
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
SECRETARIA EXECUTIVA

SUBSECRETARIA  DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ÓRGÃOS EXTINTOS E DE FOLHA DE PAGAMENTO

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MP NO ESTADO DO ACRE

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2017
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05.503.000525/2017-54))

Torna-se  público,  para  conhecimento  dos  interessados,  que  a  SUPERINTENDÊNCIA  DE
ADMINISTRAÇÃO  DO  MINISTÉRIO  DO  PLANEJAMENTO  DESENVOLVIMENTO  E
GESTÃO NO ACRE,  por  meio  da  Gerência  de  Recursos  Logísticos,  sediada na  Rua  Benjamin
Constant,  nº  1088,  Bairro  Cadeia Velha,  Rio Branco-AC,  realizará  licitação  para  REGISTRO DE
PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço por item, nos termos
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº
7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de
Agosto de 2014, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de
2007,  aplicando-se,  subsidiariamente,  a  Lei  nº  8.666,  de  21  de  junho  de  1993,  e  as  exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Data da sessão: 11/10/2017
Horário: 11:30
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual aquisição de mobiliários diversos,
cadeiras, poltronas, assentos em geral, divisórias, em proveito da Superintendência de Administração do
Ministério  do  Planejamento  no  Acre,  Procuradoria  da  Fazenda  Nacional  no  Estado  do  Acre,
Superintendência do Patrimônio da União no Acre e Controladoria Geral da União no Acre, conforme
condições,  quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, sobretudo no Termo de
Referência - Anexo I.

1.2. A licitação será dividida em grupos, formados por um ou mais itens, conforme tabela constante no 
Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos grupos for de seu interesse, 
devendo oferecer proposta para todos os itens que o compõem.

1.3 Os itens  estão agrupados,  pois são da mesma natureza e visam a “padronização do design e do
acabamento dos diversos móveis que comporão os ambientes da Superintendência de Administração do
Ministério do Planejamento no Acre e demais órgãos clientes e objetiva “garantir um mínimo de estética e
identidade visual apropriada, por grupo e localidade, já que os itens fazem parte de um conjunto que
deverá ser harmônico entre si”, conforme previsto e pacificado nos acórdãos: Acórdão n°. 5.301/2013 –
Segunda Câmara, Acórdão 5.260/2011-1ª Câmara e Acórdão 861/2013-Plenário-TC 006.719/2013-9.

1.4. Os materiais a serem adquiridos, objetos desta licitação, encontram-se devidamente especificados,
orçados  e  quantificados  na  relação  constante  do  presente  edital,  conforme  descrito  no  Termo  de
Referência e que dele faz parte integrante.



1.5. Os materiais descritos no Termo de Referência, quando de sua cotação e posterior entrega, deverão
pautar-se pelas normas legais e infralegais vigentes e pertinentes aplicáveis, inclusive quanto à qualidade
e garantia.

1.6. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Comprasgovernamentais e as
especificações técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo I, o licitante deverá obedecer a este
último.

2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

2.1.  O  órgão  gerenciador  será  a  Superintendência  de  Administração  do  Ministério  do  Planejamento
Desenvolvimento e Gestão no Acre.

2.2. São participantes os seguintes órgãos:

2.2.1 Universidade Federal do Acre;
2.2.2 4º Batalhão de Infantaria de Selva - AC;
2.2.3 22º Batalhão de Infantaria - TO;
2.2.4 32º Grupo de Artilharia de Campanha- DF

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade
da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e
as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

3.2.  Caberá  ao  fornecedor  beneficiário  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  observadas  as  condições  nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique
as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.4.  As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de
cada  item registrado  na  ata  de  registro  de  preços  para  o  órgão  gerenciador  e  órgãos  participantes,
independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

3.5.  Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o
contraditório,  de  eventuais  penalidades  decorrentes  do  descumprimento  de  cláusulas  contratuais,  em
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

3.6.  Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

3.7. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para
efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não
participante.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos
interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.



4.2.  O  cadastro  no  SICAF poderá  ser  iniciado  no  Portal  de  Compras  do  Governo  Federal,  no  sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este
Pregão.

4.4.  O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,  incluindo qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao
órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do
sistema para imediato bloqueio de acesso.

5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

5.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto
desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2,
de 2010.

5.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar nº 123, de 2006.

5.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

5.3. 1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente;

5.3.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou judicialmente;

5.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou liquidação;

5.3.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

5.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio
do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

5.4.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
a assinalação do campo “não” , apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que a licitante seja qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte;

5.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

5.4.3  que  inexistem fatos  impeditivos  para  sua  habilitação  no  certame,  ciente  da  obrigatoriedade  de
declarar ocorrências posteriores; 
5.4.4 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituição;



5.4.5.  que  a  proposta  foi  elaborada  de  forma  independente,  nos  termos  da  Instrução  Normativa
SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.

6. DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1.  O  licitante  deverá  encaminhar  a  proposta  por  meio  do  sistema  eletrônico  até  a  data  e  horário
marcados para abertura da sessão, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de
propostas.

6.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de
Brasília – DF.

6.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão,  ficando  responsável  pelo  ônus  decorrente  da  perda  de  negócios,  diante  da  inobservância  de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

6.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.  

6.6.  O  licitante  deverá  enviar  sua  proposta  mediante  o  preenchimento,  no  sistema  eletrônico,  dos
seguintes campos:

6.6.1. valor unitário;

6.6.2.  a quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no Termo de Referência para
cada item;

6.6.3. em não havendo quantidade mínima fixada, deverá ser cotada a quantidade total prevista para o
item.

6.6.4. Marca;

6.6.5. Fabricante; 

6.6.6. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de
garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

6.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado. 

6.8.  Nos  valores  propostos  estarão  inclusos  todos  os  custos  operacionais,  encargos  previdenciários,
trabalhistas,  tributários,  comerciais  e  quaisquer  outros  que  incidam  direta  ou  indiretamente  no
fornecimento dos bens.

6.9.  O prazo de validade da proposta não será inferior a  60 (sessenta)  dias,  a contar da data de sua
apresentação. 

6.10. O licitante deverá observar o valor máximo dos materiais especificados no Termo de referência, sob
pena de desclassificação de sua proposta.

6.11. O licitante deverá, na forma expressa no sistema eletrônico, apresentar a proposta de preços de
forma detalhada,  descrevendo o produto ofertado,  indicando a marca,  modelo,  quantidade,  prazos de
validade, de garantia e de entrega, no que for aplicável, bem como os valores unitários e o total, sob pena
de desclassificação de sua proposta.

6.12. A proposta cadastrada deverá possuir descrição detalhada e completa do bem/serviço, incluindo
prazo de garantia, prazo de entrega e validade da proposta.



7. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data,
horário e local indicados neste Edital.

7.2.  O  Pregoeiro  verificará  as  propostas  apresentadas,  desclassificando  desde  logo  aquelas  que  não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, forem omissas ou apresentarem
irregularidades insanáveis. 

7.3.  A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

7.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.

7.5. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão
da fase de lances.

7.6. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

7.7. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema  eletrônico,  sendo  imediatamente  informados  do  seu  recebimento  e  do  valor  consignado  no
registro. 

7.8. O lance deverá ser ofertado pelo valor (unitário).

7.9. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão
e as regras estabelecidas no Edital.

7.10. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1 (um) real.

7.11. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados
pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão;

7.12. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

7.13. O licitante somente poderá oferecer  lance inferior  ao último por ele  ofertado e registrado pelo
sistema. 

7.14. O intervalo entre os  lances  enviados pelo mesmo licitante não poderá ser  inferior  a  vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos.

7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar. 

7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
7.18. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá
reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes. 

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.20. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até



30  (trinta)  minutos,  aleatoriamente  determinado  pelo  sistema,  findo  o  qual  será  automaticamente
encerrada a recepção de lances. 

7.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de
desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação
das propostas.

7.22. Encerrada a etapa de lances será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as licitantes qualificadas como
microempresas ou empresas de pequeno porte,  procedendo à comparação com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-
se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentado pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.23. Caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por empresa de maior porte, as propostas de
pessoas qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de
até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a
primeira colocada.

7.24. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta
para  desempate,  obrigatoriamente  em valor  inferior  ao  da  primeira  colocada,  no  prazo  de  5  (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.25. Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes qualificadas
como microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por
cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

7.26. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir
seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

7.27. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em
relação ao licitante mais bem classificado.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a
proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço,  a sua exequibilidade, bem como quanto ao
cumprimento das especificações do objeto.

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado ou
que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios
ou  de  valor  zero,  incompatíveis  com os  preços  dos  insumos  e  salários  de  mercado,  acrescidos  dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade
disponível no sistema estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da
proposta. 

8.4.1 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
características  do  material  ofertado,  tais  como  marca,  modelo,  tipo,  fabricante  e  procedência,  em
compatibilidade  com o Termo de  Referência,  além de  outras  informações  pertinentes,  a  exemplo de
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e
prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de
não aceitação da proposta.



8.4.1.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

8.4.2  Caso  a  compatibilidade  com  as  especificações  demandadas,  sobretudo  quanto  a  padrões  de
qualidade e desempenho, não possam ser aferidas pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro
exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da
proposta, no local a ser indicado e dentro de (oito) dias corridos contados da solicitação.

8.4.3. Para verificação da compatibilidade com as especificações do termo de referência e conseqüente
aceitação da proposta,  o Pregoeiro solicitará dos licitantes  classificados provisoriamente em primeiro
lugar a apresentação de amostras dos itens 03, 11, 12, 13, 16, 17 do grupo I devidamente montados, com
todos os detalhes e acessórios para verificação das especificações; itens 25, 32, 34, 37, 42, 44, 49 e 52 do
grupo  II  devidamente  montados,  com  todos  os  detalhes  e  acabamentos,  para  verificação  das
especificações, itens 75, 78, 81, 86, 88, 89, 96, 98 do grupo III devidamente montados, com todos os
detalhes e acabamentos, para verificação das especificações; As amostras deverão ser apresentadas no
prazo de 08 (oito) dias corridos, a contar da data da solicitação, junto ao Setor de Recursos Logísticos,
localizado na Rua Benjamin Constant, nº 1088, Bairro Cadeia Velha – Rio Branco-AC.

8.4.3.1.  Por  meio  de  mensagem  no  sistema,  será  divulgado  o  local  e  horário  de  realização  do
procedimento  para  a  avaliação  das  amostras,  cuja  presença  será  facultada  a  todos  os  interessados,
incluindo os demais licitantes.

8.4.3.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.4.3.3. Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade:

8.4.3.3. 1Itens (03, 11, 12, 13, 16, 17do grupo I): Matéria-prima utilizada; Padrão de acabamento; Bem
como o atendimento das especificações do termo de referência.

8.4.3.3.2.  Itens  (25,  32,  34,  37,  42,  44,  49  e  52  do  grupo  II):  Matéria-prima  utilizada;  Padrão  de
acabamento; Bem como o atendimento das especificações do termo de referência.

8.4.3.3.3  Itens  (75,  78,  81,  86,  88,  89,  96,  98  do  grupo  III):  Matéria-prima  utilizada;  Padrão  de
acabamento; Bem como o atendimento das especificações do termo de referência.

8.4.3.4. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta
do licitante será recusada.

8.4.3.5. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro
analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a
verificação  da(s)  amostra(s)  e,  assim,  sucessivamente,  até  a  verificação  de  uma  que  atenda  às
especificações constantes no Termo de Referência. 

8.4.3.6. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo
ser  manuseados  e  desmontados  pela  equipe  técnica  responsável  pela  análise,  não  gerando  direito  a
ressarcimento.

8.4.3.7. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas
pelos licitantes no prazo de 08 (oito) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem
direito a ressarcimento.

8.4.3.8. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à
realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu
perfeito manuseio, quando for o caso.

8.5. Será permitido uma variação máxima de 5% (desvio padrão) nas medidas para mais ou para menos.



8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário
para a continuidade da mesma.

8.8.  O Pregoeiro poderá encaminhar,  por meio do sistema eletrônico,  contraproposta ao licitante que
apresentou  o  lance  mais  vantajoso,  com o  fim  de  negociar  a  obtenção  de  melhor  preço,  vedada  a
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.9. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.10. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.11. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.12. Para todos itens do certame deverá ser apresentado pela licitante vencedora, obrigatoriamente, os
seguintes documentos, sob pena de desclassificação.

8.12.1. Apresentar Catálogo, de cada produto cotado, em língua portuguesa, com nível de informação
suficiente para avaliação do Pregoeiro e sua Equipe, tendo como requisitos as condições indicadas no
Termo de Referência, com nível de informação suficiente para avaliação, demonstrando a adequação da
linha de móveis da empresa às especificações requeridas no Termo de Referência;

8.12.2. Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante e
ou licitante, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de
no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação.

8.12.3. Declaração de assistência técnica “in loco” apresentada em papel timbrado da licitante registrada e
com firma reconhecida em cartório, informando que prestará a devida assistência em até 48 horas após a
solicitação por escrito do solicitante.

8.12.4.  Apresentação  de  atestado  de  capacidade  técnica,  em nome da  licitante,  expedido  por  pessoa
jurídica de direito público ou privado, cujo item citado neste atestado corresponda tecnicamente de forma
igual ou similar ao item pretendido pela licitante,  na forma do artigo 30, §4º, da Lei nº 8.666/93. O
atestado deverá possuir informações suficientes para sua análise junto à equipe técnica e de apoio do
pregoeiro.

8.12.4.1.  Entende-se  como  compatível,  fornecimento  anterior  de  materiais  com  características
semelhantes aos respectivos grupos cotados, com quantidades não inferiores a 50% do total do Grupo 01,
02 e 03.

8.12.5 Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 240 horas conforme norma NBR
8094/1983 Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, com
avaliação conforme ABNT NBR 5841/1974 e ABNT NBR 5770/1984, com grau de enferrujamento de F0
e grau de empolamento de d0/t0 em corpos de prova que contenham uniões soldadas.

8.12.6.  Existem  ainda  documentos  obrigatórios  a  serem  apresentados,  específicos  para  cada  item
constante nas especificações dos itens no Termo de Referência – Anexo I do edital.

9. DA HABILITAÇÃO 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada  em primeiro  lugar,  o  Pregoeiro  verificará  o  eventual  descumprimento  das  condições  de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:



9.1.1. SICAF;

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

9.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

9.1.5.  A consulta  aos  cadastros  será realizada em nome da empresa licitante e  também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa,  a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição
de participação.

9.8.  Os  licitantes  deverão  apresentar  a  seguinte  documentação  relativa  à  Habilitação  Jurídica  e  à
Regularidade Fiscal e trabalhista, nas condições seguintes:

9.9. Habilitação jurídica: 

9.9.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

9.9.2.  Em  se  tratando  de  microempreendedor  individual  –  MEI:  Certificado  da  Condição  de
Microempreendedor  Individual  -  CCMEI,  cuja  aceitação  ficará  condicionada  à  verificação  da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.9.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,  devidamente  registrado  na  Junta  Comercial  da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.9.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.9.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou
pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa
ou  empresa  de  pequeno  porte,  segundo  determinado  pelo  Departamento  de  Registro  Empresarial  e
Integração – DREI; 

9.9.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

9.9.7. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou,
ainda, outros documentos definidos nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012.

9.9.8. No caso de produtor rural:  matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI,  que comprove a
qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009
(arts. 17 a 19 e 165).

9.9.10. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

9.9.11. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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9.100. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.10.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas,
conforme o caso;

9.12.3.  prova  de  regularidade  fiscal  perante  a  Fazenda  Nacional,  mediante  apresentação  de  certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

9.10.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.10.4.  prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justiça  do  Trabalho,  mediante  a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa,  nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.10.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

9.10.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 

9.10.7. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório,
deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual  do domicílio
ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 

9.10.8.  caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de
pequeno  porte  deverá  apresentar  toda  a  documentação  exigida  para  efeito  de  comprovação  de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.11. Qualificação econômico-financeira: 

9.11.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

9.11.2.  balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis  do  último  exercício  social,  já  exigíveis  e
apresentados  na  forma  da  lei,  que  comprovem a  boa  situação  financeira  da  empresa,  vedada  a  sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
9.11.3. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada
como microempresa  ou empresa  de  pequeno porte  a  apresentação  de  balanço  patrimonial  do  último
exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);

9.11.4. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

9.12. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de
Liquidez  Geral  (LG),  Solvência  Geral  (SG)  e  Liquidez  Corrente  (LC),  resultantes  da  aplicação  das
fórmulas:

LG =
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =
Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =
Ativo Circulante
Passivo Circulante



9.13. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um)
em qualquer  dos  índices  de  Liquidez  Geral  (LG),  Solvência  Geral  (SG)  e  Liquidez  Corrente  (LC),
deverão comprovar patrimônio líquido de 10 (dez) porcento do valor estimado da contratação ou item
pertinente .

9.14. As empresas deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de: 

9.14.1  Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos
compatíveis  com  o  objeto  desta  licitação,  ou  com  o  item  pertinente,  por  meio  da  apresentação  de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

9.14.1.1 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos
atestados apresentados.

9.15. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova
de  inscrição  nos  cadastros  de  contribuintes  estadual  e  municipal  e  (b)  da  apresentação  do  balanço
patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

9.16. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados
em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), no prazo de 02
(duas)  horas,  após  solicitação  do  Pregoeiro  no  sistema eletrônico.  Somente  mediante  autorização  do
Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por meio do e-
mail grl.ac.samp@planejamento.gov.br. Posteriormente, os documentos serão remetidos em original, por
qualquer  processo  de  cópia  reprográfica,  autenticada  por  tabelião  de  notas,  ou  por  servidor  da
Administração, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para
análise,  no  prazo  de  03  (três)  dias  úteis,  após  encerrado  o  prazo  para  o  encaminhamento  via
funcionalidade do sistema (upload), fac-símile (fax) ou e-mail.

9.17. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.

9.18. Em relação às licitantes cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, o
Pregoeiro  consultará  o  referido  Sistema  em  relação  à  habilitação  jurídica,  à  regularidade  fiscal  e
trabalhista, conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III,  da Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

9.19. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o
licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

9.19.1. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, ou na
hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo
de 02 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena
de  inabilitação,  ressalvado  o  disposto  quanto  à  comprovação  da  regularidade  fiscal  das  licitantes
qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC
nº 123, de 2006.

9.20. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas
as demais exigências do edital.

9.20.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.21.  Caso  a  proposta  mais  vantajosa  seja  ofertada  por  licitante  qualificada  como microempresa  ou
empresa  de  pequeno  porte,  e  uma  vez  constatada  a  existência  de  alguma  restrição  no  que  tange  à
regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do
vencedor,  comprovar a regularização.  O prazo poderá ser  prorrogado por igual  período, a  critério da
administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

mailto:grl.ac.samp@planejamento.gov.br


9.22.  A não-regularização  fiscal  no  prazo  previsto  no  subitem  anterior  acarretará  a  inabilitação  do
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública.

9.23. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá
a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.24. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.25. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.

9.26. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

10. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

10.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

10.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da
sessão  pública  precedente  ou  em que seja  anulada  a  própria  sessão  pública,  situação  em que  serão
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

10.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do
art.  43,  §1º  da  LC  nº  123/2006.  Nessas  hipóteses,  serão  adotados  os  procedimentos  imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

10.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

10.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de
acordo com a fase do procedimento licitatório.

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas)
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

11.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal, conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para
fins de pagamento.
11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

11.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, vinculam a Contratada.

12. DOS RECURSOS

12.1.  Declarado  o  vencedor  e  decorrida  a  fase  de  regularização  fiscal  da  licitante  qualificada  como
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta
minutos,  para  que  qualquer  licitante  manifeste  a  intenção  de  recorrer,  de  forma  motivada,  isto  é,
indicando  contra  qual(is)  decisão(ões)  pretende recorrer  e  por  quais  motivos,  em campo próprio  do
sistema.

12.2.  Havendo quem se  manifeste,  caberá  ao  Pregoeiro  verificar  a  tempestividade  e  a  existência  de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.



12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições
de admissibilidade do recurso.

12.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência
desse direito. 

12.2.3.  Uma vez  admitido  o  recurso,  o  recorrente  terá,  a  partir  de  então,  o  prazo  de  três  dias  para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo,  apresentarem  contrarrazões  também  pelo  sistema  eletrônico,  em  outros  três  dias,  que
começarão  a  contar  do  término  do  prazo  do  recorrente,  sendo-lhes  assegurada  vista  imediata  dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante
neste Edital.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não
haja  interposição  de  recurso,  ou  pela  autoridade  competente,  após  a  regular  decisão  dos  recursos
apresentados.

13.2.  Após  a  fase  recursal,  constatada  a  regularidade  dos  atos  praticados,  a  autoridade  competente
homologará o procedimento licitatório. 

14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, contados a
partir  da  data de  sua convocação,  para assinar  a  Ata de  Registro  de Preços,  cujo prazo de  validade
encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital. 

14.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da
Ata  de  Registro  de  Preços,  a  Administração  poderá  encaminhá-la  para  assinatura,  mediante
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no
prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.

14.3. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os
itens  constantes  no  Termo de  Referência,  com a  indicação  do  licitante  vencedor,  a  descrição  do(s)
item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

14.3.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou
serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o
percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art.
3º da Lei nº 8.666, de 1993;

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado para
assinar  o  Termo  de  Contrato  ou  aceitar/retirar  o  instrumento  equivalente  (Nota  de  Empenho/Carta
Contrato/Autorização). O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze)meses contados da assinatura do
instrumento prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 

15.2. Previamente à contratação, a Administração promotora da licitação realizará consulta ao SICAF
para identificar eventual proibição da licitante adjudicatária de contratar com o Poder Público.



15.2.1. A adjudicatária terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação,
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.2.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo
para assinatura ou aceite,  mediante correspondência postal  com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrônico, para que seja assinado/retirado no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento. 

15.3.  O prazo previsto no subitem anterior  poderá ser  prorrogado,  por igual  período,  por solicitação
justificada do fornecedor registrado e aceita pela Administração.

15.4. Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração
realizará consulta “on line” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados –
CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.

15.4.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação
perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no
edital e anexos.

16. DO PREÇO

16.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.

16.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às
disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

17. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de
Referência.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

19. DO PAGAMENTO

19.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da data final
do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e
conta corrente indicados pelo contratado.

19.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso
II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da
data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

19.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na
nota fiscal apresentada.

19.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda,  circunstância  que  impeça  a  liquidação  da  despesa,  como,  por  exemplo,  obrigação  financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após
a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

19.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.



19.6.  Antes  de  cada  pagamento  à  contratada,  será  realizada  consulta  ao  SICAF  para  verificar  a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

19.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

19.8.  Não  havendo regularização  ou  sendo  a  defesa  considerada  improcedente,  a  contratante  deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal  quanto à inadimplência da
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  

19.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 

19.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se
decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.  

19.11.  Somente por motivo de economicidade,  segurança nacional ou outro interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será
rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.

19.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

19.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº
123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele
regime.  No entanto,  o  pagamento ficará  condicionado à  apresentação  de  comprovação,  por  meio de
documento  oficial,  de  que  faz  jus  ao  tratamento  tributário  favorecido  previsto  na  referida  Lei
Complementar.

19.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de
alguma  forma,  para  tanto,  fica  convencionado  que  a  taxa  de  compensação  financeira  devida  pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)
I
=

( 6 / 100 ) I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%365

20. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

20.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da
proposta do licitante mais bem classificado.

20.1.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em
relação ao licitante melhor classificado.

20.2. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante
vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a
fase competitiva.



20.3.  Esta  ordem de  classificação  dos  licitantes  registrados  deverá  ser  respeitada  nas  contratações  e
somente  será  utilizada  acaso  o  melhor  colocado  no  certame  não  assine  a  ata  ou  tenha  seu  registro
cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que: 

20.1.1 não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da proposta,
não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de
preços;

20.1.2. apresentar documentação falsa;

20.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

20.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;

20.1.5. não mantiver a proposta;

20.1.6. cometer fraude fiscal;

20.1.7. comportar-se de modo inidôneo;

20.1.8. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação,  quanto ao  enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os  licitantes,  em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

20.1.9. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

20.1.10. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta
do licitante;

20.1.11. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de
até cinco anos;

20.1.12. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

20.1.13. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará  o  contraditório e  a  ampla  defesa  ao  licitante/adjudicatário,  observando-se  o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

20.1.14.  A autoridade  competente,  na aplicação das  sanções,  levará em consideração  a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o
princípio da proporcionalidade,

20.1.15. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.1.16.  As  sanções  por  atos  praticados  no  decorrer  da  contratação  estão  previstas  no  Termo  de
Referência.

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá impugnar este Edital.



21.2.  A  impugnação  poderá  ser  realizada  por  forma  eletrônica,  pelo  e-mail
grl.ac.samp@planejamento.gov.br ou  por  petição  dirigida  ou  protocolada  no  endereço:Rua  Benjamin
Constant, nº 1088, Bairro Cadeia Velha, Rio Branco-AC, Cep. 69.900-062, Setor de Recursos Logísticos.
Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

21.3. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

21.4.  Os  pedidos  de  esclarecimentos  referentes  a  este  processo  licitatório  deverão  ser  enviados  ao
Pregoeiro,  até  03  (três)  dias  úteis  anteriores  à  data  designada  para  abertura  da  sessão  pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

21.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

21.6. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos
autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente,
no  mesmo  horário  anteriormente  estabelecido,  desde  que  não  haja  comunicação  em contrário,  pelo
Pregoeiro.  

22.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem  a  substância  das  propostas,  dos  documentos  e  sua  validade  jurídica,  mediante  despacho
fundamentado,  registrado em ata e acessível  a todos,  atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.

22.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

22.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia,
a finalidade e a segurança da contratação.

22.5.  Os  licitantes  assumem  todos  os  custos  de  preparação  e  apresentação  de  suas  propostas  e  a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução
ou do resultado do processo licitatório.

22.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

22.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público.

22.8.  Em caso de divergência entre  disposições deste Edital  e  de  seus anexos ou demais  peças  que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

22.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico comprasgovernamentais.gov.br, e
também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço: Rua Benjamin Constant, nº 1088, Bairro Cadeia
Velha,  Rio Branco-AC, Cep.  69.900-062,  nos dias  úteis,  no horário das  08:00 horas  às  16:30 horas,
mesmo  endereço  e  período  no  qual  os  autos  do  processo  administrativo  permanecerão  com  vista
franqueada aos interessados.

22.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

22.10.1 ANEXO I - Termo de Referência;
22.10.2 ANEXO II – Ata de Registro de Preços;
22.10.3 ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato;
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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
SECRETARIA EXECUTIVA

SUBSECRETARIA  DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MP NO ESTADO DO ACRE

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
Sistema de Registro de Preços

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2017

(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05.503.000525/2017-54)

1. DO OBJETO

1.1. Eventual aquisição de mobiliários diversos, cadeiras,  poltronas,  assentos em geral, divisórias, em
proveito da Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento no Acre, Procuradoria da
Fazenda Nacional no Estado do Acre, Superintendência do Patrimônio da União no Acre e Controladoria
Geral  da  União  no  Acre,  conforme  condições,  quantidades,  exigências  e  estimativas,  inclusive  as
encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes (quando for o caso), estabelecidas neste instrumento:

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Em sua grande maioria os mobiliários disponíveis para o trabalho dos servidores, em especial nas
Regionais e Unidades Avançadas, em razão do desgaste natural dos bens provocado pelo tempo de uso,
necessitam ser substituídos e adequados à modernidade natural do tempo.

2.2. Nesse sentido, buscando dar continuidade ao processo de modernização e a reposição de bens que ao
longo  dos  anos  foram colocados  em disponibilidade  por  deterioração  visando  a  atender  à  crescente
demanda dos trabalhos da Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento no Acre
baseado na falta de mobiliário, o Setor de Patrimônio, propõe à aquisição de mobiliários que permitam
maior conforto e  condições de trabalho para os  servidores  da Superintendência de Administração do
Ministério do Planejamento no Acre, tendo em vista a não aquisição em processos anteriores devido a
contenção de recursos.

2.3.  O  quantitativo  definido  neste  Termo  tem por  base  a  quantidade  de  servidores  e  prestadores  de
serviços que atendem ao órgão, em todo o território nacional, que por intermédio de um único processo de
aquisição,  através  do  Sistema de  Registro  de  Preços,  permite  além do ganho  de  tempo e  economia
processual,  a  padronização  dos  ambientes  da  Superintendência  de  Administração  do  Ministério  do
Planejamento no Acre, buscado há tempos pela Diretoria de Gestão Administrativa.

2.4. A Lei nº 8.666/93, que trata da matéria, quando trata de compras em seu Artigo 15, expressa sempre
que  possível,  deve  atender  o  princípio  da  padronização,  que  imponha  compatibilidade  técnica  e  de
desempenho,  observadas,  quando  for  o  caso,  as  condições  de  manutenção,  assistência  técnica  e  as
garantias oferecidas.

2.5.  Em todas as  aquisições,  acreditamos ser imperativa a aplicação deste princípio,  em especial  nas
aquisições  de  mobiliários  a  exemplo  de  diversos  órgãos  e  empresas  públicas  (INSS,  BANCO  DO
BRASIL, CEF, e outros) que adotam padronização em suas dependências, tudo com o objetivo de evitar
aquisições  de  bens  diferentes  nos  seus  elementos  componentes,  na  qualidade,  na  produtividade,  na
durabilidade, em respeito à historicidade das aquisições, como é o caso em tela.



2.6.  O  tipo  de  licitação  deverá  ser  global,  a  fim  de  não  ocorrer  variações  de  tonalidades,
incompatibilidade entre os produtos, evitando assim que seja inviabilizada a montagem final do produto,
uma vez que o projeto ora apresentado permitirá a utilização de mobiliários em separado ou mediante
montagem de estações de trabalho, necessitando para tanto a junção de itens constantes no projeto.

2.7. Assim, fora adotado o Sistema de Registro e Preços, de forma a atender a aquisição dos bens para
atender a mais de um órgão e suas freqüentes aquisições, e, por tratar-se de atividade de investimento, o
que se almeja para este  caso é a  plena execução do interesse público,  pautado pela idéia da ofertar
melhores condições de trabalho aos seus servidores, produzindo indiscutível economia ao Erário.

2.8.  Não fora  fixada cota  reservada  de  acordo  com o Decreto  nº  8.538,  de  2015,  tendo em vista  o
tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e as empresas de pequeno porte não ser
vantajoso para a administração pública, com risco de causar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto
a  ser  contratado,  haja  vista  a  padronização  dos  objetos,  que  impõe  compatibilidade  técnica  e  de
desempenho, bem como condições de manutenção, assistência técnica e as garantias desejadas.

3. FUNDAMENTAÇÃO

3.1. Em cumprimento ao artigo 7º inciso I, c/c o artigo 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, atualizada e consolidada pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, pela Lei º 9.854, de 27 de
outubro de 1999, pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2003, e pela Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de
2004, é elaborado o Termo de Referência, para que seja efetuada a contratação de empresa especializada
nos serviços descritos.

4. NORMAS TÉCNICAS / AGRUPAMENTO

4.1. Buscando a qualidade e excelência na aquisição vislumbramos alguns aspectos técnicos essenciais
para a busca de um objeto com melhor qualidade, durabilidade, rentabilidade, além de qualidade de saúde
dos usuários dos produtos (ergonomia), não se esquecendo dos preceitos de sustentabilidade ambiental.
Importante destacar que a opção mais barata não se traduz em aquisição eficiente, conforme orientação do
TCU em publicação vigente.(vide: Licitações e contratos : orientações e jurisprudência do TCU / Tribunal
de Contas da União. – 4. ed. rev., atual. e ampl. – Brasília : TCU, Secretária-geral da Presidência : Senado
Federal, Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2010). Nesse sentido, cumpre ressaltar que a
exigência de cumprimento às normas expedidas pela ABNT é largamente admitida na jurisprudência do
TCU, conforme passagens abaixo transcritas: 

“Sobre o tema, a jurisprudência do TCU é firme no sentido de que a
certificação de produto em relação à determinada norma constitui
exigência  afeta  ao  poder  discricionário  do  Administrador[...],
devendo ser aceitos os certificados emitidos por qualquer entidade
acreditada  pelo  Instituto  Nacional  de  Metrologia,  Normalização  e
Qualidade Industrial (Inmetro) para tal. Importa mencionar, porém, o
tratamento  discricionário  que  esta  Corte  de  Contas  conferiu  à
exigência  de  determinada  norma  como  critério  de  qualificação
técnica,  atribuindo  ao  administrador  a  faculdade  de  exigir  a  sua
aplicação  nas  licitações  de  sua  responsabilidade,  desde  que  o
processo  licitatório  se  faça  acompanhar  de  parecer  técnico
devidamente  justificado,  que  evidencie  a  aplicação  de  norma,  em
especial, nos casos em que a aplicação desse regramento reduza a
competitividade  do  certame  (Acórdãos  TCU-Plenário  1.608/2006,
2.392/2006,  555/2008,  1.846/2010  e  1687/2013).  ...As  normas
técnicas preveem requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos
para  o  mobiliário  a  ser  adquirido  (mesas,  estações  de  trabalho  e
armários),  a  fim  de  que  seus  usuários,  no  desempenho  de  suas
funções,  possam  contar  com  padrões  mínimos  de  qualidade  e
segurança......Objetivou garantir um padrão de qualidade e assegurar
perfeito  funcionamento  do  mobiliário,  com  comprovação  de
estabilidade, ergonomia, resistência e durabilidade dos itens a serem
adquiridos.  Cabe  à  administração  exigir  qualidade  em  seus
fornecimentos, com vistas a evitar desperdício de dinheiro público.
Essa exigência atende ao interesse público e não se mostra desmedida
ou desarrazoada... ...incumbe à Administração estipular os requisitos



mínimos  de  qualidade  e  desempenhos  dos  bens,  serviços  e  obras
contratados.  Incumbe,  contudo,  justificar  que  a  observância  das
normas técnicas é garantia essencial ao atendimento de um padrão
mínimo de qualidade do mobiliário a ser adquirido...Jurisprudência
precedente  mencionada:  Acórdão  5.260/2011-1ª  Câmara.  Acórdão
861/2013-Plenário,  TC  006.719/2013-9,  relatora  Ministra  Ana
Arraes, DOU 10.4.2013”

4.2. Por outro lado, também deve ser considerado que a certificação de acordo com as normas técnicas
expedidas pela ABNT é usual entre as atuantes no mercado mobiliário corporativo que possuem nível de
estrutura e organização esperado das empresas que desempenham objeto de magnitude semelhante ao
pretendido pela Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento no Acre, mesmo que
agrupados em lotes. Cito outra jurisprudência sobre o assunto:

É lícito o agrupamentos em lotes  de itens a serem adquiridos por
meio de pregão, desde que possuam mesma natureza e que guardem
relação entre si - Representação sobre Pregão Eletrônico 01/2013 da
Advocacia-Geral da União no Rio de Janeiro. Entre os quesitos do
edital,  destaque-se  o  que  estabeleceu  o  agrupamento  dos  itens  de
mobiliários  (estações  de  trabalho,  mesas  diversas,  gaveteiros,
armários  variados  e  estantes)  em  lotes.  Argumentou  a  autora  da
representação que a licitação por lote, em que os componentes sejam
“elementos díspares entre si”, afrontaria o disposto no art. 3°, caput
e § 1°, da Lei 8.666/1993, c.c. art. 5°, caput e parágrafo único, do
Decreto 5.450/2005, assim como a orientação contida na Súmula 247
TCU, na medida em que impediria um maior número de empresas de
participar do certame, pois muitas delas seriam capazes de ofertar
apenas alguns itens e não outros. A relatora, no entanto, ao endossar
o exame empreendido pela unidade técnica a respeito dessa questão,
considerou  pertinente  a  justificativa  de  que  tal  medida  visou  à
“padronização do design e do acabamento dos diversos móveis que
comporão os ambientes da AGU” e objetivou “garantir um mínimo
de estética e identidade visual apropriada, por lote e localidade, já
que os itens fazem parte de um conjunto que deverá ser harmônico
entre  si”.  E  de  que  se  buscou  evitar  o  aumento  do  número  de
fornecedores, com o intuito de “preservar o máximo possível a rotina
das  unidades,  que  são  afetadas  por  eventuais  descompassos  no
fornecimento dos produtos por diferentes fornecedores”. Acrescentou
que “lidar com um único fornecedor diminui o custo administrativo
de gerenciamento de todo o processo de contratação: fornecimento,
vida útil do móvel e garantias dos produtos”. ...As normas técnicas
supracitadas  preveem  requisitos  mecânicos,  de  segurança  e
ergonômicos para o mobiliário a ser adquirido (mesas, estações de
trabalho e armários), a fim de que seus usuários, no desempenho de
suas funções,  possam contar com padrões mínimos de qualidade e
segurança...  ...Objetivou  garantir  um  padrão  de  qualidade  e
assegurar perfeito funcionamento do mobiliário,  com comprovação
de  estabilidade,  ergonomia,  resistência  e  durabilidade  dos  itens  a
serem adquiridos.  Cabe à  administração exigir  qualidade  em seus
fornecimentos,  com vistas a evitar desperdício de dinheiro público.
Essa exigência atende ao interesse público e não se mostra desmedida
ou desarrazoada... ...incumbe à Administração estipular os requisitos
mínimos  de  qualidade  e  desempenhos  dos  bens,  serviços  e  obras
contratados.  Incumbe,  contudo,  justificar  que  a  observância  das
normas técnicas é garantia essencial ao atendimento de um padrão
mínimo de qualidade do mobiliário a ser adquirido... Jurisprudência
precedente  mencionada:  Acórdão  5.260/2011-1ª  Câmara.  Acórdão
861/2013-Plenário,  TC  006.719/2013-9,  relatora  Ministra  Ana
Arraes, DOU 10.4.2013.

4.3. Por fim, considerando todo o trabalho de estipulação dos quantitativos e características técnicas por
parte da Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento no Acre, foram agrupados os
itens considerando-se aspectos de ambientes de trabalhos correspondentes, além de atender ao Princípio



da  compatibilidade  técnica  e  de  desempenho,  observadas,  quando  for  o  caso,  as  condições  de
manutenção, assistência técnica e garantia oferecida. 

4.4. O agrupamento também visou tornar mais eficiente o processo de aquisição do registro de preços,
para evitar emissão de empenhos com valores ínfimos, e assim, proporcionar um processo mais eficaz e
econômico. Cabe lembra que o agrupamento de itens torna o preço mais atraente e compensatório em
termos logísticos ao fornecedor, fomenta a disputa e amplia o número de interessados na licitação; e,
finalmente,  considerando  que  este  procedimento  atende  aos  princípios  que  norteiam  as  aquisições
públicas de bens e serviços e esta prática visa adquirir o melhor pelo menor preço, dentro de uma possível
e maior aproximação da padronização fica plenamente justificado o agrupamento de itens específicos.

5. QUANTO À SUSTENTABILIDADE

5.1.  Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará
também os critérios elencados na Instrução Normativa n° 01/2010 do MPOG e no art. 4º do Decreto nº
7.746/2012, de que os materiais apresentem, na medida do possível, as diretrizes sustentáveis de: menor
impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; preferência dos materiais, tecnologia e
matérias-primas de origem local; maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra. Utilizar
matéria-prima com produtos sustentáveis (tintas,  vernize e adesivos à base de água ou óleo vegetal);
seguindo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), obedecendo as seguintes ações: evitar, reduzir,
reutilizar,  reciclar,  incinerar  com recuperação  energética  e,  realizar  a  disposição  final  adequada  dos
rejeitos. 

6. Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) participante(s)

6.1 Itens, quantidades máximas e preços máximos órgão gerenciador/clientes, com local de entrega na Av.
Benjamim Constant, nº 1088, Bairro Cadeia Velha - Rio Branco-AC:

GRUPO 01 - PAINEIS DIVISÓRIOS PISO TETO
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE Vlr Un Vlr Total

1

Painel divisório cego total, liso ou madeirado (cor a definir), MDP de
18mm  revestido  em  ambos  os  lados  modulado  nas  dimensões  de
900mm,  bordas  em  fita  de  PVC de  1mm de  espessura  no  mesmo
padrão do laminado. Painéis com placas de saque frontal individual e
distanciamento entre placas de 10mm (horizontal e vertical). Módulo
com espessura de 76mm.  

M2 400 937,00 374.800,00

2

Painel divisório cega com bandeira superior, liso ou madeirado (cor a
definir), MDP de 18mm revestido em ambos os lados modulado nas
dimensões de 900mm, bordas em fita de PVC de 1mm de espessura no
mesmo  padrão  do  laminado.  Painéis  com  placas  de  saque  frontal
individual  e  distanciamento  entre  placas  de  10mm  (horizontal  e
vertical). Módulo com espessura de 76mm. 

M2 300 987,00 296.100,00

3

Painel  divisória  cega  paginada  em  três,  liso  ou  madeirado  (cor  a
definir), MDP de 18mm revestido em ambos os lados modulado nas
dimensões de 900mm, bordas em fita de PVC de 1mm de espessura no
mesmo  padrão  do  laminado.  Painéis  com  placas  de  saque  frontal
individual  e  distanciamento  entre  placas  de  10mm  (horizontal  e
vertical). Módulo com espessura de 76mm.

M2 250 957,00 239.250,00

4

Painel  divisória  cega  paginada  em cinco,  liso  ou  madeirado  (cor  a
definir), MDP de 18mm revestido em ambos os lados modulado nas
dimensões de 900mm a 1200mm, bordas em fita de PVC de 1mm de
espessura no mesmo padrão do laminado. Painéis com placas de saque
frontal individual e distanciamento entre placas de 10mm (horizontal e
vertical) Módulo com espessura de 76mm.  

M2 250 1.102,00 275.500,00

5 Lambri  cego total, liso ou madeirado (cor a definir), MDP de 18mm
revestido em ambos os lados modulado nas dimensões de 900mm ,
bordas em fita de PVC de 1mm de espessura no mesmo padrão do
laminado.  Painéis  com  placas  de  saque  frontal  individual  e

M2 250 562,00 140.500,00



distanciamento entre placas de 10mm (horizontal e vertical). Módulo
com espessura de 58mm.  

6

Lambri  cego com bandeira superior cega, liso ou madeirado (cor a
definir), MDP de 18mm revestido em ambos os lados modulado nas
dimensões de 900mm, bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura
no mesmo padrão do laminado. Painéis com placas de saque frontal
individual  e  distanciamento  entre  placas  de  10mm  (horizontal  e
vertical). Módulo com espessura de 58mm.    

M2 250 592,20 148.050,00

7

Lambri  cego paginado em três, liso ou madeirado (cor a definir), MDP
de 18mm revestido em ambos os lados modulado nas dimensões de
900mm,  bordas  em  fita  de  PVC  de  1mm  de  espessura  no  mesmo
padrão do laminado. Painéis com placas de saque frontal individual e
distanciamento entre placas de 10mm (horizontal e vertical). Módulo
com espessura de 58mm. 

M2 150 574,00 86.100,00

8

Lambri  cego paginado em cinco,  liso ou madeirado (cor a  definir),
MDP de 18mm revestido em ambos os lados modulado nas dimensões
de 900mm a 1200mm, bordas em fita de PVC de 1mm de espessura no
mesmo  padrão  do  laminado.  Painéis  com  placas  de  saque  frontal
individual  e  distanciamento  entre  placas  de  10mm  (horizontal  e
vertical). Módulo com espessura de 58mm. 

M2 150 661,00 99.150,00

9

Painel ½ cego ½ vidro único. MDP liso ou madeirado (cor a definir),
de 18mm revestido em ambos os lados modulado nas dimensões de
900mm,  bordas  em  fita  de  PVC  de  1mm  de  espessura  no  mesmo
padrão do laminado. Painéis com placas de saque frontal individual e
distanciamento entre placas de 10mm (horizontal e vertical). 1 vidro de
6mm,  requadro  de  alumínio  anodizado  natural  fosco.  Módulo  com
espessura de  76mm . 

M2 150 1.035,00 155.250,00

10

Painel  ½  cego  ½  vidro  único  com  bandeira  cega.  MDP  liso  ou
madeirado  (cor  a  definir),  de  18mm revestido  em  ambos  os  lados
modulado nas dimensões de 900mm, bordas em fita de PVC de 1mm
de espessura no mesmo padrão do laminado. Painéis com placas de
saque  frontal  individual  e  distanciamento  entre  placas  de  10mm
(horizontal  e  vertical).  01  vidro  de  6mm,  requadro  de  alumínio
anodizado natural fosco. Módulo com espessura de 76mm. 

M2 250 1.013,00 253.250,00

11

Painel ½ cego ½ vidro duplo. MDP liso ou madeirado (cor a definir),
de 18mm revestido em ambos os lados modulado nas dimensões de
900mm,  bordas  em  fita  de  PVC  de  1mm  de  espessura  no  mesmo
padrão do laminado. Painéis com placas de saque frontal individual e
distanciamento entre placas de 10mm (horizontal e vertical). 02 vidros
de 6mm, requadro de alumínio anodizado natural fosco. Módulo com
espessura de 76mm.

M2 400 1.199,00 479.600,00

12
Painel de vidro total único piso teto. 01 vidro de 6mm, requadro de
alumínio anodizado natural fosco. Módulo com espessura de 76mm.

M2 100 1.112,00 111.200,00

13
Painel de vidro total duplo piso teto. 02 vidros de 6mm, requadro de
alumínio anodizado natural fosco. Módulo com espessura de 76mm.

M2 100 1.368,00 136.800,00

14

Painel  ½  cego  ½  vidro  único  com  bandeira  cega.  MDP  liso  ou
madeirado  (cor  a  definir),  de  9mm  revestido  em  ambos  os  lados
modulado nas dimensões de 900mm sem a necessidade de bordas em
fita de PVC para acabamento. 01 vidro de 4mm cristal, requadro de
alumínio  anodizado  natural  fosco.  Painéis  com  placas  duplas  de
fechamento encaixilhados na estrutura e quadros de vidro com saque
frontal por intermédio de clipe nivelador.  Módulo com espessura de
46mm.

M2 300 1.134,00 340.200,00

15 Painel divisória cega com bandeira superior. MDP liso ou madeirado
(cor a definir), de 9mm revestido em ambos os lados modulado nas
dimensões de 900mm, sem necessidade de bordas em fita de PVC para
acabamento. Painéis com placas duplas de fechamento encaixilhado na

M2 500 493,00 246.500,00



estrutura. Módulo com espessura de 46mm.

16

Painel  ½  cego  ½  vidro  duplo  com  bandeira  cega.  MDP  liso  ou
madeirado  (cor  a  definir),  de  9mm  revestido  em  ambos  os  lados
modulado nas dimensões de 900mm sem a necessidade de bordas em
fita de PVC para acabamento. 02 vidros de 4mm cristal, requadro de
alumínio  anodizado  natural  fosco.  Painéis  com  placas  duplas  de
fechamento encaixilhados na estrutura e quadros de vidro com saque
frontal por intermédio de clipe nivelador. Módulo com espessura de
46mm.

M2 300 567,00 170.100,00

17

Porta com folha única,  37mm de espessura,  cega  piso teto ou com
bandeira  cega.  Folha  em  MDP liso  ou  madeirado  (cor  a  definir),
revestido em ambos os lados, espessura de 6mm, prensada na chapa de
MDF de  25mm.  Bandeira  externa  de  saque  frontal,   MDP liso  ou
madeirado  (cor  a  definir),  de  18mm revestido  em ambos  os  lados.
Folha  e  Bandeira  de  porta  modulados  nas  dimensões  de  900mm,
bordas em fita de PVC de 1mm de espessura no mesmo padrão do
laminado Fechadura para trafego intenso, tipo 1 obedecendo as normas
ABNT.  Dobradiça  de  alumínio  conforme  especificação  técnica.
Batentes com espessura de 76mm.

UND 30 3.142,00 94.260,00

18

Porta com folha única,  37mm de espessura,  cega  piso teto ou com
bandeira  cega.    Folha  em MDP liso ou madeirado (cor a  definir),
revestido em ambos os lados, espessura de 6mm, prensada na chapa de
MDF de  25mm.  MDP liso  ou  madeirado  (cor  a  definir),  de  9mm
revestido em ambos os lados. Folha e Bandeira de porta modulados nas
dimensões de 900mm, bordas em fita de PVC de 1mm de  espessura
no mesmo padrão do laminado Fechadura para trafego intenso, tipo 1
obedecendo  as  normas  ABNT.  Dobradiça  de  alumínio  conforme
especificação técnica. Batentes com espessura de 46mm. 

UND 25 3.098,00 77.450,00

19

Porta  com  folha  única  de  correr,  37mm  de  espessura,  cega  com
bandeira cega externa do batente. Folha em MDP liso ou madeirado
(cor  a  definir),  revestido  em  ambos  os  lados,  espessura  de  6mm,
prensada  na  chapa  de  MDF  de  25mm.  Bandeira  externa  de  saque
frontal,  MDP liso ou madeirado (cor a definir), de 18mm revestido em
ambos os lados. Folha e Bandeira de porta modulados nas dimensões
de 900mm, bordas em fita de PVC de 1mm de  espessura no mesmo
padrão do laminado Fechadura do tipo bico de papagaio 222N CRA La
Fonte.  Puxador:  H=600mm  CRA.  Trilho  de  correr  modelo  U21-
412100  –  Ducasse,  conforme  especificação  técnica.   Batentes  com
espessura de 76mm.

UND 05 4.276,00 21.380,00

20
Conjunto de divisórias com porta para confecção de cabines sanitárias
em material fenólico para uso em sanitários e áreas correlatas, com alta
resistência  a  água.  Os  painéis  são  compostos  com  resina  natural
plástica  (fenólico),  revestida  em  laminado  melamínico  de  alta,
estrutura em aço inox ou alumínio. Estrutura: totalmente composta por
perfis de Aço inoxidável AISI 304L tubular ou alumínio, diâmetro de
21,3mm compondo a  estrutura  para  divisão  central  com rosetas  de
fixação  à  parede  em nylon,  suporte  e  pés  centrais  com sistema  de
regulagem, suporte e pés laterais, perfis de união lateral para angulação
de  90°  com  1800x25X25mm  possibilitando  instalação  de  portas  e
união de outros painéis, e perfil tipo U de acabamento junto a parede e
a  painéis  com  1800x25x13x25mm.  Painéis:  placa  única  para
fechamento com 13mm espessura por 1.850mm de altura, compostos
de substâncias naturais nas quais obtém a produção de resina plástica
de  alta  resistência  inclusive  água (fenólico),  revestida  em laminado
melaminico.  Portas:  placa  única  de  fechamento  com  13mm  de
espessura  compostos  de  substâncias  naturais  nas  quais  obtêm  a
produção de resina plástica de alta, revestida em laminado melaminico,
fechadura 90x55mm, além de uma boneca lateral fixa com perfil U de

M2 30 1.098,00 32.940,00



acabamento  com  1800x25x13x25mm  para  complemento  do
fechamento e instalação de roseta en inox AISI 316L.

21

Manta de La de Pet, para instalação no interior da divisórias, com alto
desempenho  termo-  acústico,  produzido  através  de  matéria  prima
reciclada,  fibra  de  PET  (garrafas  PET),  e  sem  adição  de  resinas.
Antialérgico,  antimofo,  100%  RECICLÁVEL  e  eco  sustentável.
Densidade superficial aproximada: 0,6Kg/m², espessura de 50mm. 

M2 500 500,00 250.000,00

22

Fornecimento e instalação de persiana horizontal em alumínio 16mm,
composta de laminas horizontais em chapa de alumínio, montadas em
mecanismo superior com catraca e sistema de eixo central ligado a um
comando giratório (BOTÃO) interligado por sistema de cabo de aço
que permite acionamento e deslocamento horizontal com giro de 180º
(TAL MECANISMO  NÃO  DEVE  PERMITIR  RECOLHIMENTO
HORIZONTAL DO CONJUNTO). 

M2 400 450,00 180.000,00

23
Desmontagem  e  montagem  das  divisórias,  sem  fornecimento  de
material, para mudança de layout das divisórias já existentes.

M2 1200 180,00 216.000,00

24
Fornecimento  e  Aplicação  de  película  listrada,  jateada  ou  vinílico
(personalizada) nos vidros conforme especificação.  

M2 220 270,00 59.400,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS PARA AS DIVISÓRIAS:

Fornecimento e  instalação para  painel  divisório piso teto total  com espessura de  76mm. Painéis
totalmente  cegos  até  o  teto  para  pé  direito  até  2.700mm ou com painéis  cegos  até  2.100mm e
bandeira superior até o teto. Para medidas superiores a 2.700mm obrigatoriamente o painel deverá ser
composto com bandeira superior  de igual  especificação  dos painéis  cegos e unido por perfil  de
segmentação.  Modulações  padrões  de  900mm  proporcionando  uniformidade  no  tamanho  dos
módulos e composição das paredes. Estrutura composta de montante vertical em alumínio extrudado
com liga e tempera 6063-T5 em perfil tubular com 3 cavidades para alojamento de borracha EPDM
para auxiliar no sistema acústico do conjunto, cavidades internas e rebaixo lateral para encaixe e
fixação de clipe com nivelador confeccionado em PP de alta resistência para estruturação dos painéis,
tendo um espaçamento na vertical de 10mm entre módulos onde receberão acabamentos em perfil de
PVC rígido na cor cinza com abas flexíveis, dimensão de 41x30mm peso de 0,610kg/ml e espessura
de  1,2mm.  O sistema  também deverá  oferecer  a  possibilidade  de  estruturação  dos  painéis  que
poderão ser intercambiáveis, além do sistema de junta seca, eliminando assim o espaço de 10mm
entre módulos. Guia de piso e teto em perfil liso com formato em U fixado por meio de buchas e
parafuso 4,2x25mm no piso e no teto,  com a finalidade de encaixar os montantes verticais para
fixação de painéis espessura de 1,2mm, dimensões 43,4x34mm e peso de 0,398kg/ml. Conector de
Parede em Perfil de alumínio extrudado com liga e tempera 6063-T5 com formato em U fixado por
meio  de  buchas  na  parede,  piso  ou  teto  com a  finalidade  de  iniciar  uma  parede  de  divisória  e
proporcionar encaixe ao montantes verticais, espessura de 1,2mm, dimensões 43,4x34mm e peso de
0,398kg/ml. Neste conector é utilizado guia interna de ajuste, para auxilio de nivelamento de parede.
Perfil de paginação composto em chapa de alumínio com encaixe em ambas as extremidades para ser
fixada nas placas cegas ou quadros de vidros visando à segmentação dos painéis ou composição de
módulos  com  bandeiras  superiores.  Dimensões  36x9,7mm  e  peso  de  0,316Kg/ml.  Perfil  de
Acabamento tubular em alumínio extrudado com liga e tempera 6063-T5 em formato arredondado
para  acabamentos  horizontais  e  verticais  de  paredes  divisórias  quando  não  são  finalizados  em
paredes,  espessura  1,2mm,  dimensões  de  76,0x30,0mm  e  peso  de  0,624Kg/ml.  Colunas
confeccionadas  em  alumínio  extrudado  com  liga  e  tempera  6063-T5  tubulares  com  design
arredondados  permitindo  composições  90°,  além de  paredes  em L,  composto  por  três  e  quatro
paredes,  espessura de 1,5mm com dimensões de 84,6x84,6mm e peso de 1,277kg/ml  na  qual  o
sistema de junta seca quando solicitado dispensa a utilização deste perfil.  Rodapé opcional com
perfis confeccionados em alumínio extrudado liga e tempera 6063-T5, sendo opcionais no sistema e

Painel Divisório Piso Teto Total com ou sem Bandeira Superior e Paginada  - Itens (1.2.3.4)



conforme necessidade para passagem de fiação, composto por uma calha de piso com dimensões de
65x20mm, espessura  de  1,2mm e peso de 0,460Kg/ml e capa  de  fechamento frontal  fixado por
sistema de encaixe medindo 49,6x36mm, espessura de 1,2mm e peso de 0,307Kg/ml permitindo a
passagem de cabos para elétrica, lógica e telefonia. No sistema de junta seca não será considerado a
utilização de rodapé. Junta acústica em perfil de PVC rígido na cor cinza com abas flexíveis utilizado
para  acabamento  entre  os  espaçamentos  de  união  dos  painéis  com  10mm,  melhorando  o
preenchimento de frestas e resultados acústicos. Sistema de fixação dos painéis (placas ou quadros de
vidro) nos montantes é através de clipe em polipropileno injetado de alta resistência na cor preta
composta de clipe macho de encaixe medindo 4,0x1,2mm a ser parafusado nas placas de fechamento
e clipe fêmea em formato quadrado com encaixe e deslizamento para nivelamento em peça única
medindo 4,0x3,6mm a ser fixado na estrutura metálica. Para o perfeito acabamento complementando
o sistema de isolamento acústico, será utilizada junta de vedação em PVC rígido com bases flexíveis.
Para  o  sistema  de  junta  seca,  serão  dispensados  os  clipes  de  fixação,  sendo  adotados  somente
suportes internos fixados na calha de piso e teto por meio de suportes telescópicos, proporcionando o
encaixe das placas únicas de fechamento. Placas de fechamento executada em chapas de madeira
MDP com 18mm de espessura formando painéis duplos e individuais de saque frontal independente
requadrada por fita de PVC no mesmo acabamento da placa, revestidas em Laminado BP, em padrões
e  cores  a  definir,  podendo também os  revestimentos  serem mediante  especificações.  Tratamento
acústico básico conforme necessidade do projeto utilizando manta de lã de Pet ecológica ou lã de
rocha com densidade  de  32kg/m³  apenas  para  os  painéis  com placas  duplas  de  fechamento  em
madeira. Para pé direito acima de 2.700mm ou por fatores estéticos, este módulo também poderá ser
composto  de  bandeira  superior  também em vidro  ou  painel  de  madeira  configurando  bandeiras
superiores nas mesmas configurações dos painéis de madeira inferiores e vidro intermediário. As
divisórias piso-teto devem possuir fácil sistema de montagem com calhas fixadas no piso e no teto,
montantes  verticais  de  estruturação  da  divisória,  e  elementos de  fixação  tipo clipe  facilitando o
remanejamento dos painéis desde que respeitem o mesmo pé-direito ou menor do que o atual. O
acabamento dos perfis deverão ser obrigatoriamente em alumínio anodizado acetinado realizado pelo
processo fosco ácido sem deixar estrias, falhas e efeito arco íris que denotem baixa qualidade do
material e o acabamento das placas de madeira serão a definir de acordo com o padrão estabelecido
pelo fornecedor e contratante. Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou
Certificado  (selo)  de  Cadeia  de  Custódia  FSC  –  Forest  Stewardship  Council,  que  garanta  a
rastreabilidade de toda a cadeia produtiva. 

Painel Cego Tipo Lambri com ou sem Segmentações – Itens (5.6.7.8)

Fornecimento e instalação de painel cego tipo lambri para revestimento de paredes, colunas e demais
paredes piso teto com 58mm de espessura e painéis totalmente cegos ou segmentados. Modulações
padrões  de  900mm  proporcionando  uniformidade  no  tamanho  dos  módulos  e  composição  das
paredes. Estrutura composta de montante vertical em alumínio extrudado com liga e tempera 6063-
T5 em perfil tubular com 3 cavidades para alojamento de borracha EPDM para auxiliar no sistema
acústico  do  conjunto,  cavidades  internas  e  rebaixo  lateral  para  encaixe  e  fixação  de  clipe  com
nivelador confeccionado em PP de alta resistência para estruturação dos painéis e quadro de vidro,
tendo um espaçamento na vertical de 10mm entre módulos onde receberão acabamentos em perfil de
PVC rígido na cor cinza com abas flexíveis dimensão de 41x30mm peso de 0,610kg/ml e espessura
de 1,2mm. O sistema também pode oferecer a possibilidade de estruturação dos painéis e quadros de
vidro que poderão ser intercambiáveis, além do sistema de junta seca, eliminando assim o espaço de
10mm entre módulos. Guia de piso e teto em perfil liso com formato em U fixado por meio de
buchas e parafusos 4,2x25mm na parede, piso ou teto, com a finalidade de encaixar os montantes
verticais para fixação de painéis espessura de 1,2mm, dimensões 43,4x34mm e peso de 0,398kg/ml.
Conector de Parede em Perfil de alumínio extrudado com liga e tempera 6063-T5 com formato em U
fixado  por  meio  de  buchas  na  parede,  com  a  finalidade  de  iniciar  uma  parede  de  divisória  e
proporcionar encaixe ao montantes verticais, espessura de 1,2mm, dimensões 43,4x34mm e peso de
0,398kg/ml. Neste conector é utilizado guia interna de ajuste, para auxilio de nivelamento de parede.
Perfil de paginação composto em chapa de alumínio com encaixe em ambas as extremidades para ser
fixada nas placas cegas ou quadros de vidros visando à segmentação dos painéis ou composição de
módulos  com  bandeiras  superiores.  Dimensões  36x9,7mm  e  peso  de  0,316Kg/ml.  Perfil  de
Acabamento tubular em alumínio extrudado com liga e tempera 6063-T5 em formato arredondado



para  acabamentos  horizontais  e  verticais  de  paredes  divisórias  quando  não  são  finalizados  em
paredes,  espessura  1,2mm,  dimensões  de  76,0x30,0mm  e  peso  de  0,624Kg/ml.  Colunas
confeccionadas  em  alumínio  extrudado  com  liga  e  tempera  6063-T5  tubulares  com  design
arredondados  permitindo  composições  90°,  além de  paredes  em L,  composto  por  três  e  quatro
paredes,  espessura de 1,5mm com dimensões de 84,6x84,6mm e peso de 1,277kg/ml  na  qual  o
sistema  de  junta  seca  quando  solicitado  dispensa  a  utilização  deste  perfil.  Rodapés  com  perfis
confeccionados  em  alumínio  extrudado  liga  e  tempera  6063-T5,  sendo  opcionais  no  sistema  e
conforme necessidade para passagem de fiação, composto por uma calha de piso com dimensões de
65x20mm, espessura de 1,2mm e peso  de  0,460Kg/ml e  capa de fechamento frontal  fixado por
sistema de encaixe medindo 49,6x36mm, espessura de 1,2mm e peso de 0,307Kg/ml permitindo a
passagem de cabos para elétrica, lógica e telefonia. No sistema de junta seca não será considerado a
utilização de rodapé. Junta acústica em perfil de PVC rígido com abas flexíveis na cor cinza utilizado
para  acabamento  entre  os  espaçamentos  de  união  dos  painéis  com  10mm,  melhorando  o
preenchimento de frestas e resultados acústicos. Sistema de fixação dos painéis (placa ou quadros de
vidro) nos montantes é através de clipe em polipropileno injetado de alta resistência na cor preta
composta de clipe macho de encaixe medindo 4,0x1,2mm a ser parafusado nas placas de fechamento
e clipe fêmea em formato quadrado com encaixe e deslizamento para nivelamento em peça única
medindo 4,0x3,6mm a ser fixado na estrutura metálica. Para o perfeito acabamento complementando
o sistema de isolamento acústico, será utilizada junta de vedação em PVC rígido na cor cinza  com
bases flexíveis. Para o sistema de junta seca, serão dispensados os clipes de fixação, sendo adotados
somente  suportes  internos  fixados  na  calha  de  piso  e  teto  por  meio  de  suportes  telescópicos,
proporcionando o encaixe das  placas  únicas de fechamento. Placas  de fechamento executada em
chapas de madeira MDP com 18mm de espessura formando painéis duplos e individuais de saque
frontal  independente requadrada por fita de PVC no mesmo acabamento da placa,  revestidas em
Laminado BP,  em padrões e  cores  a  definir,  podendo também os revestimentos  serem mediante
especificações. Poderá haver Tratamento acústico básico conforme necessidade do projeto utilizando
manta de lã de Pet ecológica ou lã de rocha com densidade de 32kg/m³ apenas para os painéis com
placas duplas de fechamento em madeira. Para pé direito acima de 2.700mm ou por fatores estéticos,
este  módulo  também poderá  ser  composto  de bandeira  superior  também em vidro ou  painel  de
madeira  configurando  bandeiras  superiores  nas  mesmas  configurações  dos  painéis  de  madeira
inferiores e vidro intermediário. O acabamento dos perfis deverão ser obrigatoriamente em alumínio
anodizado acetinado pelo processo fosco  ácido sem deixar   estrias,  falhas  e  efeito  arco  íris  que
denotem baixa qualidade do material e o acabamento das placas de madeira serão a definir de acordo
com o padrão estabelecido pelo fornecedor e contratante. As divisórias piso-teto devem possuir fácil
sistema de montagem com calhas fixadas no piso e no teto, montantes verticais de estruturação da
divisória,  e  elementos  de  fixação  tipo  clipe  facilitando o  remanejamento  dos  painéis  desde  que
respeitem o mesmo pé-direito ou menor do que o atual. Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de
Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia de Custódia FSC – Forest Stewardship Council,
que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva. 

Painel Divisório Piso Teto ½ Cego ½ Vidro Único com ou sem Bandeira Superior Itens - (9.10)

Fornecimento e instalação para divisória piso teto 1/2 cego ½ vidro único com 76mm de espessura
composta de painel inferior cego com altura do piso até 900mm, vidro único de 900mm até o teto ou
bandeira  superior  acima  do  vidro  de  2.100mm  até  o  teto,  modulação  padrão  de  900mm
proporcionando  uniformidade  no  tamanho  dos  módulos  e  composição  das  paredes.  Estrutura
composta de montante vertical em alumínio extrudado com liga e tempera 6063-T5 em perfil tubular
com 3 cavidades para alojamento de borracha EPDM para auxiliar no sistema acústico do conjunto,
cavidades internas e rebaixo lateral para encaixe e fixação de clipe com nivelador confeccionado em
PP de alta resistência para estruturação dos painéis e quadro de vidro, tendo um espaçamento na
vertical de 10mm entre módulos onde receberão acabamentos em perfil de PVC rígido na cor cinza
com abas flexíveis dimensão de 41x30mm peso de 0,610kg/ml e espessura de 1,2mm. O sistema
também pode oferecer a possibilidade de estruturação dos painéis e quadros de vidro que poderão ser
intercambiáveis, além do sistema de junta seca, eliminando assim o espaço de 10mm entre módulos.
Guia  de  piso  e  teto  em perfil  liso  com formato  em U fixado  por  meio  de  buchas  e  parafusos
4,2x25mm na parede, piso ou teto, com a finalidade de encaixar os montantes verticais para fixação
de painéis espessura de 1,2mm, dimensões 43,4x34mm e peso de 0,398kg/ml. Conector de Parede
em Perfil de alumínio extrudado com liga e tempera 6063-T5 com formato em U fixado por meio de



buchas na parede, com a finalidade de iniciar uma parede de divisória e proporcionar encaixe ao
montantes  verticais,  espessura  de  1,2mm,  dimensões  43,4x34mm  e  peso  de  0,398kg/ml.  Neste
conector é utilizado guia interna de ajuste, para auxilio de nivelamento de parede. Perfil de paginação
composto em chapa de alumínio com encaixe em ambas as extremidades para ser fixada nas placas
cegas ou quadros de vidros  visando à segmentação dos painéis ou composição de módulos com
bandeiras superiores. Dimensões 36x9,7mm e peso de 0,316Kg/ml. Perfil de Acabamento tubular em
alumínio  extrudado  com  liga  e  tempera  6063-T5  em  formato  arredondado  para  acabamentos
horizontais  e  verticais  de  paredes  divisórias  quando  não  são  finalizados  em  paredes,  espessura
1,2mm, dimensões de 76,0x30,0mm e peso de 0,624Kg/ml. Colunas confeccionadas em alumínio
extrudado com liga e tempera 6063-T5 tubulares com design arredondados permitindo composições
90°, além de paredes em L, composto por três e quatro paredes, espessura de 1,5mm com dimensões
de 84,6x84,6mm e peso de 1,277kg/ml na qual o sistema de junta seca quando solicitado dispensa a
utilização deste perfil. Rodapés com perfis confeccionados em alumínio extrudado liga e tempera
6063-T5, sendo opcionais no sistema e conforme necessidade para passagem de fiação, composto por
uma calha de piso com dimensões de 65x20mm, espessura de 1,2mm e peso de 0,460Kg/ml e capa de
fechamento frontal fixado por sistema de encaixe medindo 49,6x36mm, espessura de 1,2mm e peso
de 0,307Kg/ml permitindo a passagem de cabos para elétrica, lógica e telefonia. No sistema de junta
seca não será considerado a utilização de rodapé. Junta acústica em perfil de PVC rígido com abas
flexíveis na cor cinza utilizado para acabamento entre os espaçamentos de união dos painéis com
10mm,  melhorando  o  preenchimento  de  frestas  e  resultados  acústicos.  Moldura  de  vidro  único
confeccionados  em  perfil  de  alumínio  extrudado  com  liga  e  tempera  6063-T5  em  formato
arredondado compostos com corte de 45° e unido por esquadro de aço de encaixe e com 6 furos para
colocação de parafusos 3,5x9,50mm medindo 14,5x50x50mm e espessura de 2,5mm que possibilita o
saque frontal fixados por clipe injetado em PP de alta resistência nos montantes considerado um
quadro para cada face como moldura de saque frontal,  a placa de vidro com 6mm de espessura
conforme disposto na NBR 15141:2008, será centralizada na travessa ou calha por intermédio de um
conjunto de suportes com encaixe, fixados por parafusos junto às extremidades do painel, fixados por
presilhas nos montantes. Para o sistema de junta seca, a moldura será considerada nas extremidades
da parede divisória, sendo que os painéis internos serão unidos por junta de fita de silicone, pequeno
perfil de alumínio ou policarbonato imperceptível.  Dimensões de 37,5x33mm e peso de 0,478Kg/ml.
O sistema de junta seca deverá dispensar a necessidade de utilização de colunas. Sistema de fixação
dos painéis (placa ou quadros de vidro) nos montantes é através de clipe em polipropileno injetado de
alta  resistência  na  cor  preta  composta  de  clipe  macho  de  encaixe  medindo  4,0x1,2mm  a  ser
parafusado  nas  placas  de  fechamento  e  clipe  fêmea  em  formato  quadrado  com  encaixe  e
deslizamento para nivelamento em peça única medindo 4,0x3,6mm a ser fixado na estrutura metálica.
Para o perfeito acabamento complementando o sistema de isolamento acústico, será utilizada junta de
vedação em PVC rígido com bases flexíveis. Para o sistema de junta seca,  serão dispensados os
clipes de fixação, sendo adotados somente suportes internos fixados na calha de piso e teto por meio
de  suportes  telescópicos,  proporcionando o  encaixe  das  placas  únicas  de  fechamento.  Placas  de
fechamento executada em chapas de madeira MDP com 18mm de espessura formando painéis duplos
e individuais de saque frontal independente requadrada por fita de PVC no mesmo acabamento da
placa, revestidas em Laminado BP, em padrões e cores a definir, podendo também os revestimentos
serem  mediante  especificações.  Tratamento  acústico  básico  dos  painéis  de  madeira  conforme
necessidade do projeto utilizando manta de lã de Pet ecológica ou lã de rocha com densidade de
32kg/m³ apenas para os  painéis  com placas  duplas  de  fechamento em madeira.  Vidros de 6mm
conforme disposto na NBR 15141:2008 requadrados por perfil de EVA auxiliando a ancoragem nos
quadros de vidro e evitando atritos com a parede de alumínio. Para pé direito acima de 2.700mm ou
por fatores estéticos, este módulo também poderá ser composto de bandeira superior também em
vidro ou painel de madeira configurando bandeiras superiores nas mesmas configurações dos painéis
de madeira inferiores e vidro intermediário. O acabamento dos perfis deverão ser obrigatoriamente
em alumínio anodizado acetinado realizado pelo processo fosco ácido sem deixar estrias, falhas e
efeito arco íris que denotem baixa qualidade do material e o acabamento das placas de madeira serão
a definir de acordo com o padrão estabelecido pelo fornecedor e contratante. As divisórias piso-teto
devem possuir fácil sistema de montagem com calhas fixadas no piso e no teto, montantes verticais
de  estruturação  da  divisória,  e  elementos  de  fixação  tipo clipe  facilitando o remanejamento  dos
painéis desde que respeitem o mesmo pé-direito ou menor do que o atual. Apresentar Certificado
(selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia de Custódia FSC – Forest
Stewardship Council, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva. 



Painel Divisório Piso Teto ½ Cego ½ Vidro Duplo com ou sem Bandeira Superior. Item (11)

Fornecimento e instalação para divisória piso teto 1/2 cego ½ vidro duplo com 76mm de espessura
composta vidro duplo até  o teto,  modulação padrão de 900mm proporcionando uniformidade no
tamanho  dos  módulos  e  composição  das  paredes.  Estrutura  composta  de  montante  vertical  em
alumínio extrudado com liga e tempera 6063-T5 em perfil tubular com 3 cavidades para alojamento
de borracha EPDM para auxiliar no sistema acústico do conjunto, cavidades internas e rebaixo lateral
para  encaixe  e  fixação  de  clipe  com  nivelador  confeccionado  em  PP de  alta  resistência  para
estruturação  dos  painéis  e  quadro  de  vidro,  tendo  um espaçamento  na  vertical  de  10mm entre
módulos onde receberão acabamentos em perfil  de PVC rígido com abas flexíveis na cor cinza,
dimensão de 41x30mm peso de 0,610kg/ml e espessura de 1,2mm. O sistema também pode oferecer
a possibilidade de estruturação dos painéis e quadros de vidro que poderão ser intercambiáveis, além
do sistema de junta seca, eliminando assim o espaço de 10mm entre módulos. Guia de piso e teto em
perfil liso com formato em U fixado por meio de buchas e parafusos 4,2x25mm na parede, piso ou
teto, com a finalidade de encaixar os montantes verticais para fixação de painéis espessura de 1,2mm,
dimensões 43,4x34mm e peso de 0,398kg/ml. Conector de Parede em Perfil de alumínio extrudado
com liga  e  tempera  6063-T5 com formato  em U fixado por  meio  de  buchas  na  parede,  com a
finalidade  de  iniciar  uma  parede  de  divisória  e  proporcionar  encaixe  ao  montantes  verticais,
espessura de 1,2mm, dimensões 43,4x34mm e peso de 0,398kg/ml. neste conector é utilizado guia
interna de ajuste, para auxilio de nivelamento de parede. Perfil de Acabamento tubular em alumínio
extrudado com liga e tempera 6063-T5 em formato arredondado para acabamentos horizontais e
verticais de paredes divisórias quando não são finalizados em paredes, espessura 1,2mm, dimensões
de 76,0x30,0mm e peso de 0,624Kg/ml. Colunas confeccionadas em alumínio extrudado com liga e
tempera 6063-T5 tubulares com design arredondados permitindo composições 90°, além de paredes
em L, composto por três e quatro paredes, espessura de 1,5mm com dimensões de 84,6x84,6mm e
peso de 1,277kg/ml na qual o sistema de junta seca quando solicitado dispensa a utilização deste
perfil. Rodapés com perfis confeccionados em alumínio extrudado liga e tempera 6063-T5, sendo
opcionais no sistema e conforme necessidade para passagem de fiação, composto por uma calha de
piso com dimensões de 65 x 20mm, espessura de 1,2mm e peso de 0,460Kg/ml e capa de fechamento
frontal  fixado  por  sistema  de  encaixe  medindo  49,6x36mm,  espessura  de  1,2mm  e  peso  de
0,307Kg/ml permitindo a passagem de cabos para elétrica, lógica e telefonia. No sistema de junta
seca não será considerado a utilização de rodapé. Junta acústica em perfil de PVC rígido com abas
flexíveis  utilizado  para  acabamento  entre  os  espaçamentos  de  união  dos  painéis  com  10mm,
melhorando o preenchimento de frestas e resultados acústicos. Moldura de Vidro Duplo composto em
perfil tubular de alumínio extrudado lida e tempera 6063-T5 formando uma moldura com corte de
45° e unido por esquadro de aço de encaixe e com 6 furos para colocação de parafusos 3,5x9,50mm
medindo 14,5x50x50mm e espessura de 2,50mm, formando um perímetro uniforme com cantos a
90°. Considera-se um quadro para cada face que possibilita o saque frontal com fixação por clipes
nos montantes, vidro com 6mm de espessura conforme disposto na NBR 15141:2008. Para o sistema
de junta seca, a moldura será considerada nas extremidades da parede divisória, sendo que os painéis
internos serão unidos por junta de fita  de silicone,  pequeno perfil  de alumínio ou policarbonato
imperceptível.  Dimensões de 37,5x33mm e peso de 0,478Kg/ml. O sistema de junta seca deverá
dispensar a necessidade de utilização de colunas. Sistema de fixação dos painéis (placa ou quadros de
vidro) nos montantes é através de clipe em polipropileno injetado de alta resistência na cor preta
composta de clipe macho de encaixe medindo 4,0x1,2mm a ser parafusado nas placas de fechamento
e clipe fêmea em formato quadrado com encaixe e deslizamento para nivelamento em peça única
medindo 4,0x3,6mm a ser fixado na estrutura metálica. Para o perfeito acabamento complementando
o sistema de isolamento acústico, será utilizada junta de vedação em PVC rígido na cor cinza com
bases flexíveis. Para o sistema de junta seca, serão dispensados os clipes de fixação, sendo adotados
somente  suportes  internos  fixados  na  calha  de  piso  e  teto  por  meio  de  suportes  telescópicos,
proporcionando o encaixe das  placas  únicas de fechamento. Placas  de fechamento executada em
chapas de madeira MDP com 18mm de espessura formando painéis duplos e individuais de saque
frontal  independente requadrada por fita de PVC no mesmo acabamento da placa,  revestidas em
Laminado BP,  em padrões e  cores  a  definir,  podendo também os revestimentos  serem mediante
especificações. Tratamento acústico básico dos painéis de madeira conforme necessidade do projeto
utilizando manta de lã de Pet ecológica ou lã de rocha com densidade de 32kg/m³ apenas para os
painéis com placas duplas de fechamento em madeira. Vidros de 6mm conforme disposto na NBR



15141:2008 requadrados por perfil de EVA auxiliando a ancoragem nos quadros de vidro e evitando
atritos com a parede de alumínio. Para pé direito acima de 2.700mm ou por fatores estéticos, este
módulo também poderá ser composto de bandeira superior também em vidro ou painel de madeira
configurando bandeiras superiores nas mesmas configurações dos painéis de madeira inferiores e
vidro intermediário. O acabamento dos perfis deverão ser obrigatoriamente em alumínio anodizado
acetinado pelo processo fosco ácido sem deixar estrias, falhas e efeito arco íris que denotem baixa
qualidade do material e o acabamento das placas de madeira serão a definir de acordo com o padrão
estabelecido pelo fornecedor e contratante. As divisórias piso-teto devem possuir fácil sistema de
montagem com calhas fixadas no piso e no teto, montantes verticais de estruturação da divisória, e
elementos de  fixação  tipo clipe  facilitando o remanejamento  dos  painéis  desde  que  respeitem o
mesmo pé-direito ou menor do que o atual.  Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de Custódia
CERFLOR ou Certificado (selo)  de Cadeia de Custódia FSC – Forest  Stewardship Council,  que
garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva. 

Painel Divisório Piso Teto Vidro Único Total  - Item (12)

Fornecimento e  instalação  para  divisória  piso  teto vidro  único  até  o  teto,  modulação  padrão  de
900mm proporcionando uniformidade no tamanho dos módulos e composição das paredes. Estrutura
composta de montante vertical em alumínio extrudado com liga e tempera 6063-T5 em perfil tubular
com 3 cavidades para alojamento de borracha EPDM para auxiliar no sistema acústico do conjunto,
cavidades internas e rebaixo lateral para encaixe e fixação de clipe com nivelador confeccionado em
PP de alta resistência para estruturação dos painéis e quadro de vidro, tendo um espaçamento na
vertical de 10mm entre módulos onde receberão acabamentos em perfil de PVC rígido na cor cinza
com abas flexíveis dimensão de 41x30mm peso de 0,610kg/ml e espessura de 1,2mm. O sistema
também pode oferecer a possibilidade de estruturação dos painéis e quadros de vidro que poderão ser
intercambiáveis, além do sistema de junta seca, eliminando assim o espaço de 10mm entre módulos.
Guia  de  piso  e  teto  em perfil  liso  com formato  em U fixado por  meio  de  buchas  e  parafusos
4,2x25mm na parede, piso ou teto, com a finalidade de encaixar os montantes verticais para fixação
de painéis espessura de 1,2mm, dimensões 43,4x34mm e peso de 0,398kg/ml. Conector de Parede
em Perfil de alumínio extrudado com liga e tempera 6063-T5 com formato em U fixado por meio de
buchas na parede, com a finalidade de iniciar uma parede de divisória e proporcionar encaixe ao
montantes  verticais,  espessura  de  1,2mm,  dimensões  43,4x34mm  e  peso  de  0,398kg/ml.  neste
conector  é  utilizado  guia  interna  de  ajuste,  para  auxilio  de  nivelamento  de  parede.  Perfil  de
Acabamento tubular em alumínio extrudado com liga e tempera 6063-T5 em formato arredondado
para  acabamentos  horizontais  e  verticais  de  paredes  divisórias  quando  não  são  finalizados  em
paredes,  espessura  1,2mm,  dimensões  de  76,0x30,0mm  e  peso  de  0,624Kg/ml.  Colunas
confeccionadas  em  alumínio  extrudado  com  liga  e  tempera  6063-T5  tubulares  com  design
arredondados  permitindo  composições  90°,  além de  paredes  em L,  composto  por  três  e  quatro
paredes,  espessura de 1,5mm com dimensões de 84,6x84,6mm e peso de 1,277 kg/ml na qual o
sistema de junta seca quando solicitado dispensa a utilização deste perfil. Rodapés opcionais com
perfis confeccionados em alumínio extrudado liga e tempera 6063-T5, sendo opcionais no sistema e
conforme necessidade para passagem de fiação, composto por uma calha de piso com dimensões de
65x20mm, espessura  de  1,2mm e peso de 0,460Kg/ml e capa  de  fechamento frontal  fixado por
sistema de encaixe medindo 49,6x36mm, espessura de 1,2mm e peso de 0,307Kg/ml permitindo a
passagem de cabos para elétrica, lógica e telefonia. No sistema de junta seca não será considerado a
utilização de rodapé. Junta acústica em perfil de PVC rígido com abas flexíveis na cor cinza utilizado
para  acabamento  entre  os  espaçamentos  de  união  dos  painéis  com  10mm,  melhorando  o
preenchimento de frestas e resultados acústicos. Moldura de vidro único confeccionados em perfil de
alumínio extrudado com liga e tempera 6063-T5 em formato arredondado compostos com corte de
45° e unido por esquadro de aço de encaixe e com 6 furos para colocação de parafusos 3,5x9,50mm
medindo 14,5x50x50mm e espessura de 2,5mm que possibilita o saque frontal  fixados por clipe
injetado  em PP de  alta  resistência  nos  montantes  considerado  um quadro  para  cada  face  como
moldura  de  saque  frontal,  a  placa  de  vidro  com 6mm de  espessura  coforme  disposto  na  NBR
15141:2008 será centralizada na travessa ou calha por intermédio de um conjunto de suportes com
encaixe, fixados por parafusos junto às extremidades do painel, fixados por presilhas nos montantes.
Para o sistema de junta seca, a moldura será considerada nas extremidades da parede divisória, sendo
que os painéis internos serão unidos por junta de fita de silicone, pequeno perfil de alumínio ou



policarbonato imperceptível.  Dimensões de 37,5x33mm e peso de 0,478Kg/ml. O sistema de junta
seca deverá dispensar a necessidade de utilização de colunas. Sistema de fixação dos painéis (placa
ou quadros de vidro) nos montantes é através de clipe em polipropileno injetado de alta resistência na
cor preta composta de clipe macho de encaixe medindo 4,0x1,2mm a ser parafusado nas placas de
fechamento e clipe fêmea em formato quadrado com encaixe e deslizamento para nivelamento em
peça  única  medindo 4,0x3,6mm a  ser  fixado na  estrutura  metálica.  Para  o  perfeito  acabamento
complementando o sistema de isolamento acústico, será utilizada junta de vedação em PVC rígido
com bases flexíveis. Para o sistema de junta seca,  serão dispensados os clipes de fixação, sendo
adotados somente suportes internos fixados na calha de piso e teto por meio de suportes telescópicos,
proporcionando o encaixe das placas únicas de fechamento. Vidros de 6mm coforme disposto na
NBR 15141:2008 requadrados por perfil de EVA auxiliando a ancoragem nos quadros de vidro e
evitando  atritos  com  a  parede  de  alumínio.  Para  pé  direito  acima  de  2.700mm  ou  por  fatores
estéticos, este módulo também poderá ser composto de bandeira superior também em vidro ou painel
de madeira configurando bandeiras  superiores  nas mesmas configurações dos painéis  de madeira
inferiores e vidro intermediário. O acabamento dos perfis deverão ser obrigatoriamente em alumínio
anodizado acetinado realizado pelo processo fosco ácido sem deixar estrias, falhas e efeito arco íris
que denotem baixa qualidade do material e o acabamento das placas de madeira serão a definir de
acordo  com o  padrão  estabelecido  pelo  fornecedor  e  contratante.  As  divisórias  piso-teto  devem
possuir  fácil  sistema de montagem com calhas  fixadas no piso e no teto,  montantes  verticais de
estruturação da divisória, e elementos de fixação tipo clipe facilitando o remanejamento dos painéis
desde que respeitem o mesmo pé-direito ou menor do que o atual. Apresentar Certificado (selo) de
Cadeia  de  Custódia  CERFLOR  ou  Certificado  (selo)  de  Cadeia  de  Custódia  FSC  –  Forest
Stewardship Council, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva. 

Painel Divisório Piso Teto Vidro Duplo Total - Item (13)

Fornecimento  e  instalação  para  divisória  piso  teto  vidro  duplo  total  com  76mm  de  espessura
composta de vidro único de 900mm até o teto ou bandeira superior acima do vidro de 2.100mm até o
teto,  modulação  padrão  de  900mm  proporcionando  uniformidade  no  tamanho  dos  módulos  e
composição das paredes. Estrutura composta de montante vertical em alumínio extrudado com liga e
tempera 6063-T5 em perfil tubular com 3 cavidades para alojamento de borracha EPDM para auxiliar
no sistema acústico do conjunto, cavidades internas e rebaixo lateral para encaixe e fixação de clipe
com nivelador confeccionado em PP de alta resistência para estruturação dos painéis e quadro de
vidro, tendo um espaçamento na vertical de 10mm entre módulos onde receberão acabamentos em
perfil de PVC rígido com abas flexíveis na cor cinza, dimensão de 41x30mm peso de 0,610kg/ml e
espessura de 1,2mm. O sistema também pode oferecer a possibilidade de estruturação dos painéis e
quadros de vidro que poderão ser intercambiáveis, além do sistema de junta seca, eliminando assim o
espaço de 10mm entre módulos. Guia de piso e teto em perfil liso com formato em U fixado por meio
de buchas e parafusos 4,2x25mm na parede, piso ou teto, com a finalidade de encaixar os montantes
verticais para fixação de painéis espessura de 1,2mm, dimensões 43,4x34mm e peso de 0,398kg/ml.
Conector de Parede em Perfil de alumínio extrudado com liga e tempera 6063-T5 com formato em U
fixado  por  meio  de  buchas  na  parede,  com  a  finalidade  de  iniciar  uma  parede  de  divisória  e
proporcionar encaixe ao montantes verticais, espessura de 1,2mm, dimensões 43,4x34mm e peso de
0,398kg/ml. neste conector é utilizado guia interna de ajuste, para auxilio de nivelamento de parede.
Perfil de paginação composto em chapa de alumínio com encaixe em ambas as extremidades para ser
fixada nas placas cegas ou quadros de vidros visando à segmentação dos painéis ou composição de
módulos  com  bandeiras  superiores.  Dimensões  36x9,7mm  e  peso  de  0,316Kg/ml.  Perfil  de
Acabamento tubular em alumínio extrudado com liga e tempera 6063-T5 em formato arredondado
para  acabamentos  horizontais  e  verticais  de  paredes  divisórias  quando  não  são  finalizados  em
paredes,  espessura  1,2mm,  dimensões  de  76,0x30,0mm  e  peso  de  0,624Kg/ml.  Colunas
confeccionadas  em  alumínio  extrudado  com  liga  e  tempera  6063-T5  tubulares  com  design
arredondados  permitindo  composições  90°,  além de  paredes  em L,  composto  por  três  e  quatro
paredes,  espessura de 1,5mm com dimensões de 84,6x84,6mm e peso de 1,277kg/ml  na  qual  o
sistema  de  junta  seca  quando  solicitado  dispensa  a  utilização  deste  perfil.  Rodapés  com  perfis
confeccionados  em  alumínio  extrudado  liga  e  tempera  6063-T5,  sendo  opcionais  no  sistema  e
conforme necessidade para passagem de fiação, composto por uma calha de piso com dimensões de
65x20mm, espessura de 1,2mm e peso  de  0,460Kg/ml e  capa de fechamento frontal  fixado por



sistema de encaixe medindo 49,6x36mm, espessura de 1,2mm e peso de 0,307Kg/ml permitindo a
passagem de cabos para elétrica, lógica e telefonia. No sistema de junta seca não será considerado a
utilização  de  rodapé.  Junta  acústica  em perfil  de  PVC rígido  com abas  flexíveis  utilizado  para
acabamento entre os espaçamentos de união dos painéis com 10mm, melhorando o preenchimento de
frestas  e  resultados acústicos.  Moldura de Vidro Duplo composto em perfil  tubular  de alumínio
extrudado lida e tempera 6063-T5 formando uma moldura com corte de 45° e unido por esquadro de
aço de encaixe e com 6 furos para colocação de parafusos 3,5x9,5mm medindo 14,5x50x50mm e
espessura de 2,5mm, formando um perímetro uniforme com cantos a 90°. Considera-se um quadro
para cada face que possibilita o saque frontal com fixação por clipes nos montantes, vidro com 6mm
de espessura coforme disposto na NBR 15141:2008. Para o sistema de junta seca, a moldura será
considerada nas extremidades da parede divisória, sendo que os painéis internos serão unidos por
junta de fita de silicone, pequeno perfil de alumínio ou policarbonato imperceptível.  Dimensões de
37,5x33mm e  peso  de  0,478Kg/ml.  O sistema  de  junta  seca  deverá  dispensar  a  necessidade  de
utilização de colunas. Sistema de fixação dos painéis (placa ou quadros de vidro) nos montantes é
através de clipe em polipropileno injetado de alta resistência na cor preta composta de clipe macho de
encaixe medindo 4,0x1,2mm a ser parafusado nas placas de fechamento e clipe fêmea em formato
quadrado com encaixe e deslizamento para nivelamento em peça única medindo 4,0x3,6mm a ser
fixado na estrutura metálica. Para o perfeito acabamento complementando o sistema de isolamento
acústico, será utilizada junta de vedação em PVC rígido na cor cinza com bases flexíveis. Para o
sistema de junta  seca,  serão  dispensados  os  clipes  de  fixação,  sendo adotados somente suportes
internos fixados na calha de piso e teto por meio de suportes telescópicos, proporcionando o encaixe
das placas únicas de fechamento. Placas de fechamento executada em chapas de madeira MDP com
18mm de espessura formando painéis duplos e individuais de saque frontal independente requadrada
por fita de PVC no mesmo acabamento da placa, revestidas em Laminado BP, em padrões e cores a
definir, podendo também os revestimentos serem mediante especificações. Vidros de 6mm coforme
disposto na NBR 15141:2008 requadrados por perfil de EVA auxiliando a ancoragem nos quadros de
vidro e evitando atritos com a parede de alumínio. Para pé direito acima de 2.700mm ou por fatores
estéticos, este módulo também poderá ser composto de bandeira superior também em vidro ou painel
de madeira configurando bandeiras superiores nas  mesmas configurações dos painéis de madeira
inferiores e vidro intermediário. O acabamento dos perfis deverão ser obrigatoriamente em alumínio
anodizado  acetinado  pelo  processo  fosco  ácido  sem deixar  estrias,  falhas  e  efeito  arco  íris  que
denotem  baixa  qualidade  do  material.  As  divisórias  piso-teto  devem  possuir  fácil  sistema  de
montagem com calhas fixadas no piso e no teto, montantes verticais de estruturação da divisória, e
elementos de  fixação  tipo clipe  facilitando o remanejamento  dos  painéis  desde  que  respeitem o
mesmo pé-direito ou menor do que o atual.  Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de Custódia
CERFLOR ou Certificado (selo)  de Cadeia de Custódia FSC – Forest  Stewardship Council,  que
garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva. 

Painel Divisório Piso Teto ½ Cego ½ Vidro Duplo com Bandeira Superior – Item (14)

Fornecimento e instalação de divisória piso teto ½ cego ½ vidro duplo com bandeira cega superior
com 46mm de espessura composta de painel inferior cego com altura do piso até 900mm, modulação
padrão de 900mm proporcionando uniformidade no tamanho dos módulos e composição das paredes.
Painéis  com placas  encaixilhadas confeccionados em madeira aglomerada prensada revestida em
laminado BP de 9mm encaixilhado em perfil de alumínio. Painéis superiores de 900mm até 2.100mm
em vidro duplo cristal  espessura de 4mm encaixilhado em perfil de alumínio e bandeira cega de
2.100mm até o teto. Modulações padrões proporcionando uniformidade no tamanho dos módulos e
composição  das  paredes.  As  divisórias  piso-teto  devem possuir  fácil  sistema de  montagem com
calhas fixadas no piso e no teto e montantes verticais de estruturação da divisória,  facilitando o
remanejamento  dos  painéis  desde  que  respeitem o  mesmo pé-direito  ou  menor  do  que  o  atual.
Montantes verticais de estruturação facilitando o remanejamento dos painéis e o aproveitamento total
de componentes  desde que respeitem o mesmo pé-direito ou menor do que o atual.  Verificar  as
características técnicas do produto. Estrutura composta de montante vertical confeccionado em perfil
de alumínio extrudado com liga e têmpera 6063-T5 com design retangular e abertura central para
ancoragem de borracha de EPDM para junção entre painéis com função estrutural de união entre
painéis de madeira e quadro de vidro no mesmo módulo, cavidades para fixação de elemento de
fixação em polipropileno injetado de alta resistência para clipagem de quadros de vidros na estrutura,



paredes com 1,2mm de espessura, peso aproximado de 0,235kg/ml, dimensão de 22x18mm. Guia de
piso e teto formato em U multifuncional confeccionado em perfil de alumínio extrudado com liga e
têmpera 6063-T5, fixado por meio de buchas e parafusos 4,2x25mm no piso ou teto e em saídas de
parede, com a finalidade de encaixar painéis e encaixilhas quadros de vidro com sistema de saque
frontal, com paredes de 1,2mm de espessura, peso aproximado de 0,300kg/ml, medindo 46x25mm.
Guia para moldura de painéis formato em U confeccionado em perfil de alumínio extrudado com liga
e têmpera 6063-T5, fixado por meio de encaixe nas placas e  fixado ao montante com parafusos
brocantes  med.  3,5x13mm,  com a  finalidade  de  moldurar  tora  aresta  dos painéis,  paredes  com
1,2mm de espessura, peso aproximado de 0,237kg/ml, medindo 46x10mm. Coluna de Canto com
design quadrado com topos arredondadas confeccionado em perfil de alumínio extrudado com liga e
têmpera 6063-T5 permitindo composição 90°, paredes com espessura de 1,2mm, peso aproximado de
0,635kg/ml  e  dimensão  de  46x46mm.  Perfil  de  acabamento  em  design  quadrado  com  cantos
chanfrados confeccionados em alumínio extrudado com liga e têmpera 6063-T5 para acabamento de
topo e frontal  das  divisórias,  parede  com espessura  de  1,2mm, peso  aproximado de  0,506kg/ml
medindo  46x24mm.  Moldura  de  vidro  duplo   com  design  quadrado  com  topos  arredondados
confeccionado em perfil de alumínio extrudado com aliga e têmpera 6063-T5 composto por moldura
com corte  de  45°  e  unido  por  esquadro  de  aço  e  parafuso  3,5x9,5mm formando  um perímetro
uniforme com cantos a 90° utilizando vidro com 4mm de espessura tipo cristal. Será considerado um
quadro para cada face com sistema que possibilita o saque frontal. O espaçamento interno nos painéis
possui  rebaixo  central  permitindo  a  colocação  de  persianas  de  16mm,  com cabeamento  interno
acionado através de comando giratório. O rebaixo central internamente nos quadros possui a função
de berço para persianas diminuindo frestas e vão de luz. O sistema de fixação dos painéis de madeira
é feito por intermédio de encaixe e apoio no perfil de encaixe, dispensando elementos de fixação. O
sistema de fixação dos quadros de vidro é através de clipe em polipropileno injeta de alta resistência
na cor preta fixados ao montante proporcionando saque frontal. Placas de fechamento cega executada
em chapas de madeira MDF prensada de média densidade revestida em laminado baixa pressão com
9mm  de  espessura,  formando  placas  individuais  seccionadas  no  perfil  de  encaixe.  Tratamento
acústico conforme necessidade do projeto poderá ser utilizada manta de lã de rocha com densidade
de 32kg/m³ ou mediante especificação. O acabamento dos perfis deverão ser obrigatoriamente em
alumínio anodizado acetinado pelo processo fosco sem deixar estrias, falhas e efeito arco íris que
denotem baixa qualidade do material e o acabamento das placas de madeira serão a definir de acordo
com o padrão estabelecido pelo fornecedor e contratante. Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de
Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia de Custódia FSC – Forest Stewardship Council,
que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva. 

Painel Divisório Piso teto total com Bandeira Superior – Item (15)

Fornecimento e instalação de divisória piso teto com 46mm de espessura e painéis totalmente cegos
até 2.100mm, com bandeira superior até o teto estruturado por perfil de segmentação. Modulações
padrões  de  900mm  proporcionando  uniformidade  no  tamanho  dos  módulos  e  composição  das
paredes.  Painéis  com  placas  encaixilhadas  confeccionadas  em  madeira  aglomerada  prensada
revestida em laminado BP de 9mm encaixilhada em perfil de alumínio facilitando o acesso ao interior
do  mesmo  para  eventuais  manutenções.  Os  módulos  também  poderão  ser  segmentados  por
intermédio de perfis de segmentação em até 4 partes para efeitos estéticos e funcionais conforme
projeto. As divisórias piso-teto devem possuir fácil sistema de montagem com calhas fixadas no piso
e  no  teto,  montantes  verticais  de  estruturação  facilitando  o  remanejamento  dos  painéis  e  o
aproveitamento total de componentes desde que respeitem o mesmo pé-direito ou menor do que o
atual. Estrutura composta de montante vertical confeccionado em perfil de alumínio extrudado com
liga e têmpera 6063-T5 com design retangular e abertura central para ancoragem de borracha de
EPDM para junção entre painéis com função estrutural de união entre painéis de madeira e quadro de
vidro no mesmo módulo, cavidades para fixação de elemento de fixação em polipropileno injetado de
alta resistência para clipagem de quadros de vidros na estrutura, paredes com 1,2mm de espessura,
peso aproximado de 0,235kg/ml, medindo 22x18mm.  Guia de piso e teto confeccionado em perfil de
alumínio extrudado com liga e têmpera 6063-T5 formato em U multifuncional, fixado por meio de
buchas e parafusos 4,2x25mm no piso ou teto e em saídas de parede, com a finalidade de encaixar
painéis e encaixilhas quadros de vidro com sistema de saque frontal com paredes medindo 1,2mm de
espessura, peso aproximado de 0,300kg/ml, dimensões de 46x25mm. Guia para moldura de painéis



formato em U confeccionados em perfil de alumínio extrudado com liga e têmpera 6063-T5 fixado
por meio de encaixe nas placas e  fixado ao montante com parafusos brocantes med. 3,5x13mm,  com
a finalidade de moldurar tora aresta dos painéis, paredes com 1,2mm de espessura, peso aproximado
de 0,237kg/ml, dimensões de 46x10mm. Coluna de canto com design quadrado confeccionada em
alumínio extrudado com liga e têmpera 6063-T5 com topos arredondadas composto por perfis que
permite  composição  90°,  paredes  com  espessura  de  1,2mm,  peso  aproximado  de  0,635kg/ml
dimensões de 46x46mm. Perfil de acabamento com Design quadrado com cantos chanfrados para
acabamento  de  topo  e  frontal  das  divisórias  confeccionado  em  alumínio  extrudado  com  liga  e
têmpera 6063-T5, parede com espessura de 1,2mm, peso aproximado de 0,506kg/ml e dimensões de
46x24mm.  O sistema de fixação dos painéis de madeira é feito por intermédio de encaixe e apoio no
perfil de encaixe, dispensando elementos de fixação. O sistema de fixação dos quadros de vidro é
realizado através de clipe de polipropileno injeta de alta resistência na cor preta fixados ao montante.
Placas de fechamento cega Executada em chapas de madeira MDF prensada de média densidade
revestida  em  laminado  baixa  pressão  com  9mm  de  espessura,  formando  placas  individuais
seccionadas no perfil de encaixe. Tratamento acústico conforme necessidade do projeto poderá ser
utilizada manta de lã de rocha com densidade de 32kg/m³ ou mediante especificação. O acabamento
dos perfis deverão ser obrigatoriamente em alumínio anodizado acetinado pelo processo fosco ácido
sem deixar estrias, falhas e efeito arco íris que denotem baixa qualidade do material e o acabamento
das  placas  de  madeira  serão  a  definir  de  acordo  com o  padrão  estabelecido  pelo  fornecedor  e
contratante. Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de
Cadeia de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia
produtiva. 

Painel Divisório Piso Teto ½ Cego ½ Vidro Único com bandeira Superior – Item (16)

Fornecimento e instalação de divisória piso teto ½ cego ½ vidro único com bandeira cega superior
com 46mm de espessura composta de painel inferior cego com altura do piso até 900mm, modulação
padrão de 900mm proporcionando uniformidade no tamanho dos módulos e composição das paredes.
Painéis  com placas  encaixilhadas confeccionados em madeira aglomerada prensada revestida em
laminado BP de 9mm encaixilhado em perfil de alumínio. Painéis superiores de 900mm até 2.100mm
em vidro único cristal 4mm encaixilhado em perfil de alumínio e bandeira cega de 2.100mm até o
teto. Modulações padrões proporcionando uniformidade no tamanho dos módulos e composição das
paredes. As divisórias piso-teto devem possuir fácil sistema de montagem com calhas fixadas no piso
e no teto e montantes verticais de estruturação da divisória, facilitando o remanejamento dos painéis
desde  que  respeitem  o  mesmo  pé-direito  ou  menor  do  que  o  atual.  Montantes  verticais  de
estruturação  confeccionados  em  perfis  de  alumínio  extrudados  com  liga  e  têmpera  6063-T5
facilitando  o  remanejamento  dos  painéis  e  o  aproveitamento  total  de  componentes  desde  que
respeitem o mesmo pé-direito ou menor do que o atual. Estrutura composta de montante vertical
confeccionado em perfil de alumínio extrudado com liga e têmpera 6063-T5 com design retangular e
abertura  central  para  ancoragem  de  borracha  de  EPDM  para  junção  entre  painéis  com  função
estrutural de união entre painéis de madeira e quadro de vidro no mesmo módulo, cavidades para
fixação  de  elemento  de  fixação  em  polipropileno  injetado  de  alta  resistência  para  clipagem  de
quadros de vidros na estrutura, paredes com 1,2mm de espessura, peso aproximado de 0,235 kg/ml,
medindo 22x18mm.  Guia de piso e teto formato em U multifuncional confeccionado em perfil de
alumínio extrudado com liga e têmpera 6063-T5, fixado por meio de buchas e parafusos 4,2x25mm
no piso, no teto e em saídas de parede, com a finalidade de encaixar painéis e encaixilhas quadros de
vidro com sistema de saque frontal. Perfil com paredes com 1,2mm de espessura, peso aproximado
de 0,300kg/ml, medindo 46x25mm. Guia para moldura de painéis formato em U confeccionado em
perfil de alumínio extrudado liga e têmpera 6063-T5 fixado por meio de encaixe nas placas e  fixado
ao montante com parafusos brocantes med. 3,5x13mm,  com a finalidade de moldurar tora aresta dos
painéis,  paredes com 1,2mm de espessura,  peso aproximado de 0,237kg/ml,  medindo 46x10mm.
Coluna de Canto com design quadrado com topos arredondadas composto por perfis de alumínio
extrudado com liga e têmpera  6063-T5 que  permita  composição  90°,  paredes com espessura  de
1,2mm,  peso  aproximado  de  0,635kg/ml  medindo  46x46mm.  Perfil  de  acabamento  em  design
quadrado com cantos  chanfrados  para  acabamento  de  topo  e  frontal  das  divisórias,  parede  com
espessura de 1,2mm, peso aproximado de 0,506kg/ml medindo 46x24mm. Moldura de vidro único
com design quadrado com topos arredondados confeccionado em perfil de alumínio extrudado com



liga e têmpera 6063-T5 composto por moldura com corte de 45° e unido por esquadro de aço e
parafuso 4x6mm, formando um perímetro uniforme com cantos a 90º. Será considerado um quadro
para cada lado da divisória, com sistema que possibilita o saque frontal. O vidro será centralizado a
divisória, independente das molduras, onde poderá será requadrado com perfil U de EVA evitando
assim atritos e barulhos. Perfil com paredes de 1,2mm de espessura, peso aproximado de 0,257kg/ml,
medindo 20x24mm. Será considerado um quadro para cada face com sistema que possibilita o saque
frontal.  O  espaçamento  interno  nos  painéis  possui  rebaixo  central  permitindo  a  colocação  de
persianas  de  16mm, com cabeamento  interno acionado através  de  comando giratório.  O rebaixo
central internamente nos quadros possui a função de berço para persianas diminuindo frestas e vão de
luz,  paredes  com 1,2mm de  espessura,  peso  aproximado de  0,265kg/ml,  medindo 23x24mm. O
sistema de fixação dos painéis de madeira é feito por intermédio de encaixe e apoio no perfil de
encaixe, dispensando elementos de fixação. O sistema de fixação dos quadros de vidro é através de
clipe de polipropileno injeta de alta resistência na cor preta fixados ao montante proporcionando
saque frontal. Placas de fechamento cega executada em chapas de madeira MDF prensada de média
densidade revestida em laminado baixa pressão com 9mm de espessura, formando placas individuais
seccionadas no perfil de encaixe. Tratamento acústico conforme necessidade do projeto poderá ser
utilizada manta de lã de rocha com densidade de 32kg/m³ ou mediante especificação. O acabamento
dos perfis deverão ser obrigatoriamente em alumínio anodizado acetinado pelo processo fosco ácido
sem deixar estrias, falhas e efeito arco íris que denotem baixa qualidade do material e o acabamento
das  placas  de  madeira  serão  a  definir  de  acordo  com o  padrão  estabelecido  pelo  fornecedor  e
contratante. Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de
Cadeia de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia
produtiva. 

Módulo de Porta Piso Teto com Bandeira Superior – Item (17)

Fornecimento e instalação de módulo de porta cega piso teto com bandeira superior. Sua estrutura é
composta por guia de piso, teto e saída de parede. Confeccionado em perfil de alumínio extrudado
com liga e têmpera 6063-T5 formato em U multifuncional, fixado por meio de buchas e parafusos
4,2x25mm no piso ou teto e em saídas de parede, com a finalidade de encaixar  painéis e encaixilhas
quadros de vidro com sistema de saque frontal  com paredes medindo 1,2mm de espessura,  peso
aproximado  de  0,300kg/ml,  dimensões  de  46x25mm.  Montante  de  estruturação  facilitando  o
remanejamento dos painéis e o aproveitamento total de componentes desde que respeitem o mesmo
pé-direito ou menor do que o atual. Estrutura composta de montante vertical confeccionado em perfil
de alumínio extrudado com liga e têmpera 6063-T5 com design retangular e abertura central para
ancoragem de borracha de EPDM para junção entre painéis com função estrutural de união entre
painéis de madeira e quadro de vidro no mesmo módulo, cavidades para fixação de elemento de
fixação em polipropileno injetado de alta resistência para clipagem de quadros de vidros na estrutura,
paredes com 1,2mm de espessura,  peso aproximado de 0,235kg/ml,  medindo 22x18mm. Batente
confeccionado em perfil de alumínio extrudado com liga e tempera 6063-T5, tubular contendo cavas
para  encaixe  de  dobradiça  e  borracha  de  vedação.   Paredes  com  1,2mm  de  espessura,  peso
0,670kg/ml, medindo 76x30mm. O design do perfil permite a alteração da abertura da folha de porta
sem necessitar  substituir  os  componentes.  Dobradiça  confeccionada em alumínio extrudado com
buchas  de  nylon  e  sistema de encaixe junto ao  batente,  permitindo maior  simetria  ao  conjunto,
ficando perfeitamente ajustada internamente no batente.  Com porta única de 2200 mm de altura,
(altura total com marco), largura a definir conforme projeto e 37 mm de espessura, confeccionado em
MDF (Médium Density Fiberboard,  painel  de fibras  de média densidade aglutinadas com resina
sintética, pelo processo seco, mediante calor e pressão) de 6 mm de espessura na parte superior e
inferior, revestido em uma face com folha de papel especial impregnada com resina específica que é
fundida ao material (MDF) por meio de pressão e alta temperatura em uma das faces, resultando em
uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Deve  possuir travessas
internas  confeccionadas  em MDP (Médium Density Particleboard,  painel  de partículas  de média
densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através de
aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande
estabilidade dimensional)  de 25 mm de espessura posicionadas de acordo com a necessidade de



estruturação da porta, todas as peças deve  receber cola (PV Arte) no lado superior e inferior das
peças e são prensados para melhor fixação. Fita de borda de PVC com 1mm de espessura, com alta
resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente à umidade e não propaga chama
(auto extinguível). A fita de borda Deve  possuir uma camada na superfície interna de PRIMER onde
esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, Deve  possuirndo raio de 1mm
na aresta superior e inferior da borda. Fechadura para tráfego intenso confeccionada em aço inox
escovado de alta qualidade, Possui caixa blindada que protege o mecanismo interno e proporciona
alta resistência e maior segurança, Cilindro perfil ST-2, trinco e lingueta em Zamak, Chapa testa e
contra chapa em aço inox, Possui duas chaves confeccionadas em aço inox e obedece as normas da
ABNT para  fechaduras  tipo  1  e  grau  de  corrosão  4,  alta  segurança  e  1024 combinações.  Deve
possuir maçaneta confeccionada em aço inox escovada com mola de alta resistência que não gera
ruídos ao manusear. A bandeira contem placas de fechamento executada em chapas de madeira MDP
com  18mm  de  espessura  formando  painéis  duplos  e  individuais  de  saque  frontal  independente
requadrada por fita de PVC no mesmo acabamento da placa, revestidas em Laminado BP, em padrões
e  cores  a  definir,  podendo também os  revestimentos  serem mediante  especificações.  Tratamento
acústico básico conforme necessidade do projeto utilizando manta de lã de Pet ecológica ou lã de
rocha com densidade  de  32kg/m³  apenas  para  os  painéis  com placas  duplas  de  fechamento  em
madeira. O acabamento dos perfis deverão ser obrigatoriamente em alumínio anodizado acetinado
pelo processo fosco ácido sem deixar estrias, falhas e efeito arco íris que denotem baixa qualidade do
material e o acabamento das placas de madeira serão a definir de acordo com o padrão estabelecido
pelo fornecedor e contratante. Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou
Certificado  (selo)  de  Cadeia  de  Custódia  FSC  –  Forest  Stewardship  Council,  que  garanta  a
rastreabilidade de toda a cadeia produtiva. 

Módulo de Porta Dupla Piso Teto com Bandeira Superior – Item (18)

Fornecimento  e  instalação  de  módulo  de  porta  cega  dupla  e  bandeira  superior  com  46mm  de
espessura, folha dupla de madeira com miolo colmeia ou lã de rocha do pisto até 2.100mm com
820mm de largura cada folha e espessura de 37mm, bandeira cega superior de 2.100mm até o teto. O
conjunto prevê além da folha de porta, conjunto de batente em alumínio e conjunto de ferragens
completa, modulação total do vão 970mm. Espessura total do módulo 46mm. Executada em madeira
aglomerada ou MDF em ambas as faces revestido em laminado melamínico de baixa pressão com
6mm de espessura, sarrafeada com madeira MDF de 25mm ou miolo interno leve de lã de rocha,
bordeada com fita em PVC, com espessura média de 36mm. Ferragens Fechadura tipo alavanca
modelo Aliança Galaxy 4181CR, dobradiças confeccionadas em alumínio extrudado com buchas de
nylon  e  sistema  de  encaixe  junto  ao  batente,  permitindo  maior  simetria  ao  conjunto,  ficando
perfeitamente ajustada internamente no batente. Batente em perfil de alumínio extrudado com liga e
têmpera  6063-T5  acabamento  em  alumínio  anodizado  acetinado  pelo  processo  fosco  ácido  sem
deixar estrias, falhas e efeito arco íris que denotem baixa qualidade, fixados ao montante vertical por
intermédio de parafusos 4,2x25mm com encaixe para dobradiças, canaletas para fixação de perfil
EPDM para  vedação,  permitindo a  troca  de  inversão  da  abertura  da  porta  sem a  substituição  e
mudança de componentes. Receberão em todo o seu perímetro escova de nylon ou perfil de borracha
para amortecimento do impacto e melhor isolação sonora do conjunto, acabamento interno frontal
com  fita  de  PVC  rígido  de  encaixe  na  cor  cinza,  itens  indispensáveis  à  durabilidade  e  bom
funcionamento da porta. Espessura do perfil 1,5mm e peso 0,603Kg/ml. Apresentar Certificado (selo)
de  Cadeia  de  Custódia  CERFLOR  ou  Certificado  (selo)  de  Cadeia  de  Custódia  FSC  –  Forest
Stewardship Council, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva. 

Módulo de Porta  de Correr Piso Teto com ou sem Bandeira Superior – Item (19)

Fornecimento e instalação de módulo de porta com 874mm de largura, folha de madeira do piso a
2700mm com porta padrão de 820 mm de largura, espessura de 37mm, bandeira cega superior de
2100 mm até o teto, por questões estéticas, a porta poderá ser composta sem bandeira cega para pé
direito máximo até 2.700mm conforme solicitação do cliente. Espessura total do módulo 76mm, as
bandeiras seguiram as mesmas especificações técnicas dos painéis divisórios e o módulo prevê um
conjunto de batente em alumínio e ferragens completa, folha executada em chapa de madeira MDF



em ambas as faces revestida em laminado BP, com espessura média de 6mm, e chapa de aglomerada
crua de 25mm prensadas e bordeadas com fita de ABS tratando os topos e bordas perfazendo 37mm
de espessura total. Acompanha um conjunto completo de batente em alumínio confeccionados em em
perfil de alumínio extrudado com liga e tempera 6063-T5, fixados por meio de parafusos 4,2x25mm
no montante vertical, canaletas internas para ancoragem de perfil EPDM,  escova de nylon ou perfil
de  borracha  para  amortecimento  do  impacto  e  melhor  isolação  sonora  do  conjunto,  acabamento
interno frontal com fita de PVC rígido de encaixe na cor cinza, itens indispensáveis à durabilidade e
bom funcionamento  da  porta  itens  indispensáveis  à  durabilidade  e  bom funcionamento  da  porta
espessura  de  1,2mm,  dimensões  de  75x30mm e  peso  de  1,277kg/ml.  Fechadura:  222N bico  de
papagaio  CRA La  fonte  ou  similar.  Puxador:  H=600mm CRA.  Trilho  de  correr:  Ducasse  U21-
4121000 acabamento dos perfis deverão ser obrigatoriamente em alumínio anodizado acetinado pelo
processo fosco ácido sem deixar estrias, falhas e efeito arco íris que denotem baixa qualidade do
material e o acabamento das placas de madeira serão a definir de acordo com o padrão estabelecido
pelo fornecedor e contratante. Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou
Certificado  (selo)  de  Cadeia  de  Custódia  FSC  –  Forest  Stewardship  Council,  que  garanta  a
rastreabilidade de toda a cadeia produtiva. 

Conjunto de Divisória Sanitária – Item (20)

Fornecimento e instalação de conjunto de divisórias com porta para confecção de cabines sanitárias
em material fenólico para uso em sanitários e áreas correlatas, com alta resistência a água. Os painéis
são compostos com resina natural  plástica (fenólico),  revestida em laminado melamínico de alta,
estrutura em aço inox ou alumínio. Estrutura: totalmente composta por perfis de Aço inoxidável AISI
304L tubular  ou  alumínio,  diâmetro  de  21,3mm compondo a  estrutura  para  divisão  central  com
rosetas de fixação à parede em nylon, suporte e pés centrais com sistema de regulagem, suporte e pés
laterais, perfis de união lateral para angulação de 90° com 1800x25X25mm possibilitando instalação
de portas e união de outros painéis, e perfil tipo U de acabamento junto a parede e a painéis com
1800x25x13x25mm. Painéis: placa única para fechamento com 13mm espessura por 1.850mm de
altura,  compostos  de  substâncias  naturais  nas  quais  obtem a produção de resina plastica de alta
resistência inclusive água (fenólico),  revestida em laminado melaminico.   Portas:  placa única de
fechamento com 13mm de espessura compostos de substâncias naturais nas quais obtem a produção
de resina plastica de alta, revestida em laminado melaminico, fechadura 90x55mm, além de uma
boneca  lateral  fixa  com perfil  U de  acabamento  com 1800x25x13x25mm para  complemento  do
fechamento e instalação de roseta en inox AISI 316L. Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de
Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia de Custódia FSC – Forest Stewardship Council,
que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva. 

 Tratamento Acústico – Item (21)

Fornecimento e instalação de tratamento acústico em manta de lã de rocha basáltica ou Manta de lã
de Pet ecológica ensacada com 32Kg/m2 de densidade. 

 Persianas Horizontais – Item (22)

Fornecimento e instalação de persianas horizontais entre vidros com 16mm de espessura composta
por laminas de alumínio com pintura epóxi pó, cor a definir, com comando externo acionado por
botão e cabeamento embutido.

 Montagem e Desmontagem – Item (23)

Serviço de montagem e desmontagem de divisório piso teto.



 Películas para vidros (24)

Fornecimento  e  instalação  de  películas  decorativas  para  aplicação  em  superfície  de  vidros  nos
padrões jateada e leitosa podendo ser aplicadas de forma uniforme ou em listras.

GRUPO 02 – MOBILIÁRIO EM GERAL

DESCRIÇÃO UNID. QTDE Vlr Uni Vlr Total

25
Mesa  de  trabalho  diretor  executiva  LE/LD   medindo
2100/1800.800. 740 mm          

UNID 30 4.472,76 134.182,80

26
Mesa  de  trabalho  diretor  executiva  LE/LD   medindo
1800/1800.800. 740 mm          

UNID 25 4.338,72 108.468,00

27
Mesa  de trabalho diretor executiva  LE/LD  medindo
2100.800. 740 mm          

UNID 40 3.090,45 123.618,00

28
Mesa  de trabalho diretor executiva auxiliar   LE/LD
1000.600. 740 mm          

UNID 40 810,40 32.416,00

29
Mesa  de  reunião  diretoria  retangular  com  caixas  de
tomadas medindo 2700.1200.740mm              

UNID 20 3.553,92 71.078,40

30
Mesa  de  reunião  diretoria  retangular  com  caixas  de
tomadas  medindo 3200.1200.740mm              

UNID 20 4.710,89 94.217,80

31 Mesa de centro e canto medindo 800.800.400mm UNID 20 1.263,99 25.279,80

32
Armário 04 portas baixas de abrir c/perfil de alumínio e
TS medindo aproximadamente 1800.450.950 mm

UNID 35 5.523,05 193.306,05

33
Armário 04 portas altas de abrir c/perfil de alumínio e
TS medindo aproximadamente 1800.450.1700mm

UNID 35 8.196,38 286.873,30

34
Armário  alto  com  02  portas  medindo   800.500.1600
mm                                            

UNID
160

1.628,69 202.990,40

35
Armário  Extra-alto  02  portas  medindo  800.500.2000
mm                                          

UNID
100

2.036,85 203.685,00

36 Armário baixo com 02 portas medindo 800.500.740 mm UNID 180 964,31 173.575,80

37
Gaveteiro  volante  02  gavetas/01  gav.  Pasta  suspensa
400.500.690mm  

UNID 180 876,65 157.797,00

38 Gaveteiro volante 03 gavetas  400.500.690mm UNID 180 654,80 117.864,00

39 Gaveteiro volante 04 gavetas  400.500.690mm UNID 160 783,23 125.316,23

40 Gaveteiro suspenso 02 gavetas  400.440.280mm UNID 180 272,52 49.053,60

41
Gaveteiro  Arquivo  com  04  gavetões  pasta  suspensa
medindo  460.500.1300mm.      

UNID 40 1.947,33 77.893,20

42
Mesa  de  trabalho  em  “L”  medindo   1400.1400.740
mm                         

UNID 180 1.692,26 304.606,80

43
Mesa  de  trabalho  em  “L”  medindo   1600.1600.740
mm                         

UNID 110 1.872,86 206.014,60

44
Mesa  de  trabalho  angular  medindo
1800/800x2000/800.740  mm  com  gaveteiro  suspenso
03 gavetas

UNID 10 2.323,49 23.234,90

45
Mesa  de  trabalho  em  “L”  Peninsular  gota  medindo
1600.1800/800.740 mm                       

UNID 35 1.931,01 67.585,35



46
Mesa  de  trabalho  em  “L”  peninsular  gota  medindo
1400.2000/800.740 mm                       

UNID 35 1.912,56 66.939,60

47
Mesa linear sem gavetas com calha metálica para fiação
medindo 800.600.740mm       

UNID 80 654,36 52.348,80

48
Mesa linear sem gavetas com calha metálica para fiação
medindo 1000.600.740mm                                              

UNID 90 689,10 62.019,00

49
Mesa linear sem gavetas com calha metálica para fiação
medindo 1200.600.740                                              

UNID 160 723,80 115.808,00

50
Mesa linear sem gavetas com calha metálica para fiação
medindo 1400.600.740                                              

UNID 160 758,52 121.363,20

51
Mesa linear sem gavetas com calha metálica para fiação
medindo  1600.600.740                                              

UNID 55 808,40 44.462,00

52
Mesa  linear  com 01 gaveta  com calha  metálica  para
fiação medindo 1100.600.740

UNID 50 878,31 43.715,50

53
Mesa  linear  com 01 gaveta  com calha  metálica  para
fiação medindo 2000.800.740

UNID 10 1.412,00 14.120,00

54 Mesa de reunião redonda medindo 1200.740mm UNID 40 816,69 32.667,60

55
Mesa  de  reunião  retangular  com  caixa  de  tomadas
medindo  2000.1000.740mm    

UNID 60 1.763,24 105.794,40

56
Mesa  de  reunião  retangular  com  caixa  de  tomadas
medindo  2400.1200.740mm     

UNID 30 2.046,21 61.386,30

57
Mesa  de  reunião  retangular  com  caixa  de  tomadas
medindo  2700.1200.740mm     

UNID 20 2.195,64 43.912,80

58
Balcão  de  atendimento  curvo  medindo
aproximadamente 1550.1550.1100/740 mm

UNID 15 4.032,00 60.480,00

59
Balcão  de  atendimento  reto  medindo
1200.700.1100/740 mm                                    

UNID 15 2.025,47 30.382,05

60
Divisória reta em MDP de 25 mm tipo biombo medindo
1400.400.25 mm                                                     

UNID 60 242,52 14.551,20

61
Divisória reta em MDP de 25 mm tipo biombo medindo
1600.400.25 mm                                                       

UNID 35 270,11 9.453,85

62
Coluna metálica de canto para divisória tipo reta MDP
medindo 400.25.25mm

UNID 45 102,18 4.598,10

63 Suporte deslizante para pastas suspensa vão de 800 mm UNID 160 244,22 39.075,20

64 Suporte para gabinete CPU com braço ajustável UNID 160 272,00 43.520,00

65
Painel  divisório  metálico  placas  de  fechamento  MDP
medindo 700.75.1100mm                     

UNID 160 695,16 111.225,60

66
Painel  divisório  metálico  placas  de  fechamento  MDP
medindo 800.75.1100mm

UNID 110 764,67 84.113,70

67
Coluna  conectora  de  canto  para  divisórias  metálicas
medindo 70.70.1100mm

UNID 45 279,47 12.576,15

68
Perfil de acabamento vertical para divisórias medindo
8.70.1100mm                   

UNID 290 95,16 27.596,40

69
Superfície  de  estação  de  trabalho  em  “L”  com  para
divisórias medindo 1400.1400 mm        

UNID 60 1.010,15 60.609,00

70
Superfície  de  estação  de  trabalho   em “L”  com para
divisórias medindo 1600.1600 mm

UNID 50 1.216,28 60.214,00

71
Mesa  tipo  plataforma  linear  modulo  duplo  -
PRINCIPAL - medindo 1400.1400.740 mm           

UNID 90 2.388,47 214.962,30

72 Mesa  plataforma  linear  modulo  duplo  -  PRINCIPAL
com gaveteiro  pedestal  gaveta  média  e  alta  medindo

UNID 50 4.018,26 200.913,00



1600.1400.740 mm

73
Mesa plataforma linear  modulo simples – PRINCIPAL
- com gaveteiro pedestal gaveta média e alta medindo
1600.700.740 mm

UNID 35 2.337,15 81.800,25

74
Divisória  tipo  biombo  para  plataforma  modular
medindo 1400.300.25 mm                                 

UNID 55 242,10 13.315,50

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS PARA MOBILIÁRIOS:

Item Descrição:

25 Mesa  de trabalho diretor executiva  LE/LD medindo 2100/1800.800. 740 mm - Tampo Superior Principal:
Com tampo único de aproximadamente 50 mm de espessura,  confeccionado em MDF (Médium Density
fiberboard) de 6 mm de espessura na parte superior e inferior, revestido em uma face com melamínico de BP
“baixa pressão” e MDF cru na outra face. Deve  possuir travessas internas confeccionadas em MDP - de
aproximadamente 38 mm de espessura posicionada de acordo com a necessidade de estruturação do tampo,
todas as peças devem  receber cola (PV Arte) no lado superior e inferior das peças e são prensados para
melhor  fixação.  Deve   possuir  acabamento  em  fita  de  borda  ABS  de  2,5  mm  de  espessura  nas  suas
extremidades, este processo é aplicado pelo sistema Hot Melt. O tampo deve  receber furações para acoplar
os pés painéis e os demais acessórios, todos fixados com buchas metálicas M6 x 13 com chave Allen ou
similar para maior fixação, deve  possuir também parafusos de minifix para fixação das peças diretamente
nas buchas metálicas. Contém um distanciador em formato de “U” confeccionado em alumínio polido com
corte em esquadria de ¼ de espessura com furações para alinhamento ao tampo, e com solda alumínio nas
emendas, o mesmo é fixado diretamente no tampo superior. Tampo Auxiliar Lateral: Com tampo único de
aproximadamente 50 mm de espessura, confeccionado em MDF (Médium Density fiberboard) de 6 mm de
espessura na parte superior e inferior, revestido em uma face com melamínico de BP “baixa pressão” e MDF
cru na outra face. Deve  possuir travessas internas confeccionadas em MDP( Médium Density Particleboard)
de aproximadamente 38 mm de espessura posicionadas de acordo com a necessidade de estruturação do
tampo, todas as peças devem  receber cola (PV Arte) no lado superior e inferior das peças e são prensados
para melhor fixação. Deve  possuir acabamento total em fita de borda PVC de 2,5 mm de espessura tendo
raio de acordo com a espessura da borda nas suas extremidades, este processo é aplicado pelo sistema Hot
Melt. O tampo deve  receber furações para acoplar os pés painéis e os demais acessórios, todos fixados com
buchas metálicas m6 x 13 com chave Allen ou similar para maior fixação, Deve  possuir também parafusos
de  minifix  para  fixação  das  peças  diretamente  nas  buchas  metálicas.  Caixa  medindo  300  x  130  mm
aproximadamente, o corpo da caixa possui os cantos arredondados, suporta até seis tomadas elétricas tipos
“clic” padrão da ABNT-NBR 14136, não necessitando parafusos para fixar as tomadas na caixa, facilitando e
agilizando a montagem das mesmas. Tampa basculante com recorte na parte frontal para permitir a passagem
dos cabos até o seu interior. A caixa suporta três RJ 45 modelo FUROKAWA para lógica e telefonia e uma
entrada HDMI e suporta duas entradas de áudio. Internamente confeccionada em chapa de aço com tampa
basculante em alumínio, cerdas macias no topo frontal para passagem de cabos. Pé Painel LD/LE: Pé único
de aproximadamente 50 mm de espessura, confeccionado em MDF (Médium Density fiberboard)de 6 mm de
espessura na parte superior e inferior, revestido em uma face com melamínico de BP “baixa pressão” e MDF
cru na outra face. Deve  possuir travessas internas confeccionadas em MDP - de aproximadamente 38 mm de
espessura posicionada de acordo com a necessidade de estruturação do tampo, todas as peças devem  receber
cola (PV Arte) no lado superior e inferior das peças e são prensados para melhor fixação. Deve  possuir
acabamento total em fita de borda PVC de 1 mm de espessura tendo raio de acordo com a espessura da borda
nas suas extremidades, este processo é aplicado pelo sistema Hot Melt. O tampo deve  receber furações para
ser acoplado ao tampo por meio de minifix e cavilhas de madeira, deve  possuir furação na parte interna para
receber a fixação do painel da mesa com buchas metálicas m6 x 13 e fixados por meio de parafusos minifix.
Deve  possuir duas sapatas niveladoras quadradas medindo aproximadamente 50 x 50 x 15 confeccionadas
em alumínio maciço polido com rosca de ¼ onde possibilita a regulagem na altura em até 20 mm, as mesmas



devem  receber um feltro na parte inferior para evitar danos ao piso, estas sapatas são fixadas ao pé painel por
meio de buchas de aço ¼ x 13 fixadas por chave Allen ou similar. Painel de Mesa Principal e lateral: Painel
de aproximadamente 50 mm de espessura, confeccionado em MDF (Médium Density fiberboard) de 6 mm de
espessura na parte superior e inferior, revestido em uma face com melamínico BP “baixa pressão” e MDF cru
na outra face. Deve  possuir travessas internas confeccionadas em MDP - de aproximadamente 38 mm de
espessura posicionada de acordo com a necessidade de estruturação do tampo, todas as peças devem  receber
cola (PV Arte) no lado superior e inferior das peças e são prensados para melhor fixação. Deve  possuir
acabamento total em fita de borda PVC de 1 mm de espessura tendo raio de acordo com a espessura da borda
nas suas extremidades, este processo é aplicado pelo sistema Hot Melt. O tampo deve  receber furações para
ser acoplado aos pés painéis por meio de minifix e cavilhas de madeira. Deve  possuir perfil de alumínio em
formato de “L” fixado a parte inferior do painel por meio de parafusos 3,5 x 16, o perfil confeccionado em
alumínio extrusado polido. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não
serão  aceitos  sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito  direto as  partes  em MDP/MDF,
Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo.
Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou
engenheiro de segurança do trabalho. Apresentar certificado de conformidade  ABNT 13966:2008 ou laudo
de  ensaio  equivalente  emitido  por  laboratório  acreditado  pelo  INMETRO  ou  OCP  acreditado  pelo
INMETRO. Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia
de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva.
Definidos na norma FSC STD 40-004-V2-1.

26 Mesa  de trabalho diretor executiva  LE/LD medindo 1800/1800.800. 740 mm - Tampo Superior Principal:
Com tampo único de aproximadamente 50 mm de espessura,  confeccionado em MDF (Médium Density
fiberboard) de 6 mm de espessura na parte superior e inferior, revestido em uma face com melamínico de BP
“baixa pressão” e MDF cru na outra face. Deve  possuir travessas internas confeccionadas em MDP - de
aproximadamente 38 mm de espessura posicionada de acordo com a necessidade de estruturação do tampo,
todas as peças devem  receber cola (PV Arte) no lado superior e inferior das peças e são prensados para
melhor  fixação.  Deve   possuir  acabamento  em  fita  de  borda  ABS  de  2,5  mm  de  espessura  nas  suas
extremidades, este processo é aplicado pelo sistema Hot Melt. O tampo deve  receber furações para acoplar
os pés painéis e os demais acessórios, todos fixados com buchas metálicas M6 x 13 com chave Allen ou
similar para maior fixação, Deve  possuir também parafusos de minifix para fixação das peças diretamente
nas buchas metálicas. Contém um distanciador em formato de “U” confeccionado em alumínio polido com
corte em esquadria de ¼ de espessura com furações para alinhamento ao tampo, e com solda alumínio nas
emendas, o mesmo é fixado diretamente no tampo superior. Tampo Auxiliar Lateral: Com tampo único de
aproximadamente 50 mm de espessura, confeccionado em MDF (Médium Density fiberboard) de 6 mm de
espessura na parte superior e inferior, revestido em uma face com melamínico de BP “baixa pressão” e MDF
cru na outra face. Deve  possuir travessas internas confeccionadas em MDP- de aproximadamente 38 mm de
espessura  posicionadas  de  acordo  com a  necessidade  de  estruturação  do  tampo,  todas  as  peças  devem
receber cola (PV Arte) no lado superior e inferior das peças e são prensados para melhor fixação. Deve
possuir acabamento total em fita de borda PVC de 1 mm de espessura tendo raio de acordo com a espessura
da borda nas suas extremidades, este processo é aplicado pelo sistema Hot Melt. O tampo deve  receber
furações para acoplar os pés painéis e os demais acessórios, todos fixados com buchas metálicas m6 x 13
com chave Allen ou similar para maior fixação, Deve  possuir também parafusos de minifix para fixação das
peças diretamente nas buchas metálicas. Caixa medindo 300 x 130 mm aproximadamente, o corpo da caixa
possui os cantos arredondados, suporta até seis tomadas elétricas tipos “clic” padrão da ABNT-NBR 14136,
não necessitando parafusos para fixar as tomadas na caixa, facilitando e agilizando a montagem das mesmas.
Tampa basculante com recorte na parte frontal para permitir a passagem dos cabos até o seu interior. A caixa
suporta três RJ 45 modelo FUROKAWA para lógica e telefonia e uma entrada HDMI e suporta duas entradas
de áudio. Internamente confeccionada em chapa de aço com tampa basculante em alumínio, cerdas macias no
topo frontal para passagem de cabos.   Pé Painel LD/LE: Pé único de aproximadamente 50 mm de espessura,
confeccionado em MDF (Médium Density fiberboard)de 6 mm de espessura na parte superior e inferior,
revestido em uma face com melamínico de BP “baixa pressão” e MDF cru na outra face. Deve  possuir



travessas  internas  confeccionadas  em MDP -  de  aproximadamente  38  mm de  espessura  posicionada  de
acordo com a necessidade de estruturação do tampo, todas as peças devem  receber cola (PV Arte) no lado
superior e inferior das peças e são prensados para melhor fixação. Deve  possuir acabamento total em fita de
borda PVC de 2,5 mm de espessura tendo raio de acordo com a espessura da borda nas suas extremidades,
este processo é aplicado pelo sistema Hot Melt. O tampo deve  receber furações para ser acoplado ao tampo
por meio de minifix e cavilhas de madeira, deve  possuir furação na parte interna para receber a fixação do
painel da mesa com buchas metálicas m6 x 13 e fixados por meio de parafusos minifix. Deve  possuir duas
sapatas niveladoras quadradas medindo aproximadamente 50 x 50 x 15 confeccionadas em alumínio maciço
polido com rosca de ¼ onde possibilita a regulagem na altura em até 20 mm, as mesmas devem  receber um
feltro na parte inferior para evitar danos ao piso, estas sapatas são fixadas ao pé painel por meio de buchas de
aço ¼ x 13 fixadas por chave Allen ou similar. Painel de Mesa Principal e lateral: Painel de aproximadamente
50 mm de espessura, confeccionado em MDF (Médium Density fiberboard)de 6 mm de espessura na parte
superior e inferior, revestido em uma face com melamínico BP “baixa pressão” e MDF cru na outra face.
Deve   possuir  travessas  internas  confeccionadas  em  MDP-  de  aproximadamente  38  mm  de  espessura
posicionadas de acordo com a necessidade de estruturação do tampo, todas as peças devem  receber cola (PV
Arte) no lado superior e inferior das peças e são prensados para melhor fixação. Deve  possuir acabamento
total em fita de borda PVC de 1 mm de espessura tendo raio de acordo com a espessura da borda nas suas
extremidades,  este processo é aplicado pelo sistema Hot Melt.  O tampo deve  receber furações para ser
acoplado aos pés painéis por meio de minifix e cavilhas de madeira. Deve  possuir perfil de alumínio em
formato de “L” fixado a parte inferior do painel por meio de parafusos 3,5 x 16, o perfil confeccionado em
alumínio extrusado polido. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não
serão aceitos  sistema de  fixação  de  outra  forma e  que  causem o atrito  direto as  partes  em MDP/MDF,
Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo.
Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou
engenheiro de segurança do trabalho. Apresentar certificado de conformidade ABNT 13966:2008 ou laudo de
ensaio equivalente emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO ou OCP acreditado pelo INMETRO.
Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia de Custódia
FSC – Forest Stewardship Council, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva. Definidos na
norma FSC STD 40-004-V2-1.

27 Mesa  de trabalho diretor executiva  LE/LD medindo 2100.800. 740 mm Tampo Superior Principal: Com
tampo  único  de  aproximadamente  50  mm  de  espessura,  confeccionado  em  MDF  (Médium  Density
fiberboard) de 6 mm de espessura na parte superior e inferior, revestido em uma face com melamínico de BP
“baixa pressão” e MDF cru na outra face. Deve  possuir travessas internas confeccionadas em MDP - de
aproximadamente 38 mm de espessura posicionada de acordo com a necessidade de estruturação do tampo,
todas as peças devem  receber cola (PV Arte) no lado superior e inferior das peças e são prensados para
melhor  fixação.  Deve  possuir  acabamento  em  fita  de  borda  ABS  de  2,5  mm  de  espessura  nas  suas
extremidades, este processo é aplicado pelo sistema Hot Melt. O tampo deve  receber furações para acoplar
os pés painéis e os demais acessórios, todos fixados com buchas metálicas M6 x 13 com chave Allen ou
similar para maior fixação, Deve  possuir também parafusos de minifix para fixação das peças diretamente
nas buchas metálicas. Contém um distanciador em formato de “U” confeccionado em alumínio polido com
corte em esquadria de ¼ de espessura com furações para alinhamento ao tampo, e com solda alumínio nas
emendas, o mesmo é fixado diretamente no tampo superior Caixa medindo 300 x 130 mm aproximadamente,
o corpo da caixa possui os cantos arredondados, suporta até seis tomadas elétricas tipos “clic” padrão da
ABNT-NBR 14136, não necessitando parafusos para fixar as tomadas na caixa, facilitando e agilizando a
montagem das mesmas. Tampa basculante com recorte na parte frontal para permitir a passagem dos cabos
até o seu interior. A caixa suporta três RJ 45 modelo FUROKAWA para lógica e telefonia e uma entrada
HDMI e suporta duas entradas de áudio. Internamente confeccionada em chapa de aço com tampa basculante
em  alumínio,  cerdas  macias  no  topo  frontal  para  passagem  de  cabos.  Pé  Painel  LD/LE:  Pé  único  de
aproximadamente 50 mm de espessura, confeccionado em MDF (Médium Density fiberboard)de 6 mm de
espessura na parte superior e inferior, revestido em uma face com melamínico de BP “baixa pressão” e MDF
cru na outra face. Deve  possuir travessas internas confeccionadas em MDP - de aproximadamente 38 mm de



espessura posicionada de acordo com a necessidade de estruturação do tampo, todas as peças devem  receber
cola (PV Arte) no lado superior e inferior das peças e são prensados para melhor fixação. Deve  possuir
acabamento total em fita de borda PVC de 1 mm de espessura tendo raio de acordo com a espessura da borda
nas suas extremidades, este processo é aplicado pelo sistema Hot Melt. O tampo deve  receber furações para
ser acoplado ao tampo por meio de minifix e cavilhas de madeira, Deve  possuir furação na parte interna para
receber a fixação do painel da mesa com buchas metálicas m6 x 13 e fixados por meio de parafusos minifix.
Deve  possuir duas sapatas niveladoras quadradas medindo aproximadamente 50 x 50 x 15 confeccionadas
em alumínio maciço polido com rosca de ¼ onde possibilita a regulagem na altura em até 20 mm, as mesmas
devem  receber um feltro na parte inferior para evitar danos ao piso, estas sapatas são fixadas ao pé painel por
meio de buchas de aço ¼ x 13 fixadas por chave Allen ou similar. Painel de Mesa Principal e lateral: Painel
de aproximadamente 50 mm de espessura, confeccionado em MDF (Médium Density fiberboard)de 6 mm de
espessura na parte superior e inferior, revestido em uma face com melamínico BP “baixa pressão” e MDF cru
na outra face. Deve  possuir travessas internas confeccionadas em MDP- de aproximadamente 38 mm de
espessura  posicionadas  de  acordo  com a  necessidade  de  estruturação  do  tampo,  todas  as  peças  devem
receber cola (PV Arte) no lado superior e inferior das peças e são prensados para melhor fixação. Deve
possuir acabamento total em fita de borda PVC de 1 mm de espessura tendo raio de acordo com a espessura
da borda nas suas extremidades, este processo é aplicado pelo sistema Hot Melt. O tampo deve  receber
furações para ser acoplado aos pés painéis por meio de minifix e cavilhas de madeira. Deve  possuir perfil de
alumínio em formato de “L” fixado a parte  inferior  do painel  por meio de parafusos 3,5 x 16,  o  perfil
confeccionado  em  alumínio  extrusado  polido.  Todo  sistema  de  fixação  feita  através  de  buchas
metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto
as partes em MDP/MDF, Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao
mesmo.
Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou
engenheiro de segurança do trabalho. Apresentar certificado de conformidade ABNT 13966:2008 ou laudo de
ensaio equivalente emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO ou OCP acreditado pelo INMETRO.
Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia de Custódia
FSC – Forest Stewardship Council, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva. Definidos na
norma FSC STD 40-004-V2-1.

28 Mesa  de trabalho diretor executiva auxiliar   LE/LD aproximadamente 1000.600.740 mm Tampo Superior:
Com tampo único de aproximadamente 50 mm de espessura,  confeccionado em MDF (Médium Density
fiberboard) de 6 mm de espessura na parte superior e inferior, revestido em uma face com melamínico de BP
“baixa pressão” e MDF cru na outra face. Deve  possuir travessas internas confeccionadas em MDP - de
aproximadamente 38 mm de espessura posicionada de acordo com a necessidade de estruturação do tampo,
todas as peças devem  receber cola (PV Arte) no lado superior e inferior das peças e são prensados para
melhor  fixação.  Deve   possuir  acabamento  em  fita  de  borda  ABS  de  2,5  mm  de  espessura  nas  suas
extremidades, este processo é aplicado pelo sistema Hot Melt. O tampo deve  receber furações para acoplar
os pés painéis e os demais acessórios, todos fixados com buchas metálicas M6 x 13 com chave Allen ou
similar para maior fixação, Deve  possuir também parafusos de minifix para fixação das peças diretamente
nas buchas metálicas. O tampo deve  receber furações para acoplar os pés painéis e os demais acessórios,
todos fixados com buchas metálicas m6 x 13 com chave Allen ou similar para maior fixação, Deve  possuir
também parafusos de minifix para fixação das peças diretamente nas buchas metálicas. Pé Painel LD/LE: Pé
único de aproximadamente 50 mm de espessura, confeccionado em MDF (Médium Density fiberboard)de 6
mm de espessura na parte superior e inferior, revestido em uma face com melamínico de BP “baixa pressão”
e MDF cru na outra face. Deve  possuir travessas internas confeccionadas em MDP - de aproximadamente 38
mm de espessura posicionada de acordo com a necessidade de estruturação do tampo, todas as peças devem
receber cola (PV Arte) no lado superior e inferior das peças e são prensados para melhor fixação. Deve
possuir acabamento total em fita de borda PVC de 1 mm de espessura tendo raio de acordo com a espessura
da borda nas suas extremidades, este processo é aplicado pelo sistema Hot Melt. Deve  possuir duas sapatas
niveladoras quadradas medindo aproximadamente 50 x 50 x 15 confeccionadas em alumínio maciço polido
com rosca de ¼ onde possibilita a regulagem na altura em até 20 mm, as mesmas devem  receber um feltro



na parte inferior para evitar danos ao piso, estas sapatas são fixadas ao pé painel por meio de buchas de aço ¼
x 13 fixadas por chave Allen ou similar. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou
similar,  não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito  direto as partes  em
MDP/MDF, Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo.
Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou
engenheiro de segurança do trabalho. Apresentar certificado de conformidade  ABNT 13966:2008 ou laudo
de  ensaio  equivalente  emitido  por  laboratório  acreditado  pelo  INMETRO  ou  OCP  acreditado  pelo
INMETRO. Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia
de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva.
Definidos na norma FSC STD 40-004-V2-1.

29 Mesa de reunião diretoria retangular com caixas de tomadas medindo 2700.1200.740mm - Tampo/conexão
Superior: Com tampo único de aproximadamente 50 mm de espessura, confeccionado em MDF (Médium
Density  fiberboard)de  6  mm  de  espessura  na  parte  superior  e  inferior,  revestido  em  uma  face  com
melaminico de BP “baixa pressão” e MDF cru na outra face. Deve  possuir travessas internas confeccionadas
em MDP- de aprox.38 mm de espessura posicionadas de acordo com a necessidade de estruturação do tampo,
todas as peças devem  receber cola (PV Arte) no lado superior e inferior das peças e são prensados para
melhor fixação. Deve  possuir acabamento total em fita de borda PVC de 1 mm de espessura tendo raio de
acordo com a espessura da borda nas suas extremidades, este processo é aplicado pelo sistema Hot Melt. O
tampo deve  receber furações para acoplar os pés painéis e os demais acessórios, todos fixados com buchas
metálicas  m6 x 13 com chave Allen ou similar para maior  fixação, deve  possuir também parafusos de
minifix  para  fixação  das  peças  diretamente  nas  buchas  metálicas.  Caixa  medindo  300  x  130  mm
aproximadamente, o corpo da caixa possui os cantos arredondados, suporta até seis tomadas elétricas tipos
“clic” padrão da ABNT-NBR 14136, não necessitando parafusos para fixar as tomadas na caixa, facilitando e
agilizando a montagem das mesmas. Tampa basculante com recorte na parte frontal para permitir a passagem
dos cabos até o seu interior. A caixa suporta três RJ 45 modelo FUROKAWA para lógica e telefonia e uma
entrada HDMI e suporta duas entradas de áudio. Internamente confeccionada em chapa de aço com tampa
basculante em alumínio, cerdas macias no topo frontal para passagem de cabos.  Pé Painel Lado Direito /
Esquerdo  e  pé  conexão:  Pé  único  de  aproximadamente  50  mm  de  espessura,  confeccionado  em  MDF
(Médium Density fiberboard)de 6 mm de espessura na parte superior e inferior, revestido em uma face com
melamínico de BP “baixa pressão” e MDF cru na outra face. Deve  possuir travessas internas confeccionadas
em  MDP-  de  aproximadamente  38  mm  de  espessura  posicionadas  de  acordo  com  a  necessidade  de
estruturação do tampo, todas as peças devem  receber cola (PV Arte) no lado superior e inferior das peças e
são prensados para melhor fixação. Deve  possuir acabamento total  em fita de borda PVC de 1 mm de
espessura tendo raio de acordo com a espessura da borda nas suas extremidades, este processo é aplicado
pelo sistema Hot Melt. O tampo deve  receber furações para ser acoplado ao tampo por meio de minifix e
cavilhas de madeira, Deve  possuir furação na parte interna para receber a fixação do painel da mesa com
buchas metálicas m6 x 13 e fixados por meio de parafusos minifix. Deve  possuir passa cabos retangulares
confeccionados em aço cromado, um no lado superior e um no inferior do pé, para possibilitar a passagem de
fios entre o tampo e o piso, esta passagem de fiação deve  ser feita totalmente pela parte interna do pé. Deve
possuir duas sapatas niveladoras quadradas medindo aproximadamente 50 x 50 x 15 confeccionadas em
alumínio maciço polido com rosca de ¼ onde possibilita a regulagem na altura em até 20 mm, as mesmas
devem  receber um feltro na parte inferior para evitar danos ao piso, estas sapatas são fixadas ao pé painel por
meio  de  buchas  de  aço  ¼  x  13  fixadas  por  chave  Allen  ou  similar.  Painel  de  Mesa:  Painel  de
aproximadamente 50 mm de espessura, confeccionado em MDF (Médium Density fiberboard)de 6 mm de
espessura na parte superior e inferior, revestido em uma face com melamínico de BP “baixa pressão” e MDF
cru na outra face. Deve  possuir travessas internas confeccionadas em MDP- de aproximadamente 38 mm de
espessura  posicionadas  de  acordo  com a  necessidade  de  estruturação  do  tampo,  todas  as  peças  devem
receber cola (PV Arte) no lado superior e inferior das peças e são prensados para melhor fixação. Deve
possuir acabamento total em fita de borda PVC de 1 mm de espessura tendo raio de acordo com a espessura
da borda nas suas extremidades, este processo é aplicado pelo sistema Hot Melt. O tampo deve  receber
furações para ser acoplado aos pés painéis por meio de minifix e cavilhas de madeira. Deve  possuir perfil de



alumínio em formato de “L” fixado a parte  inferior  do painel  por meio de parafusos 3,5 x 16,  o  perfil
confeccionado  em  alumínio  extrusado  polido.  Todo  sistema  de  fixação  feita  através  de  buchas
metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto
as partes em MDP/MDF, Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao
mesmo.
Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou
engenheiro de segurança do trabalho. Apresentar certificado de conformidade ABNT 13966:2008 ou laudo de
ensaio equivalente emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO ou OCP acreditado pelo INMETRO.
Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia de Custódia
FSC – Forest Stewardship Council, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva. Definidos na
norma FSC STD 40-004-V2-1.

30 Mesa de reunião diretoria retangular com caixas de tomadas medindo 3200.1200.740mm - Tampo/conexão
Superior: Com tampo único de aproximadamente 50 mm de espessura, confeccionado em MDF (Médium
Density  fiberboard)de  6  mm  de  espessura  na  parte  superior  e  inferior,  revestido  em  uma  face  com
melaminico de BP “baixa pressão” e MDF cru na outra face. Deve  possuir travessas internas confeccionadas
em MDP- de aprox.38 mm de espessura posicionadas de acordo com a necessidade de estruturação do tampo,
todas as peças devem  receber cola (PV Arte) no lado superior e inferior das peças e são prensados para
melhor fixação. Deve  possuir acabamento total em fita de borda PVC de 1 mm de espessura tendo raio de
acordo com a espessura da borda nas suas extremidades, este processo é aplicado pelo sistema Hot Melt. O
tampo deve  receber furações para acoplar os pés painéis e os demais acessórios, todos fixados com buchas
metálicas m6 x 13 com chave Allen ou similar para maior fixação, Deve  possuir também parafusos de
minifix  para  fixação  das  peças  diretamente  nas  buchas  metálicas.  Caixa  medindo  300  x  130  mm
aproximadamente, o corpo da caixa possui os cantos arredondados, suporta até seis tomadas elétricas tipos
“clic” padrão da ABNT-NBR 14136, não necessitando parafusos para fixar as tomadas na caixa, facilitando e
agilizando a montagem das mesmas. Tampa basculante com recorte na parte frontal para permitir a passagem
dos cabos até o seu interior. A caixa suporta três RJ 45 modelo FUROKAWA para lógica e telefonia e uma
entrada HDMI e suporta duas entradas de áudio. Internamente confeccionada em chapa de aço com tampa
basculante em alumínio, cerdas macias no topo frontal para passagem de cabos. Pé Painel Lado Direito /
Esquerdo  e  pé  conexão:  Pé  único  de  aproximadamente  50  mm de  espessura,  confeccionado  em MDF
(Médium Density fiberboard)de 6 mm de espessura na parte superior e inferior, revestido em uma face com
melamínico de BP “baixa pressão” e MDF cru na outra face. Deve  possuir travessas internas confeccionadas
em  MDP-  de  aproximadamente  38  mm  de  espessura  posicionadas  de  acordo  com  a  necessidade  de
estruturação do tampo, todas as peças devem  receber cola (PV Arte) no lado superior e inferior das peças e
são prensados para melhor fixação. Deve  possuir acabamento total  em fita de borda PVC de 1 mm de
espessura tendo raio de acordo com a espessura da borda nas suas extremidades, este processo é aplicado
pelo sistema Hot Melt. O tampo deve  receber furações para ser acoplado ao tampo por meio de minifix e
cavilhas de madeira, Deve  possuir furação na parte interna para receber a fixação do painel da mesa com
buchas metálicas m6 x 13 e fixados por meio de parafusos minifix. Deve  possuir passa cabos retangulares
confeccionados em aço cromado, um no lado superior e um no inferior do pé, para possibilitar a passagem de
fios entre o tampo e o piso, esta passagem de fiação deve  ser feita totalmente pela parte interna do pé. Deve
possuir  duas sapatas  niveladoras  quadradas medindo aproximadamente 50 x 50 x 15 confeccionadas em
alumínio maciço polido com rosca de ¼ onde possibilita a regulagem na altura em até 20 mm, as mesmas
devem  receber um feltro na parte inferior para evitar danos ao piso, estas sapatas são fixadas ao pé painel por
meio  de  buchas  de  aço  ¼  x  13  fixadas  por  chave  Allen  ou  similar.  Painel  de  Mesa:  Painel  de
aproximadamente 50 mm de espessura, confeccionado em MDF (Médium Density fiberboard)de 6 mm de
espessura na parte superior e inferior, revestido em uma face com melamínico de BP “baixa pressão” e MDF
cru na outra face. Deve  possuir travessas internas confeccionadas em MDP- de aproximadamente 38 mm de
espessura  posicionadas  de  acordo  com a  necessidade  de  estruturação  do  tampo,  todas  as  peças  devem
receber cola (PV Arte) no lado superior e inferior das peças e são prensados para melhor fixação. Deve
possuir acabamento total em fita de borda PVC de 1 mm de espessura tendo raio de acordo com a espessura
da borda nas suas extremidades, este processo é aplicado pelo sistema Hot Melt. O tampo deve  receber



furações para ser acoplado aos pés painéis por meio de minifix e cavilhas de madeira. Deve  possuir perfil de
alumínio em formato de “L” fixado a parte  inferior  do painel  por meio de parafusos 3,5 x 16, o perfil
confeccionado  em  alumínio  extrusado  polido.  Todo  sistema  de  fixação  feita  através  de  buchas
metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto
as partes em MDP/MDF, Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao
mesmo.
Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou
engenheiro de segurança do trabalho. Apresentar certificado de conformidade  ABNT 13966:2008 ou laudo
de  ensaio  equivalente  emitido  por  laboratório  acreditado  pelo  INMETRO  ou  OCP  acreditado  pelo
INMETRO. Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia
de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva.
Definidos na norma FSC STD 40-004-V2-1.

31 Mesa de centro e canto medindo 800.800.400mm - Tampo: Com tampo único de aproximadamente 50 mm de
espessura, confeccionado em MDF (Médium Density fiberboard)de 6 mm de espessura na parte superior e
inferior, revestido em uma face com melamínico de BP “baixa pressão” e MDF cru na outra face. Deve
possuir travessas internas confeccionadas em MDP - de aproximadamente 38 mm de espessura posicionada
de acordo com a necessidade de estruturação do tampo, todas as peças devem  receber cola (PV Arte) no lado
superior e inferior das peças e são prensados para melhor fixação. Deve  possuir acabamento total em fita de
borda PVC de 1 mm de espessura tendo raio de acordo com a espessura da borda nas suas extremidades, este
processo é aplicado pelo sistema Hot Melt. O tampo deve  receber furações para acoplar os pés painéis e os
demais acessórios, todos fixados com buchas metálicas m6 x 13 com chave Allen ou similar para maior
fixação,  Deve   possuir  também  parafusos  de  mini-fix  para  fixação  das  peças  diretamente  nas  buchas
metálicas. Prateleira: Com tampo único de aproximadamente25 mm de espessura, confeccionado em MDF
(Médium Density fiberboard)na parte superior e inferior,  revestido em uma face com melamínico de BP
“baixa pressão” e MDF cru na outra face. Deve  possuir acabamento total em fita de borda PVC de 1 mm de
espessura tendo raio de acordo com a espessura da borda nas suas extremidades, este processo é aplicado
pelo sistema Hot Melt. Pé Painel: Pé único de aproximadamente 50 mm de espessura, confeccionado em
MDF (Médium Density fiberboard)de 6 mm de espessura na parte superior e inferior, revestido em uma face
com  melamínico  de  BP “baixa  pressão”  e  MDF  cru  na  outra  face.  Deve   possuir  travessas  internas
confeccionadas  em  MDP -  de  aproximadamente  38  mm  de  espessura  posicionada  de  acordo  com  a
necessidade de estruturação do tampo, todas as peças devem  receber cola (PV Arte) no lado superior e
inferior das peças e são prensados para melhor fixação. Deve  possuir acabamento total em fita de borda PVC
de 1 mm de espessura tendo raio de acordo com a espessura da borda nas suas extremidades, este processo é
aplicado pelo sistema Hot Melt. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar,
não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF,
Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. 
Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia de Custódia
FSC – Forest Stewardship Council, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva. Definidos na
norma FSC STD 40-004-V2-1.

32 Armário 04 portas baixas de abrir c/perfil de alumínio e TS medindo aproximadamente 1800.450.950 mm -
Tampo Superior / Inferior: Com tampo único de aproximadamente 50 mm de espessura, confeccionado em
MDF (Médium Density fiberboard,)de 6 mm de espessura na parte superior e inferior, revestido em uma face
com folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (MDP) por meio de
pressão e alta temperatura em uma das faces. Resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando
maior  resistência  e  acabamento.    Deve   possuir  travessas  internas  confeccionadas  em  MDP  -  de
aproximadamente 38 mm de espessura posicionada de acordo com a necessidade de estruturação do tampo,
todas as peças devem  receber cola (PV Arte) no lado superior e inferior das peças e são prensados para
melhor fixação. Deve  possuir acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura, com alta
resistência ao impacto, riscos, mecânica e abrasão, não mancha é resistente à umidade e não propaga chama
(auto extinguível). Aplicada em todo o contorno da peça. Este processo é aplicado pelo sistema Hot Melt. O
tampo inferior  e  superior  devem  receber furações para acoplar  os  módulos dos nichos,  na furação são
aplicadas buchas de nylon de diâmetro 10 mm x 11 mm de altura com rosca soberba para receber o parafuso



de minifix. Pés niveladores: Na parte inferior do tampo inferior, Deve  possuir pés niveladores em alumínio
polido medindo 80 x 50 x 50 mm, com sapata niveladora em alumínio maciço de 15 mm de altura com feltro
fixado na parte inferior para evitar danos ao piso. A sapata niveladora Deve  possuir haste roscada com rosca
5/16 possibilitando a regulagem na altura em até 25mm. Módulos LE/LD: Confeccionados em MDP- de 18
mm de espessura. Painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de
madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um
painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina
específica que é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP),
resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Deve  possuir
fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos
e abrasão, não mancha é resistente à umidade e não propaga chama (auto extinguível). A fita de borda Deve
possuir  uma camada na superfície  interna de PRIMER onde esse material  é responsável  para a  perfeita
fixação  da  borda  no  painel,  Deve   possuir  raio  de  1  mm  na  aresta  superior  e  inferior  da  borda.
Respectivamente módulos iguais, laterais, fundos, bases fixas, as laterais Deve  possuir furações para fixar as
bases fixas, todas as partes dos módulos sem qualquer exceção são fixadas por meio de buchas de nylon,
dando assim um melhor acabamento no móvel e permitindo a montagem e desmontagem do mesmo sem
quaisquer danos posteriores.    Os módulos deverão ser unidos entre eles por sistema de parafuso de união
com rosca  m6 para  melhor  fixação  e  acabamento.  Composições:  Portas  em Alumínio  com TS  LE/LD:
Composta  por  portas  de  giro  confeccionadas  em  Requadro  de  alumínio  anodizado  natural  medindo
aproximadamente20 x 45 mm com parede de 1 mm de espessura deve  possuir detalhe frontal para fixação do
painel “TS” de 5 mm de largura x 4 mm de espessura, Deve  possuir um perfil em “U” interno confeccionado
em nylon para fixação do “TS” em todo o seu Requadro para evitar ruídos. O Requadro deve  possuir altura
conforme a altura do móvel, ficando na parte interna. Deve  receber furações para aplicação das dobradiças
em aço de alta resistência com caneco de diâmetro 35 mm fixado a porta por meio de alojamento com
diâmetro de 35 mm. A dobradiça Deve  possuir braço em aço estampado a frio que permite a abertura com
um ângulo de 110º com recobrimento total da lateral. A dobradiça deve  receber acabamento niquelado para
maior durabilidade. Deve  possuir furação na parte central  para aplicação do puxador confeccionado em
material  de alumínio extrusado, fixado por meio de parafusos métrico M4 x 25mm. Portas de giro com
dobradiça em aço de alta resistência com caneco de diâmetro 35 mm fixado a porta por meio de alojamento
com diâmetro de 35 mm para maior fixação e resistência. Calço em aço estampado a frio com parafuso para
regulagem de abertura e altura da porta, furos de 8 mm de diâmetro na lateral. À fixação do calço por meio
de  buchas  de  nylon  injetadas  para  melhor  acabamento  e  resistência,  permitindo  assim  a  montagem  e
desmontagem do móvel por inúmeras vezes sem danificar o móvel.  A dobradiça Deve  possuir braço em aço
estampado a frio que permite a abertura com um ângulo de 110º com recobrimento total da lateral e deve
receber acabamento niquelado para maior  durabilidade.  Todo sistema de fixação feita  através  de buchas
metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto
as partes em MDP/MDF, Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao
mesmo. 
Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou
engenheiro de segurança do trabalho. Apresentar certificado de conformidade  ABNT 13961:2010 ou laudo
de  ensaio  equivalente  emitido  por  laboratório  acreditado  pelo  INMETRO  ou  OCP  acreditado  pelo
INMETRO. Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia
de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva.
Definidos na norma FSC STD 40-004-V2-1.

33 Armário 04 portas altas de abrir c/perfil de alumínio e TS medindo aproximadamente 1800.450.1700mm -
Tampo Superior / Inferior: Com tampo único de aproximadamente 50 mm de espessura, confeccionado em
MDF (Médium Density fiberboard,)de 6 mm de espessura na parte superior e inferior, revestido em uma face
com folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (MDP) por meio de
pressão e alta temperatura em uma das faces. Resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando
maior  resistência  e  acabamento.    Deve   possuir  travessas  internas  confeccionadas  em  MDP  -  de
aproximadamente 38 mm de espessura posicionada de acordo com a necessidade de estruturação do tampo,



todas as peças devem  receber cola (PV Arte) no lado superior e inferior das peças e são prensados para
melhor fixação. Deve  possuir acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura, com alta
resistência ao impacto, riscos, mecânica e abrasão, não mancha é resistente à umidade e não propaga chama
(auto extinguível). Aplicada em todo o contorno da peça. Este processo é aplicado pelo sistema Hot Melt. O
tampo inferior  e  superior  devem  receber furações para acoplar  os  módulos dos nichos,  na furação são
aplicadas buchas de nylon de diâmetro 10 mm x 11 mm de altura com rosca soberba para receber o parafuso
de minifix. Pés niveladores: Na parte inferior do tampo inferior, Deve  possuir pés niveladores em alumínio
polido medindo 80 x 50 x 50 mm, com sapata niveladora em alumínio maciço de 15 mm de altura com feltro
fixado na parte inferior para evitar danos ao piso. A sapata niveladora Deve  possuir haste roscada com rosca
5/16 possibilitando a regulagem na altura em até 25mm. Módulos LE/LD: Confeccionados em MDP- de 18
mm de espessura. Painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de
madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um
painel  homogêneo e de grande estabilidade dimensional.  Folha de papel especial impregnada com resina
específica que é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP),
resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Deve  possuir
fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos
e abrasão, não mancha é resistente à umidade e não propaga chama (auto extinguível). A fita de borda Deve
possuir  uma camada na superfície  interna de PRIMER onde esse material  é  responsável  para a  perfeita
fixação  da  borda  no  painel,  Deve   possuir  raio  de  1  mm  na  aresta  superior  e  inferior  da  borda.
Respectivamente módulos iguais, laterais, fundos, bases fixas, as laterais Deve  possuir furações para fixar as
bases fixas, todas as partes dos módulos sem qualquer exceção são fixadas por meio de buchas de nylon,
dando assim um melhor acabamento no móvel e permitindo a montagem e desmontagem do mesmo sem
quaisquer danos posteriores.    Os módulos deverão ser unidos entre eles por sistema de parafuso de união
com rosca  m6  para  melhor  fixação  e  acabamento.  Composições:  Portas  em Alumínio  com TS LE/LD:
Composta  por  portas  de  giro  confeccionadas  em  Requadro  de  alumínio  anodizado  natural  medindo
aproximadamente20 x 45 mm com parede de 1 mm de espessura Deve  possuir detalhe frontal para fixação
do  painel  “TS”  de  5  mm  de  largura  x  4  mm  de  espessura,  deve   possuir  um  perfil  em  “U”  interno
confeccionado em nylon para fixação do “TS” em todo o seu Requadro para evitar ruídos. O Requadro deve
possuir altura conforme a altura do móvel, ficando na parte interna. Deve  receber furações para aplicação
das  dobradiças  em aço de alta  resistência  com caneco  de diâmetro 35 mm fixado a  porta  por  meio de
alojamento com diâmetro de 35 mm. A dobradiça Deve  possuir braço em aço estampado a frio que permite a
abertura com um ângulo de 110º com recobrimento total da lateral. A dobradiça deve  receber acabamento
niquelado  para  maior  durabilidade.  Deve   possuir  furação  na  parte  central  para  aplicação  do  puxador
confeccionado em material de alumínio extrusado, fixado por meio de parafusos métrico M4 x 25mm. Portas
de giro com dobradiça em aço de alta resistência com caneco de diâmetro 35 mm fixado a porta por meio de
alojamento com diâmetro de 35 mm para maior fixação e resistência. Calço em aço estampado a frio com
parafuso para regulagem de abertura e altura da porta, furos de 8 mm de diâmetro na lateral. À fixação do
calço por meio de buchas de nylon injetadas  para melhor acabamento e resistência,  permitindo assim a
montagem e desmontagem do móvel por inúmeras vezes sem danificar o móvel.  A dobradiça Deve  possuir
braço em aço estampado a frio que permite a abertura com um ângulo de 110º com recobrimento total da
lateral e deve  receber acabamento niquelado para maior durabilidade. Todo sistema de fixação feita através
de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o
atrito direto as partes em MDP/MDF, Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem
causar dano ao mesmo.
Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou
engenheiro de segurança do trabalho. Apresentar certificado de conformidade  ABNT 13961:2010 ou laudo
de  ensaio  equivalente  emitido  por  laboratório  acreditado  pelo  INMETRO  ou  OCP  acreditado  pelo
INMETRO. Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia
de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva.
Definidos na norma FSC STD 40-004-V2-1.



34 Armário alto com 02 portas medindo 800.500.1600mm - Tampo: Confeccionado em madeira MDP - de 25
mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto,
aglutinadas  -  com resina  sintética  termo fixa  que  se  consolidam sob ação  conjunta  de  calor  e  pressão,
revestida com filme melaminico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a
madeira  aglomerada,  formando com ela  um corpo  único  e  inseparável  com profundidade 500 mm para
tampo, com acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Corpo:
Costa, bases e laterais confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura respectivamente produzida
com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que
se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de
prensagem a quente,  faz o filme se fundir  a  madeira aglomerada,  formando com ela um corpo único e
inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. As
laterais Deve  possuir furação espaçada com aproximadamente 32 mm de distância que permite ao usuário
regular as prateleiras e demais acessórios. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em
Zamak ou similar estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e
acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno. Prateleiras reguláveis:
Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de
madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam
sob  ação  conjunta  de  calor  e  pressão,  revestida  com  filme  melaminico  texturizado,  que  por  efeito  de
prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando um corpo único e inseparável,
com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. As prateleiras Deve
possuir suportes de nylon com 20 mm de diâmetro insertadas no topo das mesmas para encaixe em parafuso a
ser  fixado  na  lateral  do  armário  criando  assim  uma  fixação  rígida  e  travando  a  prateleira  conferindo
resistência  ao  conjunto.  Prateleira  fixa:  Para  armários  altos,  deve   possuir  prateleira  fixa  do  meio
confeccionada com as mesmas características  das  reguláveis,  porem deve ser  fixada na parte  central  do
armário por cavilhas de madeira e tambor de giro confeccionado em Zamak ou similar estampado e parafuso
de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de
acabamento confeccionadas em polietileno. Portas: Portas de giro Confeccionado em madeira MDP de 18
mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto,
aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida
com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada,
formando com ela um corpo único e inseparável,  com acabamento em fita  de borda PVC de 1 mm de
espessura em todas as extremidades.  Com 3 dobradiças de aço com caneco de diâmetro 35 mm por porta
permitindo uma abertura de aproximadamente110º recobrindo totalmente a lateral, puxadores em alumínio de
aproximadamente128 mm. Fechadura com duas chaves escamoteáveis, na porta do lado direito. Batente de
aço na porta do lado esquerdo fixado a meia altura. O batente do tipo “L” fixado ao tampo por meio de
parafusos e buchas de nylon para alinhamento das portas, com fita de borda PVC de 1 mm de espessura em
todo o seu contorno. Todo o armário deve  receber buchas de nylon para a fixação de parafusos, não tendo
contato direto do parafuso com a madeira. Rodapé: Rodapé de aço confeccionado em tubo de aço de 25 x 25
x 1,20mm de espessura estampados a 45º e soldados com solda MIG para maior sustentação e acabamento,
Deve  possuir peças de aço curvas na parte interna do rodapé para a fixação do mesmo entre o rodapé e a
base inferior do móvel, Deve  possuir 4 sapatas niveladoras de diâmetro 30 mm em PVC. Todas as peças
metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster
formando  uma  camada  mínima  de  50/60  micra  de  espessura,  curadas  em  estufa  a  uma  temperatura
aproximada de 250°. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão
aceitos  sistema  de  fixação  de  outra  forma  e  que  causem  o  atrito  direto  as  partes  em  MDP/MDF,
Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo.
Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou
engenheiro de segurança do trabalho. Apresentar Certificado de conformidade ABNT 13961:2010 ou laudo
de  ensaio  equivalente  emitido  por  laboratório  acreditado  pelo  INMETRO  ou  OCP  acreditado  pelo
INMETRO. Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia
de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva.



Definidos na norma FSC STD 40-004-V2-1.

35 Armário Extra-alto 02 portas medindo 800.500.2000mm - Tampo: Confeccionado em madeira MDP - de 25
mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto,
aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida
com filme melaminico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira
aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável com profundidade de 500 mm para tampo, com
acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Corpo: Costa, bases e
laterais confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura respectivamente produzida com partículas
de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam
sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente,
faz  o  filme  se  fundir  a  madeira  aglomerada,  formando  com  ela  um  corpo  único  e  inseparável,  com
acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. As laterais Deve  possuir
furação espaçada com aproximadamente 32 mm de distância que permite ao usuário regular as prateleiras e
demais acessórios. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em Zamak ou similar
estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado
e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno. Prateleiras reguláveis: Confeccionado em
madeira MDP- de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas
de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de
calor e pressão, revestida com filme melaminico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o
filme se fundir a madeira aglomerada, formando um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de
borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. As prateleiras Deve  possuir suportes de nylon
com 20 mm de diâmetro insertadas no topo das mesmas para encaixe em parafuso a ser fixado na lateral do
armário  criando  assim  uma  fixação  rígida  e  travando  a  prateleira  conferindo  resistência  ao  conjunto.
Prateleira fixa: Para armários extra-alto deve possuir prateleira fixa do meio confeccionada com as mesmas
características das reguláveis, porem é fixada na parte central do armário por cavilhas de madeira e tambor de
giro confeccionado em Zamak ou similar estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca
métrica  em  aço  usinado  e  acabamento  zincado  e  tampas  plásticas  de  acabamento  confeccionadas  em
polietileno. Portas: Portas de giro Confeccionado em madeira MDP- de 18 mm de espessura respectivamente
produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética
termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por
efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único
e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades.  Com
4  dobradiças  de  aço  com  caneco  de  diâmetro  35  mm  por  porta  permitindo  uma  abertura  de
aproximadamente110º recobrindo totalmente a lateral, puxadores em alumínio de aproximadamente128 mm.
Fechadura  com duas  chaves  escamoteáveis,  na  porta  do  lado  direito.  Batente  de  aço  na  porta  do  lado
esquerdo fixado a meia altura. O batente do tipo “L” fixado ao tampo por meio de parafusos e buchas de
nylon para alinhamento das portas, com fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todo o seu contorno.
Todo o armário deve  receber buchas de nylon para a fixação de parafusos, não tendo contato direto do
parafuso com a madeira. Rodapé: Rodapé de aço confeccionado em tubo de aço de 25 x 25 x 1,20mm de
espessura estampados a 45º e soldados com solda MIG para maior sustentação e acabamento, deve  possuir
peças de aço curvas na parte interna do rodapé para a fixação do mesmo entre o rodapé e a base inferior do
móvel,  Deve  possuir  4  sapatas  niveladoras  de diâmetro 30 mm em PVC. Todas as peças  metálicas  do
conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma
camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.
Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de
fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF, Possibilitando a montagem e
desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo.
Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou
engenheiro de segurança do trabalho. Apresentar certificado de conformidade  ABNT 13961:2010 ou laudo
de  ensaio  equivalente  emitido  por  laboratório  acreditado  pelo  INMETRO  ou  OCP  acreditado  pelo
INMETRO. Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia



de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva.
Definidos na norma FSC STD 40-004-V2-1.  

36 Armário baixo com 02 portas medindo 800.500.740mm - Tampo: Confeccionado em madeira MDP - de 25
mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto,
aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida
com filme melaminico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira
aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável com profundidade 500 mm para tampo, com
acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Corpo: Costa, bases e
laterais confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura respectivamente produzida com partículas
de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam
sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente,
faz  o  filme  se  fundir  a  madeira  aglomerada,  formando  com  ela  um  corpo  único  e  inseparável,  com
acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. As laterais Deve  possuir
furação espaçada com aproximadamente32 mm de distância que permite ao usuário regular as prateleiras e
demais acessórios. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em Zamak ou similar
estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado
e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno. Prateleira regulável: Confeccionado em
madeira MDP - de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas
de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de
calor e pressão, revestida com filme melaminico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o
filme se fundir a madeira aglomerada, formando um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de
borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. As prateleiras devem  possuir suportes de nylon
com 20 mm de diâmetro insertadas no topo das mesmas para encaixe em parafuso a ser fixado na lateral do
armário criando assim uma fixação rígida e travando a prateleira conferindo resistência ao conjunto. Com 2
dobradiças  de  aço  com  caneco  de  diâmetro  35  mm  por  porta  permitindo  uma  abertura  de
aproximadamente110º recobrindo totalmente a lateral, puxadores em alumínio de aproximadamente128 mm.
Fechadura com duas chaves escamoteáveis na porta do lado direito. Batente de aço na porta do lado esquerdo
fixado a meia altura. O batente do tipo “L” fixado ao tampo por meio de parafusos e buchas de nylon para
alinhamento das portas,  com fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todo o seu contorno. Todo o
armário deve  receber buchas de nylon para a fixação de parafusos, não tendo contato direto do parafuso com
a madeira.  Rodapé:  Rodapé de aço confeccionado em tubo de  aço  de 25 x 25 x 1,20mm de espessura
estampados a 45º e soldados com solda MIG para maior sustentação e acabamento, Deve  possuir peças de
aço curvas na parte interna do rodapé para a fixação do mesmo entre o rodapé e a base inferior do móvel,
deve  possuir 4 sapatas niveladoras de diâmetro 30 mm em PVC. Todas as peças metálicas do conjunto com
acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada
mínima de  50/60  micra  de  espessura,  curadas  em estufa  a  uma temperatura  aproximada de 250°.  Todo
sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de
outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF, Possibilitando a montagem e desmontagem
por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo.
Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou
engenheiro de segurança do trabalho Apresentar certificado de conformidade ABNT 13961:2010 ou laudo de
ensaio equivalente emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO ou OCP acreditado pelo INMETRO.
Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia de Custódia
FSC – Forest Stewardship Council, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva. Definidos na
norma FSC STD 40-004-V2-1.

37 Gaveteiro volante 02 gavetas/01 gav. Pasta suspensa  400.500.690mm - Tampo (para gaveteiros volantes):
Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de
madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam
sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente,
faz  o  filme  se  fundir  a  madeira  aglomerada,  formando  com  ela  um  corpo  único  e  inseparável,  com
acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura e raio 2 mm em todas as extremidades. Corpo:
Costa, bases e laterais confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura respectivamente produzida



com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que
se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de
prensagem a quente,  faz  o filme se fundir a  madeira aglomerada,  formando com ela um corpo único e
inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Todas
as peças do corpo do gaveteiro são unidas por sistema de fixação tipo cavilha em nylon injetado. Frentes de
gaveta: Confeccionado em madeira MDP- de 18 mm de espessura respectivamente produzida com partículas
de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam
sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente,
faz  o  filme  se  fundir  a  madeira  aglomerada,  formando  com  ela  um  corpo  único  e  inseparável,  com
acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Fechadura escamoteavel
fixada  na  parte  frontal  com trava  simultânea  das  gavetas  pelo  sistema  de  tranca  interna  em aço  que  é
estampada conforme o número de gavetas.  Puxador meia lua em alumínio de aproximadamente128 mm
anodizado em cada gaveta. Gavetas: Gavetas internas confeccionadas em material tipo PVC injetadas, sem
emendas  com  abas  reforçadas  com  corrediças  metálicas.  Gavetão  Pasta  suspensa:  Gavetas  internas
confeccionadas  em  material  tipo  PVC  injetadas,  sem  emendas,  com  abas  reforçadas,  com  corrediças
telescópicas suportando 30 kg no mínimo. COMPOSIÇÃO: Para gaveteiros volantes: Rodízios: Rodízios de
duplo giro com 50 mm de diâmetro na cor preta fixados na base inferior do gaveteiro por meio de buchas de
nylon medindo 8 x 8 e parafusos Philips ou similar 3,5 x 14 cabeça chata, fazendo com que possa montar e
desmontar  sem  danos  posteriores.  Todas  as  peças  metálicas  do  conjunto  com  acabamento  em  pintura
eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de
espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Todo sistema de fixação feita através
de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o
atrito direto as partes em MDP/MDF, Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem
causar dano ao mesmo.
Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou
engenheiro de segurança do trabalho. Apresentar certificado de conformidade  ABNT 13961:2010 ou laudo
de  ensaio  equivalente  emitido  por  laboratório  acreditado  pelo  INMETRO  ou  OCP  acreditado  pelo
INMETRO. Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia
de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva.
Definidos na norma FSC STD 40-004-V2-1.

38 Gaveteiro volante 03 gavetas medindo 400.500.690mm - Tampo (para gaveteiros volantes): Confeccionado
em  madeira  MDP -  de  25  mm  de  espessura  respectivamente  produzida  com  partículas  de  madeiras
selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação
conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o
filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em
fita de borda PVC de 2 mm de espessura e raio 2 mm em todas as extremidades. Corpo: Costa, bases e
laterais confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura respectivamente produzida com partículas
de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam
sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente,
faz  o  filme  se  fundir  a  madeira  aglomerada,  formando  com  ela  um  corpo  único  e  inseparável,  com
acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Todas as peças do corpo
do  gaveteiro  são  unidas  por  sistema  de  fixação  tipo  cavilha  em  nylon  injetado.  Frentes  de  gaveta:
Confeccionado em madeira MDP- de 18 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de
madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam
sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente,
faz  o  filme  se  fundir  a  madeira  aglomerada,  formando  com  ela  um  corpo  único  e  inseparável,  com
acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Fechadura escamoteavel
fixada  na  parte  frontal  com trava  simultânea  das  gavetas  pelo  sistema  de  tranca  interna  em aço  que  é
estampada conforme o número de gavetas.  Puxador meia lua em alumínio de aproximadamente128 mm
anodizado em cada gaveta. Gavetas: Gavetas internas confeccionadas em material tipo PVC injetadas, sem



emendas com abas reforçadas com corrediças metálicas. COMPOSIÇÃO: Para gaveteiros volantes: Rodízios:
Rodízios de duplo giro com 50 mm de diâmetro na cor preta fixados na base inferior do gaveteiro por meio
de buchas de nylon medindo 8 x 8 e parafusos Philips ou similar 3,5 x 14 cabeça chata, fazendo com que
possa montar e desmontar sem danos posteriores. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em
pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60
micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Todo sistema de fixação feita
através de buchas metálicas/nylon ou similar,  não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que
causem o atrito direto as partes em MDP/MDF, Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras
vezes sem causar dano ao mesmo.
Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou
engenheiro de segurança do trabalho. Apresentar certificado de conformidade  ABNT 13961:2010 ou laudo
de  ensaio  equivalente  emitido  por  laboratório  acreditado  pelo  INMETRO  ou  OCP  acreditado  pelo
INMETRO. Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia
de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva.
Definidos na norma FSC STD 40-004-V2-1.

39 Gaveteiro volante 04 gavetas medindo 400.500.690mm - Tampo (para gaveteiros volantes): Confeccionado
em  madeira  MDP -  de  25  mm  de  espessura  respectivamente  produzida  com  partículas  de  madeiras
selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação
conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o
filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em
fita de borda PVC de 2 mm de espessura e raio 2 mm em todas as extremidades. Corpo: Costa, bases e
laterais confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura respectivamente produzida com partículas
de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam
sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente,
faz  o  filme  se  fundir  a  madeira  aglomerada,  formando  com  ela  um  corpo  único  e  inseparável,  com
acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Todas as peças do corpo
do  gaveteiro  são  unidas  por  sistema  de  fixação  tipo  cavilha  em  nylon  injetado.  Frentes  de  gaveta:
Confeccionado em madeira MDP- de 18 mm de espessura respectivamente produzida com partículas  de
madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam
sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente,
faz  o  filme  se  fundir  a  madeira  aglomerada,  formando  com  ela  um  corpo  único  e  inseparável,  com
acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Fechadura escamoteavel
fixada  na  parte  frontal  com trava  simultânea  das  gavetas  pelo  sistema de  tranca  interna  em aço  que  é
estampada conforme o número de gavetas.  Puxador meia lua em alumínio de aproximadamente128 mm
anodizado em cada gaveta. Gavetas: Gavetas internas confeccionadas em material tipo PVC injetadas, sem
emendas com abas reforçadas com corrediças metálicas. COMPOSIÇÃO: Para gaveteiros volantes: Rodízios:
Rodízios de duplo giro com 50 mm de diâmetro na cor preta fixados na base inferior do gaveteiro por meio
de buchas de nylon medindo 8 x 8 e parafusos Philips ou similar 3,5 x 14 cabeça chata, fazendo com que
possa montar e desmontar sem danos posteriores. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em
pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60
micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Todo sistema de fixação feita
através de buchas metálicas/nylon ou similar,  não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que
causem o atrito direto as partes em MDP/MDF, Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras
vezes sem causar dano ao mesmo.
Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou
engenheiro de segurança do trabalho. Apresentar certificado de conformidade  ABNT 13961:2010 ou laudo
de  ensaio  equivalente  emitido  por  laboratório  acreditado  pelo  INMETRO  ou  OCP  acreditado  pelo
INMETRO. Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia
de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva.
Definidos na norma FSC STD 40-004-V2-1. 



40 Gaveteiro suspenso 02 gavetas medindo 400.440.280mm - Corpo: Costa, bases e laterais confeccionado em
madeira MDP - de 18 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas
de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de
calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir
a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda
PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Todas as peças do corpo do gaveteiro são unidas por
sistema de fixação tipo cavilha em nylon injetado. Frentes de gaveta: Confeccionado em madeira MDP- de
18  mm  de  espessura  respectivamente  produzida  com  partículas  de  madeiras  selecionadas  de  pinus  e
eucalipto,  aglutinadas  com resina  sintética  termo  fixa  que  se  consolidam sob ação  conjunta  de  calor  e
pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a
madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda
PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Fechadura escamoteavel fixada na parte frontal com
trava simultânea das gavetas pelo sistema de tranca interna em aço que é estampada conforme o número de
gavetas. Puxador meia lua em alumínio de aproximadamente128 mm anodizado em cada gaveta. Gavetas:
Gavetas internas confeccionadas em material tipo PVC injetadas, sem emendas com abas reforçadas com
corrediças metálicas: Para gaveteiros suspensos: Travessas de fixação: Confeccionadas em madeira MDP- de
18 mm de espessura, com acabamento em fita de borda PVC de 1mm de espessura em todas as extremidades.
Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de
epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura,  curadas em estufa a uma
temperatura aproximada de 250°. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar,
não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF,
Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo.
Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou
engenheiro de segurança do trabalho. Apresentar certificado de conformidade  ABNT 13961:2010 ou laudo
de  ensaio  equivalente  emitido  por  laboratório  acreditado  pelo  INMETRO  ou  OCP  acreditado  pelo
INMETRO. Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia
de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva.
Definidos na norma FSC STD 40-004-V2-1.

41 Gaveteiro Arquivo com 04 gavetões pasta suspensa medindo aproximadamente 460.500.1300mm - Tampo:
Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de
madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam
sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente,
faz  o  filme  se  fundir  a  madeira  aglomerada,  formando  com  ela  um  corpo  único  e  inseparável,  com
acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura e raio 2 mm em todas as extremidades. Corpo:
Costa, bases e laterais confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura respectivamente produzida
com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que
se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de
prensagem a quente,  faz  o filme se fundir a  madeira aglomerada,  formando com ela um corpo único e
inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Todas
as peças do corpo do gaveteiro são unidas por sistema de fixação tipo cavilha em nylon injetado. Frentes de
gaveta: Confeccionado em madeira MDP- de 18 mm de espessura respectivamente produzida com partículas
de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam
sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente,
faz  o  filme  se  fundir  a  madeira  aglomerada,  formando  com  ela  um  corpo  único  e  inseparável,  com
acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Fechadura escamoteavel
fixada  na  parte  frontal  com trava  simultânea  das  gavetas  pelo  sistema  de  tranca  interna  em aço  que  é
estampada conforme o número de gavetas.  Puxador meia lua em alumínio de aproximadamente128 mm
anodizado em cada gaveta. Gavetão Pasta suspensa: Gavetas internas confeccionadas em material tipo PVC
injetadas,  sem emendas,  com abas reforçadas,  com corrediças telescópicas suportando 30 kg no mínimo.



COMPOSIÇÃO. Para gaveteiro arquivo: Rodapé: confeccionado em tubo de aço de 25 x 25 x 1,20mm de
espessura estampados a 45º e soldados com solda MIG para maior sustentação e acabamento, Deve possuir
peças de aço curvas na parte interna do rodapé para a fixação do mesmo entre o rodapé e a base inferior do
móvel,  Deve  possuir  4 sapatas  niveladoras  de diâmetro 30 mm em PVC. Todas as  peças  metálicas  do
conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma
camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.
Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de
fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF, Possibilitando a montagem e
desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo.
Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou
engenheiro de segurança do trabalho. Apresentar certificado de conformidade  ABNT 13961:2010 ou laudo
de  ensaio  equivalente  emitido  por  laboratório  acreditado  pelo  INMETRO  ou  OCP  acreditado  pelo
INMETRO. Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia
de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva.
Definidos na norma FSC STD 40-004-V2-1.

42 Mesa de trabalho em “L” medindo 1400.1400.740mm - Tampo: Confeccionado em madeira MDP- de 25 mm
de  espessura  respectivamente  produzida  com  partículas  de  madeiras  selecionadas  de  pinus  e  eucalipto,
aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida
com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada,
formando com ela um corpo único e inseparável com profundidade de aproximadamente 600 mm para tampo
com corte sinuoso em forma de delta com entrada orgânica para o usuário, com acabamento em fita de borda
PVC de 2,5 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades.
O tampo Deve  possuir passa cabos em poliestireno injetado com aproximadamente60 mm de diâmetro na
cor do revestimento para passagem de cabos. Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDP- de 18 mm
de  espessura  respectivamente  produzida  com  partículas  de  madeiras  selecionadas  de  pinus  e  eucalipto,
aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida
com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada,
formando com ela um corpo único e inseparável,  com acabamento em fita  de borda PVC de 1 mm de
espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em
Zamak ou similar estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e
acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno. Estrutura metálica
LE/LD: Base horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura,
com aproximadamente aproximadamente600 mm de comprimento, aproximadamente70 mm de largura e
aproximadamente30 mm de altura. Dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte
inferior da base horizontal por meio de duas peças metálicas, deve  possuir furo central com rosca 5/16 para
permitir  a  regulagem das  sapatas,  As  peças  deverão  ser  soldadas  por  meio  de  solda  Mig  para  melhor
acabamento e resistência. Base superior horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato de
"L" com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 500 x 50 x 30 mm para maior sustentação e
acabamento, perfurados na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos
verticais por meio de solda Mig. Estrutura metálica vertical confeccionada em dois tubos de aço SAE 1020,
medindo 40 x 40 mm com parede reforçada de 1,90mm de espessura, deve  receber usinagens a laser para
encaixe de componentes, com rebites em aço M6 para fixação de painéis e calhas. Fechamento vertical em
chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura, com dobras a 90º nas extremidades para reforço e guia
para encaixe. Deve  possuir tampa fixa pelo lado interno do pé, e de encaixe na externa. Deve  possuir peça
interna em formato de “U” permitindo a separação de fios, elétrica, lógica e telefônica. Acessório: calha para
fiação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura. Deve  possuir peça interna em
formato de “U” com duas dobras a 90º, e nas extremidades deve  possuir recortes a 45º para evitar acidentes,
permitindo a separação. Com furação para alojamento de 02 tomadas elétricas convencionais e de 2 RJ-45
para receber telefonia e lógica, tomadas padrão NBR 14136 ABNT. Pé metálico estrutura de canto 90° graus:
Estrutura em chapa de aço em formato quadrado de 90º, dotada de uma sapata niveladora base superior



horizontal, chapa de aço soldada com furação na parte superior da coluna para permitir a passagem de fiação
entre  a  coluna  de  canto  e  o  tampo  da  mesa,  coluna  vertical  em  chapa  de  aço  dobrada  medindo
aproximadamente700 x 100 x 100 em chapa de aço de 1,06mm de espessura. Calha com saque frontal, deve
possuir na tampa furação para fixação de 2 tomadas elétricas convencionais e 2 RJ 45 para receber telefonia e
lógica(tomada de acordo com as  normas da ABNT NBR 14136),  Todas as partes  metálicas  deverão ser
soldadas por Solda Mig para maior sustentação e acabamento. Todas as peças metálicas do conjunto com
acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada
mínima de  50/60 micra  de espessura,  curadas  em estufa  a  uma temperatura  aproximada de  250°.  Todo
sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de
outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF, Possibilitando a montagem e desmontagem
por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo.
Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou
engenheiro de segurança do trabalho. Apresentar certificado de conformidade  ABNT 13966:2008 ou laudo
de  ensaio  equivalente  emitido  por  laboratório  acreditado  pelo  INMETRO  ou  OCP  acreditado  pelo
INMETRO. Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia
de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva.
Definidos na norma FSC STD 40-004-V2-1.

43 Mesa de trabalho em “L” medindo 1600.1600.740mm - Tampo: Confeccionado em madeira MDP- de 25 mm
de  espessura  respectivamente  produzida  com partículas  de  madeiras  selecionadas  de  pinus  e  eucalipto,
aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida
com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada,
formando com ela um corpo único e inseparável com profundidade de aproximadamente600 mm para tampo
com corte sinuoso em forma de delta com entrada orgânica para o usuário, com acabamento em fita de borda
PVC de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades. O
tampo Deve  possuir passa cabos em poliestireno injetado com aproximadamente60 mm de diâmetro na cor
do revestimento para passagem de cabos. Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDP- de 18 mm de
espessura  respectivamente  produzida  com  partículas  de  madeiras  selecionadas  de  pinus  e  eucalipto,
aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida
com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada,
formando com ela um corpo único e inseparável,  com acabamento em fita  de borda PVC de 1 mm de
espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em
Zamak ou similar estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e
acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno. Estrutura metálica
LE/LD: Base horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura,
com aproximadamente aproximadamente600 mm de comprimento,  aproximadamente70 mm de largura e
aproximadamente30 mm de altura. Dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte
inferior da base horizontal por meio de duas peças metálicas, deve  possuir furo central com rosca 5/16 para
permitir  a  regulagem  das  sapatas,  As  peças  deverão  ser  soldadas  por  meio  de  solda  Mig  para  melhor
acabamento e resistência. Base superior horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato de
"L" com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 500 x 50 x 30 mm para maior  sustentação e
acabamento, perfurados na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos
verticais por meio de solda Mig. Estrutura metálica vertical confeccionada em dois tubos de aço SAE 1020,
medindo 40 x 40 mm com parede reforçada de 1,90mm de espessura, deve  receber usinagens a laser para
encaixe de componentes, com rebites em aço M6 para fixação de painéis e calhas. Fechamento vertical em
chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura, com dobras a 90º nas extremidades para reforço e guia
para encaixe. Deve  possuir tampa fixa pelo lado interno do pé, e de encaixe na externa. Deve  possuir peça
interna em formato de “U” permitindo a separação de fios, elétrica, lógica e telefônica. Acessório: calha para
fiação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura. Deve  possuir peça interna em
formato de “U” com duas dobras a 90º, e nas extremidades Deve  possuir recortes a 45º para evitar acidentes,
permitindo a separação. Com furação para alojamento de 02 tomadas elétricas convencionais e de 2 RJ-45
para receber telefonia e lógica, tomadas padrão NBR 14136 ABNT. Pé metálico estrutura de canto 90° graus:



Estrutura em chapa de aço em formato quadrado de 90º, dotada de uma sapata niveladora base superior
horizontal, chapa de aço soldada com furação na parte superior da coluna para permitir a passagem de fiação
entre  a  coluna  de  canto  e  o  tampo  da  mesa,  coluna  vertical  em  chapa  de  aço  dobrada  medindo
aproximadamente700 x 100 x 100 em chapa de aço de 1,06mm de espessura. Calha com saque frontal, deve
possuir na tampa furação para fixação de 2 tomadas elétricas convencionais e 2 RJ 45 para receber telefonia e
lógica(tomada de acordo com as normas da ABNT NBR 14136),  Todas as  partes  metálicas  deverão ser
soldadas por Solda Mig para maior sustentação e acabamento. Todas as peças metálicas do conjunto com
acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada
mínima de  50/60  micra  de  espessura,  curadas  em estufa  a  uma temperatura  aproximada de 250°.  Todo
sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de
outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF, Possibilitando a montagem e desmontagem
por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo.
Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou
engenheiro de segurança do trabalho. Apresentar certificado de conformidade  ABNT 13966:2008 ou laudo
de  ensaio  equivalente  emitido  por  laboratório  acreditado  pelo  INMETRO  ou  OCP  acreditado  pelo
INMETRO. Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia
de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva.
Definidos na norma FSC STD 40-004-V2-1.

44 Mesa de trabalho angular medindo 1800/800x2000/800.740 mm com gaveteiro suspenso 03 gavetas - Tampo:
Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de
madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam
sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente,
faz  o  filme  se  fundir  a  madeira  aglomerada,  formando  com  ela  um  corpo  único  e  inseparável  com
profundidade de aproximadamente600 mm para tampo com corte sinuoso em forma de delta com entrada
orgânica para o usuário, com acabamento em fita de borda PVC de 2,5 mm de espessura e raio 2,5 mm na
área de  contato do usuário  e  2  mm em todas  as  extremidades.  O tampo deve  possuir  passa  cabos  em
poliestireno injetado com aproximadamente60 mm de diâmetro na cor do revestimento para passagem de
cabos.  Painel  estrutural:  Confeccionado  em  madeira  MDP-  de  18  mm  de  espessura  respectivamente
produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética
termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por
efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único
e inseparável,  com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades.
Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em Zamak ou similar estampado e parafuso
de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de
acabamento  confeccionadas  em polietileno.  Estrutura  metálica  LE/LD:  Base  horizontal  estampada  "sem
ponteiras"  em  chapa  de  aço  SAE  1020,  com  2,65mm  de  espessura,  com  aproximadamente
aproximadamente600 mm de comprimento, aproximadamente70 mm de largura e aproximadamente30 mm
de altura.Dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base horizontal
por meio de duas peças metálicas, deve  possuir furo central com rosca 5/16 para permitir a regulagem das
sapatas, As peças deverão ser soldadas por meio de solda Mig para melhor acabamento e resistência. Base
superior horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato de "L" com 2,65mm de espessura
medindo aproximadamente 500 x 50 x 30 mm para maior sustentação e acabamento, perfurados na parte
superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda Mig.
Estrutura metálica vertical confeccionada em dois tubos de aço SAE 1020, medindo 40 x 40 mm com parede
reforçada de 1,90mm de espessura, deve  receber usinagens a laser para encaixe de componentes, com rebites
em aço M6 para fixação de painéis e calhas. Fechamento vertical em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm
de espessura, com dobras a 90º nas extremidades para reforço e guia para encaixe. Deve  possuir tampa fixa
pelo lado interno do pé, e de encaixe na externa. Deve  possuir peça interna em formato de “U” permitindo a
separação de fios, elétrica, lógica e telefônica. Acessório: calha para fiação confeccionada em chapa de aço
SAE 1020 com 0,90mm de espessura. Deve  possuir peça interna em formato de “U” com duas dobras a 90º,
e nas extremidades deve  possuir recortes a 45º para evitar acidentes, permitindo a separação. Com furação



para alojamento de 02 tomadas elétricas convencionais e de 2 RJ-45 para receber telefonia e lógica, tomadas
padrão NBR 14136 ABNT. Pé metálico estrutura de canto 90° graus: Estrutura em chapa de aço em formato
quadrado de 90º,  dotada  de  uma sapata  niveladora  base  superior  horizontal,  chapa  de  aço  soldada  com
furação na parte superior da coluna para permitir a passagem de fiação entre a coluna de canto e o tampo da
mesa, coluna vertical em chapa de aço dobrada medindo aproximadamente700 x 100 x 100 em chapa de aço
de 1,06mm de espessura. Calha com saque frontal, Deve  possuir na tampa furação para fixação de 2 tomadas
elétricas convencionais e 2 RJ 45 para receber telefonia e lógica(tomada de acordo com as normas da ABNT
NBR 14136),  Todas  as  partes  metálicas  deverão  ser  soldadas  por  Solda  Mig  para  maior  sustentação  e
acabamento. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina
a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a
uma temperatura aproximada de 250°. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou
similar,  não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito  direto as partes  em
MDP/MDF, Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo.
Gaveteiro  suspenso  03  gavetas  aproximadamente400.440.380mm  -   Corpo:  Costa,  bases  e  laterais
confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de
madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam
sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente,
faz  o  filme  se  fundir  a  madeira  aglomerada,  formando  com  ela  um  corpo  único  e  inseparável,  com
acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Todas as peças do corpo
do  gaveteiro  são  unidas  por  sistema  de  fixação  tipo  cavilha  em  nylon  injetado.  Frentes  de  gaveta:
Confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de
madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam
sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente,
faz  o  filme  se  fundir  a  madeira  aglomerada,  formando  com  ela  um  corpo  único  e  inseparável,  com
acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Fechadura escamoteavel
fixada  na  parte  frontal  com trava  simultânea  das  gavetas  pelo  sistema  de  tranca  interna  em aço  que  é
estampada conforme o número de gavetas.  Puxador meia lua em alumínio de aproximadamente128 mm
anodizado em cada gaveta. Gavetas: Gavetas internas confeccionadas em material tipo PVC injetadas, sem
emendas  com  abas  reforçadas  com  corrediças  metálicas.  COMPOSIÇÃO:  Para  gaveteiros  suspensos:
Travessas de fixação: Confeccionadas em madeira MDP- de 18 mm de espessura, com acabamento em fita de
borda PVC de 1mm de espessura em todas as extremidades. Todo sistema de fixação feita através de buchas
metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto
as partes em MDP/MDF, Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao
mesmo.
Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou
engenheiro de segurança do trabalho. Apresentar certificado de conformidade  ABNT 13966:2008 ou laudo
de  ensaio  equivalente  emitido  por  laboratório  acreditado  pelo  INMETRO  ou  OCP  acreditado  pelo
INMETRO. Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia
de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva.
Definidos na norma FSC STD 40-004-V2-1.

45 Mesa de trabalho em “L” Peninsular gota medindo 1600.1800/800.740 mm - Tampo: Confeccionado em
madeira MDP- de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas
de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de
calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir
a  madeira  aglomerada,  formando  com  ela  um  corpo  único  e  inseparável  com  profundidade  de
aproximadamente600 mm para tampo com corte sinuoso em forma de delta  com 01 lado em forma de
península com profundidade de aproximadamente800 e raio de aproximadamente400 mm, com acabamento
em fita de borda PVC de 2,5 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas
as extremidades. O tampo Deve  possuir passa cabos em poliestireno injetado com aproximadamente60 mm
de diâmetro  na  cor  do revestimento.  Painel  estrutural:  Confeccionado em madeira  MDP- de 18 mm de
espessura  respectivamente  produzida  com  partículas  de  madeiras  selecionadas  de  pinus  e  eucalipto,



aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida
com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada,
formando com ela um corpo único e inseparável,  com acabamento em fita  de borda PVC de 1 mm de
espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em
Zamak ou similar estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e
acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno. Estrutura metálica
LE/LD: Base horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura,
com aproximadamente 600 mm de comprimento, 70 mm de largura e 30 mm de altura. Dotada de sapatas
niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas peças
metálicas, deve  possuir furo central com rosca 5/16 para permitir a regulagem das sapatas, As peças deverão
ser  soldadas  por  meio  de  solda  Mig  para  melhor  acabamento  e  resistência.  Base  superior  horizontal
confeccionada  em  chapa  de  aço  SAE  1020,  em  formato  de  "L"  com  2,65mm  de  espessura  medindo
aproximadamente 500 x 50 x 30 mm para maior sustentação e acabamento, perfurado na parte superior para
fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda Mig. Estrutura metálica
vertical confeccionada em tubos de aço SAE 1020, medindo 40 x 40 mm com parede reforçada de 1,90mm
de espessura, deve  receber usinagens a laser para encaixe de componentes, com rebites em aço M6 para
fixação de painéis e calhas. Fechamento vertical em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura, com
dobras a 90º nas extremidades para reforço e guia para encaixe. Deve possuir tampa fixa pelo lado interno do
pé, e de encaixe na externa. Deve possuir peça interna em formato de “U” permitindo a separação de fios,
elétrica, lógica e telefônica. Acessório: calha para fiação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com
0,90mm de espessura.  Deve  possuir peça interna injetada em polipropileno com espaçador de fios para
separação e formação de leitos com duas dobras a 90º, e nas extremidades deve  possuir recortes a 45º para
evitar acidentes. Com furação para alojamento de 02 tomadas elétricas convencionais e de 2 RJ-45 para
receber telefonia e lógica, tomadas padrão NBR 14136 ABNT. Pé metálico estrutura de canto 90° graus:
Estrutura em chapa de aço em formato quadrado de 90º, dotada de uma sapata niveladora base superior
horizontal, chapa de aço soldada com furação na parte superior da coluna para permitir a passagem de fiação
entre  a  coluna  de  canto  e  o  tampo  da  mesa.  Coluna  vertical  em  chapa  de  aço  dobrada  medindo
aproximadamente700 x 100 x 100 em chapa de aço de 1,06mm de espessura. Calha com saque frontal. Deve
possuir  na tampa furação para fixação de duas tomadas elétricas  convencionais  e  2 RJ 45 para receber
telefonia  e  lógica(tomada de acordo  com as  normas  da ABNT NBR 14136).  Todas  as  partes  metálicas
deverão ser  soldadas por Solda Mig para maior sustentação e acabamento.  Todas as  peças metálicas do
conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma
camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.
Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de
fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF, Possibilitando a montagem e
desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo.
Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou
engenheiro de segurança do trabalho. Apresentar certificado de conformidade  ABNT 13966:2008 ou laudo
de  ensaio  equivalente  emitido  por  laboratório  acreditado  pelo  INMETRO  ou  OCP  acreditado  pelo
INMETRO. Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia
de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva.
Definidos na norma FSC STD 40-004-V2-1.

46 Mesa de trabalho em “L” peninsular gota medindo 1400.2000/800.740 mm - Tampo: Confeccionado em
madeira MDP- de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas
de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de
calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir
a  madeira  aglomerada,  formando  com  ela  um  corpo  único  e  inseparável  com  profundidade  de
aproximadamente600 mm para  tampo com corte  sinuoso em forma de  delta  com 01 lado  em forma de
península com profundidade de aproximadamente800 e raio de aproximadamente400 mm, com acabamento
em fita de borda PVC de 2,5 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas
as extremidades. O tampo Deve  possuir passa cabos em poliestireno injetado com aproximadamente60 mm



de diâmetro  na  cor  do revestimento.  Painel  estrutural:  Confeccionado em madeira  MDP- de 18 mm de
espessura  respectivamente  produzida  com  partículas  de  madeiras  selecionadas  de  pinus  e  eucalipto,
aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida
com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada,
formando com ela um corpo único e inseparável,  com acabamento em fita  de borda PVC de 1 mm de
espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em
Zamak ou similar estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e
acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno. Estrutura metálica
LE/LD: Base horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura,
com aproximadamente 600 mm de comprimento, 70 mm de largura e 30 mm de altura. Dotada de sapatas
niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas peças
metálicas, Deve  possuir furo central com rosca 5/16 para permitir a regulagem das sapatas, As peças deverão
ser  soldadas  por  meio  de  solda  Mig  para  melhor  acabamento  e  resistência.  Base  superior  horizontal
confeccionada  em  chapa  de  aço  SAE  1020,  em  formato  de  "L"  com  2,65mm  de  espessura  medindo
aproximadamente 500 x 50 x 30 mm para maior sustentação e acabamento, perfurado na parte superior para
fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda Mig. Estrutura metálica
vertical confeccionada em tubos de aço SAE 1020, medindo 40 x 40 mm com parede reforçada de 1,90mm
de espessura, deve  receber usinagens a laser para encaixe de componentes, com rebites em aço M6 para
fixação de painéis e calhas. Fechamento vertical em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura, com
dobras a 90º nas extremidades para reforço e guia para encaixe. Deve  possuir tampa fixa pelo lado interno do
pé, e de encaixe na externa. Deve  possuir peça interna em formato de “U” permitindo a separação de fios,
elétrica, lógica e telefônica. Acessório: calha para fiação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com
0,90mm de espessura.  Deve  possuir peça interna injetada em polipropileno com espaçador de fios para
separação e formação de leitos com duas dobras a 90º, e nas extremidades deve  possuir recortes a 45º para
evitar acidentes.  Com furação para alojamento de 02 tomadas elétricas convencionais e de 2 RJ-45 para
receber telefonia e lógica, tomadas padrão NBR 14136 ABNT. Pé metálico estrutura de canto 90° graus:
Estrutura em chapa de aço em formato quadrado de 90º, dotada de uma sapata niveladora base superior
horizontal, chapa de aço soldada com furação na parte superior da coluna para permitir a passagem de fiação
entre  a  coluna  de  canto  e  o  tampo  da  mesa.  Coluna  vertical  em  chapa  de  aço  dobrada  medindo
aproximadamente700 x 100 x 100 em chapa de aço de 1,06mm de espessura. Calha com saque frontal. Deve
possuir  na tampa furação para fixação de duas tomadas elétricas  convencionais  e  2  RJ 45 para receber
telefonia e lógica(tomada de acordo com as normas da ABNT NBR 14136).Todas as partes metálicas deverão
ser soldadas por Solda Mig para maior sustentação e acabamento. Todas as peças metálicas do conjunto com
acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada
mínima de  50/60 micra  de espessura,  curadas  em estufa  a  uma temperatura  aproximada de  250°.  Todo
sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de
outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF, Possibilitando a montagem e desmontagem
por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo.
Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou
engenheiro de segurança do trabalho. Apresentar certificado de conformidade  ABNT 13966:2008 ou laudo
de  ensaio  equivalente  emitido  por  laboratório  acreditado  pelo  INMETRO  ou  OCP  acreditado  pelo
INMETRO. Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia
de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva.
Definidos na norma FSC STD 40-004-V2-1.

47 Mesa linear sem gavetas com calha metálica para fiação medindo 800.600.740mm - Tampo: Confeccionado
em  madeira  MDP -  de  25  mm  de  espessura  respectivamente  produzida  com  partículas  de  madeiras
selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação
conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o
filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável  com profundidade de
aproximadamente 600 mm para tampo, com acabamento em fita de borda PVC de 2,5 mm de espessura e raio
2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades. O tampo Deve  possuir passa cabos



em poliestireno injetado com aproximadamente60 mm de diâmetro.  Painel  estrutural:  Confeccionado em
madeira MDP - de 18 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas
de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de
calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir
a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda
PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação composto por tambor de giro
confeccionado em Zamak ou similar estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica
em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno.
Estrutura metálica LE/LD: Base horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, com
2,65mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 70 mm de largura e 30 mm de altura,
dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base horizontal por meio
de duas peças metálicas, Deve  possuir furo central com rosca 5/16 para permitir a regulagem das sapatas. As
peças deverão ser soldadas por meio de solda Mig para melhor acabamento e resistência.  Base superior
horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato de "L" com 2,65mm de espessura medindo
aproximadamente 500 x 50 x 30 mm para maior sustentação e acabamento, perfurados na parte superior para
fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda MIG. Estrutura metálica
vertical confeccionada em tubos de aço SAE 1020, medindo 40 x 40 mm com parede reforçada de 1,90mm
de espessura, deve  receber usinagens a laser para encaixe de componentes, com rebites em aço M6 para
fixação de painéis e calhas. Fechamento vertical em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura, com
dobras a 90º nas extremidades para reforço e guia para encaixe. Deve  possuir tampa fixa pelo lado interno do
pé, e de encaixe na externa. Deve  possuir peça interna em formato de “U” permitindo a separação de fios,
elétrica, lógica e telefônica,  Acessório: calha para fiação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com
0,90mm  de  espessura.  Deve   possuir  peça  interna  em  formato  de  “U”  com  duas  dobras  a  90º,  e  nas
extremidades Deve  possuir recortes a 45º para evitar acidentes, permitindo a separação. Com furação para
alojamento de 02 tomadas elétricas convencionais e de 2 RJ-45 para receber telefonia e lógica,  tomadas
padrão NBR 14136 ABNT. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a
pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura,
curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Todo sistema de fixação feita através de buchas
metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto
as partes em MDP/MDF, Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao
mesmo.
Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou
engenheiro de segurança do trabalho. Apresentar certificado de conformidade  ABNT 13966:2008 ou laudo
de  ensaio  equivalente  emitido  por  laboratório  acreditado  pelo  INMETRO  ou  OCP  acreditado  pelo
INMETRO. Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia
de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva.
Definidos na norma FSC STD 40-004-V2-1.

48 Mesa linear sem gavetas com calha metálica para fiação medindo 1000.600.740mm - Tampo: Confeccionado
em  madeira  MDP-  de  25  mm  de  espessura  respectivamente  produzida  com  partículas  de  madeiras
selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação
conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o
filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável  com profundidade de
aproximadamente 600 mm para tampo, com acabamento em fita de borda PVC de 2,5 mm de espessura e raio
2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades. O tampo deve  possuir passa cabos
em poliestireno injetado com aproximadamente60 mm de diâmetro.  Painel  estrutural:  Confeccionado em
madeira MDP - de 18 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas
de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de
calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir
a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda
PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação composto por tambor de giro
confeccionado em Zamak ou similar estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica



em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno.
Estrutura metálica LE/LD: Base horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, com
2,65mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 70 mm de largura e 30 mm de altura,
dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base horizontal por meio
de duas peças metálicas, Deve  possuir furo central com rosca 5/16 para permitir a regulagem das sapatas. As
peças deverão ser soldadas por meio de solda Mig para melhor acabamento e resistência.  Base superior
horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato de "L" com 2,65mm de espessura medindo
aproximadamente 500 x 50 x 30 mm para maior sustentação e acabamento, perfurados na parte superior para
fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda MIG. Estrutura metálica
vertical confeccionada em tubos de aço SAE 1020, medindo 40 x 40 mm com parede reforçada de 1,90mm
de espessura, deve  receber usinagens a laser para encaixe de componentes, com rebites em aço M6 para
fixação de painéis e calhas. Fechamento vertical em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura, com
dobras a 90º nas extremidades para reforço e guia para encaixe. Deve  possuir tampa fixa pelo lado interno do
pé, e de encaixe na externa. Deve  possuir peça interna em formato de “U” permitindo a separação de fios,
elétrica, lógica e telefônica,  Acessório: calha para fiação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com
0,90mm de  espessura.  Deve   possuir  peça  interna  em  formato  de  “U”  com duas  dobras  a  90º,  e  nas
extremidades deve  possuir recortes a 45º para evitar acidentes, permitindo a separação. Com furação para
alojamento de 02 tomadas elétricas convencionais e de 2 RJ-45 para receber telefonia e lógica, tomadas
padrão NBR 14136 ABNT. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a
pó com resina a base de epóxi e poliéster  formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura,
curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Todo sistema de fixação feita através de buchas
metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto
as partes em MDP/MDF, Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao
mesmo.
Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou
engenheiro de segurança do trabalho. Apresentar certificado de conformidade  ABNT 13966:2008 ou laudo
de  ensaio  equivalente  emitido  por  laboratório  acreditado  pelo  INMETRO  ou  OCP  acreditado  pelo
INMETRO. Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia
de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva.
Definidos na norma FSC STD 40-004-V2-1.

49 Mesa linear sem gavetas com calha metálica para fiação medindo 1200.600.740 - Tampo: Confeccionado em
madeira MDP- de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas
de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de
calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir
a  madeira  aglomerada,  formando  com  ela  um  corpo  único  e  inseparável   com  profundidade  de
aproximadamente 600 mm para tampo, com acabamento em fita de borda PVC de 2,5 mm de espessura e raio
2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades. O tampo deve  possuir passa cabos
em poliestireno injetado com aproximadamente60 mm de diâmetro.  Painel  estrutural:  Confeccionado em
madeira MDP - de 18 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas
de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de
calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir
a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda
PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação composto por tambor de giro
confeccionado em Zamak ou similar estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica
em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno.
Estrutura metálica LE/LD: Base horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, com
2,65mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 70 mm de largura e 30 mm de altura,
dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base horizontal por meio
de duas peças metálicas, Deve  possuir furo central com rosca 5/16 para permitir a regulagem das sapatas. As
peças deverão ser soldadas por meio de solda Mig para melhor acabamento e resistência.  Base superior
horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato de "L" com 2,65mm de espessura medindo



aproximadamente 500 x 50 x 30 mm para maior sustentação e acabamento, perfurados na parte superior para
fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda MIG. Estrutura metálica
vertical confeccionada em tubos de aço SAE 1020, medindo 40 x 40 mm com parede reforçada de 1,90mm
de espessura, deve  receber usinagens a laser para encaixe de componentes, com rebites em aço M6 para
fixação de painéis e calhas. Fechamento vertical em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura, com
dobras a 90º nas extremidades para reforço e guia para encaixe. Deve  possuir tampa fixa pelo lado interno do
pé, e de encaixe na externa. Deve  possuir peça interna em formato de “U” permitindo a separação de fios,
elétrica, lógica e telefônica,  Acessório: calha para fiação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com
0,90mm  de  espessura.  Deve   possuir  peça  interna  em  formato  de  “U”  com  duas  dobras  a  90º,  e  nas
extremidades Deve  possuir recortes a 45º para evitar acidentes, permitindo a separação. Com furação para
alojamento de 02 tomadas elétricas convencionais e de 2 RJ-45 para receber telefonia e lógica,  tomadas
padrão NBR 14136 ABNT. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a
pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura,
curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Todo sistema de fixação feita através de buchas
metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto
as partes em MDP/MDF, Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao
mesmo.
Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou
engenheiro de segurança do trabalho. Apresentar certificado de conformidade  ABNT 13966:2008 ou laudo
de  ensaio  equivalente  emitido  por  laboratório  acreditado  pelo  INMETRO  ou  OCP  acreditado  pelo
INMETRO. Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia
de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva.
Definidos na norma FSC STD 40-004-V2-1.

50 Mesa linear sem gavetas com calha metálica para fiação medindo 1400.600.740 - Tampo: Confeccionado em
madeira MDP- de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas
de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de
calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir
a  madeira  aglomerada,  formando  com  ela  um  corpo  único  e  inseparável   com  profundidade  de
aproximadamente 600 mm para tampo, com acabamento em fita de borda PVC de 2,5 mm de espessura e raio
2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades. O tampo deve  possuir passa cabos
em poliestireno injetado com aproximadamente60 mm de diâmetro.  Painel  estrutural:  Confeccionado em
madeira MDP - de 18 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas
de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de
calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir
a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda
PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação composto por tambor de giro
confeccionado em Zamak ou similar estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica
em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno.
Estrutura metálica LE/LD: Base horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, com
2,65mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 70 mm de largura e 30 mm de altura,
dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base horizontal por meio
de duas peças metálicas, deve  possuir furo central com rosca 5/16 para permitir a regulagem das sapatas. As
peças deverão ser soldadas por meio de solda Mig para melhor acabamento e resistência.  Base superior
horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato de "L" com 2,65mm de espessura medindo
aproximadamente 500 x 50 x 30 mm para maior sustentação e acabamento, perfurados na parte superior para
fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda MIG. Estrutura metálica
vertical confeccionada em tubos de aço SAE 1020, medindo 40 x 40 mm com parede reforçada de 1,90mm
de espessura, deve  receber usinagens a laser para encaixe de componentes, com rebites em aço M6 para
fixação de painéis e calhas. Fechamento vertical em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura, com
dobras a 90º nas extremidades para reforço e guia para encaixe. Deve  possuir tampa fixa pelo lado interno do
pé, e de encaixe na externa. Deve  possuir peça interna em formato de “U” permitindo a separação de fios,



elétrica, lógica e telefônica,  Acessório: calha para fiação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com
0,90mm de  espessura.  Deve   possuir  peça  interna  em  formato  de  “U”  com duas  dobras  a  90º,  e  nas
extremidades Deve possuir recortes a 45º para evitar acidentes, permitindo a separação. Com furação para
alojamento de 02 tomadas elétricas convencionais e de 2 RJ-45 para receber telefonia e lógica, tomadas
padrão NBR 14136 ABNT. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a
pó com resina a base de epóxi e poliéster  formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura,
curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Todo sistema de fixação feita através de buchas
metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto
as partes em MDP/MDF, Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao
mesmo.
Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou
engenheiro de segurança do trabalho. Apresentar certificado de conformidade  ABNT 13966:2008 ou laudo
de  ensaio  equivalente  emitido  por  laboratório  acreditado  pelo  INMETRO  ou  OCP  acreditado  pelo
INMETRO.   Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia
de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva.
Definidos na norma FSC STD 40-004-V2-1.

51 Mesa linear sem gavetas com calha metálica para fiação medindo 1600.600.740 - Tampo: Confeccionado em
madeira MDP- de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas
de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de
calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir
a  madeira  aglomerada,  formando  com  ela  um  corpo  único  e  inseparável   com  profundidade  de
aproximadamente600 mm para tampo, com acabamento em fita de borda PVC de 2,5 mm de espessura e raio
2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades. O tampo Deve  possuir passa cabos
em poliestireno injetado com aproximadamente60 mm de diâmetro.  Painel  estrutural:  Confeccionado em
madeira MDP - de 18 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas
de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de
calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir
a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda
PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação composto por tambor de giro
confeccionado em Zamak ou similar estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica
em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno.
Estrutura metálica LE/LD: Base horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, com
2,65mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 70 mm de largura e 30 mm de altura,
dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base horizontal por meio
de duas peças metálicas, deve  possuir furo central com rosca 5/16 para permitir a regulagem das sapatas. As
peças deverão ser soldadas por meio de solda Mig para melhor acabamento e resistência.  Base superior
horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato de "L" com 2,65mm de espessura medindo
aproximadamente 500 x 50 x 30 mm para maior sustentação e acabamento, perfurados na parte superior para
fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda MIG. Estrutura metálica
vertical confeccionada em tubos de aço SAE 1020, medindo 40 x 40 mm com parede reforçada de 1,90mm
de espessura, deve  receber usinagens a laser para encaixe de componentes, com rebites em aço M6 para
fixação de painéis e calhas. Fechamento vertical em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura, com
dobras a 90º nas extremidades para reforço e guia para encaixe. Deve  possuir tampa fixa pelo lado interno do
pé, e de encaixe na externa. Deve  possuir peça interna em formato de “U” permitindo a separação de fios,
elétrica, lógica e telefônica,  Acessório: calha para fiação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com
0,90mm de  espessura.  Deve   possuir  peça  interna  em  formato  de  “U”  com duas  dobras  a  90º,  e  nas
extremidades deve  possuir recortes a 45º para evitar acidentes, permitindo a separação. Com furação para
alojamento de 02 tomadas elétricas convencionais e de 2 RJ-45 para receber telefonia e lógica, tomadas
padrão NBR 14136 ABNT. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a
pó com resina a base de epóxi e poliéster  formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura,
curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Todo sistema de fixação feita através de buchas



metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto
as partes em MDP/MDF, Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao
mesmo.
Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou
engenheiro de segurança do trabalho. Apresentar certificado de conformidade  ABNT 13966:2008 ou laudo
de  ensaio  equivalente  emitido  por  laboratório  acreditado  pelo  INMETRO  ou  OCP  acreditado  pelo
INMETRO.   Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia
de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva.
Definidos na norma FSC STD 40-004-V2-1. 

52 Mesa  linear  com  01  gaveta  com  calha  metálica  para  fiação  medindo  1100.600.740  mm  -  Tampo:
Confeccionado em madeira MDP- de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas  de
madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam
sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente,
faz  o  filme  se  fundir  a  madeira  aglomerada,  formando  com  ela  um  corpo  único  e  inseparável   com
profundidade de aproximadamente  600 mm para tampo, com acabamento em fita de borda PVC de 2,5 mm
de espessura e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades. O tampo Deve
possuir passa cabos em poliestireno injetado com aproximadamente60 mm de diâmetro. Painel estrutural:
Confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de
madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam
sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente,
faz  o  filme  se  fundir  a  madeira  aglomerada,  formando  com  ela  um  corpo  único  e  inseparável,  com
acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação
composto por tambor de giro confeccionado em Zamak ou similar estampado e parafuso de montagem rápida
M6 x  13  mm,  rosca  métrica  em aço  usinado e  acabamento  zincado  e  tampas  plásticas  de  acabamento
confeccionadas em polietileno. Estrutura metálica LE/LD: Base horizontal estampada "sem ponteiras" em
chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 70 mm
de largura e 30 mm de altura,  dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte
inferior da base horizontal por meio de duas peças metálicas, Deve  possuir furo central com rosca 5/16 para
permitir  a  regulagem das  sapatas.  As  peças  deverão  ser  soldadas  por  meio  de  solda  Mig  para  melhor
acabamento e resistência. Base superior horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato de
"L" com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 500 x 50 x 30 mm para maior sustentação e
acabamento, perfurados na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos
verticais por meio de solda MIG. Estrutura metálica vertical confeccionada em tubos de aço SAE 1020,
medindo 40 x 40 mm com parede reforçada de 1,90mm de espessura, deve  receber usinagens a laser para
encaixe de componentes, com rebites em aço M6 para fixação de painéis e calhas. Fechamento vertical em
chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura, com dobras a 90º nas extremidades para reforço e guia
para encaixe. Deve  possuir tampa fixa pelo lado interno do pé, e de encaixe na externa. Deve  possuir peça
interna em formato de “U” permitindo a separação de fios, elétrica, lógica e telefônica,  Acessório: calha para
fiação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura. Deve  possuir peça interna em
formato de “U” com duas dobras a 90º, e nas extremidades Deve  possuir recortes a 45º para evitar acidentes,
permitindo a separação. Com furação para alojamento de 02 tomadas elétricas convencionais e de 2 RJ-45
para receber telefonia e lógica, tomadas padrão NBR 14136 ABNT. Todas as peças metálicas do conjunto
com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada
mínima de  50/60  micra  de  espessura,  curadas  em estufa  a  uma temperatura  aproximada de 250°.  Todo
sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de
outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF, Possibilitando a montagem e desmontagem
por  inúmeras  vezes  sem  causar  dano  ao  mesmo.  Gaveteiro  suspenso  01  gaveta
aproximadamente400.440.170mm -  Corpo: Costa, bases e laterais confeccionado em madeira MDP - de 18
mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto,
aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida
com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada,



formando com ela um corpo único e inseparável,  com acabamento em fita  de borda PVC de 1 mm de
espessura em todas as extremidades. Todas as peças do corpo do gaveteiro são unidas por sistema de fixação
tipo cavilha em nylon injetado. Frentes de gaveta: Confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura
respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com
resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme
melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando
com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em
todas as extremidades. Fechadura escamoteavel fixada na parte frontal com trava simultânea das gavetas pelo
sistema de tranca interna em aço que é estampada conforme o número de gavetas. Puxador meia lua em
alumínio de aproximadamente128 mm anodizado em cada gaveta. Gavetas: Gavetas internas confeccionadas
em  material  tipo  PVC  injetadas,  sem  emendas  com  abas  reforçadas  com  corrediças  metálicas.
COMPOSIÇÃO: Para gaveteiros suspensos: Travessas de fixação: Confeccionadas em madeira MDP- de 18
mm de espessura, com acabamento em fita de borda PVC de 1mm de espessura em todas as extremidades.
Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de
fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF, Possibilitando a montagem e
desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo.
Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou
engenheiro de segurança do trabalho. Apresentar certificado de conformidade  ABNT 13966:2008 ou laudo
de  ensaio  equivalente  emitido  por  laboratório  acreditado  pelo  INMETRO  ou  OCP  acreditado  pelo
INMETRO. Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia
de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva.
Definidos na norma FSC STD 40-004-V2-1.

53 Mesa  linear  com  01  gaveta  com  calha  metálica  para  fiação  medindo  2000.800.740  mm  -  Tampo:
Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de
madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam
sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente,
faz  o  filme  se  fundir  a  madeira  aglomerada,  formando  com  ela  um  corpo  único  e  inseparável   com
profundidade de aproximadamente 800 mm para tampo, com acabamento em fita de borda PVC de 2,5 mm
de espessura e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades. O tampo Deve
possuir passa cabos em poliestireno injetado com aproximadamente60 mm de diâmetro. Painel estrutural:
Confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de
madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam
sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente,
faz  o  filme  se  fundir  a  madeira  aglomerada,  formando  com  ela  um  corpo  único  e  inseparável,  com
acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação
composto por tambor de giro confeccionado em Zamak ou similar estampado e parafuso de montagem rápida
M6 x  13  mm,  rosca  métrica  em aço  usinado  e  acabamento  zincado e  tampas  plásticas  de  acabamento
confeccionadas em polietileno. Estrutura metálica LE/LD: Base horizontal estampada "sem ponteiras" em
chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 70 mm
de largura e 30 mm de altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte
inferior da base horizontal por meio de duas peças metálicas, Deve  possuir furo central com rosca 5/16 para
permitir  a  regulagem  das  sapatas.  As  peças  deverão  ser  soldadas  por  meio  de  solda  Mig  para  melhor
acabamento e resistência. Base superior horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato de
"L" com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 500 x 50 x 30 mm para maior  sustentação e
acabamento, perfurados na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos
verticais por meio de solda MIG. Estrutura metálica vertical  confeccionada em tubos de aço SAE 1020,
medindo 40 x 40 mm com parede reforçada de 1,90mm de espessura, deve  receber usinagens a laser para
encaixe de componentes, com rebites em aço M6 para fixação de painéis e calhas. Fechamento vertical em
chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura, com dobras a 90º nas extremidades para reforço e guia
para encaixe. Deve  possuir tampa fixa pelo lado interno do pé, e de encaixe na externa. Deve  possuir peça
interna em formato de “U” permitindo a separação de fios, elétrica, lógica e telefônica,  Acessório: calha para



fiação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura. Deve  possuir peça interna em
formato de “U” com duas dobras a 90º, e nas extremidades Deve  possuir recortes a 45º para evitar acidentes,
permitindo a separação. Com furação para alojamento de 02 tomadas elétricas convencionais e de 2 RJ-45
para receber telefonia e lógica, tomadas padrão NBR 14136 ABNT. Todas as peças metálicas do conjunto
com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada
mínima de  50/60  micra  de  espessura,  curadas  em estufa  a  uma temperatura  aproximada de 250°.  Todo
sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de
outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF, Possibilitando a montagem e desmontagem
por  inúmeras  vezes  sem  causar  dano  ao  mesmo.  Gaveteiro  suspenso  01  gaveta
aproximadamente400.440.170mm  Corpo: Costa, bases e laterais confeccionado em madeira MDP - de 18
mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto,
aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida
com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada,
formando com ela um corpo único e inseparável,  com acabamento em fita  de borda PVC de 1 mm de
espessura em todas as extremidades. Todas as peças do corpo do gaveteiro são unidas por sistema de fixação
tipo cavilha em nylon injetado. Frentes de gaveta: Confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura
respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com
resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme
melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando
com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em
todas as extremidades. Fechadura escamoteavel fixada na parte frontal com trava simultânea das gavetas pelo
sistema de tranca interna em aço que é estampada conforme o número de gavetas. Puxador meia lua em
alumínio de aproximadamente128 mm anodizado em cada gaveta. Gavetas: Gavetas internas confeccionadas
em  material  tipo  PVC  injetadas,  sem  emendas  com  abas  reforçadas  com  corrediças  metálicas.
COMPOSIÇÃO: Para gaveteiros suspensos: Travessas de fixação: Confeccionadas em madeira MDP- de 18
mm de espessura, com acabamento em fita de borda PVC de 1mm de espessura em todas as extremidades.
Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de
fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF, Possibilitando a montagem e
desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo.
Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou
engenheiro de segurança do trabalho, Apresentar certificado de conformidade  ABNT 13966:2008 ou laudo
de  ensaio  equivalente  emitido  por  laboratório  acreditado  pelo  INMETRO  ou  OCP  acreditado  pelo
INMETRO. Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia
de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva.
Definidos na norma FSC STD 40-004-V2-1.

54 Mesa de reunião redonda medindo 1200.740mm - Tampo: Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de
espessura  respectivamente  produzida  com  partículas  de  madeiras  selecionadas  de  pinus  e  eucalipto,
aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida
com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada,
formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 2,5 mm de
espessura e  raio 2,5 mm em todas  as  extremidades.  Estrutura  metálica  tipo estrela  com base  horizontal
estampada "sem ponteiras" em chapa de aço de 2,65mm de espessura, com aproximadamente 500 mm de
comprimento, 70 mm de largura e 30 mm de altura aproximadamente, dotada de sapata niveladora com rosca
5/16 em cada base horizontal, Deve  possuir chapa de aço usinada a laser tipo estrela permitindo o encaixe e
alinhamento das cinco bases, a fixação entre a base e o tubo deve ser feito por meio de parafuso 5/16 e barra
roscada, unindo o tubo, a base inferior e a base de sustentação do tampo. A base superior horizontal em
formato “X” confeccionada em tubo retangular de 20 x 30 x 1,06mm. Coluna vertical confeccionada em tubo
de aço  redondo de  4 x 1,06 mm, fixado nas  extremidades  por  meio de  parafuso  e  barra  roscada  de  ¼
interligando  todas  as  peças,  todas  as  partes  metálicas  deverão  ser  soldadas  com Solda  Mig  para  maior
sustentação. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a
base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a



uma temperatura aproximada de 250°. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou
similar,  não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito  direto as partes  em
MDP/MDF, Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. 
Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou
engenheiro de segurança do trabalho. Apresentar certificado de conformidade  ABNT 13966:2008 ou laudo
de  ensaio  equivalente  emitido  por  laboratório  acreditado  pelo  INMETRO  ou  OCP  acreditado  pelo
INMETRO. Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia
de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva.
Definidos na norma FSC STD 40-004-V2-1.

55 Mesa de reunião retangular com caixa de tomadas medindo 2000.1000.740mm - Tampo: Confeccionado em
madeira MDP - de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas
de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de
calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir
a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda
PVC  de  2,5  mm  de  espessura  e  raio  2,5  mm  em  todas  as  extremidades.  Painel  estrutural  Duplo:
Confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de
madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam
sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente,
faz  o  filme  se  fundir  a  madeira  aglomerada,  formando  com  ela  um  corpo  único  e  inseparável,  com
acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação
composto por tambor de giro confeccionado em Zamak ou similar estampado e parafuso de montagem rápida
M6 x  13  mm,  rosca  métrica  em aço  usinado  e  acabamento  zincado e  tampas  plásticas  de  acabamento
confeccionadas em polietileno. Para maior sustentação são utilizados painéis duplos e paralelos conferindo
maior  estruturação  ao  conjunto.  Estrutura  metálica  LE/LD:  Base  horizontal  inferior  estampada  "sem
ponteiras"  em chapa de  aço  SAE 1020,  com 2,65mm de espessura,  com aproximadamente  800 mm de
comprimento, 70 mm de largura e 30 mm de altura aproximadamente. Dotada de 2 sapatas niveladoras com
rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas peças metálicas, Deve
possuir furo central com rosca 5/16 para permitir a regulagem das sapatas, As peças deverão ser soldadas por
meio de solda Mig para melhor acabamento e resistência. Base superior horizontal confeccionada em chapa
de aço SAE 1020, em formato de "L" com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 800 x 50 x 30
mm para maior sustentação e acabamento, perfurado na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o
tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda Mig. Estrutura metálica vertical confeccionada em
tubos de aço SAE 1020, medindo 40 x 40 mm com parede reforçada de 1,90mm de espessura, deve  receber
usinagens a laser para encaixe de componentes, com rebites em aço M6 para fixação de painéis e calhas.
Fechamento  vertical  em  chapa  de  aço  SAE  1020  com  0,90mm  de  espessura,  com  dobras  a  90º  nas
extremidades para reforço e guia para encaixe. Tampa fixa pelo lado interno do pé, e de encaixe na externa.
Deve  possuir peça interna em formato de “U” permitindo a separação de fios, elétrica, lógica e telefônica.
Caixa  de  tomadas  medindo  300  x  130  mm  aproximadamente,  o  corpo  da  caixa  possui  os  cantos
arredondados, suporta até seis tomadas elétricas tipos “clic” padrão da ABNT-NBR 14136, não necessitando
parafusos para fixar as tomadas na caixa, facilitando e agilizando a montagem das mesmas. Tampa basculante
com recorte na parte frontal para permitir a passagem dos cabos até o seu interior. A caixa suporta três RJ 45
modelo  FUROKAWA para  lógica  e  telefonia  e  uma  entrada  HDMI e  suporta  duas  entradas  de  áudio.
Internamente confeccionada em chapa de aço com tampa basculante em alumínio, cerdas macias no topo
frontal  para  passagem  de  cabos.  Todas  as  peças  metálicas  do  conjunto  com  acabamento  em  pintura
eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de
espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Todo sistema de fixação feita através
de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o
atrito direto as partes em MDP/MDF, Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem
causar dano ao mesmo. 
Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou
engenheiro de segurança do trabalho. Apresentar certificado de conformidade  ABNT 13966:2008 ou laudo



de  ensaio  equivalente  emitido  por  laboratório  acreditado  pelo  INMETRO  ou  OCP  acreditado  pelo
INMETRO. Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia
de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva.
Definidos na norma FSC STD 40-004-V2-1.

56 Mesa de reunião retangular com caixa de tomadas medindo 2400.1200.740mm Tampo: Confeccionado em
madeira MDP - de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas
de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de
calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir
a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda
PVC de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm em todas as extremidades. Painel estrutural Duplo: Confeccionado
em  madeira  MDP -  de  18  mm  de  espessura  respectivamente  produzida  com  partículas  de  madeiras
selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação
conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o
filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em
fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação composto por tambor
de giro confeccionado em Zamak ou similar estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca
métrica  em  aço  usinado  e  acabamento  zincado  e  tampas  plásticas  de  acabamento  confeccionadas  em
polietileno. Para maior sustentação são utilizados painéis duplos e paralelos conferindo maior estruturação ao
conjunto. Estrutura metálica LE/LD: Base horizontal inferior estampada "sem ponteiras" em chapa de aço
SAE 1020, com 2,65mm de espessura, com aproximadamente 800 mm de comprimento, 70 mm de largura e
30 mm de altura aproximadamente. Dotada de 2 sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na
parte inferior da base horizontal por meio de duas peças metálicas, Deve  possuir furo central com rosca 5/16
para permitir a regulagem das sapatas, As peças deverão ser soldadas por meio de solda Mig para melhor
acabamento e resistência. Base superior horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato de
"L" com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 800 x 50 x 30 mm para maior sustentação e
acabamento, perfurado na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos
verticais  por meio de solda Mig. Estrutura metálica vertical  confeccionada em tubos de aço SAE 1020,
medindo 40 x 40 mm com parede reforçada de 1,90mm de espessura, deve  receber usinagens a laser para
encaixe de componentes, com rebites em aço M6 para fixação de painéis e calhas. Fechamento vertical em
chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura, com dobras a 90º nas extremidades para reforço e guia
para encaixe. Tampa fixa pelo lado interno do pé, e de encaixe na externa. Deve  possuir peça interna em
formato de “U” permitindo a separação de fios, elétrica, lógica e telefônica. . Caixa de tomadas medindo 300
x 130 mm aproximadamente,  o corpo da caixa possui os cantos arredondados, suporta até seis tomadas
elétricas tipos “clic” padrão da ABNT-NBR 14136, não necessitando parafusos para fixar as tomadas na
caixa, facilitando e agilizando a montagem das mesmas. Tampa basculante com recorte na parte frontal para
permitir a passagem dos cabos até o seu interior. A caixa suporta três RJ 45 modelo FUROKAWA para lógica
e telefonia e uma entrada HDMI e suporta duas entradas de áudio. Internamente confeccionada em chapa de
aço com tampa basculante em alumínio, cerdas macias no topo frontal para passagem de cabos. Todas as
peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e
poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura
aproximada de 250°. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão
aceitos  sistema  de  fixação  de  outra  forma  e  que  causem  o  atrito  direto  as  partes  em  MDP/MDF,
Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. 
Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou
engenheiro de segurança do trabalho. Apresentar certificado de conformidade  ABNT 13966:2008 ou laudo
de  ensaio  equivalente  emitido  por  laboratório  acreditado  pelo  INMETRO  ou  OCP  acreditado  pelo
INMETRO. Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia
de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva.
Definidos na norma FSC STD 40-004-V2-1.

57 Mesa de reunião retangular  com caixa de tomadas medindo 2700.1200.740mm - Tampo: Confeccionado
em  madeira  MDP -  de  25  mm  de  espessura  respectivamente  produzida  com  partículas  de  madeiras
selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação



conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o
filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento
em fita de borda PVC de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm em todas as extremidades. Painel estrutural
Duplo:  Confeccionado  em  madeira  MDP -  de  18  mm  de  espessura  respectivamente  produzida  com
partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se
consolidam sob ação  conjunta  de  calor  e  pressão,  revestida  com filme melamínico,  que  por  efeito  de
prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e
inseparável,  com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades.
Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em Zamak ou similar estampado e parafuso
de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas
de  acabamento  confeccionadas  em polietileno.  Para  maior  sustentação  são  utilizados  painéis  duplos  e
paralelos conferindo maior estruturação ao conjunto. Estrutura metálica LE/LD: Base horizontal inferior
estampada "sem ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura, com aproximadamente
800 mm de comprimento, 70 mm de largura e 30 mm de altura aproximadamente. Dotada de 2 sapatas
niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas peças
metálicas,  Deve  possuir furo central  com rosca 5/16 para permitir a regulagem das sapatas,  As peças
deverão ser soldadas por meio de solda Mig para melhor acabamento e resistência. Base superior horizontal
confeccionada  em chapa  de  aço  SAE 1020,  em  formato  de  "L"  com  2,65mm de  espessura  medindo
aproximadamente 800 x 50 x 30 mm para maior sustentação e acabamento, perfurado na parte superior para
fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda Mig. Estrutura metálica
vertical confeccionada em tubos de aço SAE 1020, medindo 40 x 40 mm com parede reforçada de 1,90mm
de espessura, deve  receber usinagens a laser para encaixe de componentes, com rebites em aço M6 para
fixação de painéis e calhas. Fechamento vertical em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura,
com dobras a 90º nas extremidades para reforço e guia para encaixe. Tampa fixa pelo lado interno do pé, e
de encaixe na externa. Deve  possuir peça interna em formato de “U” permitindo a separação de fios,
elétrica, lógica e telefônica. . Caixa de tomadas medindo 300 x 130 mm aproximadamente, o corpo da caixa
possui os cantos arredondados, suporta até seis tomadas elétricas tipos “clic” padrão da ABNT-NBR 14136,
não  necessitando  parafusos  para  fixar  as  tomadas  na  caixa,  facilitando  e  agilizando  a  montagem das
mesmas. Tampa basculante com recorte na parte frontal  para permitir a passagem dos cabos até o seu
interior. A caixa suporta três RJ 45 modelo FUROKAWA para lógica e telefonia e uma entrada HDMI e
suporta duas entradas de áudio. Internamente confeccionada em chapa de aço com tampa basculante em
alumínio, cerdas macias no topo frontal para passagem de cabos. Todas as peças metálicas do conjunto com
acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada
mínima de 50/60 micra de espessura,  curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Todo
sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação
de  outra  forma  e  que  causem o  atrito  direto  as  partes  em  MDP/MDF,  Possibilitando  a  montagem  e
desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. 
Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou
engenheiro de segurança do trabalho. Apresentar certificado de conformidade  ABNT 13966:2008 ou laudo
de  ensaio  equivalente  emitido  por  laboratório  acreditado  pelo  INMETRO  ou  OCP  acreditado  pelo
INMETRO. Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia
de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva.
Definidos na norma FSC STD 40-004-V2-1.

58 Balcão  de  atendimento  curvo  medindo  aproximadamente  1550.1550.1100/740  mm  -  Tampos/Laterais:
Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de
madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam
sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente,
faz  o  filme  se  fundir  a  madeira  aglomerada,  formando  com  ela  um  corpo  único  e  inseparável  com
profundidade. Com medidas de aproximadamente300 mm para tampo superior e de aproximadamente 700
mm para tampo inferior, com acabamento em fita de borda PVC de 2,5 mm de espessura e raio 2,5 mm na
área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades. Os tampos Deve  possuir uma curvatura de 90°



graus fechando nas laterais com o pé painel. Deve  possuir na parte central passa cabos em poliestireno
injetado  com aproximadamente  60  mm de  diâmetro  na  cor  do  revestimento.  Estrutura  metálica:  Painel
Metálico Superior/Inferior: Estrutura metálica confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de
espessura, perfurada com detalhes retangulares medindo aproximadamente 75 x 5 mm na parte superior do
painel.  O  painel  Deve   possuir  uma  curvatura  que  acompanha  o  desenho  do  tampo,  ficando
aproximadamente80 mm distante da borda do tampo. O painel deve  receber tubos de aço quadrados de 20 x
20 x 1,06 mm de espessura na base superior e inferior conferindo resistência ao conjunto, calandrados e
furados de acordo com a necessidade de uso de sapatas niveladoras, o mesmo é soldado na parte inferior e
superior de cada painel para alinhamento e estruturação dos tampos. Pé metálico: Estrutura metálica central
de  apoio  confeccionada  em  tubo  de  aço  redondo  SAE 1020  com aproximadamente  50,8x1,06  mm  de
espessura, deve  possuir uma chapa metálica para fixação ao tampo de buchas metálicas m6 x 13 para fixação
no tampo, Deve  possuir regulagem de altura por meio de sapata niveladora fixada na parte interna do tubo
por meio de pressão, a mesma permite a regulagem em até 25 mm. A todas as peças são soldadas com solda
MIG para  maior  sustentação  e  acabamento.  Todas  as  peças  metálicas  do  conjunto  com acabamento  em
pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60
micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.Todo sistema de fixação feita
através de buchas metálicas/nylon ou similar,  não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que
causem o atrito direto as partes em MDP/MDF, Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras
vezes sem causar dano ao mesmo.
Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia de Custódia
FSC – Forest Stewardship Council, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva. Definidos na
norma FSC STD 40-004-V2-1.

59 Balcão de atendimento reto medindo 1200.700.1100/740 mm -  Balcão Auxiliar reto LADO DIREITO LD/
LADO ESQUERDO LE:  Tampos/Laterais:  Confeccionado em madeira  MDP -  de  25  mm de espessura
respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com
resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme
melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando
com ela um corpo único e inseparável com profundidade. Com medidas de aproximadamente300 mm para
tampo superior e de aproximadamente700 mm para tampo inferior, com acabamento em fita de borda PVC
de 2,5 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades. Os
tampos retos fecham nas laterais com o pé painel. Deve  possuir na parte central e no pé painel passam cabos
em poliestireno injetado com 60 mm de diâmetro na cor do revestimento. Pé painel lateral: Confeccionado
em madeira MDP- de 25 mm de espessura respectivamente com profundidade de aproximadamente750 mm,
produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética
termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por
efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único
e inseparável,  com acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura e raio 2 mm em todas as
extremidades. Deve  possuir na parte central passam cabos em poliestireno injetado com aproximadamente60
mm de diâmetro. Sapatas niveladoras niqueladas de 30 mm em PVC fixadas através de bucha metálica com
rosca métrica M6 insertada na base do pé painel lateral, todo sistema de fixação feito através de buchas
metálicas  e  parafusos  métricos.  Estrutura  metálica:  Painel  Metálico  Superior/Inferior.  Todo  sistema  de
fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar,  não serão aceitos sistema de fixação de outra
forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF, Possibilitando a montagem e desmontagem por
inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo.
Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia de Custódia
FSC – Forest Stewardship Council, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva. Definidos na
norma FSC STD 40-004-V2-1.

60 Divisória reta em MDP de 25 mm tipo biombo aproximadamente1400.400.25 mm - Painel: Confeccionado
em madeira MDP - de 25 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a
aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e
pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional). Folha de papel especial



impregnada com resina específica que é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura
nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e
acabamento.  Deve  possuir acabamento em fita  de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o
contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente à umidade e não
propaga chama (auto  extinguível).  A fita  de  borda  deve   possuir  uma camada na  superfície  interna  de
PRIMER onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, Deve  possuir raio de 2
mm na aresta superior e inferior da borda.   Toda a fixação deve  ser feita com buchas de Zamak ou similar
M6X13 mm, insertadas na madeira com roscas M6 acompanhadas de suporte metálico em forma de “Z” para
dar suporte e  maior fixação e acabamento, podendo assim montar e desmontar o móvel sem quaisquer danos
posteriores.   

61 Divisória reta em MDP de 25 mm tipo biombo aproximadamente 1600.400.25 mm - Painel: Confeccionado
em madeira MDP - de 25 mm de espessura,  (painel  de partículas de média densidade, produzido com a
aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e
pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional). Folha de papel especial
impregnada com resina específica que é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura
nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e
acabamento.  Deve  possuir acabamento em fita  de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o
contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente à umidade e não
propaga chama (auto  extinguível).  A fita  de  borda  deve   possuir  uma camada na  superfície  interna  de
PRIMER onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, deve  possuir raio de 2
mm na aresta superior e inferior da borda. Toda a fixação deve  ser feita com buchas de Zamak ou similar
M6X13 mm, insertadas na madeira com roscas M6 acompanhadas de suporte metálico em forma de “Z” para
dar suporte e  maior fixação e acabamento, podendo assim montar e desmontar o móvel sem quaisquer danos
posteriores.

62 Coluna metálica de canto para divisória tipo reta MDP medindo 400.25.25mm 
Estrutura:  Confeccionado em tubo de aço quadrado de aproximadamente25x25x1, 5 mm com furação de
acordo com os layouts, totalmente preparado para alinhamento e estruturação da divisória de MDP, todo o
conjunto é fixado através com buchas de Zamak ou similar M6X13 mm, insertadas no tubo com rosca M6
para  maior  fixação  e  acabamento.  Podendo  assim  montar  e  desmontar  o  móvel  sem  quaisquer  danos
posteriores. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a
base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a
uma temperatura aproximada de 250°.            

63 Suporte deslizante para pastas suspensa vão de 800 mm - Suporte deslizante para pasta suspensa: Estrutura:
Requadro  confeccionado  em  chapa  de  aço  SAE  1020  medindo  aproximadamente  760  (largura)  x  410
(profundidade)  x  50  mm(altura)  para  fixação  interna  do  armário,  todas  as  peças  são  com espessura  de
0,60mm dobradas formando um “U“ metálico, fixada no trilho telescópico por meio de rebites de alumínio e
fixada no armário por meio de parafusos soberbos com cabeça chata. O trilho Deve  possuir esferas de aço
para extração total da gaveta deslizando suavemente e permitindo maior facilidade de acesso as pastas junto
ao usuário.  A pasta suspensa deve  possuir distanciadores de aço com dobras a  90º para afastar  a pasta
suspensa das portas, possibilitando a extração das pastas com qualquer modelo de dobradiça e porta. A pasta
suspensa Deve  possuir um aramado soldado com solda Mig confeccionado em perfil de aço dobrado tipo
“U” para apoio e deslizamento das pastas suspensas. Todas as peças devem  receber solda MIG para maior
sustentação e acabamento, Deve  possuir peças de aço curvas na parte interna. A sua extração é pelo sentido
lateral para largura de 800 e frontal para largura de 800 pode ser fixado no armário na altura desejada. Todas
as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e
poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura
aproximada de 250°.                       



64 Suporte para gabinete CPU com braço ajustável - Confeccionado em estrutura metálica em formato de “L”
com tubos de aço retangulares dobradas com espessura de 1,5 mm soldados entre si por solda MIG para
melhor resistência e acabamento. Chapa de aço interna dobrada em formato que possibilite regulagem de
altura/abertura e fechamento, criando assim a regulagem na largura e altura conforme o CPU, as chapas
devem   receber  manípulos  para  travamento  das  posições  de  regulagem.  O  Suporte  de  CPU  é  fixado
diretamente na parte inferior do tampo por meio de parafusos autoatarachantes. Deve  possuir uma bandeja
em formato “U” para apoio. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a
pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura,
curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. 

65 Painel  divisório  metálico  placas  de  fechamento  MDP  medindo  700.75.1100mm  -  Estrutura  metálica:
Confeccionada em Requadro de aço com tubos de aço SAE 1020 medindo aproximadamente 40 x 40 x
0,90mm no sentido vertical, com recortes a laser em todo seu perfil para encaixes de placas, rodapés, perfis
de acabamento, passagem de fiação, mãos francesas e colunas de canto e demais acessórios. Travessa inferior
confeccionada em chapa  de  aço  SAE 1020 medindo aproximadamente  20  x  40  x  0,90mm conforme o
comprimento do quadro com dois recortes retangulares de 20 x 60 mm para passagem de fiação do piso para
o lado interno do quadro, dois furos de diâmetro 6,5mm com rosca 5/16 para receber sapata niveladora
possibilitando  a  regulagem na  altura  do  quadro  com curso  até  15  mm.  Na  base  inferior  rodapé  duplo
confeccionados  em  chapa  de  aço  SAE  1020  medindo  aproximadamente  120  x  18  x  0,90  mm  pelo
comprimento do quadro, dobrado a 90º. O fechamento lateral e superior, com engates feitos na parte traseira
proporcionando  o  encaixe  entre  o  rodapé  e  a  coluna  vertical,  para  fixação  de  2  tomadas  elétricas
convencionais e 2 RJ 45 para receber telefonia e lógica (tomada de acordo com as normas da ABNT NBR
14136). Calha da passagem de fiação em formato “U” medindo 20 x 40 x 0,90 mm aproximadamente fixado
na altura de 520 mm proporcionando um leito individual viabilizando a passagem da fiação entre um quadro
e outro. Deve  possuir também dois recortes retangulares de aproximadamente20 x 60 mm para passagem de
fiação da parte de baixo do quadro para o lado de cima. Deve  possuir duas cantoneiras em aço SAE 1020
abaixo da calha para dar mais sustentação ao quadro. Tubo de aço quadrado medindo aproximadamente40 x
40 x 0,90 mm pelo comprimento do quadro para sustentação na parte  superior  do quadro, deve receber
furações onde é encaixado o suporte para perfil de acabamento em alumínio, o mesmo deve  receber duas
furações nas extremidades para encaixe de bucha de aço onde é conectado um quadro e outro. Todas as partes
metálicas deverão ser soldadas por Solda Mig para maior sustentação e acabamento, peças metálicas com
tratamento anticorrosivo, pintadas pelo sistema de pintura eletrostática epóxi a pó e curadas em estufa com
temperatura de 250º.   Os parafusos  utilizados para  a  união dos quadros  é  composta  por dois  parafusos
sextavados ¼ x 3.1/2 zincado com porcas sextavadas ¼ zincado, entre elas deve  possuir arruela para melhora
de acabamento e fixação. Na parte superior abaixo do perfil de acabamento Deve  possuir uma bucha de aço
zincado  com  recorte  central  onde  possibilita  o  encaixe  entre  dois  quadros  sem  necessidade  de
aparafusamento.  Perfil de acabamento confeccionado em alumínio medindo aproximadamente80 x 8mm
pelo comprimento do quadro, tendo perfil macho e fêmea onde são fixados por meio de encaixe tipo “clic” é
aparafusada no quadro por meio de parafusos panela  PHS Drillfer  ponta  broca 4,2 x 16 zincado,  onde
proporciona maior sustentação e alinhamento do perfil superior. Acompanha em cada perfil de alumínio uma
peça injetada em Polipropileno em formato “H” para junção e alinhamento de quadro para quadro.  Placas de
fechamento (melamínico):Placas com altura total e bipartida do quadro e largura conforme o comprimento do
quadro. Confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura respectivamente produzida com partículas
de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam
sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente,
faz  o  filme  se  fundir  a  madeira  aglomerada,  formando  com  ela  um  corpo  único  e  inseparável,  com
acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. As placas dos quadros
são encaixadas com o sistema de buchas de nylon de que são presas na placa por meio de pressão fazendo
com que a placa fique presa no quadro por sistema de encaixe. Todas as peças metálicas do conjunto com
acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada
mínima de  50/60  micra  de  espessura,  curadas  em estufa  a  uma temperatura  aproximada de 250°.  Todo



sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de
outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF, Possibilitando a montagem e desmontagem
por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo.
Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou
engenheiro de segurança do trabalho. Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou
Certificado (selo) de Cadeia de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, que garanta a rastreabilidade de
toda a cadeia produtiva. Definidos na norma FSC STD 40-004-V2-1.

66 Painel  divisório  metálico  placas  de  fechamento  MDP  medindo  800.75.1100mm  -  Estrutura  metálica:
Confeccionada em Requadro de aço com tubos de aço SAE 1020 medindo aproximadamente 40 x 40 x
0,90mm no sentido vertical, com recortes a laser em todo seu perfil para encaixes de placas, rodapés, perfis
de acabamento, passagem de fiação, mãos francesas e colunas de canto e demais acessórios. Travessa inferior
confeccionada  em chapa de  aço  SAE 1020 medindo aproximadamente  20  x  40  x  0,90mm conforme  o
comprimento do quadro com dois recortes retangulares de 20 x 60 mm para passagem de fiação do piso para
o lado interno do quadro, dois furos de diâmetro 6,5mm com rosca 5/16 para receber sapata niveladora
possibilitando  a  regulagem  na  altura  do  quadro  com curso  até  15  mm.  Na  base  inferior  rodapé  duplo
confeccionados  em  chapa  de  aço  SAE  1020  medindo  aproximadamente  120  x  18  x  0,90  mm  pelo
comprimento do quadro, dobrado a 90º. O fechamento lateral e superior, com engates feitos na parte traseira
proporcionando  o  encaixe  entre  o  rodapé  e  a  coluna  vertical,  para  fixação  de  2  tomadas  elétricas
convencionais e 2 RJ 45 para receber telefonia e lógica(tomada de acordo com as normas da ABNT NBR
14136). Calha da passagem de fiação em formato “U” medindo 20 x 40 x 0,90 mm aproximadamente fixado
na altura de 520 mm proporcionando um leito individual viabilizando a passagem da fiação entre um quadro
e outro. Deve  possuir também dois recortes retangulares de aproximadamente20 x 60 mm para passagem de
fiação da parte de baixo do quadro para o lado de cima. Deve  possuir duas cantoneiras em aço SAE 1020
abaixo da calha para dar mais sustentação ao quadro. Tubo de aço quadrado medindo aproximadamente40 x
40 x 0,90 mm pelo comprimento do quadro para sustentação na parte superior do quadro,  deve receber
furações onde é encaixado o suporte para perfil de acabamento em alumínio, o mesmo deve  receber duas
furações nas extremidades para encaixe de bucha de aço onde é conectado um quadro e outro. Todas as partes
metálicas deverão ser soldadas por Solda Mig para maior sustentação e acabamento, peças metálicas com
tratamento anticorrosivo, pintadas pelo sistema de pintura eletrostática epóxi a pó e curadas em estufa com
temperatura  de  250º.   Os parafusos utilizados  para a  união  dos quadros é  composta por dois  parafusos
sextavados ¼ x 3.1/2 zincado com porcas sextavadas ¼ zincado, entre elas deve  possuir arruela para melhora
de acabamento e fixação. Na parte superior abaixo do perfil de acabamento deve  possuir uma bucha de aço
zincado  com  recorte  central  onde  possibilita  o  encaixe  entre  dois  quadros  sem  necessidade  de
aparafusamento. Perfil de acabamento confeccionado em alumínio medindo aproximadamente80 x 8mm pelo
comprimento do quadro, tendo perfil macho e fêmea onde são fixados por meio de encaixe tipo “clic” é
aparafusada  no quadro  por  meio de  parafusos  panela PHS Drillfer  ponta broca  4,2 x 16 zincado,  onde
proporciona maior sustentação e alinhamento do perfil superior. Acompanha em cada perfil de alumínio uma
peça injetada em Polipropileno em formato “H” para junção e alinhamento de quadro para quadro.  Placas de
fechamento (melamínico):Placas com altura total e bipartida do quadro e largura conforme o comprimento do
quadro. Confeccionado em madeira MDP- de 18 mm de espessura respectivamente produzida com partículas
de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam
sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente,
faz  o  filme  se  fundir  a  madeira  aglomerada,  formando  com  ela  um  corpo  único  e  inseparável,  com
acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. As placas dos quadros
são encaixadas com o sistema de buchas de nylon de que são presas na placa por meio de pressão fazendo
com que a placa fique presa no quadro por sistema de encaixe. Todas as peças metálicas do conjunto com
acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada
mínima de  50/60 micra  de espessura,  curadas  em estufa  a  uma temperatura  aproximada de  250°.  Todo
sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de
outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF, Possibilitando a montagem e desmontagem



por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo.

67 Coluna  conectora  de  canto  para  divisórias  metálicas  medindo  70.70.1100mm  -  Estrutura  Metálica
Confeccionada em tubo de aço mecânico quadrado SAE 1020 medindo aproximadamente80 x 80 x 0,90 mm
no sentido vertical, com recortes a laser em todo seu perfil para encaixes de quadros, Deve  possuir passagem
de fiação em quatro lados da peça para passagem de fiação tipo “X”. Acabamento quadrado na parte superior
da coluna injetado em polipropileno e fixado a coluna por meio de encaixe, na cor da estrutura. Deve  possuir
chapa de aço interna com furação de diâmetro 6,5mm que deve  receber uma sapata niveladora com rosca
5/16 estriada de 60 mm de diâmetro, onde possibilita a regulagem na altura do quadro em até 15 mm. Todas
as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e
poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura
aproximada de 250°.

68 Perfil  de  acabamento  vertical  para  divisórias  aproximadamente  8.70.1100mm  -  Perfil  de  acabamento
confeccionado em alumínio medindo aproximadamente80 x 8 mm no comprimento vertical do quadro, tendo
perfil macho e fêmea onde são fixados por meio de encaixe tipo “clic” E aparafusada no quadro por meio de
parafusos panela ponta broca 4,2 x 16 mm, zincado onde proporciona maior sustentação e alinhamento do
perfil superior.  Acompanha em cada perfil de alumínio uma peça injetada em Polipropileno em formato “L”
para junção e com o perfil horizontal. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura
eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de
espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.  

69 Superfície  de  estação  de  trabalho  em  “L”  com  para  divisórias  medindo  1400.1400  mm  -  Tampo  em
“L”:Confeccionado em madeira MDP- de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de
madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam
sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente,
faz  o  filme  se  fundir  a  madeira  aglomerada,  formando  com  ela  um  corpo  único  e  inseparável  com
profundidade  de  aproximadamente600  mm  para  tampo  com  corte  sinuoso  em  forma  de  delta,  com
acabamento em fita de borda PVC de 2,5 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2
mm  em  todas  as  extremidades.  O  tampo  deve   possuir  passa  cabos  em  poliestireno  injetado  com
aproximadamente60 mm de diâmetro  na cor  do revestimento.  Suporte  mão francesa:  Estrutura  metálica
confeccionada em chapa de aço SAE 1020 dobrada e estampada para proporcionar o engate no quadro
metálico, tipo mão francesa com dois furos superiores oblongos para fixar nas buchas de m6 x 13 que Deve
possuir no tampo. As duas mãos francesas laterais Deve  possuir o comprimento de aproximadamente560 x
145 x 80 mm e três mãos francesas pequenas internas medindo aproximadamente145 x 70 x 80mm. A mão
francesa é aparafusada nas extremidades por meio de parafusos M6 x 16.  Estrutura metálica LE/LD: Base
horizontal  estampada  "sem  ponteiras"  em  chapa  de  aço  SAE  1020,  com  2,65mm  de  espessura,  com
aproximadamente  600  mm de  comprimento,  70  mm de  largura  e  30  mm de altura.  Dotada  de  sapatas
niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas peças
metálicas, Deve  possuir furo central com rosca 5/16 para permitir a regulagem das sapatas, As peças deverão
ser  soldadas  por  meio  de  solda  Mig  para  melhor  acabamento  e  resistência.  Base  superior  horizontal
confeccionada  em  chapa  de  aço  SAE  1020,  em  formato  de  "L"  com  2,65mm  de  espessura  medindo
aproximadamente 500 x 50 x 30 mm para maior sustentação e acabamento, perfurado na parte superior para
fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda Mig. Estrutura metálica
vertical confeccionada em tubos de aço SAE 1020, medindo 40 x 40 mm com parede reforçada de 1,90mm
de espessura, deve  receber usinagens a laser para encaixe de componentes, com rebites em aço M6 para
fixação de painéis e calhas. Fechamento vertical em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura, com
dobras a 90º nas extremidades para reforço e guia para encaixe. Deve  possuir tampa fixa pelo lado interno do
pé, e de encaixe na externa. Deve  possuir peça interna em formato de “U” permitindo a separação de fios,
elétrica, lógica e telefônica. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a
pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura,



curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Todo sistema de fixação feita através de buchas
metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto
as partes em MDP/MDF, Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao
mesmo.
Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou
engenheiro de segurança do trabalho. Apresentar certificado de conformidade  ABNT 13967:2011 ou laudo
de  ensaio  equivalente  emitido  por  laboratório  acreditado  pelo  INMETRO  ou  OCP  acreditado  pelo
INMETRO. Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia
de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva.
Definidos na norma FSC STD 40-004-V2-1.

70 Superfície  de  estação  de  trabalho  em  “L”  com  para  divisórias  medindo  1600.1600  mm  -  Tampo  em
“L”:Confeccionado em madeira MDP- de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de
madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam
sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente,
faz  o  filme  se  fundir  a  madeira  aglomerada,  formando  com  ela  um  corpo  único  e  inseparável  com
profundidade  de  aproximadamente600  mm  para  tampo  com  corte  sinuoso  em  forma  de  delta,  com
acabamento em fita de borda PVC de 2,5 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2
mm  em  todas  as  extremidades.  O  tampo  Deve   possuir  passa  cabos  em  poliestireno  injetado  com
aproximadamente60 mm de diâmetro  na  cor  do  revestimento.  Suporte  mão francesa:  Estrutura  metálica
confeccionada em chapa de aço SAE 1020 dobrada e estampada para proporcionar o engate no quadro
metálico, tipo mão francesa com dois furos superiores oblongos para fixar nas buchas de m6 x 13 que Deve
possuir no tampo. As duas mãos francesas laterais Deve  possuir o comprimento de aproximadamente560 x
145 x 80 mm e três mãos francesas pequenas internas medindo aproximadamente145 x 70 x 80mm. A mão
francesa é aparafusada nas extremidades por meio de parafusos M6 x 16.  Estrutura metálica LE/LD: Base
horizontal  estampada  "sem  ponteiras"  em  chapa  de  aço  SAE  1020,  com  2,65mm  de  espessura,  com
aproximadamente  600 mm de  comprimento,  70  mm de  largura  e  30  mm de  altura.  Dotada  de  sapatas
niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas peças
metálicas, Deve  possuir furo central com rosca 5/16 para permitir a regulagem das sapatas, As peças deverão
ser  soldadas  por  meio  de  solda  Mig  para  melhor  acabamento  e  resistência.  Base  superior  horizontal
confeccionada  em  chapa  de  aço  SAE  1020,  em  formato  de  "L"  com  2,65mm  de  espessura  medindo
aproximadamente 500 x 50 x 30 mm para maior sustentação e acabamento, perfurado na parte superior para
fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda Mig. Estrutura metálica
vertical confeccionada em tubos de aço SAE 1020, medindo 40 x 40 mm com parede reforçada de 1,90mm
de espessura, deve  receber usinagens a laser para encaixe de componentes, com rebites em aço M6 para
fixação de painéis e calhas. Fechamento vertical em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura, com
dobras a 90º nas extremidades para reforço e guia para encaixe. Deve  possuir tampa fixa pelo lado interno do
pé, e de encaixe na externa. Deve  possuir peça interna em formato de “U” permitindo a separação de fios,
elétrica, lógica e telefônica. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a
pó com resina a base de epóxi e poliéster  formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura,
curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Todo sistema de fixação feita através de buchas
metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto
as partes em MDP/MDF, Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao
mesmo.
Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou
engenheiro de segurança do trabalho. Apresentar certificado de conformidade  ABNT 13967:2011 ou laudo
de  ensaio  equivalente  emitido  por  laboratório  acreditado  pelo  INMETRO  ou  OCP  acreditado  pelo
INMETRO. Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia
de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva.
Definidos na norma FSC STD 40-004-V2-1.

71 Mesa tipo plataforma linear modulo duplo – PRINCIPAL - medindo 1400.1400.740 mm - (Tampos) Deve
possuir dois tampos posicionados um de frente para o outro, Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de
espessura  respectivamente  produzida  com  partículas  de  madeiras  selecionadas  de  pinus  e  eucalipto,



aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida
com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada,
formando com ela um corpo único e inseparável com 1400 de comprimento e  profundidade de 700 mm para
tampo. com acabamento em fita de borda PVC de 2,5 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de contato do
usuário e 2 mm em todas as demais extremidades, com alta resistência ao impacto, riscos e abrasão, não
mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extinguível). A fita de borda Deve  possuir uma
camada na superfície interna de PRIMER onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda
no painel. O tampo deve  receber furações para acoplar a estrutura, pés painéis e demais acessórios, todos
fixados com buchas metálicas  m6 x 13 com chave Allen  ou similar  para maior  fixação,  Deve  possuir
também parafusos  de  minifix  para  fixação  das  peças  diretamente  nas  buchas  metálicas.  O tampo Deve
possuir recorte centralizado para acomodar  a caixa de tomadas. Toda a fixação do tampo a estrutura metálica
deve  ser feita por meio de suportes e parafusos métricos com embuchamento através de porcas insertadas na
madeira,  não  é  permitido  a  fixação  direta  na  madeira.  Caixa  de  tomadas  medindo  300  x  130  mm
aproximadamente, o corpo da caixa possui os cantos arredondados, suporta até seis tomadas elétricas tipos
“clic” padrão da ABNT-NBR 14136, não necessitando parafusos para fixar as tomadas na caixa, facilitando e
agilizando a montagem das mesmas. Tampa basculante com recorte na parte frontal para permitir a passagem
dos cabos até o seu interior. A caixa suporta três RJ 45 modelo FUROKAWA para lógica e telefonia e uma
entrada HDMI e suporta duas entradas de áudio. Internamente confeccionada em chapa de aço com tampa
basculante  em alumínio,  cerdas  macias  no topo frontal  para  passagem de  cabos.  Estrutura:  Pé  metálico
Grande inicial (externo) LE E LD: : Possui estruturas metálicas nas laterais em forma de “U” invertido.
Confeccionado com tubo horizontal medindo 40 x 40 de aço SAE 1020com 2 mm de espessura, com recortes
na  parte  inferior  e  superior  feitos  a  laser  para  fixação  e  alinhamento  dos  tampos.  Dois  tubos  verticais
recuados medindo 50 x 50 X 2 mm de aço SAE 1020comrecortes para encaixe de tubo horizontal, As peças
são soldadas pelo sistema de solda MIG, na parte inferior e na parte superior pelos 2 lados do tubo, criando
maior resistência e alinhamento, evitando o balanceamento da mesa. Possui tampas de acabamento interno
para estrutura metálica 40 x 40 x 2 mm, injetados em “POLIPROPILENO”, possui aba interna de 15 mm reta
para aderência no tubo, toda a parte externa da tampa. O pé possui ponteiras com sapata niveladora para
estrutura metálica, injetada em “POLIPROPILENO” medindo 50 x 50 x 17 mm com aba externa tipo “bota”
de 8 mm de altura, dando melhora acabamento e evitando o contato de umidade no tubo, internamente porca
sextavada com rosca 5/16 para fixar a sapata niveladora. A parte interna da ponteira possui ranhuras para
melhorar a estruturação e resistência da mesma. Possui sapata niveladora sextavada de 30 mm injetada em
“POLIPROPILENO” com rosca 5/16 para nivelamento do móvel, possibilitando a regulagem na altura de até
20  mm.  TRAVESSAS  HORIZONTAIS  DE  SUSTENTAÇÃO:  Possui  duas  travessas  horizontais  de
sustentação confeccionadas com tubos de aço sae 1020 com 2mm de espessura, tubo horizontal medindo 40 x
40 com recortes na parte inferior e superior feitos a laser para fixação e alinhamento dos tampos, possui
furos  de  diâmetro  20mm  posicionado  das  extremidades  das  travessas  para  fixação  no  tampo,  criando
resistência  e  alinhando  os  tampos  na  estrutura,  as  travessas  são  fixadas  por  meio  de  parafusos  auto
atarrachantes Philips CF 5 x 20. A travessa não necessita de solda. A junção das travessas ao pé da mesa é
feito por meio do Suporte fixador tipo “S” para estrutura metálica, injetados em“ POLIPROPILENO”, possui
porcas sextavadas com rosca M6 na parte interna onde é fixada no tubo horizontal para fixação e estruturação
da travessa horizontal ao pé da mesa. Possui furações na parte superior com furo escareado para possibilitar o
aparafusamento da travessa horizontal no pé da mesa pela parte inferior do tubo, a fixação é feita por dois
parafusos M6 na parte da travessa horizontal e parafusos auto Atarrachantes em cada suporte. O suporte
possui uma inclinação de 45° facilitando a fixação e estruturando melhor, cada travessa necessita de dois
suportes fixados nas extremidades. Composição: Modulo Principal: prever pé grande LE/LD – de topo Leito
para fiação: Acompanha uma calha de fiação na medida dos tampos com largura de 350 mm e altura de 110
mm no mínimo, confeccionada chapa de aço sae 1020 com 1,5mm de espessura, com dobras formando leito
para alojamento de cabeamento, possui duas abas superiores que permitem a fixação da calha ao tampo por
meio de parafusos M6 x 16 e bucha de aço. A calha possui acabamentos laterais para fechamento quando não
necessário a passagem de fiação, a calha permite a acomodação dos fios e da caixa de tomadas, a calha
possui furações de 60 mm de diâmetro na parte inferior para passagem de fios se necessário. Acabamento:



Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de
epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura,  curadas em estufa a uma
temperatura aproximada de 220°. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar,
não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF.
Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Será observado
sempre o lado de acordo com lay out do projeto.
Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou
engenheiro de segurança do trabalho. Apresentar certificado de conformidade  ABNT 13966:2008 ou laudo
de  ensaio  equivalente  emitido  por  laboratório  acreditado  pelo  INMETRO  ou  OCP  acreditado  pelo
INMETRO.   Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia
de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva.
Definidos na norma FSC STD 40-004-V2-1.

72 Mesa tipo plataforma linear modulo duplo – PRINCIPAL  com gaveteiro pedestal gaveta média/alta medindo
1600.1400.740  mm.  (Tampos)  Deve   possuir  dois  tampos  posicionados  um  de  frente  para  o  outro,
Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de
madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam
sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente,
faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável com 1400 de
comprimento e  profundidade de 700 mm para tampo. com acabamento em fita de borda PVC de 2,5 mm de
espessura e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as demais extremidades, com alta
resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto
extinguível). A fita de borda Deve  possuir uma camada na superfície interna de PRIMER onde esse material
é responsável para a perfeita fixação da borda no painel. O tampo deve  receber furações para acoplar a
estrutura, pés painéis e demais acessórios, todos fixados com buchas metálicas m6 x 13 com chave Allen ou
similar para maior fixação, Deve  possuir também parafusos de minifix para fixação das peças diretamente
nas buchas metálicas. O tampo Deve  possuir recorte centralizado para acomodar  a caixa de tomadas. Toda a
fixação  do  tampo a  estrutura  metálica  deve   ser  feita  por  meio  de  suportes  e  parafusos  métricos  com
embuchamento através de porcas insertadas na madeira, não é permitido a fixação direta na madeira. Caixa
de tomadas medindo 300 x 130 mm aproximadamente, o corpo da caixa possui os cantos arredondados,
suporta até seis tomadas elétricas tipos “clic” padrão da ABNT-NBR 14136, não necessitando parafusos para
fixar as tomadas na caixa, facilitando e agilizando a montagem das mesmas. Tampa basculante com recorte
na parte frontal para permitir a passagem dos cabos até o seu interior. A caixa suporta três RJ 45 modelo
FUROKAWA para lógica e telefonia e uma entrada HDMI e suporta duas entradas de áudio. Internamente
confeccionada em chapa de aço com tampa basculante em alumínio, cerdas macias no topo frontal  para
passagem de cabos. Estrutura: Pé metálico Grande inicial (externo) LE/LD: Possui estruturas metálicas nas
laterais  em forma de “U” invertido.  Confeccionado com tubo horizontal  medindo 40 x 40 de  aço SAE
1020com  2  mm  de  espessura,  com  recortes  na  parte  inferior  e  superior  feitos  a  laser  para  fixação  e
alinhamento  dos  tampos.  Dois  tubos  verticais  recuados  medindo  50  x  50  X  2  mm  de  aço  SAE
1020comrecortes para encaixe de tubo horizontal, As peças são soldadas pelo sistema de solda MIG, na parte
inferior  e  na  parte  superior  pelos  2 lados do tubo,  criando maior  resistência  e  alinhamento,  evitando o
balanceamento da mesa. Possui tampas de acabamento interno para estrutura metálica 40 x 40 x 2 mm,
injetados em “POLIPROPILENO”, possui aba interna de 15 mm reta para aderência no tubo, toda a parte
externa  da  tampa.  O  pé  possui  ponteiras  com  sapata  niveladora  para  estrutura  metálica,  injetada  em
“POLIPROPILENO” medindo 50 x 50 x 17 mm com aba externa tipo “bota” de 8 mm de altura, dando
melhora acabamento e evitando o contato de umidade no tubo, internamente porca sextavada com rosca 5/16
para fixar a sapata niveladora. A parte interna da ponteira possui ranhuras para melhorar a estruturação e
resistência da mesma. Possui sapata niveladora sextavada de 30 mm injetada em “POLIPROPILENO” com
rosca 5/16 para nivelamento do móvel, possibilitando a regulagem na altura de até 20 mm. TRAVESSAS
HORIZONTAIS DE SUSTENTAÇÃO: Possui duas travessas horizontais de sustentação confeccionadas com
tubos de aço sae 1020 com 2mm de espessura,  tubo horizontal  medindo 40 x 40 com recortes na parte
inferior e superior feitos a laser para fixação e alinhamento dos tampos, possui  furos de diâmetro 20mm



posicionado das extremidades das travessas para fixação no tampo, criando resistência e alinhando os tampos
na estrutura, as travessas são fixadas por meio de parafusos auto atarrachantes Philips CF 5 x 20. A travessa
não necessita de solda. A junção das travessas ao pé da mesa é feito por meio do Suporte fixador tipo “S”
para estrutura metálica, injetados em“ POLIPROPILENO”, possui porcas sextavadas com rosca M6 na parte
interna onde é fixada no tubo horizontal para fixação e estruturação da travessa horizontal ao pé da mesa.
Possui  furações  na  parte  superior  com  furo  escareado  para  possibilitar  o  aparafusamento  da  travessa
horizontal no pé da mesa pela parte inferior do tubo, a fixação é feita por dois parafusos M6 na parte da
travessa horizontal e parafusos auto Atarrachantes em cada suporte. O suporte possui uma inclinação de 45°
facilitando  a  fixação  e  estruturando  melhor,  cada  travessa  necessita  de  dois  suportes  fixados  nas
extremidades. Composição: Modulo Principal: prever pé grande LE/LD – de topo – E gaveteiro pedestal no
outro. Leito para fiação: Acompanha uma calha de fiação na medida dos tampos com largura de 350 mm e
altura de 110 mm no mínimo, confeccionada chapa de aço sae 1020 com 1,5mm de espessura, com dobras
formando leito para alojamento de cabeamento, possui duas abas superiores que permitem a fixação da calha
ao  tampo  por  meio  de  parafusos  M6  x  16  e  bucha  de  aço.  A calha  possui  acabamentos  laterais  para
fechamento quando não necessário a passagem de fiação, a calha permite a acomodação dos fios e da caixa
de tomadas,  a  calha  possui  furações de  60 mm de diâmetro na parte  inferior  para passagem de  fios  se
necessário. Acabamento: Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó
com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas
em  estufa  a  uma  temperatura  aproximada  de  220°.  Gaveteiro  Pedestal:     Base  superior  /inferior
confeccionada em MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de espessura, (painel de partículas de
média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da
aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade
dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (MDP) por
meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada,
proporcionando maior resistência e acabamento. Possui fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em
todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e
não propaga chama (auto extinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície interna de PRIMER
onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 2 mm na aresta
superior e inferior da borda.  fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e minifix, e
recebem  cavilhas  de  nylon  injetadas  para  maior  sustentação  e  alinhamento.  Laterais  e  costa  inteira,
confeccionados em MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura, (painel de partículas de
média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da
aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade
dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (MDP) por
meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada,
proporcionando maior resistência e acabamento. Possui fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em
todo o contorno das peças, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e
não propaga chama (auto-extinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície interna de PRIMER
onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 1 mm na aresta
superior e inferior da borda. A fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e minifix, e
recebem cavilhas de nylon injetadas para maior sustentação e alinhamento. Devera ser previsto na lateral
perfil em PVC em forma de L afim de servir com pega para abertura da gaveta. Confeccionados em MDP
(Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido
com a  aglutinação  de  partículas  de  madeira  com  resinas  especiais,  através  da  aplicação  simultânea  de
temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de
papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta
temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior
resistência e acabamento. Possui fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças,
com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto-
extinguível).  A fita de borda possui uma camada na superfície interna de PRIMER onde esse material  é
responsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 1 mm na aresta superior e inferior



da borda. Corpo das gavetas confeccionado em PVC Deverá possuir sistema de corrediças telescópicas com
abertura total  da gaveta.  Possui uma fechadura frontal  com duas chaves escamoteáveis em polipropileno
injetado com haste em aço de alta resistência a torque, possui corpo em aço, com cilindro de 19 mm de
diâmetro niquelado auto brilho, fixada na porta por meio de dois parafusos de aço com cabeça Philips de 3,5
x 16 ZA, possui bucha de nylon injetado de 8 mm de diâmetro fixada entre os parafusos e a frente da gaveta,
para maior acabamento e qualidade. A fechadura possui giro de 180º para abertura. Internamente sistema
lateral de travas simultâneas para fechamento das gavetas. Todo sistema de fixação feita através de buchas
metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto
as partes em MDP/MDF. Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao
mesmo. Para layout com plataforma com tampo acoplado ao gaveteiro pedestal seguir mesmas características
substituído o pé lateral pelo gaveteiro pedestal com gaveta média e alta seguindo as mesmas características
dos gaveteiros.
Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou
engenheiro de segurança do trabalho. Apresentar certificado de conformidade  ABNT 13966:2008 ou laudo
de  ensaio  equivalente  emitido  por  laboratório  acreditado  pelo  INMETRO  ou  OCP  acreditado  pelo
INMETRO. Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia
de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva.
Definidos na norma FSC STD 40-004-V2-1.

73 Mesa  tipo  plataforma  linear  modulo  simples  –  PRINCIPAL  com gaveteiro  pedestal  gaveta  média/alta
medindo 1600.700.740 mm. (Tampo) Deve  possuir  tampo único confeccionado em madeira MDP - de 25
mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto,
aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida
com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada,
formando com ela um corpo único e inseparável com 1400 de comprimento e  profundidade de 700 mm para
tampo. com acabamento em fita de borda PVC de 2,5 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de contato do
usuário e 2 mm em todas as demais extremidades, com alta resistência ao impacto, riscos e abrasão, não
mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extinguível). A fita de borda Deve  possuir uma
camada na superfície interna de PRIMER onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda
no painel. O tampo deve  receber furações para acoplar a estrutura, pés painéis e demais acessórios, todos
fixados com buchas  metálicas  m6 x 13 com chave Allen ou similar  para  maior  fixação,  Deve  possuir
também parafusos  de  minifix  para  fixação  das  peças  diretamente  nas  buchas  metálicas.  O tampo Deve
possuir recorte centralizado para acomodar  a caixa de tomadas. Toda a fixação do tampo a estrutura metálica
deve  ser feita por meio de suportes e parafusos métricos com embuchamento através de porcas insertadas na
madeira,  não  é  permitido  a  fixação  direta  na  madeira.  Caixa  de  tomadas  medindo  300  x  130  mm
aproximadamente, o corpo da caixa possui os cantos arredondados, suporta até seis tomadas elétricas tipos
“clic” padrão da ABNT-NBR 14136, não necessitando parafusos para fixar as tomadas na caixa, facilitando e
agilizando a montagem das mesmas. Tampa basculante com recorte na parte frontal para permitir a passagem
dos cabos até o seu interior. A caixa suporta três RJ 45 modelo FUROKAWA para lógica e telefonia e uma
entrada HDMI e suporta duas entradas de áudio. Internamente confeccionada em chapa de aço com tampa
basculante em alumínio, cerdas macias no topo frontal para passagem de cabos. Estrutura: Pé metálico inicial
(externo) LE/LD: Possui estruturas metálicas nas laterais em forma de “U” invertido. Confeccionado com
tubo horizontal medindo 40 x 40 de aço SAE 1020com 2 mm de espessura, com recortes na parte inferior e
superior feitos a laser para fixação e alinhamento dos tampos. Dois tubos verticais recuados medindo 50 x 50
X 2 mm de aço SAE 1020comrecortes para encaixe de tubo horizontal, As peças são soldadas pelo sistema de
solda  MIG,  na  parte  inferior  e  na  parte  superior  pelos  2  lados  do  tubo,  criando  maior  resistência  e
alinhamento,  evitando  o  balanceamento  da  mesa.  Possui  tampas  de  acabamento  interno  para  estrutura
metálica  40  x  40  x  2  mm,  injetados  em “POLIPROPILENO”,  possui  aba  interna  de  15  mm reta  para
aderência no tubo, toda a parte externa da tampa. O pé possui ponteiras com sapata niveladora para estrutura
metálica, injetada em “POLIPROPILENO” medindo 50 x 50 x 17 mm com aba externa tipo “bota” de 8 mm
de altura, dando melhora acabamento e evitando o contato de umidade no tubo, internamente porca sextavada
com rosca 5/16 para fixar a sapata niveladora. A parte interna da ponteira possui ranhuras para melhorar a



estruturação  e  resistência  da  mesma.  Possui  sapata  niveladora  sextavada  de  30  mm  injetada  em
“POLIPROPILENO” com rosca 5/16 para nivelamento do móvel, possibilitando a regulagem na altura de até
20  mm.  TRAVESSAS  HORIZONTAIS  DE  SUSTENTAÇÃO:  Possui  duas  travessas  horizontais  de
sustentação confeccionadas com tubos de aço sae 1020 com 2mm de espessura, tubo horizontal medindo 40 x
40 com recortes na parte inferior e superior feitos a laser para fixação e alinhamento dos tampos, possui
furos  de  diâmetro  20mm  posicionado  das  extremidades  das  travessas  para  fixação  no  tampo,  criando
resistência  e  alinhando  os  tampos  na  estrutura,  as  travessas  são  fixadas  por  meio  de  parafusos  auto
atarrachantes Philips CF 5 x 20. A travessa não necessita de solda. A junção das travessas ao pé da mesa é
feito por meio do Suporte fixador tipo “S” para estrutura metálica, injetados em“ POLIPROPILENO”, possui
porcas sextavadas com rosca M6 na parte interna onde é fixada no tubo horizontal para fixação e estruturação
da travessa horizontal ao pé da mesa. Possui furações na parte superior com furo escareado para possibilitar o
aparafusamento da travessa horizontal no pé da mesa pela parte inferior do tubo, a fixação é feita por dois
parafusos M6 na parte da travessa horizontal e parafusos auto Atarrachantes em cada suporte. O suporte
possui uma inclinação de 45° facilitando a fixação e estruturando melhor, cada travessa necessita de dois
suportes fixados nas extremidades. Composição: Modulo Principal: prever pé grande LE/LD – de topo – E
gaveteiro pedestal no outro. Leito para fiação: Acompanha uma calha de fiação na medida dos tampos com
largura de 350 mm e altura de 110 mm no mínimo, confeccionada chapa de aço sae 1020 com 1,5mm de
espessura,  com dobras  formando leito  para alojamento de  cabeamento,  possui  duas  abas  superiores  que
permitem a fixação da calha ao tampo por meio de parafusos M6 x 16 e bucha de aço. A calha possui
acabamentos  laterais  para  fechamento  quando  não  necessário  a  passagem de  fiação,  a  calha  permite  a
acomodação dos fios e da caixa de tomadas, a calha possui furações de 60 mm de diâmetro na parte inferior
para passagem de fios se necessário. Acabamento: Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em
pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60
micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 220°. Gaveteiro Pedestal:    Base
superior /inferior confeccionada em MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de espessura, (painel de
partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais,
através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande
estabilidade  dimensional.  Folha  de  papel  especial  impregnada  com  resina  específica  que  é  fundida  ao
material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa
única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Possui fita de borda de PVC com 2 mm de
espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente
a umidade e não propaga chama (auto extinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície interna
de PRIMER onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 2
mm na aresta superior e inferior da borda.  fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e
minifix, e recebem cavilhas de nylon injetadas para maior sustentação e alinhamento. Laterais e costa inteira,
confeccionados em MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura, (painel de partículas de
média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da
aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade
dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (MDP) por
meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada,
proporcionando maior resistência e acabamento. Possui fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em
todo o contorno das peças, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e
não propaga chama (auto-extinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície interna de PRIMER
onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 1 mm na aresta
superior e inferior da borda. A fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e minifix, e
recebem cavilhas de nylon injetadas para maior sustentação e alinhamento. Devera ser previsto na lateral
perfil em PVC em forma de L afim de servir com pega para abertura da gaveta. Confeccionados em MDP
(Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido
com a  aglutinação  de  partículas  de  madeira  com  resinas  especiais,  através  da  aplicação  simultânea  de
temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de
papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta



temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior
resistência e acabamento. Possui fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças,
com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto-
extinguível).  A fita de borda possui uma camada na superfície interna de PRIMER onde esse material  é
responsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 1 mm na aresta superior e inferior
da borda. Corpo das gavetas confeccionado em PVC Deverá possuir sistema de corrediças telescópicas com
abertura total  da gaveta.  Possui uma fechadura frontal  com duas chaves escamoteáveis em polipropileno
injetado com haste em aço de alta resistência a torque, possui corpo em aço, com cilindro de 19 mm de
diâmetro niquelado auto brilho, fixada na porta por meio de dois parafusos de aço com cabeça Philips de 3,5
x 16 ZA, possui bucha de nylon injetado de 8 mm de diâmetro fixada entre os parafusos e a frente da gaveta,
para maior acabamento e qualidade. A fechadura possui giro de 180º para abertura. Internamente sistema
lateral de travas simultâneas para fechamento das gavetas. Todo sistema de fixação feita através de buchas
metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto
as partes em MDP/MDF. Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao
mesmo. Para layout com plataforma com tampo acoplado ao gaveteiro pedestal seguir mesmas características
substituído o pé lateral pelo gaveteiro pedestal com gaveta média e alta seguindo as mesmas características
dos gaveteiros.
Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou
engenheiro de segurança do trabalho. Apresentar certificado de conformidade  ABNT 13966:2008 ou laudo
de  ensaio  equivalente  emitido  por  laboratório  acreditado  pelo  INMETRO  ou  OCP  acreditado  pelo
INMETRO.  Apresentar Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia
de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva.
Definidos na norma FSC STD 40-004-V2-1.

74 Divisória  tipo biombo para  plataforma modular  aproximadamente 1400.300.25 mm - Confeccionada em
MDP - de 25 mm de espessura. Painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de
partículas  de  madeira  com resinas  especiais,  através  da  aplicação  simultânea  de  temperatura  e  pressão,
resultando  em  um  painel  homogêneo  e  de  grande  estabilidade  dimensional.  Folha  de  papel  especial
impregnada com resina específica que é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura
nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e
acabamento. Deve  possuir fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com
alta resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente à umidade e não propaga chama (auto
extinguível). Suporte injetado em Alumínio: Deve  possuir 3 suportes  para divisória de 25 mm, injetado em
ALUMÍNIO , onde deve  receber tinta Epóxi a Pó , o suporte deve  possuir duas hastes verticais levemente
inclinadas, uma delas deve  receber furação para fixação de parafuso m4 x 10 sem cabeça que possibilita a
fixação da divisória . A parte externa das hastes deve  possuir um ângulo para melhorar a resistência e estética
do produto. Na parte inferior deve  possuir uma base reta medindo 20 x 78mm com furação escareada para
receber  o parafuso  M6 para  fixação  do  suporte  na  base.  O suporte  Deve  possuir  estrutura  maciça  em
alumínio com os cantos levemente chanfrados para melhor acabamento. O suporte é fixado a divisória por
meio de parafuso m4 x 8 Philips ou similar. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon
ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em
MDP/MDF, Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo.  

GRUPO 03 – CADEIRAS EM GERAL

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE Vlr Uni. Vlr Total
75 Sofá de espera 01 lugar com braços UNID 20 3.868,21 77.364,20
76 Sofá de espera com 02 lugares com braços UNID 40 5.562,23 222.489,20
77 Sofá de espera com 03 lugares com braços UNID 40 7.113,28 284.531,20

78
Cadeira giratória com espaldar médio com apoia
cabeça e braço regulável

UNID 100 2.305,76 230.576,00



79
Cadeira  giratória  com  espaldar  médio  e  braço
regulável

UNID 220 2.122,14 466.870,80

80
Cadeira de diálogo fixa espaldar  médio e braço
fixo                                           

UNID 290 1.153,93 334.639,70

81
Cadeira giratória operacional espaldar baixo com
braço regulável                              

UNID 290 893,00 258.970,00

82
Cadeira giratória operacional espaldar baixo sem
braço                                         

UNID 150 752,78 112.917,00

83
Cadeira de diálogo fixa com espaldar baixo sem
braços                     

UNID 160 477,81 76.449,60

84
Assentos múltiplos com 03 assentos  e  apoio de
braço                                        

UNID 120 2.000,80 240.096,00

85
Assentos múltiplos com 03 assentos sem apoio de
braço                                   

UNID 120 1.455,58 174.669,60

86
Poltrona giratória telada com apoio de cabeça e
lombar braço regulável                              

UNID 80 6.203,61 496.288,80

87
Poltrona  giratória  telada  com  espaldar  médio  e
apoio lombar braço regulável  

UNID 50 5.681,60 284.080,00

88
Poltrona  fixa  telada  espaldar  médio  e  apoio
lombar braço regulável                  

UNID 50 2.741,03 137.051,50

89
Poltrona  giratória  espaldar  alto  monobloco  com
braços                                                 

UNID 100 3.017,78 301.778,00

90
Poltrona giratória espaldar médio monobloco com
braços                                 

UNID 80 2.969,99 237.599,20

91
Poltrona  fixa  interlocutor  espaldar  médio
monobloco com braços                      

UNID 80 2.541,28 203.302,40

92
Cadeira giratória operacional com espaldar baixo
tipo caixa sem braços         

UNID 45 792,74 35.673,30

93
Cadeira  fixa  04  pés  com assento  e  encosto  de
polipropileno                           

UNID 400 296,45 118.580,00

94
Cadeira  fixa  universitária  assento  encosto  em
polipropileno com suporte para livros e prancheta

UNID 1300 531,52 690.976,00

95
Banco de espera 03 lugares com assento/encosto
em polipropileno sem braços

UNID 160 957,80 153.248,00

96
Cadeira  fixa  com  assento  e  encosto  em
polipropileno pé trapézio/conectavel

UNID 100 699,52 69.952,00

97
Poltrona universitária  com suporte para livros e
prancheta escamoteavel                                       

UNID 390 924,39 360.512,10

98 Poltrona para auditório com assento rebatível UNID 390 3.259,99 1.271.396,10

99
Poltrona  para  auditório  com  prancheta
escamoteavel antipanico                   

UNID 370 3.407,85 1.260.904,50

100 Longarina metálica de 03 lugares com braço fixos UNID 140 2.840,41 397.657,40
101 Kit Braço/prancheta escamoteavel UNID 90 281,20 25.308,00
102 Apoio de pés UNID 160 498,03 79.684,80
103 Espera tipo Sofanete 01 lugar            UNID 20 2.115,88 42.317,60
104 Espera tipo Sofanete 02 lugares          UNID 40 2.744,77 109.790,80
105 Espera tipo Sofanete 03 lugares UNID 50 3.372,87 168.643,50

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS PARA CADEIRAS, POLTRONAS E SOFAS:

7
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Sofá de espera 01 lugar com braços Estrutura: Estrutura confeccionada em aço inox polida com15x15x1, 5 mm cortados em
45°  e  soldados  com  solda  inox,  que  permite  um  fechamento  total  sem  respingos  e  bolhas  com  perfeito  acabamento
(polimento).Toda estrutura com sistema de fixação através de parafusos métricos com revestimento cromado, sapatas em
nylon  fixadas  na  base  evitando  o  atrito  diretamente  ao  piso.  Estofados:  Almofadas  em  espuma  laminada  D33,  com



revestimento em forma de “bolsa” e zíper na parte inferior, sem qualquer tipo de fixação soltas, presas através de encaixe na
estrutura. Apoia braço em almofadas em espuma laminada D33, com revestimento em forma de “bolsa” e zíper na parte
inferior,  sem  qualquer  tipo  de  fixação  soltas,  presas  através  de  encaixe  na  estrutura.  Estrutura  do  assento  em  chassi
confeccionado em madeira aglomerada com 15 mm de espessura. Porcas e garras embutidas com alta resistência mecânica.
Provida de superfície estofada em espuma laminada expandida com 80 mm de espessura e densidade D33, manta superior soft
com costuras nas bordas para fechamento e acabamento.
Medidas mínimas:

Altura: 750 mm Largura do Encosto: 600 mm

Profundidade do Assento: 440 mm Altura do Assento: 550 mm

Altura do Encosto: 300 mm Largura do Assento: 600 mm
LARGURA
Sofá 01 lugar 700 mm

Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou  engenheiro  de
segurança do trabalho. Apresentar certificado de conformidade  ABNT 15164/04  ou laudo de ensaio equivalente emitido por
laboratório acreditado pelo INMETRO ou OCP acreditado pelo INMETRO.   

7
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Sofá de espera com 02 lugares com braços - Estrutura: Estrutura confeccionada em aço inox polido com15x15x1, 5 mm
cortados  em  45°  e  soldados  com  solda  inox,  que  permite  um  fechamento  total  sem  respingos  e  bolhas  com  perfeito
acabamento (polimento).Toda estrutura com sistema de fixação através de parafusos métricos com revestimento cromado,
sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Estofados: Almofadas em espuma laminada D33, com
revestimento em forma de “bolsa” e zíper na parte inferior, sem qualquer tipo de fixação soltas, presas através de encaixe na
estrutura. Apoia braço em almofadas em espuma laminada D33, com revestimento em forma de “bolsa” e zíper na parte
inferior,  sem  qualquer  tipo  de  fixação  soltas,  presas  através  de  encaixe  na  estrutura.  Estrutura  do  assento  em  chassi
confeccionado em madeira aglomerada com 15 mm de espessura. Porcas e garras embutidas com alta resistência mecânica.
Provida de superfície estofada em espuma laminada expandida com 80 mm de espessura e densidade D33, manta superior soft
com costuras nas bordas para fechamento e acabamento.
Medidas mínimas:

Altura: 800 mm Largura do Encosto: 600 mm

Profundidade: 700 mm Altura do Assento: 450 mm

Altura do Encosto: 300 mm Largura do Assento: 600 mm
Profundidade do Assento: 460 mm

LARGURA
Sofá 02 lugares 1700 mm

Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou  engenheiro  de
segurança do trabalho. Apresentar certificado de conformidade  ABNT 15164/04  ou laudo de ensaio equivalente emitido por
laboratório acreditado pelo INMETRO ou OCP acreditado pelo INMETRO.   

7
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Sofá de espera com 03 lugares com braços - Estrutura: Estrutura confeccionada em aço inox polido com15x15x1, 5 mm
cortados  em  45°  e  soldados  com  solda  inox,  que  permite  um  fechamento  total  sem  respingos  e  bolhas  com  perfeito
acabamento (polimento).Toda estrutura com sistema de fixação através de parafusos métricos com revestimento cromado,
sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Estofados: Almofadas em espuma laminada D33, com
revestimento em forma de “bolsa” e zíper na parte inferior, sem qualquer tipo de fixação soltas, presas através de encaixe na
estrutura. Apoia braço em almofadas em espuma laminada D33, com revestimento em forma de “bolsa” e zíper na parte
inferior,  sem  qualquer  tipo  de  fixação  soltas,  presas  através  de  encaixe  na  estrutura.  Estrutura  do  assento  em  chassi
confeccionado em madeira aglomerada com 15 mm de espessura. Porcas e garras embutidas com alta resistência mecânica.
Provida de superfície estofada em espuma laminada expandida com 80 mm de espessura e densidade D33, manta superior soft
com costuras nas bordas para fechamento e acabamento.
Medidas mínimas:

Altura: 800 mm Largura do Encosto: 600 mm



Profundidade: 700 mm Altura do Assento: 450 mm

Altura do Encosto: 300 mm Largura do Assento: 600 mm
Profundidade do Assento: 460 mm

LARGURA
Sofá 03 lugares 2300 mm

Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou  engenheiro  de
segurança do trabalho. Apresentar certificado de conformidade ABNT 15164/04  ou laudo de ensaio equivalente emitido por
laboratório acreditado pelo INMETRO ou OCP acreditado pelo INMETRO.
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Cadeira giratória com espaldar médio com apoia cabeça e braço regulável.  Base: Base com estrutura de cinco patas, com
aproximadamente 700 mm de diâmetro, em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de vidro, conferindo assim
características  de resistência mecânica,  abrasão e produtos químicos.  Alojamento para rodízios  que dispensam o uso de
buchas, rodízios duplos com rodas de 60 mm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado de 11 mm, dotado de anel elástico em
aço que possibilita acoplamento fácil e resistência na base evitando a queda do mesmo. Rodas duplas, unidas através de eixo
horizontal em aço trefilado, com acabamento em nylon que permite um deslizamento suave em qualquer piso.  Encosto:
Estrutura do chassi do encosto em material plástico de alta resistência e performance (ABS) ou outro material de tecnologia
similar na cor preta. Provida de superfície estofada em espuma flexível de 40 mm de espessura densidade D26 kg/m3, com
porcas garras encravadas para fixação do suporte de encosto, haste de ligação ao assento através de lamina de aço com 80 mm
de largura x 6,35 mm de espessura com sistema de regulagem vertical tipo cremalheira embutido internamente. Carenagem
em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em
compensado prensado a quente com laminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de espessura,
porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50 mm de
espessura densidade 50/60 kg/m3. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado na cor preta
que dispensam o uso de perfil. Apóia Cabeça: Estrutura composta de haste flexível vertical e apoio em material injetado em
polipropileno e externamente estofado com regulagem de altura e movimentos laterais, verticais e horizontais de acordo com
o apoio e biótipo do usuário, fixado ao encosto da cadeira através de parafusos internos não aparentes. Revestimento: Nas
opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético, com dublagem interna em espuma laminada de 4 mm, costuras duplas
nas  laterais  e  acabamento  que  dispensa  uso  de  perfil  nas  bordas.  Braços:  Estrutura  fabricada  em corpo  de  engenharia
termoplástica  de  alta  resistência mecânica em forma de “T” na  cor  preta,  apoio com medidas mínimas de 230 mm de
profundidade e 70 mm de largura, regulável na altura em varias  posições.com os seguintes comandos. Ajuste de altura através
de botão de 100 mm. Abertura de ângulo 45°graus. Afastamento lateral de do apoio. Mecanismo: com corpo injetado em liga
de  alumínio,  totalmente  pintado  pelo  sistema  epóxi  pó  preto,  com  resistência  e  curados  em  estufa.  Mecanismo  com
movimento sincronizado de assento e encosto e com movimento relax, com seguintes comandos: Regulagem de altura através
de pistão a gás com curso de 100 mm através comando sob o braço. Bloqueio de movimento em varias posições anti-impacto
sob o braço. Movimento sincronizado entre o encosto e assento com proporção de deslocamento 2x1 respectivamente, através
de botão abaixo do braço de fácil acesso. Ajuste de tensão através de manivela lateral com sinalizador de tensão de acordo
com o biótipo e peso do usuário. Suporte de encosto em suporte de alumínio injetado polido fixado ao mecanismo para formar
o conjunto de regulagens, criando assim sistema anti-impacto para o encosto que impede o choque do encosto com o usuário
por ocasião do desbloqueio do mesmo. A ligação do assento ao encosto e feita através de parafusos com rosca métrica e
arruelas de pressão e a coluna central através de cone Morse. Ajuste horizontal do assento com sistema deslizante com curso
de 50 mm, com intervalos de acordo com o biótipo do usuário, através de botão de facial acesso junto ao assento.

Medidas mínimas:

Altura: 900 mm Altura do Encosto: 440 mm
Largura do assento: 500 mm Altura do Assento: 420 mm
Profundidade do assento: 460 mm Largura do Encosto: 450 mm
Altura encosto de cabeça: 200 mm

Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou  engenheiro  de
segurança do trabalho.  
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Cadeira  giratória  com  espaldar  médio  e  braço  regulável.  Base:  Base  com  estrutura  de  cinco  patas,  com
aproximadamente 700 mm de diâmetro, em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de vidro, conferindo
assim características de resistência mecânica, abrasão e produtos químicos. Alojamento para rodízios que dispensam o
uso de buchas, rodízios duplos com rodas de 60 mm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado de 11 mm, dotado de
anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e resistência na base evitando a queda do mesmo. Rodas duplas,
unidas através de eixo horizontal em aço trefilado, com acabamento em nylon que permite um deslizamento suave em
qualquer piso. Encosto: Estrutura do chassi do encosto em material plástico de alta resistência e performance (ABS)
ou outro material de tecnologia similar na cor preta, provida de superfície estofada em  espuma flexível de 40mm de
espessura densidade D26 kg/m3,com porcas garras encravadas para fixação do suporte de encosto, haste de ligação ao
assento através de lamina da aço com 80 mm de largura x 6,35 mm de espessura com sistema de regulagem vertical
tipo cremalheira embutido internamente . Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de
perfil.  Assento:  Estrutura  do  assento  Chassi  confeccionado  em  compensado  prensado  a  quente  com  laminas  a
mescladas  de  madeiras  selecionadas  compensada  com  14  mm  de  espessura,  porcas  garras  embutidas  com  alta
resistência mecânica, provida de superfície estofada em  espuma injetada de 50 mm de espessura densidade 50/60
kg/m3. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado na cor preta que dispensam o uso
de perfil. Revestimento: Nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético, com dublagem interna em espuma
laminada de 4mm, costuras duplas nas laterais e   acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas. Braços: Estrutura
fabricada em corpo de engenharia termoplástica de alta resistência mecânica em forma de “T” na cor preta, apoio com
medidas mínimas de  230 mm de profundidade e 70 mm de largura, regulável na altura em varias  posições.com os
seguintes comandos. Ajuste de altura através de botão de 100 mm. Abertura de ângulo 45°graus. Afastamento lateral
de do apoio. Mecanismo: com corpo injetado em liga de alumínio, totalmente pintado pelo sistema epóxi pó preto,
com  resistência  e  curados  em  estufa.  Mecanismo  com  movimento  sincronizado  de  assento  e  encosto  e  com
movimento relax, com seguintes comandos: Regulagem de altura através de pistão a gás com curso de 100 mm
através comando sob o braço. Bloqueio de movimento em varias posições anti-impacto sob o braço. Movimento
sincronizado entre o encosto e assento com proporção de deslocamento 2x1 respectivamente, através de botão abaixo
do braço de fácil acesso. Ajuste de tensão através de manivela lateral com sinalizador de tensão de acordo com o
biótipo e peso do usuário. Suporte de encosto em suporte de alumínio injetado polido fixado ao mecanismo para
formar o conjunto de regulagens, criando assim sistema anti-impacto para o encosto que impede o choque do encosto
com o usuário por ocasião do desbloqueio do mesmo. A ligação do assento ao encosto e feita através de parafusos
com rosca métrica e arruelas de pressão e a coluna central através de cone Morse. Ajuste horizontal do assento com
sistema deslizante com curso de 50 mm, com intervalos de acordo com o biótipo do usuário, através de botão de facial
acesso junto ao assento.
Medidas mínimas:

Altura: 900 mm Altura do Encosto: 440 mm

Largura do assento: 500 mm Altura do Assento: 420 mm
Profundidade do assento: 460 mm Largura do Encosto: 450 mm

Apresentar Parecer Técnico Ergonômico, (NR17) emitido por profissional de medicina do trabalho ou engenheiro de
segurança do trabalho.

8
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Cadeira de diálogo fixa espaldar médio e braço fixo - Estrutura contínua em “S”: Estrutura fixa contínua em tubo de aço
curvado pneumaticamente com diâmetro de aproximadamente 25,4 mm e espessura de 2,25 mm, totalmente soldada por
sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Sapatas envolventes injetadas em nylon fixadas na base evitando o atrito
diretamente ao piso.  Esta estrutura Deve  possuir  chapa metálica de 3 mm soldada pelo sistema MIG, para fixação do
conjunto de assento e encosto. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina
a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura
aproximada de 250°. Encosto: Estrutura do chassi do encosto em material plástico de alta resistência e performance (ABS) ou
outro material de tecnologia similar na cor preta, provida de superfície estofada em  espuma flexível de 40mm de espessura



densidade D26 kg/m3,com porcas garras encravadas para fixação do suporte de encosto, haste de ligação ao assento através
de lamina da aço com 80 mm de largura x 6,35 mm de espessura . Carenagem em polipropileno texturizado preto que
dispensam o uso de perfil.  Assento:  Estrutura do assento Chassi  confeccionado em compensado prensado a quente com
laminas a mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de espessura,  porcas garras embutidas com alta
resistência mecânica, provida de superfície estofada em  espuma injetada de 50 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na
parte  inferior  abaixo  do  assento  carenagem  em polipropileno  texturizado  na  cor  preta  que  dispensam o  uso  de  perfil.
Revestimento: Nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético, com dublagem interna em espuma laminada de 4
mm, costuras duplas nas laterais e   acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas. Braços: Estrutura fabricada em corpo
de engenharia termoplástica de alta resistência mecânica  em forma de “T” na cor preta, apoio anatômico medindo 230 mm de
profundidade e 70 mm de largura  cor preta.
Medidas mínimas:

Altura: 900 mm Altura do Encosto: 440 mm
Largura do assento: 500 mm Altura do Assento: 420 mm
Profundidade do assento: 460 mm Largura do Encosto: 450 mm

Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou  engenheiro  de
segurança do trabalho.      
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Cadeira  giratória  operacional  espaldar  baixo  com  braço  regulável.  Base:  Confeccionada  com  estrutura  de  cinco  patas
arqueadas, com 650 mm de diâmetro, em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de vidro, conferindo assim
características  de resistência mecânica,  abrasão e produtos químicos.  Alojamento para rodízios  que dispensam o uso de
buchas, rodízios duplos com rodas de 60 mm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado de 11 mm, dotado de anel elástico em
aço que possibilita acoplamento fácil e resistência na base evitando a queda do mesmo. Rodas duplas, unidas através de eixo
horizontal em aço trefilado, com acabamento em nylon que permite um deslizamento suave em qualquer piso. Estofados:
Encosto: Confeccionado com chassi do encosto em material plástico de ata resistência e performance (ABS) na cor preta,
provida de superfície estofada em espuma flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta
tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 40 a 55 kg/m³ e
moldada anatomicamente e espessura média de 50 mm. Suporte para regulagem de altura do encosto fabricado em chapa de
aço com 6,35 mm de espessura e 75 mm de largura, conferindo alta resistência mecânica, sendo adequado para poltronas de
médio porte com acabamento em polipropileno para blindagem do conjunto, acabamento em pintura eletrostática totalmente
automatizada em epóxi-pó com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película
de aproximadamente 100 micra com propriedades de resistência a agentes químicos. Para um perfeito apoio lombar, dispõe de
regulagem de altura com curso de no mínimo 70 mm tipo cremalheira e acionamento automático sem necessidade de botões
ou manípulos. O sistema de regulagem é fabricado com perfil de alumínio e em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de
alta  resistência  mecânica  e  durabilidade,  com  engates  fáceis,  precisos,  fixado  com  porcas  garras.  Capa  de  proteção  e
acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil
limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos. Assento: Chassi do assento em material
confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm
de  espessura,  porcas  garras  embutidas  com  alta  resistência  mecânica,  com  carenagem  plástico  de  alta  resistência  e
performance (ABS) na cor preta, provida de superfície estofada em espuma flexível injetada, isento de CFC, alta resiliência,
alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura,  baixa fadiga dinâmica e baixa deformação
permanente com densidade entre 40 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente e espessura média de 50 mm. Capa de proteção e
acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil
limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos. Medindo 450 mm de profundidade e 460
mm de largura. Mecanismo: Placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistência mecânica.
Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi-pó com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado),
revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 micra com propriedades de resistência a agentes
químicos. Mecanismo com movimento sincronizado de assento e encosto e mais posição livre para apoio lombar (contato
permanente). Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi-pó com pré-tratamento anti-ferruginoso
(fosfatizado),  revestindo  totalmente  o  mecanismo  com  película  de  aproximadamente  100  micra  com  propriedades  de
resistência a agentes químicos. Mecanismo multifuncional com regulagem do assento e do encosto e com sistema individual



de "contato permanente" para o encosto com bloqueio em qualquer posição. Travamento do conjunto através de sistema tipo
“freio fricção” com lâminas de comando por alavanca que permite a liberação do bloqueio do conjunto de forma simples e
com mínimo esforço (não sendo necessário o aperto através de rosca e que o usuário fique segurando a alavanca para obter a
livre flutuação). Sistema de Contato Permanente: O mecanismo disponibiliza o uso do sistema de "contato permanente" do
encosto junto ao dorso do usuário. Suporte para encosto com regulagem de altura através de sistema de cremalheira, com no
mínimo 8 (oito) níveis de ajuste e com curso de 90 mm, o conjunto para fixação do encosto é composto por chapa de aço
interna de grande resistência. Sistema de acoplamento a coluna central dá-se através de cone Morse, o que confere facilidade
para montagem e casos eventuais de manutenção. Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 100 mm de
curso, fabricada em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi-pó com
pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 mícron
com propriedades de resistência a agentes químicos. A bucha guia para o pistão deve  ser injetada em resina de engenharia
poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Pistão a gás
para regulagem de altura, fixados ao tubo central através de cone Morse. O mecanismo deve  possuir os seguintes comandos:
Regulagem de altura mínima de 100 mm através de manopla lateral de fácil acesso. Bloqueio de movimento relax, contato
permanente do encosto através de haste lateral. Ajuste de tensão de relax, através de manipulo central frontal de acordo com o
biótipo e peso do usuário. Suporte de encosto em chapa de aço fixa medindo no mínimo 70 x 6, 35 mm com regulagem
vertical do encosto através de cremalheira interna. A ligação do assento ao encosto e feita através de parafusos com rosca
métrica e arruelas de pressão e a coluna central através de cone Morse. Braços: Estrutura fabricada em corpo de engenharia
termoplástica de alta resistência mecânica em forma de “T” na cor preta, apoio anatômico com medidas mínimas para o apoio
de  240 mm de profundidade e 80 mm de largura  com camada superficial em poliuretano integral-skim, regulável de altura no
mínimo 03 posições e  com os seguintes comandos:  Ajuste de altura através de botão de 100 mm. Abertura de ângulo
45°graus. Abertura lateral de apoio de braço.
Medidas mínimas:                            

Altura: 800 mm Largura do Encosto: 410 mm

Largura do Assento: 460 mm Altura do Assento: 390/520 mm

Profundidade do Assento: 450 mm Altura do Encosto: 400 mm

Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou  engenheiro  de
segurança do trabalho. Apresentar certificado de conformidade  ABNT 13962:2006  ou laudo de ensaio equivalente emitido
por laboratório acreditado pelo INMETRO ou OCP acreditado pelo INMETRO. 
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Cadeira giratória operacional espaldar baixo sem braço - Base: Confeccionada com estrutura de cinco patas arqueadas, com
650 mm de diâmetro, em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de vidro, conferindo assim características de
resistência mecânica, abrasão e produtos químicos. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas, rodízios duplos
com rodas de 60 mm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado de 11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita
acoplamento fácil e resistência na base evitando a queda do mesmo. Rodas duplas, unidas através de eixo horizontal em aço
trefilado,  com  acabamento  em  nylon  que  permite  um  deslizamento  suave  em  qualquer  piso.  Estofados:  Encosto:
Confeccionado com chassi do encosto em material plástico de ata resistência e performance (ABS) na cor preta, provida de
superfície estofada em espuma flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 40 a 55 kg/m³ e moldada
anatomicamente e espessura média de 50 mm. Suporte para regulagem de altura do encosto fabricado em chapa de aço com
6,35 mm de espessura e 75 mm de largura, conferindo alta resistência mecânica, sendo adequado para poltronas de médio
porte  com  acabamento  em  polipropileno  para  blindagem  do  conjunto,  acabamento  em  pintura  eletrostática  totalmente
automatizada em epóxi-pó com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película
de aproximadamente 100 micra com propriedades de resistência a agentes químicos. Para um perfeito apoio lombar, dispõe de
regulagem de altura com curso de no mínimo 70 mm tipo cremalheira e acionamento automático sem necessidade de botões
ou manípulos. O sistema de regulagem é fabricado com perfil de alumínio e em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de
alta  resistência  mecânica  e  durabilidade,  com  engates  fáceis,  precisos,  fixado  com  porcas  garras.  Capa  de  proteção  e
acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil
limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos. Assento: Chassi do assento em material
confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm



de  espessura,  porcas  garras  embutidas  com  alta  resistência  mecânica,  com  carenagem  plástico  de  alta  resistência  e
performance (ABS) na cor preta, provida de superfície estofada em espuma flexível injetada, isento de CFC, alta resiliência,
alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura,  baixa fadiga dinâmica e baixa deformação
permanente com densidade entre 40 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente e espessura média de 50 mm. Capa de proteção e
acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil
limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos. Medindo 450 mm de profundidade e 460
mm de largura. Mecanismo: Placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistência mecânica.
Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi-pó com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado),
revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 micra com propriedades de resistência a agentes
químicos. Mecanismo com movimento sincronizado de assento e encosto e mais posição livre para apoio lombar (contato
permanente). Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi-pó com pré-tratamento anti-ferruginoso
(fosfatizado),  revestindo  totalmente  o  mecanismo  com  película  de  aproximadamente  100  micra  com  propriedades  de
resistência a agentes químicos. Mecanismo multifuncional com regulagem do assento e do encosto e com sistema individual
de "contato permanente" para o encosto com bloqueio em qualquer posição. Travamento do conjunto através de sistema tipo
“freio fricção” com lâminas de comando por alavanca que permite a liberação do bloqueio do conjunto de forma simples e
com mínimo esforço (não sendo necessário o aperto através de rosca e que o usuário fique segurando a alavanca para obter a
livre flutuação). Sistema de Contato Permanente: O mecanismo disponibiliza o uso do sistema de "contato permanente" do
encosto junto ao dorso do usuário. Suporte para encosto com regulagem de altura através de sistema de cremalheira, com no
mínimo 8 (oito) níveis de ajuste e com curso de 90 mm, o conjunto para fixação do encosto é composto por chapa de aço
interna de grande resistência. Sistema de acoplamento a coluna central dá-se através de cone Morse, o que confere facilidade
para montagem e casos eventuais de manutenção. Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 100 mm de
curso, fabricada em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi-pó com
pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 mícron
com propriedades de resistência a agentes químicos. A bucha guia para o pistão deve  ser injetada em resina de engenharia
poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Pistão a gás
para regulagem de altura, fixados ao tubo central através de cone Morse. O mecanismo Deve  possuir os seguintes comandos:
Regulagem de altura mínima de 100 mm através de manopla lateral de fácil acesso. Bloqueio de movimento relax, contato
permanente do encosto através de haste lateral. Ajuste de tensão de relax, através de manipulo central frontal de acordo com o
biótipo e peso do usuário. Suporte de encosto em chapa de aço fixa medindo no mínimo 70 x 6, 35 mm com regulagem
vertical do encosto através de cremalheira interna. A ligação do assento ao encosto e feita através de parafusos com rosca
métrica e arruelas de pressão e a coluna central através de cone Morse. 
Medidas mínimas:                            

Altura: 800 mm Largura do Encosto: 410 mm

Largura do Assento: 460 mm Altura do Assento: 390/520 mm

Profundidade do Assento: 450 mm Altura do Encosto: 400 mm

Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou  engenheiro  de
segurança do trabalho. Apresentar certificado de conformidade  ABNT 13962:2006  ou laudo de ensaio equivalente emitido
por laboratório acreditado pelo INMETRO ou OCP acreditado pelo INMETRO. 
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Cadeira de diálogo fixa com espaldar baixo sem braços - Estrutura continua em “S”: Estrutura fixa contínua em tubo de aço
curvado  pneumaticamente  com diâmetro  de  25,4  mm  e  espessura  de  2,25mm,  totalmente  soldada  por  sistema  MIG  e
acabamento de superfície pintado. Sapatas envolventes injetadas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao
piso. Esta estrutura Deve  possuir plataforma metálica  de 3mm  soldada pelo sistema MIG, para fixação do conjunto de
assento e encosto. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de
epóxi  e  poliéster  formando  uma  camada  mínima  de  50/60  micra  de  espessura,  curadas  em estufa  a  uma  temperatura
aproximada de 250°. Estofados Encosto: Confeccionado com chassi do encosto em material plástico de ata resistência e
performance (PVC) na cor preta, provida de superfície estofada em espuma flexível injetada, isento de CFC, alta resiliência,
alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura,  baixa fadiga dinâmica e baixa deformação
permanente com densidade entre 40 a 55 kg/m³. Moldada anatomicamente com raio de aproximadamente400 mm de saliência
para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Suporte do encosto fabricado em chapa de aço com 6,35 mm de espessura e



75 mm de largura, aproximadamente, conferindo alta resistência mecânica, sendo adequado para poltronas de médio porte
com  acabamento  com  capa  de  polipropileno  em  toda  a  extensão.  Acabamento  em  pintura  eletrostática  totalmente
automatizada em epóxi-pó com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película
de aproximadamente 100 micra com propriedades de resistência a agentes químicos. Capa de proteção e acabamento injetada
em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência
mecânica contra impactos  e  resistentes  a  produtos químicos.  Assento:  Chassi  do assento em material  confeccionado em
compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de espessura.
Porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, com carenagem plástica de alta resistência e performance (PVC) na
cor  preta,  provida  de superfície  estofada  em espuma flexível  injetada,  isento de  CFC, alta  resiliência,  alta  resistência à
propagação de rasgo,  alta tensão de alongamento e ruptura,  baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com
densidade entre 40 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente e espessura média de 50 mm. Capa de proteção e acabamento
injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta
resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos. Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster crepe
e ou material sintético. 
Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster
formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. 
Medidas mínimas:

Altura: 850 mm Largura do Encosto: 410 mm

Largura do assento: 460 mm Altura do Assento: 420 mm

Profundidade do assento: 440 mm Altura do Encosto: 400 mm

Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou  engenheiro  de
segurança do trabalho. Apresentar certificado de conformidade ABNT 13962:2006  ou laudo de ensaio equivalente emitido
por laboratório acreditado pelo INMETRO ou OCP acreditado pelo INMETRO.         
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Assentos múltiplos com 03 assentos  e  apoio de braço -  Estrutura:  Confeccionada com base horizontal  inferior  em tubo
mecânico de aço elíptico de aproximadamente 30x60x1,9 mm formato arqueado através de prensagem mecânica. Ponteiras e
sapatas formando um único conjunto o qual confere resistência sem incorrer na queda das mesmas. Coluna vertical em tubo
mecânico  de  aço  oblongo  de  aproximadamente  30x90x1,9  mm.   Base  horizontal  em  tubo  mecânico  retangular  de
aproximadamente30x70x 1,90mm com plataformas estampadas em chapa de aço 3 mm soldadas para montagem dos assentos.
A união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno conferindo
acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preta curada em estufa a
250° graus, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Estofados: Encosto: Estrutura do encosto
alto  em  chassi  confeccionado  em  compensado  prensado  a  quente  com  lâminas  mescladas  de  madeiras  selecionadas
compensada com 15 mm de espessura ou em polipropileno de alta resistência, porcas e garras embutidas com alta resistência
mecânica,  provida de superfície estofada em espuma injetada de aproximadamente70 mm de espessura densidade 50/60
kg/m3.   Haste de ligação ao  assento através  de  lâmina  de aço com aproximadamente80 mm de largura  x 6,35 mm de
espessura embutido internamente. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Assento:
Estrutura  do  assento  chassi  confeccionado  em  compensado  prensado  a  quente  com  lâminas  mescladas  de  madeiras
selecionadas compensada com 14 mm de espessura, porcas e garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de
superfície estofada em espuma injetada de aproximadamente80 mm de espessura, densidade 50/60 kg/m3. Na parte inferior
abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Revestimento: Revestimento
nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético dublado com espuma laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3.
Com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas Braços: Estrutura interna fabricado em aço maciço, curvado com
soldas  à  base  do braço em barra  chata,  pelo sistema Mig recoberto  por  poliuretano injetado integral-skim na  cor  preta
texturizado formando um paralelogramo. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó
com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma
temperatura aproximada de 250°.
Medidas mínimas:

Altura: 900 mm Altura do Encosto: 440 mm



Largura do assento: 500 mm Altura do Assento: 440 mm

Profundidade do assento: 470 mm Largura do Encosto: 450 mm

Comprimento da longarina

Lugares Largura

03 Lugares 1700 mm

Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou  engenheiro  de
segurança do trabalho. Apresentar certificado de conformidade  ABNT 16031:2012  ou laudo de ensaio equivalente emitido
por laboratório acreditado pelo INMETRO ou OCP acreditado pelo INMETRO.          
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Assentos múltiplos com 03 assentos sem apoio de braço - Estrutura: Confeccionada com base horizontal inferior em tubo
mecânico de aço elíptico de aproximadamente 30X60x1,9 mm formato arqueado através de prensagem mecânica. Ponteiras e
sapatas formando um único conjunto o qual confere resistência sem incorrer na queda das mesmas. Coluna vertical em tubo
mecânico  de  aço  oblongo  de  aproximadamente  30x90x1,9  mm.   Base  horizontal  em  tubo  mecânico  retangular  de
aproximadamente30x70x 1,90mm com plataformas estampadas em chapa de aço 3 mm soldadas para montagem dos assentos.
A união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno conferindo
acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preta curada em estufa a
250° graus, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Estofados: Encosto: Estrutura do encosto
alto  em  chassi  confeccionado  em  compensado  prensado  a  quente  com  lâminas  mescladas  de  madeiras  selecionadas
compensada com 15 mm de espessura ou em polipropileno de alta resistência, porcas e garras embutidas com alta resistência
mecânica,  provida de superfície  estofada em espuma injetada de aproximadamente70 mm de espessura densidade 50/60
kg/m3.  .  Haste de ligação ao assento através de lâmina de aço com aproximadamente80 mm de largura x 6,35 mm de
espessura embutido internamente. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Assento:
Estrutura  do  assento  chassi  confeccionado  em  compensado  prensado  a  quente  com  lâminas  mescladas  de  madeiras
selecionadas compensada com 14 mm de espessura, porcas e garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de
superfície estofada em espuma injetada de aproximadamente80 mm de espessura, densidade 50/60 kg/m3. Na parte inferior
abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Revestimento: Revestimento
nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético dublado com espuma laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3.
Com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas Braços: Estrutura interna fabricado em aço maciço, curvado com
soldas  à  base do braço  em barra chata,  pelo sistema Mig recoberto por poliuretano  injetado  integral-skim na cor preta
texturizado formando um paralelogramo. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó
com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma
temperatura aproximada de 250°.

Medidas mínimas:

Altura: 900 mm Altura do Encosto: 440 mm

Largura do assento: 500 mm Altura do Assento: 440 mm

Profundidade do assento: 470 mm Largura do Encosto: 450 mm

Comprimento da longarina

Lugares Largura

03 Lugares 1700 mm

Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou  engenheiro  de
segurança do trabalho. Apresentar certificado de conformidade  ABNT 16031:2012  ou laudo de ensaio equivalente emitido
por laboratório acreditado pelo INMETRO ou OCP acreditado pelo INMETRO.   
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Poltrona giratória telada com apoio de cabeça e lombar braço regulável - Base: Base com estrutura de cinco patas, com
aproximada 700 mm de diâmetro e forma de pirâmide, em liga de alumínio injetado sob pressão de alta resistência, uma
largura aproximada de aproximada 700 mm na base de apoio dos pés. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de
buchas, rodízios duplos com rodas de 60 mm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado de 11 mm, dotado de anel elástico em
aço que possibilita acoplamento fácil e resistência na base evitando a queda do mesmo. Rodas duplas, unidas através de eixo
horizontal  em aço  trefilado,  com acabamento  em nylon  (poliuretano  opcional)  que  permite  um deslizamento  suave  em
qualquer piso.  Encosto:  Estrutura do encosto em material  plástico de alta resistência e performance (PVC) na cor preta,
recoberto em nylon na cor preta, moldado anatomicamente. Estrutura externa em alumínio injetado e polido que serve de
suporte de fixação para apoio lombar/apoio de cabeça e fixação ao mecanismo formando um conjunto, revestido em material
elástico (tela) sem utilização de espuma e ou similares. Assento: Estrutura do assento em material plástico de alta resistência e
performance  (PVC)  na  cor  preta  moldado  anatomicamente,  constituindo,  inclusive  o  contra  assento,  recoberto  com
revestimento em material elástico (tela) com sistema deslizante e botões de regulagens de multifunções acoplados ao assento
de maneira que o usuário não precise sair da mesma para fazer as regulagens. Apoia Cabeça: Estrutura do apoia cabeça em
resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica, provida de superfície revestida em tela. Sistema de
ajuste manual posicionado no ângulo desejado de acordo com a necessidade do usuário. Revestimento: Revestimento nas
opções: tela na cor preta. Com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas, e encosto confeccionado com material
sintético elástico tipo “tela”.  Com grande resistência.  Mecanismo: Mecanismo com corpo injetado em liga de alumínio,
totalmente  pintado  pelo  sistema  epóxi  pó  preto,  com  resistência  e  curados  em  estufa.  Mecanismo  com  movimento
sincronizado de assento e encosto e com movimento relax, com seguintes comandos: Regulagem de altura mínima de 80 mm
através comando sob o braço. Bloqueio de movimento em várias posições anti-impacto sob o braço. Movimento sincronizado
entre o encosto e assento com proporção de deslocamento 2x1 respectivamente, através de botão abaixo do braço de fácil
acesso. Ajuste de tensão através de manivela lateral com sinalizador de tensão de acordo com o biótipo e peso do usuário.
Suporte de encosto em suporte de alumínio injetado polido fixado ao mecanismo para formar o conjunto de regulagens,
criando assim sistema anti-impacto para o encosto que impede o choque do encosto com o usuário por ocasião do desbloqueio
do mesmo. A ligação do assento ao encosto e feita através de parafusos com rosca métrica e arruelas de pressão e a coluna
central através de cone Morse. Ajuste horizontal do assento com sistema deslizante com curso de 50 mm, com intervalos de
acordo com o biótipo do usuário, através de botão de fácil acesso junto ao assento. Comandos de regulagem de altura da
cadeira de fácil manuseio. Braços: Apoia braço com base  e corpo com resina de engenharia termoplástica nylon de alta
resistência  mecânica,  base  superior  (apoio)  poliuretano  integral-skim  injetado,  com  aproximadamente  270  mm  de
profundidade  e  100  mm de  largura,  com seguintes  comandos:  Ajuste  de  altura  através  de  botão  de  fácil  manuseio  de
acionamento com curso de 70 mm Regulagem de ângulo horizontal em 45° graus (interno/externo) Comandos de contato
permanente tipo botão abaixo do apoio de fácil manuseio. 
Medidas mínimas:

Altura: 1000 mm Largura do Encosto: 460 mm

Largura do assento: 480 mm Altura do Assento: 380 mm

Profundidade do assento: 440 mm Intervalo de regulagem horizontal assento: 50 mm

Altura do Encosto: 600 mm Apoio de cabeça: 200 mm

Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou  engenheiro  de
segurança do trabalho. 
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Poltrona giratória telada com espadar médio e apoio lombar braço regulável, sem apoio de cabeça. Base: Base com estrutura
de cinco patas, com aproximadamente 700 mm de diâmetro e forma de pirâmide, em liga de alumínio injetado sob pressão de
alta resistência, uma largura aproximada de aproximada 700 mm na base de apoio dos pés. Alojamento para rodízios que
dispensam o uso de buchas, rodízios duplos com rodas de 60 mm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado de 11 mm, dotado
de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e resistência na base evitando a queda do mesmo. Rodas duplas,
unidas  através  de  eixo  horizontal  em aço  trefilado,  com  acabamento  em nylon  (poliuretano  opcional)  que  permite  um
deslizamento suave em qualquer piso. Encosto: Estrutura do encosto em material plástico de alta resistência e performance



(PVC) na cor preta, recoberto em nylon na cor preta, moldado anatomicamente. Estrutura externa em alumínio injetado e
polido que serve de suporte de fixação para apoio lombar/apoio de cabeça e fixação ao mecanismo formando um conjunto,
revestido em material  elástico (tela) sem utilização de espuma e ou similares.  Assento:  Estrutura do assento em material
plástico de alta  resistência e  performance (PVC) na cor  preta moldado anatomicamente,  constituindo,  inclusive o contra
assento, recoberto com revestimento em material elástico (tela) com sistema deslizante e botões de regulagens de multifunções
acoplados ao assento de maneira que o usuário não precise sair da mesma para fazer as regulagens. Com acabamento que
dispensa uso de perfil nas bordas, e encosto confeccionado com material sintético elástico tipo “tela”. Com grande resistência.
Mecanismo:  Mecanismo com corpo injetado  em liga  de  alumínio,  totalmente pintado  pelo sistema epóxi  pó preto,  com
resistência e curados em estufa. Mecanismo com movimento sincronizado de assento e encosto e com movimento relax, com
seguintes comandos: Regulagem de altura mínima de 80 mm através comando sob o braço. Bloqueio de movimento em várias
posições anti-impacto sob o braço. Movimento sincronizado entre o encosto e assento com proporção de deslocamento 2x1
respectivamente,  através  de  botão  abaixo  do  braço  de  fácil  acesso.  Ajuste  de  tensão  através  de  manivela  lateral  com
sinalizador de tensão de acordo com o biótipo e peso do usuário. Suporte de encosto em suporte de alumínio injetado polido
fixado ao mecanismo para formar o conjunto de regulagens, criando assim sistema anti-impacto para o encosto que impede o
choque do encosto com o usuário por ocasião do desbloqueio do mesmo. A ligação do assento ao encosto e feita através de
parafusos com rosca métrica e arruelas de pressão e a coluna central através de cone Morse. Ajuste horizontal do assento com
sistema deslizante com curso de 50 mm, com intervalos de acordo com o biótipo do usuário, através de botão de fácil acesso
junto ao assento. Comandos de regulagem de altura da cadeira de fácil manuseio. Braços: Apoia braço com base  e corpo com
resina  de  engenharia  termoplástica  nylon  de  alta  resistência  mecânica,  base  superior  (apoio)  poliuretano  integral-skim
injetado, com aproximadamente 270 mm de profundidade e 100 mm de largura, com seguintes comandos: Ajuste de altura
através de botão de fácil manuseio de acionamento com curso de 70 mm Regulagem de ângulo horizontal em 45° graus
(interno/externo) Comandos de contato permanente tipo botão abaixo do apoio de fácil manuseio.
Medidas mínimas: 

Altura: 1100 mm Largura do Encosto: 460 mm

Largura do assento: 480 mm Altura do Assento: 380/440 mm

Profundidade do assento: 490 mm Intervalo de regulagem horizontal assento: 50 mm

Altura do Encosto: 460 mm

Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou  engenheiro  de
segurança do trabalho. 
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Poltrona fixa telada espaldar médio e apoio lombar. Poltrona interlocutor fixa com braços: Estrutura: Estrutura tipo monobloco
confeccionada  em  aço  tubular  com  aproximadamente35x20x1,9mm  em  peça  única,  em  forma  de  balanço  curvado
pneumaticamente  e  soldado  a  duas  travessas  paralelas  pelo  sistema  Mig,  com  revestimento  cromado.  Encosto/assento:
Estrutura do encosto em material plástico de alta resistência e performance (PVC) na cor preta, recoberto em nylon na cor
preta, moldado anatomicamente, estrutura externa em alumínio injetado e polido que serve de suporte de fixação para apoio
lombar e fixação a estrutura fixa. Formando um conjunto revestido em material elástico (tela) sem utilização de espuma e ou
similares.  Estrutura  do  assento  em  material  plástico  de  alta  resistência  e  performance  (PVC)  na  cor  preta  moldado
anatomicamente, constituindo, inclusive o contra assento recoberto com revestimento em material elástico (tela) com sistema
deslizante acoplado ao assento de maneira que o usuário não precise sair da mesma para fazer as regulagens.  Braços: Apoia
braço  com  base  na  estrutura,  base  superior  apoia  em  poliuretano  integral-skim  injetado  texturizado  na  cor  preta  com
aproximadamente 300 mm de profundidade e 70 mm de largura.
Medidas mínimas:

Altura: 1000 mm Altura do Encosto: 620 mm

Largura do assento: 500 mm Largura do Encosto: 480 mm

Profundidade do assento: 510 mm Altura do Assento: 390 mm

Intervalo de regulagem horizontal assento: 50 mm

Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou  engenheiro  de
segurança do trabalho.      



8
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Poltrona giratória espaldar alto monobloco com braços. Base: Base com estrutura de cinco patas, com aproximada 700 mm de
diâmetro, em liga de alumínio injetado sob pressão de alta resistência, uma largura aproximada de 700 mm na base de apoio
dos pés. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas, rodízios duplos com rodas de 60 mm de diâmetro, eixo
vertical em aço trefilado de 11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e resistência na base
evitando a queda do mesmo. Rodas duplas, unidas através de eixo horizontal em aço trefilado, com acabamento em nylon
(poliuretano  opcional)  que  permite  um deslizamento  suave  em qualquer  piso.  Estofados:  Estrutura  do  assento  e encosto
monobloco:  Chassi  confeccionado  em compensado  prensado a  quente  com lâminas  mescladas  de  madeiras  selecionadas
compensada com 15 mm de espessura.  Porcas  e  garras  embutidas  com alta  resistência mecânica.   Provida  de superfície
expandida  com  aproximadamente  50  mm  de  espessura  e  densidade  D33,  manta  superior  com  camada  soft  de  espuma
expandida com costuras decorativas nos sentidos verticais e horizontais, com sistema de repuxo interno criando desenhos e
design da linha. Na parte superior formatação de apoio para cabeça, grampeadas a madeira compensada, todo conjunto com
acabamentos sem uso de perfil. Braços: Apoia braço com corpo em alumínio fundido com acabamento polido, fixado a lateral
do conjunto monobloco através de parafusos métricos internos. Na base superior Deve  possuir apoio de braço um poliuretano
integral-skim injetado, com 260 mm de profundidade e 50 mm de largura, aproximadamente. Mecanismo: Mecanismo com
corpo injetado em liga de alumínio,  e placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistência
mecânica, totalmente pintada pelo sistema epóxi pó preta, com resistência e curados em estufa. Mecanismo com movimento
sincronizado de assento e encosto e com movimento relax, com os seguintes comandos: Regulagem de altura de 100 mm
através de manopla lateral de fácil acesso. Bloqueio de movimento em várias posições anti-impacto. Mecanismo excêntrico
com ajuste de tensão através de manipulo lateral com sinalizador de tensão de acordo com o biótipo e peso do usuário. Sapatas
envolventes injetadas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Esta estrutura Deve  possuir chapa
metálica de 3 mm soldada pelo sistema MIG, para fixação do conjunto de assento e encosto.
Medidas mínimas:

Altura: 1100 mm Largura do Encosto: 500 mm

Largura do assento: 500 mm Altura do Assento: 420/520 mm

Profundidade do assento: 480 mm Altura do Encosto: 650 mm

Apresentar Parecer Técnico Ergonômico, (NR17) emitido por profissional de medicina do trabalho ou engenheiro de segurança
do  trabalho.  Apresentar  certificado  de  conformidade   ABNT 13962:2006   ou  laudo  de  ensaio  equivalente  emitido  por
laboratório acreditado pelo INMETRO ou OCP acreditado pelo INMETRO. 
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Poltrona giratória espaldar médio monobloco com braços. Base: Base com estrutura de cinco patas, com aproximada 700 mm
de diâmetro, em liga de alumínio injetado sob pressão de alta resistência, uma largura aproximada de 700 mm na base de apoio
dos pés. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas, rodízios duplos com rodas de 60 mm de diâmetro, eixo
vertical em aço trefilado de 11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e resistência na base
evitando a queda do mesmo. Rodas duplas, unidas através de eixo horizontal em aço trefilado, com acabamento em nylon
(poliuretano  opcional)  que  permite  um deslizamento  suave  em qualquer  piso.  Estofados:  Estrutura  do  assento  e encosto
monobloco:  Chassi  confeccionado  em compensado  prensado a  quente  com lâminas  mescladas  de  madeiras  selecionadas
compensada com 15 mm de espessura.  Porcas  e  garras  embutidas  com alta  resistência mecânica.   Provida  de superfície
expandida  com  aproximadamente  50  mm  de  espessura  e  densidade  D33,  manta  superior  com  camada  soft  de  espuma
expandida com costuras decorativas nos sentidos verticais e horizontais, com sistema de repuxo interno criando desenhos e
design da linha. Braços: Apoia braço com corpo em alumínio fundido com acabamento polido, fixado a lateral do conjunto
monobloco através de parafusos métricos internos. Na base superior Deve  possuir apoio de braço um poliuretano integral-
skim injetado, com 260 mm de profundidade e 50 mm de largura, aproximadamente. Mecanismo: Mecanismo com corpo
injetado em liga de alumínio, e placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistência mecânica,
totalmente pintada pelo sistema epóxi pó preta, com resistência e curados em estufa. Mecanismo com movimento sincronizado
de assento e encosto e com movimento relax, com os seguintes  comandos:  Regulagem de altura de 100 mm através de
manopla lateral de fácil acesso. Bloqueio de movimento em várias posições anti-impacto. Mecanismo excêntrico com ajuste de
tensão através de manipulo lateral com sinalizador de tensão de acordo com o biótipo e peso do usuário. 



Medidas mínimas:

Altura: 900 mm Largura do Encosto: 500 mm

Largura do assento: 500 mm Altura do Assento: 420/520 mm

Profundidade do assento: 480 mm Altura do Encosto: 480 mm

Apresentar Parecer Técnico Ergonômico, (NR17) emitido por profissional de medicina do trabalho ou engenheiro de segurança
do  trabalho.  Apresentar  certificado  de  conformidade   ABNT 13962:2006   ou  laudo  de  ensaio  equivalente  emitido  por
laboratório acreditado pelo INMETRO ou OCP acreditado pelo INMETRO. 
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Poltrona fixa interlocutor espaldar médio monobloco com braços -  Estofados: Estrutura do assento e encosto monobloco:
Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com
15  mm  de  espessura.  Porcas  e  garras  embutidas  com alta  resistência  mecânica.   Provida  de  superfície  expandida  com
aproximadamente 50 mm de espessura e densidade D33, manta superior com camada soft de espuma expandida com costuras
decorativas nos sentidos verticais e horizontais, com sistema de repuxo interno criando desenhos e design da linha. Braços:
Apoia braço com corpo em alumínio fundido com acabamento polido, fixado a lateral do conjunto monobloco através de
parafusos métricos internos. Na base superior Deve  possuir apoio de braço um poliuretano integral-skim injetado, com 260
mm de profundidade e 50 mm de largura, aproximadamente. Base interlocutora: Estrutura contínua em “S”: Estrutura fixa
contínua em tubo de aço curvado pneumaticamente com diâmetro de aproximadamente31,75 mm e espessura de 1,9 mm,
totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície cromado. Sapatas envolventes injetadas em nylon fixadas na
base evitando o atrito diretamente ao piso. Esta estrutura Deve  possuir chapa metálica de 3 mm soldada pelo sistema MIG,
para fixação do conjunto de assento e encosto.
Medidas mínimas:

Altura: 900 mm Largura do Encosto: 500 mm

Largura do assento: 500 mm Altura do Assento: 420 mm

Profundidade do assento: 480 mm Altura do Encosto: 480 mm

Apresentar Parecer Técnico Ergonômico, (NR17) emitido por profissional de medicina do trabalho ou engenheiro de segurança
do  trabalho.  Apresentar  certificado  de  conformidade   ABNT 13962:2006   ou  laudo  de  ensaio  equivalente  emitido  por
laboratório acreditado pelo INMETRO ou OCP acreditado pelo INMETRO. 
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Cadeira giratória operacional com espaldar baixo tipo caixa sem braços - Base: Confeccionada com estrutura de cinco patas
metálicas  em tubo de  aproximadamente25x25x2mm, com cinco  hastes  equidistantes,  dotadas  de  sistema de  fixação  das
sapatas fixas, conformado por dobras e reforçadas com soldas. Hastes unidas por solda a tubo central fabricado em aço SAE
1020. Reforçada por anel  de estruturação feita em aço SAE 1020 com acabamento em pintura epóxi na cor preta.  Base
revestida por capa injetada em polipropileno, com sapatas fixas, corpo 100% em Nylon 6.6. Eixo central em aço SAE 1020
conformado a frio e apoiado em pista de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão
conformado em aço. Base com de aproximadamente650 mm de diâmetro. Estofados: Encosto: Confeccionado com chassi do
encosto em material plástico de ata resistência e performance (PVC) na cor preta, provida de superfície estofada em espuma
flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa
fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 40 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente e espessura
média  de  40  mm.  Suporte  para  regulagem  de  altura  do  encosto  fabricado  em  tubo  de  aço  oblongo  de
aproximadamente43x18mm conferindo alta resistência mecânica, sendo adequado para cadeiras com espaldar médio, com
acabamento em polipropileno para blindagem do conjunto, acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em
epóxi-pó  com  pré-tratamento  anti-ferruginoso  (fosfatizado),  revestindo  totalmente  a  superfície  com  película  de
aproximadamente 100 micra com propriedades de resistência a agentes químicos. Para um perfeito apoio lombar, dispõe de
regulagem de altura com curso de no mínimo 70 mm tipo cremalheira e acionamento automático sem necessidade de botões
ou manípulos. O sistema de regulagem é fabricado e em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica
e  durabilidade,  com  engates  fáceis,  precisos,  fixado  com  porcas  garras.  Capa  de  proteção  e  acabamento  injetada  em
polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência
mecânica contra impactos  e  resistentes  a  produtos  químicos.  Assento:  Chassi  do assento em material  confeccionado em
compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de espessura,



porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, com carenagem plástico de alta resistência e performance (PVC) na
cor  preta,  provida  de  superfície  estofada  em espuma flexível  injetada,  isento de  CFC,  alta  resiliência,  alta  resistência  a
propagação de rasgo,  alta  tensão de alongamento e ruptura,  baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com
densidade entre 40 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente e espessura média de 50 mm. Capa de proteção e acabamento
injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta
resistência  mecânica  contra  impactos  e  resistentes  a  produtos  químicos.  Mecanismo:  Placa  superior  em  chapa  de  aço
estampada com vincos que dão maior resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em
epóxi-pó  com  pré-tratamento  anti-ferruginoso  (fosfatizado),  revestindo  totalmente  a  superfície  com  película  de
aproximadamente  100  micra  com  propriedades  de  resistência  a  agentes  químicos.  Sistema  de  Contato  Permanente:  O
mecanismo disponibiliza o uso do sistema de "contato permanente" do encosto junto ao dorso do usuário.  Suporte para
encosto com regulagem de altura através de sistema de cremalheira, com no mínimo 6 (oito) níveis de ajuste e com curso de
70 mm. Sistema de acoplamento a coluna central dá-se através de cone Morse, o que confere facilidade para montagem e
casos eventuais de manutenção. Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 100 mm de curso no mínimo,
fabricada em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi-pó com pré-
tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 mícron com
propriedades  de resistência a  agentes  químicos.  A bucha guia  para  o pistão  deve  ser  injetada  em resina  de engenharia
poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Pistão a gás
para regulagem de altura, fixados ao tubo central através de cone Morse. O mecanismo Deve  possuir os seguintes comandos:
Regulagem de altura mínima de 100 mm através de manopla lateral de fácil acesso. Suporte de encosto em tubo oblongo com
regulagem vertical do encosto através de cremalheira interna. Coluna central através de cone Morse. Regulagem de inclinação
através de haste lateral com 25° graus. Sistema de livre flutuação para contato permanente.

Apresentar  Parecer  Técnico  Ergonômico,  (NR17)  emitido  por  profissional  de  medicina  do  trabalho  ou  engenheiro  de
segurança do trabalho. Apresentar certificado de conformidade  ABNT 13962:2006  ou laudo de ensaio equivalente emitido
por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO. 

Medidas mínimas:

Altura: 1000 mm Largura do Encosto: 420 mm

Largura do Assento: 460 mm Altura do Assento: 640/740 mm

Profundidade do Assento: 410 mm Altura do Encosto: 400 mm

93 Cadeira fixa 04 pés com assento e encosto de polipropileno  Estrutura: Confeccionada em tubo de aço mecânico oblongo
curvado medindo aproximadamente16x30x1, 2 mm unidos por duas barras paralelas em tubo com aproximadamente 19,05
x1,2  mm de  diâmetro,  soldados  pelo  sistema  solda  MIG  conferindo  acabamento  a  todo  conjunto  e  não  ficando  soldas
aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preta curada em estufa a 250° graus. Sapatas em nylon fixadas na base
evitando o atrito diretamente ao piso. Fixação do assento na parte posterior nas laterais através de parafusos cabeça Philips ou
similar e rosca especial para plásticos. Assento: Confeccionado em polipropileno pigmentado estrutural de grande resistência
mecânica e fácil limpeza com detalhes rebaixados nas laterais e anatômicas na parte central. Estrutura do chassi do assento em
material plástico de alta resistência e performance (POLIPROPILENO).Plástico com aditivo anti-UV, provida de superfície
com furos simétricos para ventilação. Encosto: Confeccionado em polipropileno pigmentado estrutural de grande resistência
mecânica e fácil  limpeza com detalhes  rebaixados nas  laterais  para embutir  tubos oblongo e anatômico na parte  central.
Estrutura do chassi do encosto em material plástico de alta resistência e performance (POLIPROPILENO).Plástico com aditivo
anti-UV, provida de superfície com furos simétricos para ventilação, com sistema de fixação através de clips plásticos. Todas
as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando
uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250º. 

Apresentar Parecer Técnico Ergonômico, (NR17) emitido por profissional de medicina do trabalho ou engenheiro de segurança
do trabalho.

Medidas mínimas:

Altura: 780 mm Largura do Encosto: 470 mm



Largura: 500 mm Altura do Assento: 420 mm

Profundidade: 450 mm Largura do Assento: 460 mm

Altura do Encosto: 280 mm Profundidade do Assento: 400 mm

94 Cadeira fixa universitária assento encosto em polipropileno com suporte para livros e prancheta 1, 2 mm unidos por duas
barras paralelas em tubo com aproximadamente 19,05 x 1,2 mm de diâmetro, soldados pelo sistema solda MIG, conferindo
acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preta curada em estufa a
250° graus.  Sapatas  em nylon fixadas na  base evitando o atrito  diretamente  ao piso.  Fixação do assento e encosto com
parafusos com rosca métrica. Na parte inferior da travessa porta livros com estrutura em arramado ¼. Assento: Confeccionada
em polipropileno pigmentado estrutural de grande resistência mecânica e fácil limpeza com detalhes rebaixados nas laterais e
anatômicos  na  parte  central.  Estrutura  do  chassi  do  assento  em  material  plástico  de  alta  resistência  e  performance.
Polipropileno  plástico  com  aditivo  anti-UV,  provida  de  superfície  com  furos  simétricos  para  ventilação.  Encosto:
Confeccionada em polipropileno pigmentado estrutural de grande resistência mecânica e fácil limpeza com detalhes rebaixados
nas laterais para embutir tubos oblongos e anatômicos na parte central.  Estrutura do chassi do assento em material plástico de
alta resistência e performance. Polipropileno plástico com aditivo anti-UV, provida de superfície com furos simétricos para
ventilação. Prancheta: Braço em tubo de aço mecânico oblongo curvado medindo aproximadamente16 x 30 x 1, 2 mm unidos
por duas barras paralelas curvadas em tubo oblongo aproximadamente16x30 x1,2 mm, prancheta confeccionada em MDP de
18mm com acabamento em perfil de PVC em todo perímetro. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em
pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura,
curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Todo sistema de fixação da prancheta feita através de buchas
metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP
Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo.

Apresentar Parecer Técnico Ergonômico, (NR17) emitido por profissional de medicina do trabalho ou engenheiro de segurança
do trabalho. 

Medidas mínimas:

Altura: 780 mm Largura do Encosto: 470 mm

Largura: 500 mm Altura do Assento: 420 mm

Profundidade: 450 mm Largura do Assento: 460 mm

Altura do Encosto: 280 mm Profundidade do Assento: 400 mm

95 Banco de espera 03 lugares com assento/encosto em polipropileno sem braços - Estrutura do banco: Confeccionada com base
horizontal  inferior  em  tubo  mecânico  de  aço  elíptico  de  aproximadamente30x60x1,9  mm  formato  arqueado  através  de
prensagem mecânica. Ponteiras e sapatas formando um único conjunto o qual confere resistência sem incorrer na queda das
mesmas. Coluna vertical em tubo mecânico de aço oblongo de aproximadamente30x90x1,9 mm.  Base horizontal em tubo
mecânico retangular de aproximadamente30x70x 1,90mm com plataformas estampadas em chapa de aço 3 mm soldadas para
montagem dos assentos. A união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em
polipropileno  conferindo  acabamento  a  todo  conjunto  e  não  ficando  soldas  aparentes  Estrutura  do  assento  encosto:
Confeccionada em tubo de aço mecânico oblongo curvado medindo aproximadamente16 x 30 x 1, 2 mm unidos por duas
barras paralelas em tubo com aproximadamente16 x 30 x 1, 2 mm , soldados pelo sistema solda MIG, conferindo acabamento
a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preta curada em estufa a 250° graus.
Formando conjunto em “L”. Fixação do assento e encosto com parafusos com rosca métrica. Estrutura do chassi do assento em
material plástico de alta resistência e performance. Polipropileno plástico com aditivo anti-UV, provida de superfície com furos
simétricos para ventilação. Encosto: Confeccionada em polipropileno pigmentado estrutural de grande resistência mecânica e
fácil limpeza com detalhes rebaixados nas laterais para embutir tubos oblongos e anatômicos na parte central.  Estrutura do
chassi do assento em material plástico de alta resistência e performance. Polipropileno plástico com aditivo anti-UV, provida
de superfície com furos simétricos para ventilação. Prancheta: Braço em tubo de aço mecânico oblongo curvado medindo
aproximadamente16 x 30 x 1, 2 mm unidos por duas barras paralelas curvadas em tubo oblongo aproximadamente16x30 x1,2
mm, prancheta confeccionada em MDP de 18mm com acabamento em perfil de PVC em todo perímetro. Todas as peças
metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma
camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Todo sistema de



fixação da prancheta feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e
que causem o atrito direto as partes em MDP Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano
ao mesmo.

Apresentar Parecer Técnico Ergonômico, (NR17) emitido por profissional de medicina do trabalho ou engenheiro de segurança
do trabalho. 

Medidas mínimas:

Altura: 750 mm Largura do Encosto: 450 mm

Largura: 1600 mm Altura do Assento: 400 mm

Profundidade: 600 mm Largura do Assento: 460 mm

Altura do Encosto: 250 mm Profundidade do Assento: 400 mm

96 Cadeira fixa empilhavel pé trapézio  com assento e encosto em polipropileno    Estrutura: Confeccionada em tubo de aço
mecânico  redondo  curvado  medindo  aproximadamente16,05x  1,  5  mm  unidos  por  duas  barras  paralelas  em  tubo  com
aproximadamente16,05 x1,5 mm de diâmetro, soldados pelo sistema solda MIG conferindo acabamento a todo conjunto e não
ficando soldas aparentes. Sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Sistema de união na base do
pé para conexão e formação de fileiras. Fixação do assento na parte posterior nas laterais através de parafusos cabeça Philips
ou  similar  e  rosca  especial  para  plásticos.  Assento:  Confeccionado  em  polipropileno  pigmentado  estrutural  de  grande
resistência mecânica e fácil limpeza com detalhes rebaixados nas laterais e anatômicas na parte central. Estrutura do chassi do
assento em material plástico de alta resistência e performance (POLIPROPILENO). Plástico com aditivo anti-UV. Encosto:
Confeccionado em polipropileno pigmentado estrutural de grande resistência mecânica e fácil limpeza com sistema de engates
nas laterais para embutir tubos da estrutura com sistema de encaixe e anatômico na parte central.  Estrutura do chassi  do
encosto em material plástico de alta resistência e performance (POLIPROPILENO). Plástico com aditivo anti-UV. Braços:
Estrutura fabricada em corpo de engenharia termoplástica de alta resistência mecânica fixado junto ao encosto da cadeira pelo
sistema de encaixe.
Apresentar Parecer Técnico Ergonômico, (NR17) emitido por profissional de medicina do trabalho ou engenheiro de segurança
do trabalho. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento cromado.
Medidas mínimas:

Altura: 820 mm Largura do Encosto: 470 mm

Profundidade do Assento: 440 mm Altura do Assento: 400 mm

Altura do Encosto: 320 mm Largura do Assento: 460 mm

97 Poltrona universitária com suporte para livros e prancheta escamoteavel - Estrutura: Confeccionada com estrutura 04 pés em
tubo de aço mecânico redondo curvado medindo aproximadamente 22,22 x 1, 2 mm unidos por duas barras paralelas em tubo
oblongo com aproximadamente 16x30 x1,2 mm , soldados pelo sistema solda MIG, conferindo acabamento a todo conjunto e
não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preta curada em estufa a 250° graus. Sapatas em nylon
fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Fixação do assento com parafusos de rosca métrica e porcas garras na
madeira. Na parte inferior da travessa porta livro soldada a estrutura em arramado ¼. Estofados: Encosto: Estrutura do encosto
alto  em  chassi  confeccionado  em  compensado  prensado  a  quente  com  lâminas  mescladas  de  madeiras  selecionadas
compensada com 15 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada
em espuma injetada de 60 mm de espessura e densidade 50/60 kg/m3. Haste de ligação ao assento através de lâmina de aço
com no mínimo 80 mm de largura x 6,35 mm de espessura com acabamento em polipropileno. Carenagem em polipropileno
texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Assento: Estrutura do assento chassi confeccionado em compensado prensado
a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas
com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 60 mm de espessura e densidade 50/60
kg/m3. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil.
Revestimento:  Revestimento nas  opções:  tecido  100% poliéster  e  ou  material  sintético  semi-couro  dublado com espuma
laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3 Braços: Estrutura interna fabricado emaço  maciço, curvado com  soldas. A base do
braço em barra chata, pelo sistema Mig recoberto por poliuretano injetado integral-skim na cor preta texturizado. Dotado de
mecanismo metálico escamoteavel para fixação de prancheta em MDP de 18 mm com perfil de PVC nas bordas, com buchas
metálicas encravadas internamente, permitindo maior estabilidade e resistência. (opcionalmente lado esquerdo). Todo sistema



de fixação da prancheta feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma
e que causem o atrito direto as partes em MDP Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar
dano ao mesmo.

Apresentar Parecer Técnico Ergonômico, (NR17) emitido por profissional de medicina do trabalho ou engenheiro de segurança
do  trabalho.  Apresentar  certificado  de  conformidade   ABNT 13962:2006   ou  laudo  de  ensaio  equivalente  emitido  por
laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO. 

Medidas mínimas:

Altura: 900 mm Largura do Encosto: 450 mm

Largura: 650 mm Altura do Assento: 470 mm

Profundidade: 700 mm Largura do Assento: 470 mm

Altura do Encosto: 500 mm Profundidade do Assento: 460 mm

98 Poltrona para auditório com assento rebatível - Encosto: Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas
a mescladas de madeiras  compensada com 14 mm de espessura,  porcas garras  embutidas  com alta  resistência mecânica,
provida de superfície estofada em espuma expandida com no mínimo  60 mm de espessura de alta densidade. Com sistema
manual que permite rebatimento do assento quando o mesmo estiver em posição livre, o mesmo deve possuir limitador de
curso de altura, e amortecimento da batida. Na parte traseira do encosto carenagem em material plástico texturizado preto.
Assento: Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas a mescladas de madeiras compensada com 14
mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada
com no mínimo  80 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em material
plástico texturizado preto. Estrutura: Estrutura formada por base inferior em chapa de aço medindo 340x1,9mm de espessura,
com furação para fixação no piso soldado a coluna vertical em chapa de aço formato de cunha com medidas aproximadas de
420/2001x40x1,5mm com chapa de fechamento em aço. Apoia braço com alma interna em aço e recoberto com poliuretano
integral skim texturizado. Conjunto metálico soldado através do sistema MIG com acabamento em pintura eletrostática em
epóxi pó com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado) curado em estufa. Conjunto com tratamento acústico e pequenos
orifícios para melhorar a acústica quando o auditório estiver vazio ou parcialmente ocupado. Os orifícios deve m reduzir a
ressonância e reflexão do som. Estas blindagens são fixadas à estrutura de forma a impossibilitar a flexão das mesmas e a
consequente geração de ruídos. Revestimento: nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético, com dublagem em
espuma de 8 mm expandida, com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas. Mecanismo: de rebatimento do assento
através de mola com sistema auto rebatível o mesmo Deve  possuir limitador de curso de altura, e amortecimento da batida.
Apoio  de  braço:  Estrutura  fabricada  em  barra  metálica,  corpo  de  resina  poliuretano  (PU)  integral-skim cor  preta,  com
mecanismo antipanico, produzido alumínio e confecções 45°, conferindo assim características de resistência mecânica, abrasão
e produtos químicos. Base de apoio do braço um peça com aproximadamente360x80mm de largura aproximadamente, injetada
em poliuretano integral skim.
Medidas mínimas:

Altura: 900 mm Largura do Encosto: 450 mm
Largura: 650 mm Altura do Assento: 470 mm
Profundidade: 700 mm Largura do Assento: 470 mm

Altura do Encosto: 500 mm Profundidade do Assento: 460 mm

Apresentar Parecer Técnico Ergonômico, (NR17) emitido por profissional de medicina do trabalho ou engenheiro de segurança
do  trabalho.  Apresentar  certificado  de  conformidade   ABNT 15878:2011   ou  laudo  de  ensaio  equivalente  emitido  por
laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO.         

99 Poltrona para auditório com prancheta escamoteavel anti pânico. madeiras compensada com 14 mm de espessura,  porcas
garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma expandida com no mínimo  60 mm
de espessura de alta densidade. Com sistema manual que permite rebatimento do assento quando o mesmo estiver em posição
livre, o mesmo Deve  possuir limitador de curso de altura, e amortecimento da batida. Na parte traseira do encosto carenagem
em material  plástico texturizado preto.  Assento:  Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas a



mescladas de madeiras compensada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida
de superfície estofada em espuma injetada  com no mínimo  80 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na parte inferior
abaixo do assento carenagem em material plástico texturizado preto. Estrutura: Estrutura formada por base inferior em chapa
de aço medindo 340x1,9mm de espessura, com furação para fixação no piso soldado a coluna vertical em chapa de aço formato
de cunha com medidas aproximadas de 420/2001x40x1,5mm com chapa de fechamento em aço. Apoia braço com alma interna
em aço  e  recoberto com poliuretano  integral  skim texturizado.  Conjunto  metálico  soldado através  do sistema MIG com
acabamento  em  pintura  eletrostática  em  epóxi  pó  com  pré-tratamento  anti-ferruginoso  (fosfatizado)  curado  em  estufa.
Conjunto  com  tratamento  acústico  e  pequenos  orifícios  para  melhorar  a  acústica  quando  o  auditório  estiver  vazio  ou
parcialmente ocupado. Os orifícios deve m reduzir a ressonância e reflexão do som. Estas blindagens são fixadas à estrutura de
forma a impossibilitar  a  flexão das  mesmas e a  consequente geração de ruídos.  Revestimento:  nas  opções:  tecido 100%
poliéster e ou material sintético, com dublagem em espuma de 8 mm expandida, com acabamento que dispensa uso de perfil
nas  bordas.  Mecanismo:  de rebatimento do assento através  de mola com sistema auto rebatível  o  mesmo Deve  possuir
limitador de curso de altura, e amortecimento da batida. Apoio de braço: Estrutura fabricada em barra metálica, corpo de resina
poliuretano (PU) integral-skim cor preta, com mecanismo antipanico, produzido alumínio e confecções 45°, conferindo assim
características  de  resistência  mecânica,  abrasão  e  produtos  químicos.  Base  de  apoio  do  braço  um  peça  com
aproximadamente360x80mm de largura aproximadamente,  injetada em poliuretano integral skim. Prancheta: Escamoteavel
com sistema antipanico, injetada em PVC texturizado. Estrutura com ranhura para apoio de canetas/ lápis na cor preta. Buchas
metálicas para fixação no suporte de giro. Suporte de giro injetado blindado em liga de alumínio. Sistema de fechamento da
prancheta auxiliado por sistema de mola e  por gravidade. Quando fechada,  esta  prancheta fica embutida nas laterais das
poltronas.  

Medidas mínimas:

Altura: 900 mm Largura do Encosto: 460 mm

Largura: 670/720 mm Altura do Assento: 460 mm

Profundidade do Assento: 470 mm Largura do Assento: 440 mm

Altura do Encosto: 460 mm Largura: 630 mm

Apresentar Parecer Técnico Ergonômico, (NR17) emitido por profissional de medicina do trabalho ou engenheiro de segurança
do  trabalho.  Apresentar  certificado  de  conformidade   ABNT 15878:2011   ou  laudo  de  ensaio  equivalente  emitido  por
laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO.          

100Longarina metálica de 03 lugares com braço fixos - Estrutura: Confeccionada com base horizontal inferior em tubo mecânico
de aço elíptico de aproximada 30X60x1,9 mm formato arqueado através de prensagem mecânica. Ponteiras e sapatas formando
um único conjunto o qual confere resistência sem incorrer na queda das mesmas. Coluna vertical em tubo mecânico de aço
oblongo de aproximadamente 30x90x1,9 mm.  Base horizontal  em tubo mecânico retangular de aproximadamente30x70x
1,90mm com plataformas estampadas em chapa de aço 3 mm soldadas para montagem dos assentos. A união das bases laterais
com a  base  horizontal  superior  através  de  parafusos  com acabamentos  em polipropileno  conferindo  acabamento  a  todo
conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preta curada em estufa a 250° graus, sapatas
em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Estofados: Encosto: Estrutura do encosto e assento em chapa
metálica com 3mm de espessura, com bordas recortas a laser proporcionando leveza e acabamento as peças, possui união entre
as peças através de parafusos e roscas métrica. Braços: confeccionados em chapa de aço de 6,35 mm de espessura formam
junto com assento e encosto conjunto único. Estofados: para o assento encosto possui placa estofada com revestimento em
corvim internamente madeira compensada e espuma de alta densidade. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento
em pintura  eletrostática a  pó com resina  a  base  de  epóxi  e  poliéster  formando uma camada mínima de 50/60 micra de
espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.

Apresentar Parecer Técnico Ergonômico, (NR17) emitido por profissional de medicina do trabalho ou engenheiro de segurança
do trabalho. 

Altura: 800 MM Largura do Encosto: 530 MM

Profundidade: 680 MM Altura do Assento: 370 MM



Altura do Encosto: 460 MM Largura do Assento: 530 MM
Profundidade do Assento: 410 MM

LARGURA
Banco 03 lugares 1700 MM

101Kit Braço/prancheta escamoteavel   Braço: Estrutura interna fabricado emaço  maciço, curvado com  soldas. A base do braço
em barra  chata,  pelo  sistema  Mig  recoberto  por  poliuretano  injetado  integral-skim na  cor  preta  texturizado.  Dotado  de
mecanismo metálico escamoteavel para fixação de prancheta em MDP de 18 mm com perfil de PVC nas bordas, com buchas
metálicas encravadas internamente, permitindo maior estabilidade e resistência. (opcionalmente lado esquerdo).

102Apoio de pés - Estrutura: Confeccionada em chapa de aço dobrada com 1,5mm de espessura, fixada ao conjunto formados por
tubo de aprox.20x40x1,20mm, dotados de engates plásticos que possibilitar movimentos de ajustes de altura através de engates
laterais.  Revestimento:  na  base  de  apoio  Deve  possuir  manta  emborrachada colada  para  maior  aderência  as  calçados  e
servindo de proteção ao conjunto.

103Espera tipo Sofanete 01 lugar - Estrutura: Estruturas laterais formadas por base tubular 04 pés em tubo de aço redondo com
aproximadamente31,75mm de espessura e parede reforçada conformado com ponteiras nas extremidades em nylon. Braços de
apoio em tubo oblongo de aço industrial de aproximadamente30x60 mm conformadas em raio variável, acabamento cromado,
fixadas através de parafusos na própria alma interna do assento. Sustentação do assento e encosto através de barra metálica
embutida internamente nos estofados, ligadas aos braços laterais. Apoia braços: Fixo em formato de arco em tubo oblongo de
aproximadamente30x60x1,  2mm  curvados  e  soldados.  Apoio  de  braço  revestido  no  mesmo  acabamento  dos  estofados
permitindo toque macio e acabamento ao conjunto. Encosto/Assento: Estrutura interna de assento e encosto confeccionado em
tubo de aço interligado por persintas, barras metálicas para o assento para união do conjunto e resistência, com espessura de
aproximadamente100  mm  de  espuma  injetada.  Acabamento:  Todo  conjunto  com  acabamento  nas  superfícies  cromado.
Revestimento: Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético, com acabamento que dispensa uso de
perfil nas bordas. 
Apresentar Parecer Técnico Ergonômico, (NR17) emitido por profissional de medicina do trabalho ou engenheiro de segurança
do trabalho.

Medidas mínimas:

Altura: 750 mm Largura do Encosto: 500 mm

Profundidade do assento: 440 mm Altura do Assento: 410 mm

Altura do Encosto: 410 mm Largura do Assento: 500 mm

Largura Lugares

650 mm 01 lugar

104Espera tipo Sofanete 02 lugares Estrutura: Estruturas laterais formadas por base tubular 04 pés em tubo de aço redondo com
aproximadamente31,75mm de espessura e parede reforçada conformado com ponteiras nas extremidades em nylon. Braços de
apoio em tubo oblongo de aço industrial de aproximadamente30x60 mm conformadas em raio variável, acabamento cromado,
fixadas através de parafusos na própria alma interna do assento. Sustentação do assento e encosto através de barra metálica
embutida internamente nos estofados, ligadas aos braços laterais. Apoia braços: Fixo em formato de arco em tubo oblongo de
aproximadamente30x60x1,  2mm  curvados  e  soldados.  Apoio  de  braço  revestido  no  mesmo  acabamento  dos  estofados
permitindo toque macio e acabamento ao conjunto. Encosto/Assento: Estrutura interna de assento e encosto confeccionado em
tubo de aço interligado por persintas, barras metálicas para o assento para união do conjunto e resistência, com espessura de
aproximadamente100  mm  de  espuma  injetada.  Acabamento:  Todo  conjunto  com  acabamento  nas  superfícies  cromado.
Revestimento: Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético, com acabamento que dispensa uso de
perfil nas bordas.

Apresentar Parecer Técnico Ergonômico, (NR17) emitido por profissional de medicina do trabalho ou engenheiro de segurança
do trabalho.

Medidas mínimas:



Altura: 750 mm Largura do Encosto: 500 mm

Profundidade do assento: 440 mm Altura do Assento: 410 mm

Altura do Encosto: 410 mm Largura do Assento: 500 mm

Largura Lugares

1200 mm 02 lugares

105Espera tipo Sofanete 03 lugares  Estrutura: Estruturas laterais formadas por base tubular 04 pés em tubo de aço redondo com
aproximadamente31,75mm de espessura e parede reforçada conformado com ponteiras nas extremidades em nylon. Braços de
apoio em tubo oblongo de aço industrial de aproximadamente30x60 mm conformadas em raio variável, acabamento cromado,
fixadas através de parafusos na própria alma interna do assento. Sustentação do assento e encosto através de barra metálica
embutida internamente nos estofados, ligadas aos braços laterais. Apoia braços: Fixo em formato de arco em tubo oblongo de
aproximadamente30x60x1,  2mm  curvados  e  soldados.  Apoio  de  braço  revestido  no  mesmo  acabamento  dos  estofados
permitindo toque macio e acabamento ao conjunto. Encosto/Assento: Estrutura interna de assento e encosto confeccionado em
tubo de aço interligado por persintas, barras metálicas para o assento para união do conjunto e resistência, com espessura de
aproximadamente100  mm  de  espuma  injetada.  Acabamento:  Todo  conjunto  com  acabamento  nas  superfícies  cromado.
Revestimento: Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético, com acabamento que dispensa uso de
perfil nas bordas.

Apresentar Parecer Técnico Ergonômico, (NR17) emitido por profissional de medicina do trabalho ou engenheiro de segurança
do trabalho.
Medidas mínimas:

Altura: 750 mm Largura do Encosto: 500 mm

Profundidade do assento: 440 mm Altura do Assento: 410 mm

Altura do Encosto: 410 mm Largura do Assento: 500 mm

Largura Lugares

1300 mm 03 lugares

6.2  Quantidades/Estimativas  de  consumo  individualizadas,  dos  órgãos  e  entidades
participantes:

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

GRUPO 2

ITEM QUANTIDADE LOCAL DE ENTREGA

25 9

26 9

27 0

28 0

29 9

30 9

31 0



Campus Universitário – BR 364, Km 04, Distrito Industrial.
CEP: 69.920-900, Rio Branco -Acre

32 9

33 9

34 100

35 50

36 40

37 40

38 30

39 110

40 40

41 20

42 100

43 20

44 5

45 20

46 20

47 25

48 25

49 30

50 35

51 50

52 30

53 30

54 60

55 30

56 15

57 15

58 10

59 30



60 50

61 90

62 90

63 0

64 0

65 0

66 0

67 0

68 0

69 0

70 0

71 0

72 0

73 0

74 0

GRUPO 03

75 10

Campus Universitário – BR 364, Km 04, Distrito Industrial.

CEP: 69.920-900, Rio Branco -Acre

76 10

77 10

78 100

79 140

80 150

81 100

82 120

83 150

84 0

85 25

86 8

87 8

88 8

89 30

90 20

91 30

92 0

93 400



94 900

95 30

96 120

97 200

98 0

99 0

100 20

101 0

102 70

103 10

104 15

105 20

4º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA/MES/AC

GRUPO 2

ITEM QUANTIDADE LOCAL DE ENTREGA

25 5

R. Colômbia, 534 - Bosque, Rio Branco - AC, 69909-700 

26 0

27 5

28 5

29 5

30 5

31 0

32 10

33 10

34 30

35 30

36 50

37 0

38 0

39 0

40 0



41 0

42 20

43 20

44 0

45 0

46 20

47 0

48 0

49 0

50 0

51 0

52 0

53 0

54 0

55 0

56 0

57 0

58 0

59 0

60 0

61 0

62 0

63 20

64 0

65 0

66 0

67 0

68 0



69 0

70 0

71 0

72 0

73 0

74 0

GRUPO 02

75 10

R. Colômbia, 534 - Bosque, Rio Branco - AC, 69909-700 

76 10

77 10

78 15

79 20

80 50

81 30

82 30

83 20

84 10

85 10

86 0

87 0

88 0

89 5

90 0

91 0

92 0

93 50

94 0

95 0

96 0

97 0

98 0

99 0

100 0

101 0

102 80

103 0

104 0

105 0



22º BATALHÃO DE INFANTARIA - TO

GRUPO 1

ITEM QUANTIDADE LOCAL DE ENTREGA

01 200

Fazenda Brejo Comprido, Area 1 - Zona Rural, Palmas -
TO, 77001-970 

02 200

03 100

04 100

05 100

06 100

07 100

08 100

09 100

10 100

11 200

12 50

13 50

14 150

15 200

16 150

17 20

18 20

19 5

20 20

21 150

22 200

23 500

24 100

GRUPO 02



25 20

Fazenda Brejo Comprido, Area 1 - Zona Rural, Palmas
- TO, 77001-970 

26 20

27 20

28 20

28 10

30 10

31 10

32 10

33 10

34 20

35 50

36 50

37 50

38 50

39 50

40 50

41 20

42 50

43 20

44 10

45 20

46 20

47 30

48 50

49 50

50 50

51 20

52 20

53 10

54 30

55 40

56 15

57 10

58 10

59 10

60 40

61 15

62 20

63 50

64 50

65 50

66 50

67 30

68 60



69 20

70 20

71 50

72 30

73 15

74 20

GRUPO 03

75 5

Fazenda Brejo Comprido, Area 1 - Zona Rural, Palmas -
TO, 77001-970 

76 5

77 5

78 100

79 50

80 50

81 100

82 100

83 60

84 10

85 10

86 40

87 10

88 40

89 50

90 50

91 40

92 20

93 50

94 100

95 10

96 50

97 100

98 200

99 200

100 10

101 20

32º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA – MEX/DF

GRUPO 1

ITEM QUANTIDADE LOCAL DE ENTREGA

01 400



Av Duque de Caxias S/N, SMU - Brasília, DF, 70630-
000 

02 300

03 250

04 250

05 250

06 250

07 150

08 150

09 150

10 250

11 400

12 100

13 100

14 300

15 500

16 300

17 30

18 35

19 5

20 30

21 500

22 400

23 1200

24 220

GRUPO 02

25 30

26 25

27 40

28 40

28 20

30 20

31 20



Av Duque de Caxias S/N, SMU - Brasília, DF, 70630-
000

32 35

33 35

34 60

35 100

36 180

37 180

38 180

39 160

40 180

41 40

42 180

43 110

44 10

45 35

46 35

47 80

48 90

49 160

50 160

51 55

52 50

53 10

54 30

55 60

56 30

57 20

58 15

59 15

60 60

61 35

62 45

63 160

64 160

65 160

66 110

67 45

68 290

69 60

70 50

71 90

72 50

73 35

74 55



GRUPO 03

75 20

Av Duque de Caxias S/N, SMU - Brasília, DF, 70630-
000

76 40

77 40

78 100

79 220

80 290

81 290

82 150

83 160

84 120

85 120

86 80

7. DOS PREÇOS
7.1 Para  a  coleta  dos  preços  apresentados  no  presente  Termo  de  Referência,  fora  utilizado  como
método,  pesquisa  diretamente  com fornecedores,  tendo  em vista  a  dificuldade  do  órgão  responsável  pelo
certame em encontrar itens com as características pretendidas neste termo de referência no painel de preços
e/ou  contratações  similares  válidas  para  apresentação  dos  preços  de  referência,  assim,  foram incluídos  os
menores preços apresentados, e, utilizados estes como referência máxima aceitável.

8. DAS ESPECIFICAÇÕES:

8.1 As especificações dos materiais poderão, desde que não alterem a qualidade e ergonomia do
produto, apresentar materiais “similares” e “medidas aproximadas”.

9. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

9.1 Os Bens a serem adquiridos enquadram-se como de natureza comum, de acordo com os termos
do parágrafo único , do art.1º, da Lei 10.520/2002.

10. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

10.1 O prazo máximo de entrega dos materiais será de até 60 (sessenta) dias, contados a partir do
recebimento  da  Nota  de  Empenho,  em remessa  única,  nos  seguintes  endereços:  Superintendência  de
Administração do Ministério da Fazenda no Acre, Av. Benjamin Constant 1088, Bairro Cadeia Velha,
CEP. 69.900-064, Rio Branco. - Acre, e endereços indicados no item 6.2 do termo de referência.

10.2  Os locais de entrega dos materiais aos órgãos participantes/caronas, serão nos endereços por eles
indicados, quando a Contratada receber a Nota de Empenho da Unidade Participante.
10.3  O(s) materiais serão recebidos conforme estabelecido no Edital e seus anexos, mantidas todas as
condições de entrega previstas na proposta comercial e de garantia estabelecidas no presente Edital e nas
normas legais e infra-legais vigentes, à vista das Notas de Empenho ou instrumentos equivalentes, na
forma descrita ao Art. 73, Inciso II da Lei N°. 8.666/93, em sua atual redação.

10.4  Os  bens  poderão  ser  rejeitados,  no  todo  ou  em  parte,  quando  em  desacordo  com  as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de
10 (dez) dias, a contar da notificação do responsável pelo certame.

10.5 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez.) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante
termo circunstanciado.



10.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo.

10.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

10.7.1    Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 07(sete) dias, pelo(a)
responsável  pelo  acompanhamento  e  fiscalização  do  contrato,  para  efeito  de
posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste
Termo de Referência e na proposta. 
10.7.2    Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com  as  especificações  constantes  neste  Termo  de  Referência  e  na  proposta,
devendo ser substituídos no prazo de 30(trinta) dias,  a contar da notificação da
contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

10.7.3    Os  bens  serão  recebidos  definitivamente  no  prazo  de  10  (dez)  dias,
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade
do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

10.7.4    Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

10.7.5   O  recebimento  provisório  ou  definitivo  do  objeto  não  exclui  a
responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do
contrato.

11.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1 São obrigações da Contratante:
11.1.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

11.1.2 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivo;

11.1.3 comunicar  à  Contratada,  por  escrito,  sobre  imperfeições,  falhas  ou  irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

11.1.4 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através
de comissão/servidor especialmente designado;

11.1.5 efetuar o pagamento à Contratadano valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

11.1.6 A  Administração  não  responderá  por  quaisquer  compromissos  assumidos  pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

11.1.7 A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execução do objeto e, ainda:



12.2 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações,
prazo e local  constantes no Edital  e seus anexos, acompanhado da respectiva nota
fiscal,  na  qual  constarão  as  indicações  referentes  a:  marca,  fabricante,  modelo,
procedência e prazo de garantia ou validade;

12.2.1 O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma
versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

12.3 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

12.4 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

12.5 comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;

12.6 manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

12.7 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

13 DA SUBCONTRATAÇÃO

        13.1   Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

14. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

14.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,
desde  que  sejam  observados  pela  nova  pessoa  jurídica  todos  os  requisitos  de  habilitação
exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não
haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à
continuidade do contrato.

15. CONTROLE DA EXECUÇÃO

15.1 Nos  termos  do  art.  67  Lei  nº  8.666,  de  1993,  será  designado  representante  para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou
defeitos observados.

15.1.1 O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
será  confiado  a uma comissão  de,  no mínimo,  3 (três)  membros,  designados  pela
autoridade competente.

15.2 A fiscalização  de  que  trata  este  item  não  exclui  nem  reduz  a  responsabilidade  da
Contratada,  inclusive perante terceiros,  por qualquer irregularidade,  ainda que resultante de
imperfeições  técnicas  ou  vícios  redibitórios,  e,  na  ocorrência  desta,  não  implica  em  co-
responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.
70 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.3 O representante  da  Administração  anotará  em registro  próprio  todas  as  ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para
as providências cabíveis.

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS



16.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520,
de 2002, a Contratada que:

16.1.2 inexecutar  total  ou  parcialmente  qualquer  das  obrigações  assumidas  em
decorrência da contratação;

16.1.3 ensejar o retardamento da execução do objeto;

16.1.4 fraudar na execução do contrato;

16.1.5 comportar-se de modo inidôneo;

1.6.1.6cometer fraude fiscal;

16.1.7 não mantiver a proposta.

16.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

16.2.1 advertência  por  faltas  leves,  assim  entendidas  aquelas  que  não  acarretem
prejuízos significativos para a Contratante;

16.2.3 multa moratória de 03% (três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

16.2.4 multa compensatória de 05% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecução total do objeto;

16.2.5 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual
do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

16.2.6 suspensão  de  licitar  e  impedimento  de  contratar  com o  órgão,  entidade  ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos; 

16.2.7 impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a  União  com  o  consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

16.2.8 declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será  concedida  sempre  que  a  Contratada  ressarcir  a  Contratante  pelos  prejuízos
causados;

16.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as
empresas e os profissionais que:

16.3.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar,  por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

16.3.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

16.3.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.

16.4 A  aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em  processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

16.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.



16.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Município de Rio Branco- Acre, 07 de agosto de 2017. 



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
SECRETARIA EXECUTIVA

SUBSECRETARIA  DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ÓRGÃOS EXTINTOS E DE FOLHA DE PAGAMENTO

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MP NO ESTADO DO ACRE

ANEXO II

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º 01-2017

A.SUPERINTENDÊNCIA  DE  ADMINISTRAÇÃO  DO  MINISTÉRIO  DO  PLANEJAMENTO
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO NO ACRE, por meio da Gerência de Recursos Logísticos, sediada
na Rua Benjamin Constant, nº 1088, Bairro Cadeia Velha, Rio Branco-AC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
00.489.828/0061-96, neste ato representada pela ...... (cargo e nome), nomeado(a) pela  Portaria nº ......
de  .....  de  ......  de  200...,  publicada  no  .......  de  .....  de  .......  de  .....,  inscrito(a)  no  CPF  sob  o  nº
.............portador(a)  da  Carteira  de  Identidade  nº  .......,  considerando  o  julgamento  da  licitação  na
modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 4/2017, publicada no ......
de  ...../...../200.....,  processo  administrativo  n.º  05.503.000525/2017-54,  RESOLVE registrar  os  preços
da(s)   empresa(s)  indicada(s)  e  qualificada(s)  nesta  ATA,  de  acordo  com  a  classificação  por  ela(s)
alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as
partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º
7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual  aquisição de mobiliários
diversos, cadeiras, poltronas, assentos em geral, divisórias, em proveito da Superintendência de
Administração do Ministério do Planejamento no Acre, Procuradoria da Fazenda Nacional no
Estado do Acre, Superintendência do Patrimônio da União no Acre e Controladoria Geral da
União no Acre, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas nO Edital e seus
anexos, sobretudo no Termo de Referência – Anexo I que é parte integrante desta Ata, assim
como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O  preço  registrado,  as  especificações  do  objeto,  a  quantidade,  fornecedor(es)  e  as
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

Item
do
TR

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)

X

Especificação Marca 
(se exigida no

edital)

Modelo
(se exigido no

edital)

Unidade Quantidade Valor Un Prazo
garantia

ou
validade

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)



3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

Item nº Órgãos Participantes Unidade Quantidade

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua publicação no
Diário Oficial da União, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração  realizará  pesquisa  de  mercado  periodicamente,  em  intervalos  não
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados
nesta Ata.

5.2. Os preços  registrados  poderão  ser  revistos  em decorrência  de  eventual  redução  dos
preços praticados  no  mercado  ou  de  fato  que  eleve  o  custo  do  objeto  registrado,  cabendo  à
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente,  a  Administração  convocará  o(s)  fornecedor(es)  para  negociar(em) a  redução  dos
preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços
aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. liberar  o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. convocar  os  demais  fornecedores  para  assegurar  igual  oportunidade  de
negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. não  retirar  a  nota  de  empenho  ou  instrumento  equivalente  no  prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).



5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente
de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:

5.9.1. por razão de interesse público; ou

5.9.2. a pedido do fornecedor. 

6. CONDIÇÕES GERAIS

6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento
do  objeto,  as  obrigações  da  Administração  e  do  fornecedor  registrado,  penalidades  e  demais
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, depois
de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes
(se houver). 

Local e data

Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
SECRETARIA EXECUTIVA

SUBSECRETARIA  DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ÓRGÃOS EXTINTOS E DE FOLHA DE PAGAMENTO

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MP NO ESTADO DO ACRE

ANEXO III

MINUTA

TERMO DE CONTRATO
COMPRA

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ......../....,
QUE  FAZEM  ENTRE  SI
O(A)..........................................................  E  A
EMPRESA .............................................................  

O(A)....................................(órgão  ou  entidade  pública  Contratante),  com  sede
no(a) .....................................................,  na cidade de ......................................  /Estado ...,  inscrito(a) no
CNPJ sob o nº  ................................,  neste ato representado(a)  pelo(a)  .........................(cargo e nome),
nomeado(a) pela Portaria nº ......, de ..... de ..................... de 20..., publicada noDOUde ..... de ............... de
...........,  inscrito(a)  no  CPF  nº  ....................,  portador(a)  da  Carteira  de  Identidade
nº ...................................., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a)
no  CNPJ/MF sob  o  nº  ............................,  sediado(a)  na  ...................................,  em  .............................
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da
Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em
vista o que consta no Processo nº .............................. e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de
Defesa  do  Consumidor,  resolvem  celebrar  o  presente  Termo  de  Contrato,  decorrente  do  Pregão
nº ........../20...., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

11. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

11.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de .........................,  conforme
especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na
proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

11.2. Discriminação do objeto:

ITEM DESCRIÇÃO/

ESPECIFICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO
CATMAT

UNIDADE
DE MEDIDA

QUANTIDADE VALOR

1

2



Nota explicativa: A tabela acima é meramente ilustrativa, devendo compatibilizar-se com aquela prevista
no Termo de Referência e com a proposta vencedora.

12. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

12.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de ____/____/______ e
encerramento em ____/____/______, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

13. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

13.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............).

13.2. No  valor  acima  estão  incluídas  todas  as  despesas  ordinárias  diretas  e  indiretas
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários,  fiscais  e  comerciais  incidentes,  taxa  de  administração,  frete,  seguro  e  outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

14. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20...., na classificação abaixo:

Gestão/Unidade:  

Fonte: 

Programa de Trabalho:  

Elemento de Despesa:  

PI:

15. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

15.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital.

16. CLÁUSULA SEXTA– REAJUSTE E ALTERAÇÕES

16.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.

16.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666,
de 1993.

16.3. A  CONTRATADA  é  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato.

16.3.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.4. As supressões  resultantes  de  acordo  celebrado  entre  as  partes  contratantes  poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

17. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de
Referência.

18. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

18.1. A  fiscalização  da  execução  do  objeto  será  efetuada  por  Comissão/Representante
designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência.



19. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1. As obrigações  da  CONTRATANTE e  da  CONTRATADA são  aquelas  previstas  no
Termo de Referência.

20. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1. As  sanções  referentes  à  execução  do  contrato  são  aquelas  previstas  no  Termo  de
Referência.

21. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

21.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78
da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das
sanções aplicáveis.

21.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na
licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à
execução  do  objeto  pactuado  e  haja  a  anuência  expressa  da  Administração  à  continuidade  do
contrato.

21.3. Os  casos  de  rescisão  contratual  serão  formalmente  motivados,  assegurando-se  à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

21.4. A CONTRATADA reconhece  os  direitos  da  CONTRATANTE em caso  de  rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

21.5. O termo de  rescisão  será  precedido  de  Relatório  indicativo  dos  seguintes  aspectos,
conforme o caso:

21.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

21.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

21.5.3. Indenizações e multas.

22. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

22.1. É vedado à CONTRATADA:

22.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

22.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

23. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS.

23.1. Os  casos  omissos  serão  decididos  pela  CONTRATANTE,  segundo  as  disposições
contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações
e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de
1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

24. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

24.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato,
no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

25. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

25.1. É eleito o Foro da ...... para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo
de  Contrato  que  não  possam ser  compostos  pela  conciliação,  conforme  art.  55,  §2º  da  Lei  nº
8.666/93. 



Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

...........................................,  .......... de.......................................... de 20.....

_________________________

Responsável legal da CONTRATANTE

_________________________

Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-

2- 


