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ERRATA 01  
A COBRA TECNOLOGIA S.A, no uso de suas atribuições torna público aos interessados, 
a errata do Edital nº 86-2015-08-04, com a seguinte alteração: 
 
1) No Edital – 2. Especificações Técnicas: 

 
2.1. Lote 1: 
 
2.1.1. Posto de Atendimento 

 
 
a) Onde se lê: 

 
2.1.1.1 Tampos (teclado e monitor): Deverão ser confeccionados com 
placas de madeira termo-estabilizada com espessura de 25 mm, com 
revestimento em ambas as faces com laminado melamínico BP na cor a ser 
definida, tendo as bordas revestidas com perfil maciço de PVC 180º -  ergosoft, 
na mesma cor do laminado BP. Deverão apresentar as seguintes medidas: 
Tampo do monitor: 900(L) x 350(P)mm; Tampo do teclado: 900(L) x 
180(P)mm (permitido regulagem na altura independente conforme última 
revisão da NR17). 
 

b) Leia-se: 
 

2.1.1.1 Tampos (teclado e monitor): Deverão ser confeccionados com 
placas de madeira termo-estabilizada MDF com espessura de 25 mm, com 
revestimento em ambas as faces com laminado melamínico BP na cor a ser 
definida, tendo as bordas revestidas com perfil maciço de PVC 180º -  ergosoft, 
na mesma cor do laminado BP. Deverão apresentar as seguintes medidas: 
Tampo do monitor: 900(L) x 350(P)mm; Tampo do teclado: 900(L) x 480(P) 
mm (permitido regulagem na altura independente conforme última revisão da 
NR17). 
 
 
2) No Edital – 2. Especificações Técnicas: 

 
2.1. Lote 1: 
 
2.1.1. Posto de Atendimento 
 
a) Onde se lê: 
 

2.1.1.2 Painéis Divisórios Laterais: Nas medidas 1030(L) x 1200 (H)mm, 
deverão ser confeccionados com placas de madeira termo-estabilizada na 
espessura de 25mm, com revestimento em ambas as faces com laminado 
melamínico BP na cor a definir, tendo as bordas revestidas com fita PVC com 
aproximadamente 2,5 mm de espessura e canto superior, ao lado do usuário 
com raio de 1001 mm para evitar riscos e danos. Deverão ser dotados de 
niveladores com base de nylon para correção das irregularidades do piso, no 
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máximo de 30 mm. A peça que forma o painel oposto deverá ser feita de 
maneira contínua. Dessa forma, o PA será mais rígido e estável. 
 

b) Leia-se: 
 
2.1.1.2 Painéis Divisórios Laterais: Nas medidas 1030(L) x 1200 (H)mm, 
deverão ser confeccionados com placas de madeira termo-estabilizada MDF na 
espessura de 25mm, com revestimento em ambas as faces com laminado 
melamínico BP na cor a definir, tendo as bordas revestidas com fita PVC com 
aproximadamente 2,5 mm de espessura e canto superior, ao lado do usuário 
com raio de 1001 mm para evitar riscos e danos. Deverão ser dotados de 
niveladores com base de nylon para correção das irregularidades do piso, no 
máximo de 30 mm. A peça que forma o painel oposto deverá ser feita de 
maneira contínua. Dessa forma, o PA será mais rígido e estável. 
 
3) No Edital – 2. Especificações Técnicas: 

 
2.1. Lote 1: 
 
2.1.1. Posto de Atendimento 
 
a) Onde se lê: 

 
2.1.1.3 Painéis Divisórios Frontais: Nas medidas 900(L) x 1200(H)mm, 
deverão ser confeccionados com placas de madeira termo-estabilizada com 
espessura de 15mm, com revestimento em ambas as faces com laminado 
melamínico BP na cor a definir e vidro enquadrado em perfis metálicos, painel 
com espessura final de 70 mm, tendo as bordas revestidas com fita de PVC com 
aproximadamente 1 mm de espessura e canto superior. Devendo ser conectado 
aos painéis laterais através de dispositivos metálicos de união (bucha e pino de 
engate), garantindo perfeita junção e estabilidade ao conjunto. O rodapé deve 
possuir tampa de fechamento em chapa de aço #24 dobrada em formato 
retangular da mesma largura do biombo e 150 mm de altura, com dispositivo 
de acoplamento por garras estampadas na parte interna das bordas laterais, 
possibilitando fácil retirada e colocação por saque frontal. 

 
 
b) Leia-se: 

 
2.1.1.3 Painéis Divisórios Frontais: Nas medidas 900(L) x 1200(H)mm, 
deverão ser confeccionados com placas de madeira termo-estabilizada MDF com 
espessura de 15mm, com revestimento em ambas as faces com laminado 
melamínico BP na cor a definir e vidro enquadrado em perfis metálicos, painel 
com espessura final de 70 mm, tendo as bordas revestidas com fita de PVC com 
aproximadamente 1 mm de espessura e canto superior. Devendo ser conectado 
aos painéis laterais através de dispositivos metálicos de união (bucha e pino de 
engate), garantindo perfeita junção e estabilidade ao conjunto. O rodapé deve 
possuir tampa de fechamento em chapa de aço #24 dobrada em formato 
retangular da mesma largura do biombo e 150 mm de altura, com dispositivo 
de acoplamento por garras estampadas na parte interna das bordas laterais, 
possibilitando fácil retirada e colocação por saque frontal. 
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4) No Edital – 2. Especificações Técnicas: 
 
2.1. Lote 1: 
 
2.1.1. Posto de Atendimento 
 
a) Onde se lê: 
 

2.1.1.5 Calha p/ cabeamento: Deverá ser suspensa para aumentar a 
durabilidade do mobiliário e o conforto para o usuário, evitando o choque físico 
dos pés do operador, a uma altura de 220 mm (distância do piso até a borda 
inferior da calha). Deverá ser confeccionada com chapa de aço dobrada a frio 
em formato “U”, possuindo divisores que permitem o isolamento dos cabos de 
elétrica, lógica e telefonia. Deverá ser dotada de tampa metálica, aço dobrado a 
frio em formato poligonal, dotada de furação para alojamento das tomadas de 
elétrica, lógica e telefonia, sendo encaixada sobre a calha, para fechamento do 
conjunto. 
 

 Observação: 
 
Se necessário, as calhas de fiação deverão ser entregues antecipadamente para 
instalação do cabeamento. 

 
b) Leia-se: 

 
2.1.1.5 Calha p/ cabeamento: Deverá ser suspensa para aumentar a 
durabilidade do mobiliário e o conforto para o usuário, evitando o choque físico 
dos pés do operador, a uma altura de 220 mm (distância do piso até a borda 
inferior da calha). Deverá ser confeccionada com chapa de aço dobrada a frio 
em formato “U”, possuindo divisores que permitem o isolamento dos cabos de 
elétrica, lógica e telefonia. Deverá ser dotada de tampa metálica, aço dobrado a 
frio em formato poligonal, dotada de furação para alojamento das tomadas de 
elétrica, lógica e telefonia, sendo encaixada sobre a calha, para fechamento do 
conjunto. 
 

 Observações: 
 

a) Se necessário, as calhas de fiação deverão ser entregues 
antecipadamente para instalação do cabeamento. 
 
b) Cada posto de atendimento deverá poder sem montado individualmente 
ou montado ligado aos demais postos de atendimento. A configuração da 
montagem será definida pela Cobra Tecnologia S.A. na ocasião do envio do 
documento de Solicitação de Entrega. 
 
 
5) No Edital – 2. Especificações Técnicas: 

 
2.1. Lote 1: 
 
2.1.1. Posto de Atendimento 
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a) Onde se lê: 
 
2.1.2. Posto de Supervisão: Composto por mesas de trabalho – medidas 
2675 (L) X 930 (P) X 1200 (H) mm. Tampo sinuoso fixo com mão francesa ao 
biombo lateral e frontal (h = 1200 mm). Acabamento em BP, cor Platina com 
bordas cor Platina e estruturas metálicas pintadas na cor Platina, na parte 
inferior com revestimento laminado melamínico e vidro na parte superior, com 
rodamesa na face interna.  

 
2.1.2.1 Acompanha gaveteiro sob o tampo fazendo parte da estrutura, 
contendo 3 gavetas, sendo 02 gavetas para documentos diversos e 01 gaveta 
para pastas suspensas. Corrediças telescópicas. Dimensões: 400 mm (L) x 500 
mm (P) x 710 mm (H). Características de material, revestimento, acabamento e 
estrutura compatíveis com os itens 2.1.1 e 2.1.2. 

 
b) Leia-se: 

 
2.1.2. Posto de Supervisão: Composto por mesas de trabalho – medidas 
2675 (L) X 930 (P) X 1200 (H) mm. Tampo sinuoso fixo com mão francesa ao 
biombo lateral e frontal (h = 1200 mm), confeccionados com placas de madeira 
termo-estabilizada MDF com espessura de 25 mm, cor Platina com bordas cor 
Platina e estruturas metálicas pintadas na cor Platina, na parte inferior com 
revestimento laminado melamínico e vidro na parte superior, com rodamesa na 
face interna.  
 
2.1.2.1. Cada Posto de Supervisão acompanha 02 gaveteiros sob o tampo, 

um fixo e outro volante, conforme descrição abaixo: 
 
2.1.2.1.1. Gaveteiro fixo: Compõe a estrutura sustentando uma das pontas 

do tampo. Contém 04 gavetas, sendo 03 gavetas para documentos 
diversos e 01 gaveta para pastas suspensas. Corrediças 
telescópicas. Dimensões: 460 mm (L) x 500 mm (P) x 710 mm 
(H). Características de material, revestimento, acabamento e 
estrutura compatíveis com os itens 2.1.1 e 2.1.2. 

 
2.1.2.1.2. Gaveteiro Volante: 02 gavetas para documentos diversos e 01 

gaveta para pastas suspensas. Corrediças telescópicas. 
Dimensões: 460 mm (L) x 470 mm (P) x 610 mm (H).  
Características de material, revestimento, acabamento e estrutura 
compatíveis com os itens 2.1.1 e 2.1.2. 

 
 

6) No Edital – 2. Especificações Técnicas: 
 
2.1. Lote 1: 
 
2.1.1. Posto de Atendimento 
 
a) Onde se lê: 

 
2.1.3 Guarda Volumes: Armários contendo 12 divisões internas e portas 
com fechamento independente. Medidas do armário 900 (L) x 500 (P) x 
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1400 (H) mm. Acabamento em laminado melamínico BP na cor Platina com 
bordas cor Platina e estruturas metálicas pintadas na cor Platina e estrutura 
em aço com pintura epóxi pó. Cada compartimento do guarda-volumes 
deverá ter 450(L) x 450 (P) x 200 (H) mm. 
 
b) Leia-se: 
 

2.1.3 Guarda Volumes: Armário contendo 12 divisões internas e portas com 
fechamento independente. Medidas do armário 900 (L) x 500 (P) x 1400 (H) 
mm. Confeccionados com placas de madeira termo-estabilizada MDF com 
espessura de 25 mm, exceto as placas horizontais externas (superior e 
inferior), cuja espessura é de 33 mm. Acabamento em laminado melamínico BP 
na cor Platina com bordas cor Platina e estruturas metálicas pintadas na cor 
Platina e estrutura em aço com pintura epóxi pó. Cada compartimento do 
guarda-volumes deverá ter 450(L) x 450 (P) x 200 (H) mm. 
 
 
7) No Edital – 2. Especificações Técnicas: 

 
2.2. Lote 2: 
 
2.2.1 Estação de Trabalho Especial e Posto Gerencial  
 

a) Onde se lê: 
 

2.2.1 Estação de Trabalho Especial e Posto Gerencial (tampo na ponta da 
estação de trabalho especial) 
 
2.2.1.1 Tipo: Sistema de estação de trabalho formada por tubos/perfis 
industriais de aço carbono SAE 1020, e superfícies de trabalho em painel de 
fibras de madeira tipo MDF laminado, vinculadas estruturalmente e dotadas de 
recursos para passagem de fiação e alimentação elétrica e lógica. 
 
2.2.1.2 Estrutura: Estrutura principal (pé maior) executada em tubo 
industrial de aço carbono SAE 1020 perfil quadrado 80 x 80 mm e=1,5 mm 
soldado. Dotado de sapatas metálicas niveladoras reguláveis e abas 30 x 30 
mm para fixação das superfícies de trabalho. Acabamento em pintura 
eletrostática epóxi-pó de alta micragem cor chumbo ref.: Pantone 432C;  
 
Estrutura secundária (pé menor) executada em tubo industrial de aço carbono 
SAE 1020 perfil retangular 80 x 50 mm e=1,5 mm soldado. Dotado de sapatas 
metálicas niveladoras reguláveis e abas 30 x 30 mm para fixação das 
superfícies de trabalho. Acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó de alta 
micragem cor chumbo ref.: Pantone 432C; 
 
Travessas longitudinais de intertravamamento das estruturas principal, 
secundária e superfícies de trabalho, executadas em tubo industrial de aço 
carbono SAE 1020 perfil quadrado 40 x 40 mm e=1,5mm. Encaixe aparafusado 
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tipo “luva” em perfil laminado de aço SAE 1020 tipo “U” 35 x 35 x 200 mm 
e=1,5 mm, soldado às estruturas principais e secundárias. Acabamento em 
pintura eletrostática epóxi-pó de alta micragem cor chumbo ref.: Pantone 
432C; 

Suportes (laterais/centrais) multiuso, destinados à fixação das divisórias, 
prateleiras, tomadas rápidas e tampas basculantes de acesso aos pontos 
elétricos e lógicos. Executada em chapa de aço carbono SAE 1020 e=1,5 mm 
reforçada e dobrada. Acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó de alta 
micragem cor chumbo ref.: Pantone 432C; 

  
 Observações: 
 
a) As fixações entre os perfis metálicos da estrutura deverão ser 
realizadas obrigatoriamente com parafusos cabeça lentilha e rebites repuxo de 
aço rosca interna cabeça plana. As fixações entre a estrutura metálica e as 
superfícies de trabalho de madeira deverão ser realizadas obrigatoriamente com 
buchas metálicas; 
 
b)  Todas as peças metálicas deverão receber tratamento anticorrosivo 
(desengraxante/decapante/fosfatização à base de fosfato de zinco) e 
acabamento final em pintura eletrostática epóxi-pó microtexturizada de alta 
micragem; 
 
c)  Não serão aceitas soluções que apresentem quinas vivas, cortantes ou 
proeminentes, soldas de má qualidade estética (soldas grosseiras) e que 
tenham pintura irregular ou manchada, bem como superfícies de trabalho que 
apresentarem qualquer tipo de ressalto ou rebaixo em relação ao PVC da borda; 
d) Todo o conjunto deverá ser perfeitamente nivelado, firme e resistente 
à sobrecarga mínima no tampo principal de até 100 kg; 
 
e) As peças metálicas suportes multiuso das divisórias e prateleiras 
deverão ser reforçadas e firmes além de propiciar a ação de 
fixação/substituição dos elementos de forma direta, fácil e rápida; 
 

b) Leia-se:  
 

2.2.1 Estação de Trabalho Especial (módulo composto de 2 postos de 
trabalho, um de frente para o outro) e Posto Gerencial (posto de trabalho na 
ponta da estação de trabalho especial) 
 
2.2.1.1 Tipo: Sistema de estação de trabalho formada por tubos/perfis 
industriais de aço carbono SAE 1020, e superfícies de trabalho em painel de 
fibras de madeira tipo MDF laminado, vinculadas estruturalmente e dotadas de 
recursos para passagem de fiação e alimentação elétrica e lógica. 
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2.2.1.3 Estrutura: Estrutura principal (pé maior) executada em tubo 
industrial de aço carbono SAE 1020 perfil quadrado 80 x 80 mm e=1,5 mm 
soldado. Dotado de sapatas metálicas niveladoras reguláveis e abas 30 x 30 
mm para fixação das superfícies de trabalho. Acabamento em pintura 
eletrostática epóxi-pó de alta micragem cor chumbo ref.: Pantone 432C;  
 
Estrutura secundária (pé menor) executada em tubo industrial de aço carbono 
SAE 1020 perfil retangular 80 x 50 mm e=1,5 mm soldado. Dotado de sapatas 
metálicas niveladoras reguláveis e abas 30 x 30 mm para fixação das 
superfícies de trabalho. Acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó de alta 
micragem cor chumbo ref.: Pantone 432C; 
 
Travessas longitudinais de intertravamamento das estruturas principal, 
secundária e superfícies de trabalho, executadas em tubo industrial de aço 
carbono SAE 1020 perfil quadrado 40 x 40 mm e=1,5mm. Encaixe aparafusado 
tipo “luva” em perfil laminado de aço SAE 1020 tipo “U” 35 x 35 x 200 mm 
e=1,5 mm, soldado às estruturas principais e secundárias. Acabamento em 
pintura eletrostática epóxi-pó de alta micragem cor chumbo ref.: Pantone 
432C; 

Suportes (laterais/centrais) multiuso, destinados à fixação das divisórias, 
prateleiras, tomadas rápidas e tampas basculantes de acesso aos pontos 
elétricos e lógicos. Executada em chapa de aço carbono SAE 1020 e=1,5 mm 
reforçada e dobrada. Acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó de alta 
micragem cor chumbo ref.: Pantone 432C; 

  
 Observações: 
 
a) As fixações entre os perfis metálicos da estrutura deverão ser 
realizadas obrigatoriamente com parafusos cabeça lentilha e rebites repuxo de 
aço rosca interna cabeça plana. As fixações entre a estrutura metálica e as 
superfícies de trabalho de madeira deverão ser realizadas obrigatoriamente com 
buchas metálicas; 
 
b)  Todas as peças metálicas deverão receber tratamento anticorrosivo 
(desengraxante/decapante/fosfatização à base de fosfato de zinco) e 
acabamento final em pintura eletrostática epóxi-pó microtexturizada de alta 
micragem; 
 
c)  Não serão aceitas soluções que apresentem quinas vivas, cortantes ou 
proeminentes, soldas de má qualidade estética (soldas grosseiras) e que 
tenham pintura irregular ou manchada, bem como superfícies de trabalho que 
apresentarem qualquer tipo de ressalto ou rebaixo em relação ao PVC da borda; 
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d) Todo o conjunto deverá ser perfeitamente nivelado, firme e resistente 
à sobrecarga mínima no tampo principal de até 100 kg; 
 
e) As peças metálicas suportes multiuso das divisórias e prateleiras 
deverão ser reforçadas e firmes além de propiciar a ação de 
fixação/substituição dos elementos de forma direta, fácil e rápida; 
 
f) Cada módulo deverá poder sem montado individualmente ou montado 
ligado aos demais módulos formando um mobiliário in line. A configuração da 
montagem será definida pela Cobra Tecnologia S.A. na ocasião do envio do 
documento de Solicitação de Entrega. 

 
 
 
8) Devido a ERRATA ficam alteradas as datas do certame conforme abaixo: 

 

 Recebimento das Propostas até: 
Data limite: 11/09/2015 às 10h15min 

 

 Abertura da Sessão: 
Data: 11/09/2015 às 10h15min 

 

 Início da Disputa de Preços: 
Data: 11/09/2015 às 10h30min 

 

 Formalização de consultas: até 08/09/2015 às 17h 

E-mail para contato: licitacoes@bbtecno.com.br, informando o n da licitação. 

            Telefone para contato: 21 2442-8800 

 

 

           Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2015. 

 

________________________________________________ 

 

Ítalo Augusto Dias de Souza 

 

       Presidente da COLIC – Comissão de Licitação. 


