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Montes Claros, 25 de agosto de 2017. 

 

A Equipe de Licitações do Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas, torna 

público aos interessados e estabelece a RETIFICAÇÃO, do Edital de Licitações Shopping 

006/2017, lançado no dia 24 de agosto de 2017, destinado a aquisição de poltronas para 

adequação da sala de reuniões do Projeto DGM FIP Brasil, nos itens a seguir descritos, 

mantendo inalterados os demais itens desse edital: 

 

ITEM – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Onde se lê: 

Poltrona estilo executivo com espuma injetada no assento e no encosto, tecido com 

costura dupla, espaldar alto com curvaturas anatômicas, altura da cadeira no mínimo 94 

cm, altura do encosto de no mínimo 45cm, base fixa em S, com braços integrados com 

acabamento em couro sintético; espuma injetável; braço fixo, cadeira de cor preta, 

capacidade de peso suportado de no mínimo 120KG, características gerais obedecendo a 

NR 17, NBR 13962/2002, aplicando as definições da NBR 13960/1997 e deverão ter o 

selo/laudo do IMETRO ou IPT ou ainda, por Laboratórios ACREDITADOS pelos 

mesmos em conformidade com as normas da ABNT. 

 

Leia-se: 

Poltrona estilo executivo com espuma injetada no assento e no encosto, tecido com 

costura dupla, espaldar alto com curvaturas anatômicas, altura da cadeira no mínimo 94 

cm, altura do encosto de no mínimo 45cm, base fixa em S, com braços integrados com 

acabamento em polipropileno injetado; espuma injetável; braço fixo, cadeira de cor preta, 

capacidade de peso suportado de no mínimo 120KG, características gerais obedecendo a 

NR 17, NBR 13962/2002, aplicando as definições da NBR 13960/1997 e deverão ter o 

selo/laudo do IMETRO ou IPT ou ainda, por Laboratórios ACREDITADOS pelos 

mesmos em conformidade com as normas da ABNT. 
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