pelo IPREMM. 
 
9. - DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
 
9.1. - No local, dia e horário indicados no item “6” deste edital, serão recebidos os 
envelopes de nº 1 “Documentação” e de nº 2 “Proposta de Preços”. 
 
9.2. - Após encerrado o prazo para entrega dos envelopes indicado no item 
anterior, nenhum outro documento será recebido, nem serão permitidos quaisquer 
adendos, acréscimos ou modificações à documentação e propostas já entregues, 
salvo quando requisitados pela comissão permanente de licitação justificadamente, 
com finalidade meramente elucidativa. 
 
9.3. - Abertos os envelopes nº 1, os documentos neles contidos serão examinados 
e rubricados pelos representantes das empresas licitantes presentes e pela 
comissão permanente de licitação. 
 
9.4. - Serão consideradas inabilitadas automaticamente as empresas participantes 
que não apresentarem a documentação solicitada ou apresentarem-na com vícios 
ou defeitos que impossibilitem seu entendimento, ou não atendam satisfatoriamente 
as condições deste edital. 
 
9.5. - Promulgado o resultado final da fase de habilitação da licitação, a comissão 
permanente de licitação procederá a abertura dos envelopes de nº 2, em sessão 
pública previamente designada, que poderá constituir-se na mesma prevista no 
item 9.1., se todas as empresas habilitadas ou não, desistirem da faculdade de 
interposição de recursos, de modo expresso, mediante o registro da circunstância 
em ata. 
 
9.6. - Os envelopes contendo as propostas de preços das empresas participantes 
inabilitadas serão devolvidos, ainda lacrados, diretamente ou pelo correio, após 
definitivamente encerrada a fase de habilitação preliminar da licitação. 
 
9.7. - Abertos os envelopes de nº 2, contendo as propostas, estas serão 
examinadas e rubricadas pelos representantes das empresas licitantes presentes e 
pela comissão permanente de licitação. Serão desclassificadas as propostas de 
preços que apresentarem irregularidades, vícios ou defeitos que impossibilitem seu 
entendimento, não atendam às especificações deste edital ou contenham preços 
excessivos ou manifestamente inexeqüíveis. 
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9.8. - A comissão permanente de licitação reserva-se o direito de realizar, a 
qualquer momento, por si ou através de assessoria técnica, diligências no sentido 
de verificar a consistência dos dados ofertados pelas empresas licitantes, nela 
compreendendo a veracidade de informações e circunstâncias pertinentes. 
 
9.9. - Do julgamento da habilitação, julgamento e classificação das propostas de 
preços e dos atos públicos previstos neste procedimento lavrar-se-ão atas 
circunstanciadas, que serão assinadas pela comissão permanente de licitação e, 
quando for o caso, pelos representantes das empresas licitantes presentes. 
 
10. - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 
Concluído os trabalhos de julgamento e classificação das propostas de preços 
apresentadas e obedecidos os prazos legais de recursos, em seguida ocorrerá a 
deliberação da comissão permanente de licitação, quanto à homologação e 
adjudicação pela autoridade superior competente. 
 
11. - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
11.1. – O IPREMM poderá rescindir o contrato, a qualquer tempo e a bem do 
interesse público, caso ocorra algumas das hipóteses e motivos previstos no artigo 
77 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93, independentemente de notificação ou 
interpelação judicial ou extrajudicial. 
 
11.2. – Os recursos cabíveis, nos termos do art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93, 
deverão ser interpostos à Presidência do IPREMM, por intermédio da comissão 
permanente de licitação, observando-se o prazo legal para interposição. 
 
12. - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. - Assegura-se a autoridade competente para a aprovação do procedimento 
licitatório, o direito de, a qualquer tempo, antes da contratação, revogar a licitação 
por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 
ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado, sem que assista a qualquer das empresas licitantes 
direito a indenização de qualquer espécie. 
 
12.2. - A simples apresentação dos envelopes nº 1 “Documentação” e nº 2 
“Proposta de Preços” para a licitação, significa que as empresas licitantes estão de 
pleno acordo com todas as exigências e especificações constantes deste edital, 
bem como as da legislação em vigor. 
 
12.3. - Validade das propostas não poderá ser inferior à 60 (sessenta) dias. 
 
12.4. - Informações complementares sobre o presente edital poderão ser obtidas no 
endereço indicado para recebimento dos envelopes, no horário compreendido das 
8:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, de segunda à sexta-feira, ou pelo 
telefone prefixo 14, número 3433-0558. Se referentes a condições específicas para 
atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, deverão 
ser solicitadas à comissão permanente de licitação, por escrito, no endereço 
indicado para recebimento dos envelopes no máximo em até 5 (cinco) dias úteis da 
data fixada para a entrega dos envelopes. 
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12.5. - Fazem parte do presente Edital: 
 
12.5.1. - Anexo I – Especificação dos Arquivos Deslizantes. 
12.5.2. - Anexo II – Minuta do contrato. 
12.5.3. - Anexo III - Modelo de Declaração de Enquadramento como ME/EPP 
 
E, para conhecimento do público expede-se o presente edital da licitação 
modalidade Carta - Convite nº 002/2012, que deverá ser afixado no lugar de 
costume em mural existente nas dependências do IPREMM, publicado em resumo 
em jornal de ampla circulação no Município. 
 
Marília, 04 de setembro de 2012. 
 
 
NELSON RODRIGUES DE MELLO 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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“CARTA CONVITE Nº 002/2012” 
 

ANEXO I 
 

 

1. OBJETO 
 
1.1. Aquisição de 01 (um) Sistema Deslizante e Componentes Internos, composto 

por 01 módulo duplo móvel, 01 módulo simples móvel e 01 módulo simples 
fixo, para montagem e instalação no INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO 
MUNICIPIO DE MARILIA - IPREMM. 

 
2. ESPECIFICAÇÃO 
 
2.1 CARACTERÍSTICAS 
 
USO 
O arquivo deslizante terá uso na guarda e preservação do acervo / material 
existente. 
 
TIPO 
Arquivos modulares deslizantes para armazenamento, permitindo deslocamento de 
vários módulos ao mesmo tempo e economia de área de arquivamento em relação 
aos sistemas convencionais. Construídos em estrutura metálica confeccionadas em 
aço com painéis metálicos e acabamento com pintura eletrostática. 
 
ESTRUTURA 
Carros bases móveis ou fixos, confeccionados em chapa de aço SAE 1045 com 
travessas de sustentação das rodas com 1,9 mm de espessura mínima, compostas 
por 02 travessas a cada 02 rodas e 02 mancais, soldadas aos perfis laterais em 
aço. Estruturado em perfis frontais em aço com espessura mínima de 1,9 mm e 
perfis laterais em aço com espessura mínima de 1,9 mm. Com compartimento 
específico para a instalação de motores e componentes necessários para sua 
automação. Este é responsável pela sustentação da estrutura do arquivo e 
movimentação dos módulos compostos por: rodas, travessas de sustentação das 
rodas, eixos e mancais. Apresentar Parecer Técnico de resistência emitido por 
qualquer laboratório reconhecido pelo INMETRO, simulando uma carga mínima de 
10.000 Kg recebida pelos painéis estruturais e projetada por estes diretamente 
sobre os perfis laterais e sobre o conjunto de travessas de sustentação dos 
mancais, eixos e rodas dos carros/base deslizante simples (entre 410 e 450 mm) e 
duplos (entre 750 e 860 mm) sem apresentar deformações e de durabilidade da 
base deslizante simples carregada com o equivalente a 1000 kg de carga após 
60.000 ciclos completos de 1,5 metros e da base deslizante dupla intermediária 
composta por 04 faces carregadas com o equivalente a 3.200 Kg de carga após 
30.000 ciclos completos de 1,5 metros, demonstrando que os respectivos conjuntos 
de travessas, mancais, eixo e 04 rodas resistiram sem apresentar qualquer 
irregularidade em seu funcionamento. Com a finalidade de demonstrar sua 
resistência ao rolamento com cargas a fim de garantir a movimentação dos 
arquivos sem o risco de quebras, provocando manutenções prematuras do sistema. 
 
OBS: não serão aceitas soluções nas quais o sistema de encaixe interfira na 
estabilidade - ex: componentes internos deslizando (“bambos”). 
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DESLOCAMENTO MECÂNICO 
Transmissão formada por correntes de passo de ½”, engrenagens, mancais 
usinados ou estampados em aço maciço, rodas fabricadas em aço maciço ou ferro 
fundido e eixos de transmissão confeccionados em aço trefilado SAE1045 maciço 
trefilado com diâmetro de 20 mm, dotados de rolamentos rígidos, de esferas, 
blindados classe ZZ auto lubrificantes, fixados aos mancais da roda e conectados 
através de no mínimo 04 parafusos a fim de evitar ruptura por torções, estabilizados 
com luvas de aço usinado e fixadas através de parafuso com a finalidade de evitar 
desalinhamentos laterais. 
 
RODAS 
Usinadas em aço maciço SAE 1045 ou ferro fundido com diâmetro aproximado de 
110 mm de canal e 118 mm total e espessura aproximada de 23 mm providas de 
canal para perfeito encaixe aos trilhos, deverão ser sustentadas por eixos e 
mancais proporcionando estabilidade de modo a evitar que o arquivo saia do curso 
e do seu alinhamento. O recorte central deve proporcionar duas abas de guia da 
roda gerando assim maior resistência ao conjunto. Apresentar Parecer Técnico de 
resistência emitido por qualquer laboratório reconhecido pelo INMETRO, simulando 
uma carga mínima de 400 KN projetada diretamente sobre o conjunto de 04 rodas. 
 
TRILHO ERGONÔMICO  
Trilhos ergonômicos antiderrapantes fabricados em chapa de aço SAE 1045 
galvanizados com medidas de espessura de 1,9 mm, largura de 125 mm e perfil de 
aço trefilado em meia-cana com diâmetro de 25 mm. Este deve receber tratamento 
superficial através de banhos químicos a base de zinco (zincagem), devendo ser 
apresentado ensaio conforme Norma 7397:1990 emitido por qualquer laboratório 
reconhecido pelo INMETRO. Os trilhos têm a finalidade de apoio e deslocamento 
das rodas dos módulos para movimentação do arquivo, dotados de trava 
estabilizadora em ambos os lados e em toda sua extensão com no mínimo 4 mm de 
espessura, com a finalidade de receber no mínimo uma garra de segurança por 
trilho do sistema, evitando assim acidentes com tombamento e descarrilamento dos 
módulos. 
 
GARRA DE SEGURANÇA  
Dotado de garras de segurança em todos os módulos para evitar o tombamento, 
devem estar localizadas na parte inferior das bases deslizante dos módulos e 
engatadas as travas estabilizadoras dos trilhos do sistema, evitando acidentes com 
tombamento e descarrilamento dos módulos. Apresentar Parecer Técnico de 
resistência e segurança emitido por qualquer laboratório reconhecido pelo 
INMETRO, considerando os parâmetros a seguir: 
 

• Módulos simples (entre 410 e 450 mm) e duplos (entre 750 e 860 mm) com 
aplicação de uma carga mínima de 1000 N projetada horizontalmente no 
ponto médio do módulo a uma altura de 1600 mm com ele travado contra os 
limitadores de curso não podendo haver o tombamento da amostra 
carregada com uma carga de 500 Kg distribuídos uniformemente em cada 
uma das faces e com 200 kg carregados em cada uma das 02(duas) 
prateleiras superiores de cada face; 

 
• Módulos simples (entre 410 e 450 mm) e duplos (entre 750 e 860 mm) em 

movimento por acionamento manual por um percurso mínimo de 1500 mm 
ou a uma velocidade média mínima 0,20 m/s carregado com uma carga de 
500 Kg distribuídos uniformemente em cada uma das faces e com 200 kg 
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carregados em cada uma das 02(duas) prateleiras superiores de cada face 
até se chocar contra o final do curso não podendo haver o tombamento da 
amostra. 

 
PAINEL FRONTAL E TRASEIRO 
Em chapa de aço carbono SAE 1010/1020, com espessura mínima de 0,7 mm, 
fixado à estrutura através de sistema de encaixe. Deve ser tripartido a fim de 
facilitar eventuais manutenções e possuir cantos arredondados para assegurar que 
o usuário não sofra eventuais acidentes.   
 
Acabamento: 
a) painel em chapa de aço, pintado em epoxi-pó por processo eletrostático, em 8 

banhos por imersão (anti-decapante e anti-ferruginoso), na cor cinza claro; 
bordas arredondadas ou com perfil de PVC semi-rígido (material não reciclado) 
ou similar, na cor cinza. 

 
PAINEL INTERNO 
Em chapa de aço carbono SAE 1010/1020, com espessura mínima de 0,7 mm, 
separando os armários de módulo duplo, para evitar queda de documentos e para a 
divisão das seções no sentido da profundidade dos arquivos.  
 
Acabamento: 
- painel em chapa de aço, pintado em epoxi-pó por processo eletrostático, em 8 

banhos por imersão (anti-decapante e anti-ferruginoso), na cor cinza claro;  
 
PAINEL LATERAL (fechamentos traseiros) 
Em chapa de aço carbono SAE 1010/1020, com espessura mínima de 0,7 mm, 
para fechamento traseiro dos módulos das extremidades, lado voltado para fora do 
conjunto dos arquivos. 
 
Acabamento: 
a)  painel em chapa, pintado em epoxi-pó por processo eletrostático, em 8 banhos 

por imersão (anti-decapante e anti-ferruginoso), na cor cinza claro; bordas 
arredondadas ou com perfil de PVC semi-rígido (material não reciclado) ou 
similar, na mesma cor da estrutura. 

  
COLUNA ESTRUTURAL 
Em chapa de aço SAE 1010/1020, com espessura mínima de 1,27 mm, dotadas de 
dobras formando colunas em peça única, colunas externas medindo 
aproximadamente 50 mm e internas medindo aproximadamente 40 mm de largura, 
deve possuir painel de acabamento formando paredes duplas no sentido frontal, 
interno e traseiro formando superfícies lisas sem nenhum tipo de frestas ou 
aberturas entre a estrutura e os componentes internos impedindo a queda dos 
processos ou documentos. Deve possuir sistema de encaixe dos componentes 
internos com furação a cada 25 mm e sistema de fixação ao módulo por meio de 
encaixe no seu apoio e fixação por parafusos. 

Acabamento: 
a)  coluna em chapa de aço dobrada, pintada em epoxi-pó por processo 

eletrostático, em 8 banhos por imersão (anti-decapante e anti-ferruginoso), na 
cor cinza claro; bordas arredondadas, na mesma cor da estrutura. 

 
DISPOSITIVO PARA ACIONAMENTO MECÂNICO 
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Volante confeccionado em alumínio ou material similar com diâmetro mínimo de 
235 mm e manípulos anatômicos, sem quinas, roliços e com deslizamento suave. 
Acionamento em sentido horário e anti-horário. Cada módulo deve possuir um 
volante posicionado no centro da sua parede frontal com acionamento através de 
01 ou mais manípulos rotativos e retráteis. A transmissão deve ser realizada 
através de um sistema mínimo de dupla redução 4:1 ou múltipla redução que 
proporcione agilidade e produtividade com aproximadamente 09 voltas completas 
no volante por metro movimentado, constituído de engrenagens e correntes de aço 
devidamente dimensionados para exigir o menor esforço para os usuários. Todo o 
mecanismo de tração deve ser independente da estrutura sendo que sua 
manutenção deve ser realizada sem a necessidade de remover por completo o 
material arquivado. Apresentar Parecer Técnico emitido por qualquer laboratório 
reconhecido pelo INMETRO, demonstrando um esforço máximo para início de 
movimento de 1 Kgf para movimentar cada 1000 kg de carga no módulos simples 
(entre 350 e 450 mm) e 2000 kg de carga nos módulos duplos (entre 630 e 1100 
mm). 
 
TRAVA INDIVIDUAL 
Trava individual em todos os armários (módulos intermediários e terminais móveis), 
para segurança do usuário permitindo o travamento total do sistema quando em 
uso, com acionamento de encaixe em aço, localizados no centro dos dispositivos 
de acionamento mecânico. 
 
TRAVA GERAL 
Trava geral através de sistema de fechadura, 02 (duas) chaves, instalada no último 
armário, permitindo que todo conjunto seja trancado. 
 
PORTA ETIQUETA 
Sistema de Identificação de Conteúdos - Deverá ser confeccionado em PVC ou 
acrílico com visor translúcido, fixado nos painéis frontais para identificação do 
conteúdo dos mesmos. Serão admitidos sistemas alternativos de identificação, 
desde que atendam a aspectos de funcionalidade próprios da identificação. 
 
BATENTES DE BORRACHA 
Localizado na parte superior e nas extremidades dos módulos (painel frontal e 
traseiro) têm a função de proteger as mãos dos operadores contra possíveis 
acidentes e para também não permitir vãos abertos entre os módulos, quando o 
operador fechar o corredor de consulta. Fixados em uma canaleta metálica de 
forma a proporcionar um perfeito alinhamento. 
 
 
2.2 ACESSÓRIOS 
 
Os acessórios internos como prateleiras, gavetas, quadros corrediços para pastas 
suspensas, quadro de lanças para projetos, etc., devem ser confeccionados em 
chapa de aço dobrada e com espessuras dimensionadas para cada componente, 
com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi pó, deverão ser fixados à estrutura 
do arquivo com regulagem a cada 25 mm através de sistema de encaixe universal 
que poderá ser utilizado em diferentes tipos de componentes internos, dispensando 
o uso de ferramentas, podendo quando necessário, a regulagem ser feita pelo 
próprio usuário. 
 
ACESSÓRIO - PRATELEIRAS 
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Com altura total externa de até 23 mm confeccionada em chapa de aço SAE 
1010/1020 reforçada com no mínimo 08 dobras e espessura de 0,9 mm com repuxo 
longitudinal sem uso de qualquer tipo de solda medindo aproximadamente 1000(L) 
x 365 e 415(P) mm, deve ser projetada estruturalmente para suportar cargas de 
mais de 180 Kg. Esta deve ser regulável na altura através de sistema de encaixe 
universal composto por duas peças confeccionadas em chapa de aço dobrado SAE 
1010/1020 espessura de 1,27 mm dispensando o uso de ferramentas. Apresentar 
Parecer Técnico de resistência emitido por qualquer laboratório reconhecido pelo 
INMETRO, simulando o uso deste componente montado na estrutura dos arquivos 
deslizantes demonstrando que a prateleira suportou mais de 180 kg com deflexão 
máxima residual de 2 mm após um período mínimo de 60 minutos de sobrecarga. 
 
ACESSÓRIO - DIVISOR REGULÁVEL 
Confeccionados em chapa 20 (0,9 mm) de espessura na cor cinza claro, para uso 
em prateleiras com 365 mm e 415 de profundidade, medindo 260 mm (H) x 365 mm 
(P) e 260 mm (H) x 415 mm (P) ambos com base de 10 cm de largura. Deve 
possuir base de encaixe frontal e traseiro na prateleira com largura de 50 mm. 
 
VARIAÇÃO 
Todas as características técnicas e construtivas deste termo são referenciais, 
devendo cada licitante inserir em sua proposta suas próprias descrições, sob pena 
de desclassificação. Todas as medidas de largura, altura e profundidade 
especificadas poderão sofrer uma variação de até 5% desde que não interfira na 
capacidade de armazenamento e circulação sugerida. Esta variação não se aplica 
às resistências, forças, cargas e durabilidade especificadas.  
 
 
2.3 TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA 

BACTERICIDA/ANTIMICROBIANA 
 
Os suportes para documentos bem como todas as peças que compõem o sistema 
de arquivamento deverão ser confeccionados em aço com tratamento 
antiferruginoso através de sistema de fosfatização e pintura a base de resina epóxi 
pó híbrido por processo eletrostático com ação antimicrobiana/bactericida 
atendendo a Norma JIS Z 2801:2000 ou norma similar nacional ou estrangeira, 
com comprovada qualidade demonstrada através de Relatórios de Ensaio de Ação 
Antimicrobiana em Tinta, Resistência e Durabilidade emitidos por qualquer 
laboratório reconhecido pelo INMETRO, considerando os parâmetros a seguir: 
 

• Avaliação técnica da presença de atividade antimicrobiana em tinta aplicada 
sobre superfície/suporte metálico, comprovando sua ação contra micro-
organismos. 

• Resistência de pelo menos 1000 h em ensaio acelerado de corrosão em 
câmara de névoa salina, conforme a ABNT, NBR 8094; 

• Resistência de pelo menos 1000 h após ensaio acelerado de corrosão por 
exposição à atmosfera úmida saturada, conforme a ABNT, NBR 8095;  

• Resistência para pelo menos 50 ciclos após ensaio acelerado de corrosão 
por exposição ao Dióxido de Enxofre ocasionado pela mistura da umidade e 
poluição ambiental, conforme a ABNT, NBR 8096 sem produtos de 
corrosão e/ou empolamento da camada de tinta;  

• Espessura de tinta média por face conforme NBR 10443:2008 superior a 70 
µm = 0,07 mm por face da amostra utilizada com apresentação de ensaio 
de flexibilidade de tinta, conforme norma ABNT NBR 10545:1988, atestando 
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que esta mesma amostra não apresentou qualquer tipo de trinca na película 
de tinta aplicada, indicando o índice de flexibilidade final superior a 35% nas 
amostras ensaiadas. 

• Resistência conforme norma NBR 11003:2009 - Método A, para espessura 
média de camada de tinta seca superior ou igual a 70 µm = 0,07 mm, com 
destacamento na intersecção (y0) e ao longo das incisões (x0) após ensaio 
de aderência de tinta aplicada em superfícies metálicas 

 
 
2.4 ITENS/DIMENSÕES: LOTE ÚNICO 
 
2.4.1 ITENS/DIMENSÕES: ARQUIVO ATIVO 
       

Qtd Descrição / Dimensões Externas Aproximadas 
01 Módulo terminal fixo 2280 x 445 x 3220 mm (HxLxP) 
01 Módulo terminal deslizante 2280 x 445 x 3220 mm (HxLxP) 
01 Módulo Intermediária deslizante 2280 x 760 x 3220 mm (HxLxP) 
32 Prateleira regulável 415 mm 
36 Prateleira regulável 365 mm 
07 Divisor regulável 415 mm 
21 Divisor regulável 365 mm 

7,85 Metros lineares de trilho com trava estabilizadora 
02 Perfis de Borracha 
04 Porta Etiquetas 
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 “CARTA CONVITE Nº 002/2012” 
 

ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP 
 

A empresa ___________________________________________, inscrita no CNPJ 
sob o n°___________________, por intermédio de seu representante legal o(a)  
Sr(a) __________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
________________e do CPF nº ____________________, DECLARA que se 
enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, em cumprimento 
aos dispositivos do art. 3 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, 
estando apta a fruir dos benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se 
enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da 
mesma Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006. 
 
Declara ainda, estar ciente das sanções que poderão lhe ser impostas, conforme 
disposto no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente 
declaração. 
 
[Local], ___ de _______________ de 2012.  
 
 
 
__________________________________  
[Nome do Representante legal – Cargo] 


