PROCESSO CPL SEBRAE/PI Nº 04/20176
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 – SEBRAE/PI
O SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO PIAUÍ - SEBRAE/PI,
inscrito no CNPJ/MF nº 06.665.129/0001-03, através da Comissão Permanente de Licitações CPL (designada pela Portaria nº 001 de 14 de janeiro de 2016) torna público que fará realizar
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA FORMAÇÃO DE UM REGISTRO DE PREÇO
do tipo MENOR PREÇO POR LOTE conforme condições e especificações estabelecidas neste
Edital e seus Anexos. O Pregão será regido por este edital e pelos seguintes instrumentos:



Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE, conforme Resolução
CDN n.º 213/11 de 18 de maio de 2011;
Lei Complementar nº 123/2006.

A sessão pública de abertura do Pregão será às 09:30 horas do dia 21 de fevereiro de 2017,
na sede do SEBRAE/PI.
Maiores informações poderão ser solicitadas ao SEBRAE/PI, somente por escrito, através do
e-mail: pi-licitacao@pi.sebrae.com.br, aos cuidados da Comissão Permanente de Licitações,
até 2 (dois) dias úteis antes da data prevista para a sessão pública de recebimento dos
envelopes.
O edital pode ser retirado gratuitamente no Portal do SEBRAE/PI na internet,
http://www.pi.sebrae.com.br. link “Acompanhe as Licitações do SEBRAE no Piauí”, na sala
de licitações da sede do SEBRAE/PI, em Teresina, ou na sede da Unidade Regional de Bom
Jesus do SEBRAE/PI (o interessado deverá portar mídia para gravação do arquivo).
1. DO OBJETO
Registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de
mobiliários para os prédios do SEBRAE/PI.
2. DOS QUESTIONAMENTOS E IMPUGNAÇÃO
Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/PI, somente por escrito, pelo
endereço de e-mail: pi-licitacao@pi.sebrae.com.br, aos cuidados da Comissão Permanente
de Licitações, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas,
ficando de já avisados os interessados que as respostas aos possíveis questionamentos serão
disponibilizadas no site do SEBRAE/PI na internet, http://www.pi.sebrae.com.br.
Este edital poderá ser impugnado, no todo ou em parte, até 2 (dois) dias úteis antes da data
fixada para abertura desta licitação, estabelecida no preâmbulo.
As impugnações serão dirigidas à Comissão Permanente de Licitações e devem ser feitas
por escrito e protocoladas. As possíveis impugnações deverão ser entregues no SEBRAE/PI
obrigatoriamente em mídia impressa e digital.
As repostas aos questionamentos
http://www.pi.sebrae.com.br.

e

impugnações

serão

divulgadas

no

site

Só terão validade os esclarecimentos sobre o conteúdo deste edital que forem prestados,
por escrito, pela Comissão Permanente de Licitações.
Não impugnado o ato convocatório preclui toda a matéria nele constante.
1

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Poderão participar desta licitação as empresas legalmente constituídas no país, operando
nos termos da legislação vigente, cuja finalidade e o ramo de atuação estejam ligados ao
objeto desta licitação e que atendam integralmente às exigências deste Edital e seus
anexos.
A participação nesta licitação implica na aceitação integral e irrestrita das condições
estabelecidas neste edital.
É vedada a participação na licitação de empresas que:
Tenham em seu quadro dirigente ou empregado do Sistema SEBRAE, bem como exempregados até 6 (seis) meses após a sua demissão;
Atuem em consórcio;
Estejam em processo de falência;
Estejam cumprindo suspensão por qualquer uma das entidades do Sistema SEBRAE.
4. DOS ENVELOPES
Os documentos constantes em cada um dos envelopes deverão ser entregues
PREFERENCIALMENTE colados e com páginas numeradas, e OBRIGATORIAMENTE em
envelopes distintos, colados, opacos, trazendo na sua parte frontal externa as seguintes
informações:
Envelope Nº 1 - PREGÃO SEBRAE/PI Nº 02/2017
Conteúdo: PROPOSTA DE PREÇOS E CREDENCIAMENTO
Dados da licitante: RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL DE CONTATO E CNPJ.
Envelope Nº 2 - PREGÃO SEBRAE/PI Nº 02/2017
Conteúdo: HABILITAÇÃO
Dados da licitante: RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL DE CONTATO E CNPJ.
5. CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 1 PROPOSTA DE PREÇOS E CREDENCIAMENTO
5.1. DA PROPOSTA DE PREÇOS
A proposta de preços elaborada pela licitante deverá ser datada, digitada ou
datilografada em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente,
com clareza, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, devidamente assinada pelo
representante legal da licitante.
5.1.1 O prazo de validade mínimo da proposta será de 60 (sessenta) dias contados da data
estipulada para abertura da licitação, o qual, se maior, deverá ser explicitado na proposta.
5.1.2 Caso a proposta não indique o prazo de validade, fica estabelecido que será
considerado o prazo de 60 (sessenta) dias.
5.1.3 Serão desclassificadas propostas que apresentem preços irrisórios ou considerados
inexeqüíveis.
5.2 DOCUMENTOS PARA O CREDENCIAMENTO
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Para manifestar-se em seu nome durante as fases do procedimento licitatório, as licitantes
poderão credenciar um representante, através da apresentação da documentação
abaixo, dentro do envelope Nº 1 – PROPOSTA DE PREÇO E CREDENCIAMENTO e
obedecendo aos seguintes critérios:
Sendo o representante legal:
a) Cédula de identidade (cópia autenticada);
b) Prova de registro, no órgão competente, no caso de empresário individual (cópia
autenticada);
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no
órgão competente, acompanhado de suas alterações posteriores (cópia
autenticada);
d) Ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrado no
órgão competente, na hipótese de terem sido nomeados ou eleitos em separado
(cópia autenticada).
Sendo procurador da licitante:
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no
órgão competente, acompanhado de suas alterações posteriores (cópia
autenticada).
b) Apresentar original de instrumento público ou particular de procuração, especifico
ou não para o PREGÃO 02/2017 – SEBRAE/PI, com firma reconhecida em cartório,
concedendo poderes inclusive para formulação de ofertas e lances verbais em
processos de licitação;
c) Cópia autenticada de Documento com foto que comprove a identidade do
procurador.
Os documentos de credenciamento deverão ser entregues à Comissão Permanente de
Licitações, dentro do envelope N.° 1 e não serão devolvidos, ficando retidos como parte
integrante do processo. Apenas o documento de identidade do representante, poderá ser
apresentado fora do envelope, sendo que este não ficará retido com o processo.
Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir no
procedimento licitatório e a responder em nome da representada por todos os atos e efeitos
previstos neste edital.
É vedada a representação de mais de uma empresa por uma mesma pessoa.
O não credenciamento de representante impedirá qualquer pessoa presente de se
manifestar e responder pela licitante, sem prejuízo do direito de oferecimento dos envelopes
de habilitação e proposta.
Fica assegurada às licitantes, a qualquer tempo, mediante juntada dos documentos
previstos neste item, a indicação ou substituição do seu representante junto ao processo.
6. CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 2 HABILITAÇÃO
6.1. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
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Para habilitação na presente licitação serão exigidas dos licitantes as documentações
constantes nos itens: habilitação jurídica, qualificação técnica e regularidade fiscal.
6.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no
órgão competente;
b) ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrado no
órgão competente, na hipótese de terem sido nomeados ou eleitos em separado.
6.1.2. REGULARIDADE FISCAL
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) emitido pelo site
da Receita Federal;
b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
c) prova de regularidade para com a fazenda federal, estadual e municipal do
domicílio ou sede do licitante, na forma da lei;
d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço, no cumprimento dos encargos instituídos por lei.
6.1.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNCA
a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por empresa de direito publico
ou privado, onde comprove que a empresa tenha executado serviços compatíveis,
em características e quantitativos com o objeto contratado.
b) Certificação da ABNT NBR, para cada item dos lotes;
c) Licença ambiental ou autorização ambiental de funcionamento do
empreendimento expedido pelo órgão competente da sede ou filial da licitante ou
do fabricante de móveis ou cadeiras, considerando-se que a licença deverá ter o
seu prazo de validade vigente.
d)apresentação de catálogos técnicos emitidos pelos fabricantes.
e) valor de seu capital social equivalente a 10% do valor máximo a ser contratado
previsto no Termo de Referência
6.1.3. DISPOSIÇÕES GERAIS
Toda a documentação apresentada deverá estar dentro do prazo de validade e em
nenhuma hipótese será permitida a apresentação de protocolos em substituição aos
documentos exigidos.
Os documentos deverão ser apresentados em fotocópias autenticadas por tabelião de
notas. O Pregoeiro e a equipe de Apoio não autenticarão documentos.
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7. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste edital, o pregoeiro dará início à reunião
desta licitação com o recebimento dos envelopes Nº 1 e 2.
Os envelopes também poderão ser encaminhados pelo correio, aos cuidados da Comissão
Permanente de Licitações, no endereço citado no preâmbulo. Neste caso o licitante se
responsabiliza pelo risco de atrasos e/ou extravios não cabendo ao SEBRAE/PI qualquer tipo
de responsabilidade pelos documentos.
O pregoeiro chamará à mesa os representantes legais das licitantes, para rubricarem os
envelopes nº 2, que ficarão retidos até sua abertura ou devolução, após encerramento
completo do processo.
8. DO PROCEDIMENTO DAS REUNIÕES
8.1 Os envelopes recebidos serão abertos pela Comissão Permanente de Licitações
observando-se o seguinte procedimento:
a) A primeira fase consistirá na abertura do envelope n° 01, contendo a Proposta de
Preço e Credenciamento, e na avaliação dos mesmos.
b) O credenciamento deverá ser conferido pela Comissão Permanente de Licitação CPL, que os rubricará juntamente com os representantes das licitantes, ficando a
disposição dos interessados para exame.
8.2 O critério de julgamento das propostas será objetivo, conforme os critérios estabelecidos
neste ato convocatório, sendo considerada vencedora a proposta que consignar ao final
da etapa de lances o MENOR PREÇO POR LOTE para execução dos serviços.
8.3 Os erros e omissões havidos nas cotações de preço serão de inteira responsabilidade do
proponente, não lhe cabendo, em caso de erro para menos, eximir-se da execução do
objeto.
8.4 Serão classificadas para a fase de lances verbais a proposta de menor preço e aquelas
que não excedam a 15% (quinze por cento) de seu valor.
8.5 Somente se não forem classificadas, três propostas na forma definida no item anterior, é
que será permitida a classificação das duas melhores propostas de preço subseqüentes,
sempre que atendam as demais condições definidas no instrumento convocatório.
8.6 A classificação de apenas duas propostas escritas de preço não inviabilizará a
realização da fase de lances verbais.
8.7 As propostas que, em razão dos critérios definidos nos itens anteriores, não integrarem a
lista de classificadas para a fase de lances verbais, serão consideradas desclassificadas do
certame.
8.8 Da desclassificação da proposta somente caberá pedido de reconsideração à própria
Comissão Permanente de Licitações, com a justificativa de suas razões, a ser apresentado,
de imediato, oralmente ou por escrito, na mesma sessão pública em que vier a ser proferida.
8.9 A Comissão Permanente de Licitações analisará e decidirá de imediato o pedido de
reconsideração, sendo-lhe facultado, para tanto, suspender a sessão pública.
5

8.10 Da decisão da Comissão Permanente de Licitações relativa ao pedido de
reconsideração não caberá recurso.
8.11 Realizada a classificação das propostas escritas pela Comissão Permanente de
Licitações, terá início a fase de apresentação de lances verbais, observando-se o seguinte:
8.12 O pregoeiro fará uma rodada de lances, convidando o autor da proposta escrita de
maior preço classificada a fazer o seu lance e, em seguida, os demais classificados na
ordem decrescente de preço;
8.13 Havendo lance, o pregoeiro realizará uma nova rodada, começando pelo autor que,
no momento, estiver com a proposta de maior preço, e, assim, sucessivamente, até que,
numa rodada completa, não haja mais lance e se obtenha, em definitivo, o menor preço;
8.14 Somente serão considerados os lances inferiores ao último menor preço obtido;
8.15 O licitante que não apresentar lance numa rodada não ficará impedido de participar
de nova rodada, caso ocorra;
8.16 Não havendo lances verbais na primeira rodada, serão consideradas as propostas
escritas de preço classificadas para esta fase.
8.17 O pregoeiro, após declarar encerrada a fase de lances verbais, ordenará os lances em
ordem crescente de preço.
8.18 Em todos os casos, será facultado ao pregoeiro negociar diretamente com as licitantes
em busca de preço menor.
8.19 O Pregoeiro, objetivando a otimização da etapa de lances verbais, poderá estabelecer
a cada rodada, valor mínimo de lance.
8.20 Se o licitante classificado em primeiro lugar for inabilitado, proceder-se-á a abertura do
envelope de habilitação do licitante classificado em segundo lugar. Caso não ocorra a
habilitação do licitante classificado em segundo lugar, o Pregoeiro prosseguirá na abertura
do Envelope “2” dos seguintes classificados, observando o mesmo procedimento deste item.
8.21 Encontrados os novos valores, a licitante vencedora deverá apresentar nova planilha
para apresentação dos preços finais revisados.
8.22 Caso haja problemas com a aproximação dos valores na planilha final, a licitante
deverá apresentar o menor valor possível em aproximação ao valor adjudicado.
8.23 A segunda fase consistirá na abertura do envelope n° 02, contendo a habilitação do
licitante vencedor.
9. DO RECURSO
9.1 Da decisão que declarar a licitante vencedora caberá recurso fundamentado, dirigido
à Diretoria Executiva do SEBRAE/PI, por intermédio da Comissão Permanente de
Licitações, por escrito e protocolado no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da
decisão.
9.2 A licitante que puder vir a ter sua situação efetivamente prejudicada em razão de
recurso interposto poderá sobre ele se manifestar no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contados da comunicação da interposição do recurso.
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9.3 O recurso terá efeito suspensivo.
9.4 Não será conhecido recurso interposto fora do prazo estabelecido.
9.5 Os recursos serão julgados pela Diretoria Executiva do SEBRAE/PI ou por quem esta
delegar competência, no prazo máximo de até 10(dez) dias úteis, contados da data
final para manifestação da licitante que puder ter sua situação efetivamente
prejudicada em razão de recurso interposto.
9.6 O provimento de recursos pela autoridade competente somente invalidará os atos
insuscetíveis de aproveitamento.
10. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO
10.1 O Pregoeiro e a Comissão Permanente de Licitações, após o encerramento da sessão,
se houver renúncia ao direito de recurso, ou após o julgamento do(s) mesmo(s), caso
sejam interpostos, ou após o decurso do prazo para interposição de recurso,
encaminharão os autos à Diretoria Executiva do SEBRAE/PI, para que concordando
com o pleito, homologue-o.
11. DA FORMALIZAÇÃO
11.1 As obrigações desta licitação serão formalizadas através de CONTRATO, conforme
minuta constante do ANEXO II. Para a assinatura do Contrato, a licitante vencedora
deverá comparecer ao escritório do SEBRAE/PI em até 5 (cinco) dias úteis, contados da
convocação. Não sendo assinado o contrato nos prazos estabelecidos acima, ficará a
licitante sujeita às penalidades previstas neste edital, podendo o SEBRAE/PI convocar as
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços
atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou cancelar a licitação. Para
convocação das licitantes remanescentes será realizada nova sessão do certame.
12. DAS PENALIDADES
12.1 A prática de ilícitos em quaisquer das fases do procedimento licitatório, implicará na
desclassificação da licitante e na aplicação das penalidades estipuladas em lei.
12.2 Até a assinatura do Contrato, a licitante vencedora poderá ser desclassificada, se o
SEBRAE/PI tomar conhecimento de fato, superveniente ou não, desabonador à sua
habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira e
qualificação técnica, não apreciado pela Comissão Permanente de Licitações.
12.3 A desclassificação em razão do previsto nos itens 12.1 e 12.2 implicará na suspensão
do direito de licitar ou contratar com o Sistema SEBRAE, por prazo não superior a dois
anos.
12.4 A desistência formulada por qualquer das licitantes, após a abertura das propostas,
sujeitará a desistente ao pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) do
valor estimado da licitação.
12.5 Após a fase de julgamento das propostas, não caberá desistência.
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12.6 A recusa injustificada em assinar o Contrato, dentro do prazo fixado, caracterizará o
descumprimento total da obrigação assumida e poderá acarretar ao licitante as
seguintes penalidades:
12.7 Perda do direito à contratação;
12.8

Multa de 10% sobre o valor da proposta escrita;

12.9 Suspensão do direito de licitar ou contratar com o Sistema SEBRAE, por prazo não
superior a dois anos.
12.10 As licitantes remanescentes convocadas que se recusarem a assinar o contrato não
incorrerão nas sanções previstas neste edital
12.11 Para aplicação das penalidades aqui previstas, a licitante será notificada para
apresentação de sua defesa, no prazo de cinco dias úteis, contados da notificação.
13. DA PARTICIPAÇÃO DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
13.1 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que desejarem obter benefícios da Lei
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e fizerem jus aos benefícios,
deverão apresentar, anexada a proposta, a declaração constante do Anexo IV.
13.2 As M.E./E.P.P não estão desobrigadas da apresentação de nenhum documento de
habilitação fiscal constante deste edital. Entretanto, qualquer irregularidade
documental, referente exclusivamente à regularidade fiscal, poderá ser corrigida no
prazo de até 02 (dois) dias úteis, que poderão ser prorrogados, por mais 2 (dois) dias
úteis, contados do ato de declaração da vencedora do certame, sob pena da
perda do direito à contratação, sem prejuízo da possível aplicação da penalidade
consistente na suspensão do direito de licitar ou contratar com o Sistema SEBRAE pelo
prazo de até 02 (dois) anos.
13.3 Ausência de documento no envelope de habilitação caracterizará irregularidade
documental, fato que acarretará na imediata inabilitação da licitante.
13.4 Ocorrendo qualquer das hipóteses anteriores, poderá o Órgão de Julgamento
convocar as licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, ou, ainda,
revogar a licitação.
13.5 Para assegurar a aplicação do disposto no subitem anterior, o Órgão de Julgamento
poderá reter os envelopes contendo os documentos de habilitação dos licitantes até
que a contratação se efetive.
13.6 Na presente licitação, será assegurado, como critério de desempate, preferência de
contratação para as M.E./E.P.P.
13.7 Entende-se por empate a situação em que as propostas apresentadas pela M.E./E.P.P
sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço.
13.8 Neste caso, a M.E./E.P.P mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame. Para tanto, o representante
credenciado da M.E./E.P.P será convidado, pela CPL, a fazê-lo no prazo máximo de 05
(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
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13.9 Ocorrendo a preclusão prevista do subitem anterior, o Presidente da CPL convocará
os licitantes remanescentes que porventura se enquadrarem na hipótese de empate
aqui prevista, observada a ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito.
13.10 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas M.E./E.P.P que se encontrem
dentro do percentual de empate ora tratado, será feito sorteio público entre elas para
que seja identificada aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. O
disposto nos subitens anteriores, acerca do empate e seus critérios para desempate,
somente se processará quando a licitante do menor valor não for M.E./E.P.P.
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 O SEBRAE/PI não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade de cópias deste
edital obtidas através de terceiros.
14.2 Ao SEBRAE/PI fica reservado o direito de adiar ou suspender os procedimentos
licitatórios, dando conhecimento aos interessados.
14.3 O SEBRAE/PI poderá, até o momento da assinatura do Contrato, cancelar a licitação ou
desistir da contratação do objeto proposto, no seu todo ou em parte, desde que
justificado, sem que caiba qualquer direito de indenização às licitantes.
14.4 Todos os envelopes não abertos pela Comissão Permanente de Licitações serão
devolvidos às licitantes, mediante recibo, após concluído todo o processo licitatório.
14.5 É facultada à Comissão Permanente de Licitações do SEBRAE/PI ou à autoridade
superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo, caso em que poderão ser
suspensos os procedimentos licitatórios até a realização da diligência, vedada a
inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar
originariamente da documentação para habilitação e proposta.
14.6 A Comissão Permanente de Licitações poderá solicitar parecer de técnicos
pertencentes ao quadro de pessoal do SEBRAE/PI ou, ainda, de pessoas físicas ou
jurídicas estranhas a ele, para orientar suas decisões.
14.7 O foro de Teresina, Estado do Piauí, é competente para conhecer e julgar as questões
decorrentes da presente licitação.
14.8 Integram e complementam este edital os seguintes anexos:
I – TERMO DE REFERÊNCIA
II – MINUTA DE CONTRATO
III – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
IV – TERMO DE DECLARAÇÃO
V – DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.
VI – RECIBO
VII – DADOS PARA POSSÍVEL ELABORAÇÃO DE CONTRATO.
Teresina, 13 de fevereiro de 2016
RAFAEL FERNANDES MACHADO DE OLIVEIRA
Pregoeiro do SEBRAE/PI
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PROCESSO CPL SEBRAE/PI Nº 04/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 – SEBRAE/PI
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

1. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
1.1. ORIGEM
UNIDADE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
1.2. GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP)
ANTÔNIO DE PÁDUA EVELIM RODRIGUES
1.3. FISCAL DO CONTRATO
As contratações serão fiscalizadas pelo empregado do SEBRAE/PI que vier a
efetuar a formalização da demanda. O empregado será o Responsável pela
Contratação.
2. OBJETO
Registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de
mobiliários para os prédios do SEBRAE/PI.
3. OBJETIVO
Manter o SEBRAE/PI apto a promover contratações de mobiliário com as
predisposições do Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE,
Resolução CDN Nº 168/2008.
4. REFERÊNCIAS NORMATIVAS
Na formulação deste termo de referência, foram utilizados referências dos seguintes
normativos:
a) Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE – Resolução CDN
Nº 213 de 18 de maio de 2011;
b) Resolução CDN 168/2008 – Normas e Procedimentos relativos ao Registro de
preços no âmbito do Sistema SEBRAE.
5. JUSTIFICATIVA
Trata-se de intenção de contratação de uma empresa através de Ata de Registro
de Preço para compra eventual de mobiliário diversos, para atender a
necessidade do Centro de Treinamento do SEBRAE/PI, bem como a reposição de
mobiliário que apresentem defeitos por desgaste, quando a sua recuperação não
é viável financeiramente sendo mais vantajoso pro SEBRAE/PI adquirir novos
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mobiliários, bem como, para evitar compra parcelada e para obter um ganho de
tempo evitando a falta de mobiliário para atender futuras demandas não
previstas no ano de 2016/2017.
Por tratar-se de material de entrega parcelada e aquisições freqüentes, bem
como não se ter como precisar o quantitativo exato necessário para suprir as
demandas de mobiliário, é mais vantajoso para o SEBRAE/PI registrar o preço para
compra de mobiliário, evitando a demora da compra direta.
5.1. Da modalidade de licitação
Destacamos ainda que a opção pelo registro de preços faz-se em função da
imprevisibilidade das demandas. Essa imprevisibilidade dá-se tanto em função de
não podermos mensurar quantos dos mobiliários far-se-ão necessárias para todos
os edifícios do SEBRAE/PI.
5.2. Do registro de preços
Nos termos do Artigo 33 do Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema
SEBRAE estão previstas ás hipóteses que permitem a utilização do registro de
preços:
Art. 33. O registro de preço, sempre precedido de concorrência ou
de pregão, poderá ser utilizado nas seguintes hipóteses:
I – quando for mais conveniente que a aquisição demande entrega
ou fornecimento parcelado;
II – quando, pelas características do bem ou do serviço, houver
necessidade de aquisições freqüentes;
III – quando não for possível estabelecer, previamente, o quantitativo
exato para o atendimento das necessidades.
6. DEFINIÇÕES
Para efeito deste termo de referencia e sua respectiva licitação e execução serão
consideradas as seguintes definições:
6.1. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP): Instrumento que formaliza os preços e
condições mínimas para a prestação dos serviços.
6.2. CONTRATANTE: SEBRAE/PI;
6.3. CONTRATADA: licitante vencedora do certame licitatório que tenham assinado a
Ata de Registro de preços, a quem será adjudicado o objeto desta licitação,
após a assinatura dos respectivos contratos;
6.4. GESTOR DA ARP: empregado do SEBRAE/PI designado formalmente para
representar a CONTRATANTE, responsável pela fiscalização dos serviços.
6.5. PREPOSTO: pessoa indicada pelo Representante Legal da Licitante contratada
para manter contato com a fiscalização do SEBRAE/PI;
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7. RECURSOS
Os recursos financeiros para pagamento das despesas serão provenientes:
Do Orçamento anual de 2017 do SEBRAE/PI, sendo rateado nas ações e projetos que
forem se dando sua contratação.
8. VIGÊNCIA DOS INSTRUMENTOS
A vigência do registro de preço está limitada a 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogada, no máximo, por igual período, desde que pesquisa de mercado
demonstre que o preço se mantém vantajoso, conforme faculta o Artigo 34 do
Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE.
8.1. Os contratos e/ou instrumentos similares gerados a partir da Ata de Registro de
Preços terão suas vigências atreladas EXCLUSIVAMENTE á cada contratação,
vedada sua prorrogação.
9. DA PROPOSTA DE PREÇOS PARA A LICITAÇÃO
A proposta de preços para a licitação deverá ser elaborada contendo
obrigatoriamente os preços dispostos conforme modelo constante do Anexo I –
Modelo de Proposta de Preços.
9.1.

A Proposta de Preço deverá ser apresentada, nas condições solicitadas neste
Termo de Referência, em 01 (uma) via datilografada ou impressa, sem emendas
ou rasuras, em papel timbrado da licitante, com todas as folhas rubricadas e
assinadas nos respectivos locais pelo seu representante legal, devendo ser válida
pelo período de 60 (sessenta) dias, contado da data de sua apresentação no
presente processo licitatório.

9.2.

Os preços ofertados deverão ser cotados com apenas duas casas decimais e
estar inclusos todos os tributos e encargos (inclusive trabalhista, quando for o
caso) incidentes, bem como transporte, devidos e de responsabilidade da
licitante participante da licitação.

9.3.

No caso de participação de microempresa ou empresa de pequeno porte no
certame licitatório em tela, com intuito de beneficiar-se com o postulado na Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto
Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, deverá ser
apresentada, junto a proposta de preços, a Declaração de Enquadramento de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme modelo constante do
Anexo III: Modelo de Declaração ME/EPP.

9.4.

A proposta deverá possuir DECLARAÇÃO EXPRESSA de que a empresa possui
capacidade de atendimento e ACEITARÁ ATENDER as demandas em todos os
pontos do Território do Estado do Piauí, aonde o SEBRAE/PI vier a demandar
serviços porém deverão ser entregues na cidade de Teresina, no local
determinado pelo SEBRAE/PI
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10. FORMALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÕES
Nos termos da Resolução CDN 168/2008, as contratações oriundas do Registro de
Preços serão formalizadas através de Contrato, Autorização de compras ou outro
instrumento similar.
Art. 10 A contratação com os fornecedores registrados, após a
indicação da unidade gerenciadora do registro de preço, será
formalizada pela unidade interessada, por intermédio de instrumento
contratual, autorização de compra ou outro instrumento similar.
10.1. Será aceito como “instrumento similar” a autorização de membro da
DIRETORIA.
10.1.1. Homologado o procedimento licitatório, o licitante que ofertou o preço a
ser registrado será convocado para assinar a Ata de Registro de Preços.
10.2. Caso o licitante detentor do menor preço registrado não tenha condições de
atender toda a demanda solicitada, o Sistema SEBRAE poderá contratar com
outra empresa constante na Ata,
desde que respeitada a ordem de
classificação.
10.3.

O licitante deixará de ter o seu preço registrado quando:

I – descumprir as condições assumidas no instrumento por ele assinado;
II – não aceitar reduzir o preço registrado, quando se tornar superior ao
praticado pelo mercado;
III – quando, justificadamente, não for mais do interesse do SEBRAE/PI.
11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Para pagamento dos serviços as condições deverão ser negociadas em cada
contratação, sempre respeitando as premissas básicas abaixo:
a) Não serão permitidos adiantamentos;
b) O pagamento só será realizado após a conclusão dos serviços, com a devida
finalização das ações no Sistema GED.
12. HABILITAÇÃO A SER EXIGIDA
Para participação na licitação será exigida as seguintes habilitações:
a) Habilitação Jurídica
a.1) Cédula de identidade;
a.2) Prova de registro, no órgão competente, no caso de empresário individual;
a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no
órgão competente;
a.4) Ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrado
no órgão competente, na hipótese de terem sido nomeados ou eleitos em separado,
sem prejuízo da apresentação dos demais documentos exigidos na alínea “c”
anterior.
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b) Qualificação Técnica:
b.1) Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por empresa de direito publico
ou privado, onde comprove que a empresa tenha executado serviços compatíveis,
em características e quantitativos com o objeto contratado.
b.2) Certificação da ABNT NBR, para cada item dos lotes;
b.3) Licença ambiental ou autorização ambiental de funcionamento do
empreendimento expedido pelo órgão competente da sede ou filial da licitante ou
do fabricante de móveis ou cadeiras, considerando-se que a licença deverá ter o
seu prazo de validade vigente.
b.5) Apresentação de catálogos técnicos emitidos pelos fabricantes.
b.6)valor de seu capital social equivalente a 10% do valor máximo a ser contratado
previsto no Termo de Referência
13. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
a) Certificar-se, com a necessária antecedência de todas as especificações e
fatores relacionados com o objeto da licitação, de forma a garantir a
prestação de serviço, não sendo levada em consideração qualquer
argumentação posterior, proveniente do desconhecimento dessas
condições;
b) Desenvolver e executar, na sua integridade, os serviços solicitados, objeto
deste instrumento convocatório;
c) Não assumir quaisquer despesas em nome e/ou por conta do SEBRAE/PI, sem
expressa autorização;
d) Responsabilizar-se pelos danos causados ao SEBRAE/PI ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento
do SEBRAE/PI;
e) Responsabilizar-se pela prestação dos serviços, independente da ação ou
omissão da fiscalização;
f) Responsabilizar-se pelos atos de seus funcionários durante toda vigência deste
contrato, ressarcindo de imediato o SEBRAE/PI ou a terceiros os prejuízos
causados pelos mesmos;
g) Dar garantia de 05 (cinco) anos para os produtos a serem adquiridos.
14. RESPONSABILIDADE DO SEBRAE/PI
a) Prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objeto do contrato que
venham ser solicitadas pela operadora.
b) Acompanhar a prestação dos serviços e execução do contrato por meio de
empregado a ser designado como Gestor do contrato, aplicando as sanções
administrativas quando cabíveis.
c) Efetuar o pagamento dos serviços de acordo com as condições contratuais.
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d) A fiscalização exercida pelo SEBRAE/PI não excluirá ou reduzirá a responsabilidade
da CONTRATADA pela completa e perfeita execução dos serviços.
15. ANEXOS
a) ANEXO I: ATR-01 ANEXO I: PLANILHA PARA APRESENTAÇÃO DE PREÇOS E
ESPECIFICAÇÕES
16. PLANILHA DE ESTIMATIVA DE GASTOS
Os preços estimados para a contratação é de até R$ 1.410.050,00 (um milhão
quatrocentos e dez mil e cinqüenta reais), sendo separados:
Lote 1 – R$ 598.150,00
Lote 2 – R$ 542.900,00
Lote 3 –R$ 260.000,00
16.1. Anexamos a este termo cotação de preços conforme Anexo II – Formulário de
Apuração de cotação de preços
Teresina, 09 de janeiro de 2017.
Antonio de Pádua Evelim Rodrigues
Gerente da Unidade de Gestão Administrativa
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ANEXO A DO TERMO DE REFERÊNCIA: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO MATÉRIAS A SEREM
COMPRADOS
LOTE 1 – CADEIRAS
ITEM

01

02

DESCRIÇÃO
Apoio de cabeça para cadeira Largura: 0,25 m;
altura: 0,14m com estrutura injetada em Nylon de alta
resistência à fadiga e impactos, com acabamentos e
sistema de regulagem de altura injetados no mesmo
material, com espuma de poliuretano injetado e
revestimento com tecido 100% poliéster. Sistema de
regulagem de altura do apoio de cabeça através de
sistema catraca deslizante e de profundidade com
sistema giratório. Apoio composto por duas hastes
injetadas no mesmo material para ser utilizada como
porta - casacos ou porta-cabide (Referente ao item
02).
Cadeira giratória, espaldar alto com revestimento em
tela. Largura assento (s/ braços): 0,49 m;
profundidade do assento: 0,51 m; altura assento
(curso): 0,45 à 0,56 m; altura do encosto: 0,53 m;
largura encosto: 0,47 m Encosto alto, com estrutura
injetada em Nylon de alta resistência à fadiga e
impactos, com revestido em tela, e apoio lombar
móvel ajustável conforme usuário, injetado em
espuma de poliuretano semi-rígida, na parte posterior
do encosto. Sistema de união do encosto com
assento fixo, através de estrutura injetada em Nylon
de alta resistência à fadiga e impactos. Assento com
espuma anatômica em poliuretano injetado, de 60
mm de espessura, densidade D55, e concha interna
de compensado multilaminado de 14 mm de
espessura com borda frontal ligeiramente curvada no
assento. Revestido com tecido sintético, carenagem
em polipropileno injetado de alta resistência a
impactos e abrasão com bordas arredondadas para
proteção do estofado e. Mecanismo de reclinação
através de sistema sincronizado na relação 2:1
composto por corpo em alumínio injetado, com
tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por
fosfatização e pintura eletrostática na cor preta.
Sistema de reclinação com eixo horizontal e
travamento do conjunto estofado em três posições e
sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico.
Sistema de regulagem de pressão da mola do sistema
de reclinação com manípulo de empunhadura
injetado
em
polipropileno,
alavancas
de
acionamento do mecanismo e sistema pneumático
independentes, em aço de 8 mm de diâmetro, com
manípulo injetado em polipropileno. Coluna a gás
confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura
epóxi a pó, e com conificação 1º26’ na parte inferior
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03

para encaixe na base giratória. Haste central
pressurizada,
que
propicia
suavidade
de
amortecimento sem o uso de molas, curso de
regulagem de 80 mm, confeccionada em aço SAE
1045 e com conificação tipo Morse (1º26’) na parte
superior para encaixe no suporte de fixação do
assento da cadeira. Bucha guia interna em POM,
copolímero composto de alta dureza e rigidez e
excelentes propriedades deslizantes. Resistência a
esforços de pressão de até 300N. Apoia-braço em
formato de “T” com sistema de regulagem de altura
deslizante através de botão lateral com 7 posições
pré-definidas, sistema de fixação ao assento através
de estrutura injetada em nylon poliamida 6.6 na cor
preta, com corpo injetado em termoplásticos de alta
resistência estrutural e á abrasão, apoia braços
superior injetado em poliuretano. Base giratória
injetada em Nylon poliamida 6.6 na cor preta e 5
hastes equidistantes a 72° e raio de 325mm,
reforçadas com aletas estruturais para aumentar a
resistência a cargas estáticas aplicadas, encaixe do
pistão de regulagem de altura da cadeira através do
sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro em
Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma
banda de rodagem em poliuretano. 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.
Cadeira fixa, espaldar alto com revestimento em tela.
Largura assento (s/ braços): 0,49 m; profundidade do
assento: 0,51 m; altura assento: 0,54 m; altura do
encosto: 0,51 m; largura encosto: 0,47 m Encosto alto,
com estrutura injetada em Nylon de alta resistência à
fadiga e impactos, com revestido em tela, e apoio
lombar móvel ajustável, injetado em espuma de
poliuretano semi-rígida, na parte posterior do encosto.
Sistema de união do encosto com assento fixo,
através de estrutura injetada em Nylon de alta
resistência à fadiga e impactos,. Assento com
espuma anatômica em poliuretano injetado, de 60
mm de espessura, densidade D55, e concha interna
de compensado multilaminado de 14 mm de
espessura com borda frontal ligeiramente curvada no
assento. Revestido com tecido sintético, carenagem
em polipropileno injetado de alta resistência a
impactos e abrasão com bordas arredondadas para
proteção do estofado. Apoia-braço em formato de
“T” com sistema de regulagem de altura deslizante
através de botão lateral com 7 posições prédefinidas, sistema de fixação ao assento através de
estrutura injetada em nylon poliamida 6.6 na cor
preta, com corpo injetado em termoplásticos de alta
resistência estrutural e á abrasão, apoia braços
superior
injetado
em
poliuretano.Base
com
travamento posterior através de tubo de aço SAE
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pintura epóxi na cor preta. Sapatas injetadas em
polipropileno.
Cadeira giratória, espaldar baixo em tecido tipo tela
Largura assento (s/ braços): 0,47 m; profundidade do
assento: 0,44 m; altura assento (curso): 0,42 à 0,51 m;
altura do encosto: 0,39 m; largura encosto: 0,43 m
Encosto baixo com estrutura injetada em Nylon, com
acabamentos injetados no mesmo material, revestido
com tecido tipo tela. Sistema de união do encosto
com assento, através de estrutura injetada em Nylon
de alta resistência à fadiga e impactos. Sem opções
de regulagens. Assento com concha de madeira
laminada com 13 mm de espessura, com espuma
laminadas de poliuretano de 40mm de espessura,
com densidade D30, colada sobre a concha, com
borda frontal ligeiramente curvada. Revestimento em
tecido sintético 100% poliéster. Mecanismo de
reclinação da cadeira com regulagem de tensão por
meio de mola helicoidal e manípulo injetado em
polipropileno, fixada ao assento através de chapa de
aço estampada SAE 1020 ¼1/4” x 3” pol. de espessura
e porcas de garra estampadas em aço carbono
galvanizado e parafuso M6. Mancal estampado em
aço SAE 1020 com tratamento superficial antioxidante
e acabamento em pintura epóxi, com encaixe para o
pistão de regulagem de altura com sistema de cone
Morse (1’26”). Regulagens de altura da cadeira em
indefinidas posições, através de coluna a gás com
mm, encaixe
cônico de precisão tipo “Cone Morse” (ângulo de
1°26’16”) entre as hastes, com acionador pneumático
central de regulagem de altura classe 3 (mínimo)
segundo DIN 4550. Regulagem de reclinação em 2
posições, comandadas por uma única alavanca,
localizada abaixo do assento e produzida em barra
de aço redonda de 8 mm de diâmetro e manípulo de
empunhadura injetado em polipropileno. Base
giratória injetada em Poliamida 6 com carga de fibra
de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes,
reforçadas com aletas estruturais para aumentar a
resistência à cargas estáticas aplicadas sobre o
assento. Encaixe do pistão de regulagem de altura da
cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios
de duplo giro, corpo e rodas com Ø 60 mm, 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. Braços com corpo e
apóia-braço totalmente injetados em termoplásticos
de alta resistência estrutural e à abrasão, e 6 opções
de regulagem de altura, com botão de acionamento
tipo “gangorra” localizado abaixo do apóia-braço.
Cadeira fixa, espaldar médio em tecido. Largura
assento (s/ braços): 0,47 m; profundidade do assento:
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0,51 m; altura assento: 0,48 m; altura do encosto: 0,44
m; largura encosto: 0,41 m. Encosto de espaldar
médio com espuma anatômica em poliuretano
injetado, de 40 mm de espessura, densidade D55,
indeformável, ignífuga, revestida com tecido sintético,
de alta resistência a impactos, concha interna em
polipropileno injetado, 100% reciclável e carenagem
texturizada em polipropileno injetado de alta
resistência a impactos.
Assento com espuma anatômica em poliuretano
injetado, de 40 mm de espessura, densidade D55,
indeformável, ignífuga, e concha interna de
compensado multilaminado de 13 mm de espessura
com borda frontal ligeiramente curvada no assento
para não obstruir a circulação sanguínea. Revestido
com tecido sintético de alta resistência, carenagem
texturizada em polipropileno injetado de alta
resistência a impactos e abrasão com bordas
arredondadas para proteção do estofado e 100%
reciclável. Estrutura metálica, do tipo balancim, com
laterais em tubo de aço SAE 1020 Ø 25,4 x 2,25 mm
unido por solda a chapa de aço SAE 1.1/2” x 1/8” x
120 mm. Travamento posterior através de tubo de
aço SAE 1020 Ø 12,7 x 1,5 mm e frontal através de
tubo de aço SAE 1020 Ø 25,4 x 2,25 mm com
acabamento em pintura epóxi na cor preta. Sapatas
injetadas em polipropileno. Suporte de união do
assento ao encosto em aço estampado SAE 1020 1/4”
x 3”, com acabamento em pintura epóxi preta.
Apoia-braço em formato de “T” com sistema de
regulagem de altura deslizante através de botão
lateral com 7 posições pré-definidas, sistema de
fixação ao assento através de estrutura injetada em
nylon poliamida 6.6 na cor preta, com corpo injetado
em termoplásticos de alta resistência estrutural e á
abrasão, apoia braços superior injetado em
poliuretano.
Cadeira giratória, espaldar médio em tecido Largura
assento (s/ braços): 0,47 m; profundidade do assento:
0,51 m; altura assento (curso): 0,45 à 0,55 m; altura do
encosto: 0,44 m; largura encosto: 0,41 m. Encosto de
espaldar médio com espuma anatômica em
poliuretano injetado, de 40 mm de espessura,
densidade D55, indeformável, ignífuga, revestida com
tecido sintético, de alta resistência a impactos,
concha interna em polipropileno injetado, 100%
reciclável e carenagem texturizada em polipropileno
injetado de alta resistência a impactos. Reforço
metálico estrutural para o encosto, estampada em
chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura,
estrutura de união do encosto com assento com
regulagem de altura por catraca que permite a
regulagem da altura do encosto em 8 posições prédefinidas, em lâmina de aço SAE 1020 1/4” x 3", e
ambos com acabamento em pintura epóxi na cor
preta. Assento com espuma anatômica em
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poliuretano injetado, de 40 mm de espessura,
densidade D55, indeformável, ignífuga, e concha
interna de compensado multilaminado de 13 mm de
espessura com borda frontal ligeiramente curvada no
assento para não obstruir a circulação sanguínea.
Revestido com tecido sintético de alta resistência,
carenagem texturizada em polipropileno injetado de
alta resistência a impactos e abrasão com bordas
arredondadas para proteção do estofado e 100%
reciclável. Mecanismo de reclinação através de
sistema sincronizado na relação 2:1 composto de
placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm
de espessura, para fixação do assento, e corpo em
alumínio injetado, com pintura eletrostática na cor
preta. Sistema de reclinação com eixo horizontal e
travamento do conjunto estofado em cinco posições
e sistema de liberação do mecanismo tipo
antipânico. Regulagem de pressão da mola do
sistema
de
reclinação
com
manípulo
de
empunhadura,
injetada
em
polipropileno,
e
alavancas de acionamento do mecanismo e sistema
pneumático independentes, em aço de 8 mm de
diâmetro, com manípulo injetado em polipropileno,
com pistão pressurizado Classe 4, que oferece
resistência à esforços de até 300 N e propicia
suavidade de amortecimento sem o uso de molas,
curso de regulagem de 100 mm, confeccionado em
aço SAE 1045 e com conificação tipo Morse (1°26’) na
parte superior para encaixe no suporte de fixação do
assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli
Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e
rigidez com deslizamento. Resistência a esforços de
pressão de até 300 N. Base giratória injetada em
Nylon poliamida 6.6 na cor preta e 5 hastes
equidistantes a 72° e raio de 325 mm, reforçadas com
aletas estruturais para aumentar a resistência a
cargas estáticas aplicadas, encaixe do pistão de
regulagem de altura da cadeira através do sistema
de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100%
em Nylon 6.6 com rodas Ø 65 mm, composto por uma
banda de rodagem em poliuretano. Eixo central
usinado em aço SAE 1006 e haste estampada e
laminada a frio em aço SAE 1006 (zincado branco),
apoiado em pista de esfera de rolamento de aço SAE
1020 cementado, fixados a base através de anel de
pressão produzido em aço SAE 1070. . Apoia-braço
em formato de “T” com sistema de regulagem de
altura deslizante através de botão lateral com 7
posições pré-definidas, sistema de fixação ao assento
através de estrutura injetada em nylon poliamida 6.6
na cor preta, com corpo injetado em termoplásticos
de alta resistência estrutural e á abrasão, apoia
braços superior injetado em poliuretano.
Cadeira 4 pés, fixa, espaldar baixo em tecido,
empilhável Largura assento: 0,48 m; profundidade do
assento: 0,44 m; altura assento: 0,44 m; altura total:
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0,84 m; largura encosto: 0,48 m. Encosto em concha
de compensado multilaminado de 8,5 mm de
espessura, de alta resistência com espuma laminada
em poliuretano de espessura 30 mm, densidade D26
em formato ergonômico, revestimento em tecido
sintético de alta resistência à tração, rasgamento,
esgarçamento, solidez à luz e não reagente à
manchas,
capa
do
encosto
injetada
em
termoplástico de alta resistência a impactos e
abrasão, 100% reciclável. Assento em concha de
compensado multilaminado de 8,5 mm de espessura,
de alta resistência e espuma laminada em
poliuretano de espessura 32 mm e densidade D33 de
forma côncava na parte superior para acomodar o
usuário confortavelmente por mais tempo e com
borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir
a circulação sangüínea. Revestimento em tecido
sintético de alta resistência à tração, rasgamento,
esgarçamento, solidez à luz e não reagente à
manchas. Estrutura metálica em tubo de aço oblongo
SAE 1020 16x30x1,5mm, com tratamento anti-corrosivo
por fosfatização, pintada em pintura epóxi na cor
preta. Terminais dos tubos com ponteiras injetadas em
polietileno de alta resistência a abrasão. Travessas
com o mesmo acabamento da estrutura. Assento e
encosto unidos por meio de duas estruturas
eqüidistantes do centro feitas de tubo de aço
oblongo SAE 1020 16x30x1,5mm. Catálogos técnicos
emitidos pelo fabricante. Apresentar certificado
abntnbriso 14020:2002 e abntnbriso 14024:2004.
VALOR TOTAL LOTE 1
LOTE 02 – MOBILIÁRIO
ITEM

01

DESCRIÇÃO
Armário extra alto com portas:
Armário fechado com medidas 800x472x2107 mm,
composto de laterais, fundo, base, uma prateleira
fixa, quatro prateleiras moveis, portas e tampo.
Tampo; confeccionado em fibra de madeira
aglomerada (MDP) com 25 mm de espessura, possui
bordas protegidas por fita borda em poli cloreto de
vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura na
mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em
todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5 mm,
coladas a quente por meio do processo HOLT MELT;
Possui fixado em seu lado inferior um pino de aço
inoxidável para o travamento da fechadura.
Portas dobradiças 100°; duas portas de abrir em fibra
de madeira aglomerada (MDP) com 18 mm de
espessura. Acabamento em ambas as faces com
laminado melamínico de baixa pressão (BP).
Encabeçamento nos topos com fita borda em poli
cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,0mm de
21
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VALOR
UNIT R$

VALOR
EM R$

espessura com alta resistência a impactos. Dotadas
de quatro dobradiças clip com amortecedor cada
porta, caneco de 35 mm, com sistema de
fechamento pneumático, abertura de 100º, cobertura
para o caneco e calço, produzida em aço polido,
fechamento suave sem ruído, proporcionado pelo
pistão pneumático instalado no corpo da dobradiça,
controlando a força de fechamento e a resistência
na abertura, basta uma leve pressão dos dedos e a
dobradiça está encaixada. Um encaixe perfeito, sem
perda de tempo. Há um “clic” no momento em que o
braço da dobradiça se encaixa no calço. Caso haja
a necessidade de remover a porta, a dobradiça é
desencaixada, pressionando-se a trava, com sistema
de alojamento interno na madeira para melhor
acabamento ao móvel e para gerar maior espaço
interno do mesmo, fixadas por parafusos auto
atarraxantes, de cabeça panela medindo 16x4,5 mm.
Sistema de travamento com dois batentes interno na
porta esquerda em chapa de aço 44x32x1,2 mm,
cromado sem arestas cortantes e arredondadas,
fixados através de parafusos cortantes tipo chipboard
para madeira, com fechadura frontal em aço
cromado com diâmetro de 19 mm, dotado de molas
e pinos em latão, possui lingueta de aço com
mecanismo que permite o giro da haste em alumínio
no eixo vertical na parte superior, fixado por meio de
parafusos auto atarraxantes de cabeça chata
medindo 14x3,5 mm possui haste em alumínio
extrudado com formato plano convexo com
diâmetro de 6 mm, Numa das extremidades da haste
contém um acessório de travamento com formato de
gancho em sentido perpendicular à haste, com
buchas em plástico de engenharia poliamida fixados
por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça
chata medindo 25x3,5 mm, travamento simultâneo
das portas, com chave escamoteável para adaptarse ao móvel caso não seja retirada e minimizar
choques acidentais ao usuário, com capa plástica
externa de proteção em polietileno injetado, puxador
alça medindo aproximadamente 150 mm, com
furação 128 mm em zamak cromo acetinado, fixado
com parafusos M4x25 mm. Armários, emitido por
organismo certificador de produto acreditado pelo
INMETRO
Prateleiras; em fibra de madeira aglomerada (MDP)
com 18 mm de espessura. Acabamento em ambas as
faces com laminado melamínico de baixa pressão
(BP). Encabeçamento nos topos com fita borda em
poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 0,45mm
de espessura, prateleira fixa nas laterais do armário
por quatro parafusos aço 6,7 DU 251e quatro
dispositivos VB 35M/16 preto embutidos na face
inferior da prateleira. Prateleiras reguláveis apoiadas
em pinos de aço inoxidável fixos nas laterais, com
cavidades na face inferior para dar melhor apoio
22

sobre os pinos.
Laterais, base e fundo; em fibra de madeira
aglomerada (MDP) com 18 mm de espessura.
Acabamento em ambas as faces com laminado
melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento
nos topos com fita borda em poli cloreto de vinil
(Polyvinyl chloride) com 0,45mm de espessura, No
sentido longitudinal, das laterais, contém duas fileiras
de furos com diâmetro de 5 mm, distanciados entre si
64 mm, possibilitando o ajuste da prateleira regulável
a cada 64 mm; Base do armário possui furação para
quatro niveladoras de piso na cor preto em duas
peças, uma com diâmetro de 45 mm, embutidas na
face inferior da base com rosca e uma peça com
diâmetro de 28 mm e altura de 20 mm, ajuste de no
mínimo 15 mm por meio de parafuso de aço zincado
e rosca padrão 5/16”, em polipropileno injetado, com
regulagem interna e externa através de rosca 5/16.
Sistema de montagem através de conjunto minifix,
composto de parafuso e tambor injetado em zamak,
e tampa injetada em material termoplástico
Armários, emitido por organismo certificador de
produto acreditado pelo INMETRO.
Armário alto com portas:

02

Armário fechado com medidas 800x472x1607 mm,
composto de laterais, fundo, base, uma prateleira
fixa, duas prateleiras moveis, portas e tampo.
Tampo; confeccionado em fibra de madeira
aglomerada (MDP) com 25 mm de espessura, possui
bordas protegidas por fita borda em poli cloreto de
vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura na
mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em
todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5 mm,
coladas a quente por meio do processo HOLT MELT;
Possui fixado em seu lado inferior um pino de aço
inoxidável para o travamento da fechadura.
Portas dobradiças 100°; duas portas de abrir em fibra
de madeira aglomerada (MDP) com 18 mm de
espessura. Acabamento em ambas as faces com
laminado melamínico de baixa pressão (BP).
Encabeçamento nos topos com fita borda em poli
cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,0mm de
espessura com alta resistência a impactos. Dotadas
de três dobradiças clip com amortecedor cada
porta, caneco de 35 mm, com sistema de
fechamento pneumático, abertura de 100º, cobertura
para o caneco e calço, produzida em aço polido,
fechamento suave sem ruído, proporcionado pelo
pistão pneumático instalado no corpo da dobradiça,
controlando a força de fechamento e a resistência
na abertura, basta uma leve pressão dos dedos e a
dobradiça está encaixada. Um encaixe perfeito, sem
perda de tempo. Há um “clic” no momento em que o
braço da dobradiça se encaixa no calço. Caso haja
a necessidade de remover a porta, a dobradiça é
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desencaixada, pressionando-se a trava, com sistema
de alojamento interno na madeira para melhor
acabamento ao móvel e para gerar maior espaço
interno do mesmo, fixadas por parafusos auto
atarraxantes, de cabeça panela medindo 16x4,5 mm.
Sistema de travamento com dois batentes interno na
porta esquerda em chapa de aço 44x32x1,2 mm,
cromado sem arestas cortantes e arredondadas,
fixados através de parafusos cortantes tipo chipboard
para madeira, com fechadura frontal em aço
cromado com diâmetro de 19 mm, dotado de molas
e pinos em latão, possui lingueta de aço com
mecanismo que permite o giro da haste em alumínio
no eixo vertical na parte superior, fixado por meio de
parafusos auto atarraxantes de cabeça chata
medindo 14x3,5 mm possui haste em alumínio
extrudado com formato plano convexo com
diâmetro de 6 mm, Numa das extremidades da haste
contém um acessório de travamento com formato de
gancho em sentido perpendicular à haste, com
buchas em plástico de engenharia poliamida fixados
por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça
chata medindo 25x3,5 mm, travamento simultâneo
das portas, com chave escamoteável para adaptarse ao móvel caso não seja retirada e minimizar
choques acidentais ao usuário, com capa plástica
externa de proteção em polietileno injetado, puxador
alça medindo aproximadamente 150 mm, com
furação 128 mm em zamak cromo acetinado, fixado
com parafusos M4x25 mm. Armários, emitido por
organismo certificador de produto acreditado pelo
INMETRO
Prateleiras; em fibra de madeira aglomerada (MDP)
com 18 mm de espessura. Acabamento em ambas as
faces com laminado melamínico de baixa pressão
(BP). Encabeçamento nos topos com fita borda em
poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 0,45mm
de espessura, prateleira fixa nas laterais do armário
por quatro parafusos aço 6,7 DU 251e quatro
dispositivos VB 35M/16 preto embutidos na face
inferior da prateleira. Prateleiras reguláveis apoiadas
em pinos de aço inoxidável fixos nas laterais, com
cavidades na face inferior para dar melhor apoio
sobre os pinos.
Laterais, base e fundo; em fibra de madeira
aglomerada (MDP) com 18 mm de espessura.
Acabamento em ambas as faces com laminado
melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento
nos topos com fita borda em poli cloreto de vinil
(Polyvinyl chloride) com 0,45mm de espessura, No
sentido longitudinal, das laterais, contém duas fileiras
de furos com diâmetro de 5 mm, distanciados entre si
64 mm, possibilitando o ajuste da prateleira regulável
a cada 64 mm; Base do armário possui furação para
quatro niveladoras de piso na cor preto em duas
peças, uma com diâmetro de 45 mm, embutidas na
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face inferior da base com rosca e uma peça com
diâmetro de 28 mm e altura de 20 mm, ajuste de no
mínimo 15 mm por meio de parafuso de aço zincado
e rosca padrão 5/16”, em polipropileno injetado, com
regulagem interna e externa através de rosca 5/16.
Sistema de montagem através de conjunto minifix,
composto de parafuso e tambor injetado em zamak,
e tampa injetada em material termoplástico.

03

Armário baixo com portas:
Armário fechado com medidas 800x472x737 mm,
composto de laterais, fundo, base, uma prateleira
movel, portas e tampo.
Tampo; confeccionado em fibra de madeira
aglomerada (MDP) com 25 mm de espessura, possui
bordas protegidas por fita borda em poli cloreto de
vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura na
mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em
todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5 mm,
coladas a quente por meio do processo HOLT MELT;
Possui fixado em seu lado inferior um pino de aço
inoxidável para o travamento da fechadura.
Portas dobradiças 100°; duas portas de abrir em fibra
de madeira aglomerada (MDP) com 18 mm de
espessura. Acabamento em ambas as faces com
laminado melamínico de baixa pressão (BP).
Encabeçamento nos topos com fita borda em poli
cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,0mm de
espessura com alta resistência a impactos. Dotadas
de duas dobradiças clip com amortecedor cada
porta, caneco de 35 mm, com sistema de
fechamento pneumático, abertura de 100º, cobertura
para o caneco e calço, produzida em aço polido,
fechamento suave sem ruído, proporcionado pelo
pistão pneumático instalado no corpo da dobradiça,
controlando a força de fechamento e a resistência
na abertura, basta uma leve pressão dos dedos e a
dobradiça está encaixada. Um encaixe perfeito, sem
perda de tempo. Há um “clic” no momento em que o
braço da dobradiça se encaixa no calço. Caso haja
a necessidade de remover a porta, a dobradiça é
desencaixada, pressionando-se a trava, com sistema
de alojamento interno na madeira para melhor
acabamento ao móvel e para gerar maior espaço
interno do mesmo, fixadas por parafusos auto
atarraxantes, de cabeça panela medindo 16x4,5 mm.
Sistema de travamento com um batente interno na
porta esquerda em chapa de aço 44x32x1,2 mm,
cromado sem arestas cortantes e arredondadas,
fixados através de parafusos cortantes tipo chipboard
para madeira, com fechadura frontal em aço
cromado com diâmetro de 19 mm, dotado de molas
e pinos em latão, possui lingueta de aço com
mecanismo que permite o giro da haste em alumínio
no eixo vertical na parte superior, fixado por meio de
parafusos auto atarraxantes de cabeça chata
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medindo 14x3,5 mm possui haste em alumínio
extrudado com formato plano convexo com
diâmetro de 6 mm, Numa das extremidades da haste
contém um acessório de travamento com formato de
gancho em sentido perpendicular à haste, com
buchas em plástico de engenharia poliamida fixados
por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça
chata medindo 25x3,5 mm, travamento simultâneo
das portas, com chave escamoteável para adaptarse ao móvel caso não seja retirada e minimizar
choques acidentais ao usuário, com capa plástica
externa de proteção em polietileno injetado, puxador
alça medindo aproximadamente 150 mm, com
furação 128 mm em zamak cromo acetinado, fixado
com parafusos M4x25 mm. Armários, emitido por
organismo certificador de produto acreditado pelo
INMETRO
Prateleira; em fibra de madeira aglomerada (MDP)
com 18 mm de espessura. Acabamento em ambas as
faces com laminado melamínico de baixa pressão
(BP). Encabeçamento nos topos com fita borda em
poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 0,45mm
de espessura, Prateleira regulável apoiadas em pinos
de aço inoxidável fixos nas laterais, com cavidades
na face inferior para dar melhor apoio sobre os pinos.
Laterais, base e fundo; em fibra de madeira
aglomerada (MDP) com 18 mm de espessura.
Acabamento em ambas as faces com laminado
melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento
nos topos com fita borda em poli cloreto de vinil
(Polyvinyl chloride) com 0,45mm de espessura, No
sentido longitudinal, das laterais, contém duas fileiras
de furos com diâmetro de 5 mm, distanciados entre si
64 mm, possibilitando o ajuste da prateleira regulável
a cada 64 mm;
Base do armário possui furação para quatro
niveladoras de piso na cor preto em duas peças,
uma com diâmetro de 45 mm, embutidas na face
inferior da base com rosca e uma peça com
diâmetro de 28 mm e altura de 20 mm, ajuste de no
mínimo 15 mm por meio de parafuso de aço zincado
e rosca padrão 5/16”, em polipropileno injetado, com
regulagem interna e externa através de rosca 5/16.
Sistema de montagem através de conjunto minifix,
composto de parafuso e tambor injetado em zamak,
e tampa injetada em material termoplástico.
Armário estante com portas:
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Armário semi aberto com medidas 800x472x1607 mm,
composto de laterais, fundo, base, uma prateleira
fixa, duas prateleiras moveis, portas e tampo.
Tampo; confeccionado em fibra de madeira
aglomerada (MDP) com 25 mm de espessura, possui
bordas protegidas por fita borda em poli cloreto de
vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura na
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mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em
todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5 mm,
coladas a quente por meio do processo HOLT MELT;
Possui fixado em seu lado inferior um pino de aço
inoxidável para o travamento da fechadura.
Portas dobradiças 100°; duas portas de abrir na parte
inferior do armário na altura aproximada de 700 mm,
em fibra de madeira aglomerada (MDP) com 18 mm
de espessura. Acabamento em ambas as faces com
laminado melamínico de baixa pressão (BP).
Encabeçamento nos topos com fita borda em poli
cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,0mm de
espessura com alta resistência a impactos. Dotadas
de duas dobradiças clip com amortecedor cada
porta, caneco de 35 mm, com sistema de
fechamento pneumático, abertura de 100º, cobertura
para o caneco e calço, produzida em aço polido,
fechamento suave sem ruído, proporcionado pelo
pistão pneumático instalado no corpo da dobradiça,
controlando a força de fechamento e a resistência
na abertura, basta uma leve pressão dos dedos e a
dobradiça está encaixada. Um encaixe perfeito, sem
perda de tempo. Há um “clic” no momento em que o
braço da dobradiça se encaixa no calço. Caso haja
a necessidade de remover a porta, a dobradiça é
desencaixada, pressionando-se a trava, com sistema
de alojamento interno na madeira para melhor
acabamento ao móvel e para gerar maior espaço
interno do mesmo, fixadas por parafusos auto
atarraxantes, de cabeça panela medindo 16x4,5 mm.
Sistema de travamento com um batente interno na
porta esquerda em chapa de aço 44x32x1,2 mm,
cromado sem arestas cortantes e arredondadas,
fixados através de parafusos cortantes tipo chipboard
para madeira, com fechadura frontal em aço
cromado com diâmetro de 19 mm, dotado de molas
e pinos em latão, possui lingueta de aço com
mecanismo que permite o giro da haste em alumínio
no eixo vertical na parte superior, fixado por meio de
parafusos auto atarraxantes de cabeça chata
medindo 14x3,5 mm possui haste em alumínio
extrudado com formato plano convexo com
diâmetro de 6 mm, Numa das extremidades da haste
contém um acessório de travamento com formato de
gancho em sentido perpendicular à haste, com
buchas em plástico de engenharia poliamida fixados
por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça
chata medindo 25x3,5 mm, travamento simultâneo
das portas, com chave escamoteável para adaptarse ao móvel caso não seja retirada e minimizar
choques acidentais ao usuário, com capa plástica
externa de proteção em polietileno injetado, puxador
alça medindo aproximadamente 150 mm, com
furação 128 mm em zamak cromo acetinado, fixado
com parafusos M4x25 mm.
Prateleiras; em fibra de madeira aglomerada (MDP)
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com 18 mm de espessura. Acabamento em ambas as
faces com laminado melamínico de baixa pressão
(BP). Encabeçamento nos topos com fita borda em
poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 0,45mm
de espessura, prateleira fixa nas laterais do armário
por quatro parafusos aço 6,7 DU 251e quatro
dispositivos VB 35M/16 preto embutidos na face
inferior da prateleira. Prateleiras reguláveis, sendo
uma na parte inferior do armário apoiadas em pinos
de aço inoxidável fixos nas laterais, com cavidades
na face inferior para dar melhor apoio sobre os pinos.
Laterais, base e fundo; em fibra de madeira
aglomerada (MDP) com 18 mm de espessura.
Acabamento em ambas as faces com laminado
melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento
nos topos com fita borda em poli cloreto de vinil
(Polyvinyl chloride) com 0,45mm de espessura, No
sentido longitudinal, das laterais, contém duas fileiras
de furos com diâmetro de 5 mm, distanciados entre si
64 mm, possibilitando o ajuste da prateleira regulável
a cada 64 mm; Base do armário possui furação para
quatro niveladoras de piso na cor preto em duas
peças, uma com diâmetro de 45 mm, embutidas na
face inferior da base com rosca e uma peça com
diâmetro de 28 mm e altura de 20 mm, ajuste de no
mínimo 15 mm por meio de parafuso de aço zincado
e rosca padrão 5/16”, em polipropileno injetado, com
regulagem interna e externa através de rosca 5/16.
Sistema de montagem através de conjunto minifix,
composto de parafuso e tambor injetado em zamak,
e tampa injetada em material termoplástico.
Gaveteiro móvel com 02 gavetas médias e 01 gaveta
para pasta suspensa:
Gaveteiro medindo 430x502x644 mm, tampo
confeccionado em fibra de madeira aglomerada
(MDP) 25 mm de espessura, corpo, frentes e gavetas
internas com 18 mm de espessura. Acabamento em
ambas as faces, com laminado melamínico de baixa
pressão (BP). Tampo confeccionado em fibra de
madeira aglomerada (MDP) com 25 mm de
espessura, possui bordas protegidas por fita borda em
poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de
espessura na mesma cor do tampo, com bordas
arredondadas em todo seu perímetro com raio
mínimo de 2,5 mm, coladas a quente por meio do
processo HOLT MELT; Base do gaveteiro fixada nas
laterais por meio de cavilhas plásticas, parafuso e
tambor injetado em zamak. Corpo do gaveteiro e
gavetas internas com encabeçamentos nos topos
com fita borda em poli cloreto de vinil
(Polyvinyl chloride) com 0,45mm de espessura e
frentes com fita borda em poli cloreto de vinil
(Polyvinyl chloride) com 2,0mm de espessura, com
alta resistência a impactos. Fundo das gavetas em
MDF BP uma face 6 mm de espessura, fixado no topo
inferior das laterais e costa da gaveta média interna
28
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dotada de trilho telescópico zincado branco slim
400x35 mm em aço estampado com rolamentos de
esfera de aço, largura de instalação de 12,7mm
removível, abertura que permite total acesso à
profundidade da gaveta possui limitador de saída e
mecanismo contra escape, com capacidade de até
25 Kg, fixados nas laterais do gaveteiro e das gavetas
por meio de parafuso auto cortante 14x3,5 mm tipo
chipboard para madeira. Gaveta maior interna
fechada dotada de trilho telescópico zincado branco
slim 450x35 mm em aço estampado com rolamentos
de esfera de aço, largura de instalação de 12,7mm
removível, abertura que permite total acesso à
profundidade da gaveta possui limitador de saída e
mecanismo contra escape, com capacidade de até
25 Kg, fixados nas laterais do gaveteiro e das gavetas
por meio de parafuso auto cortante 14x3,5 mm tipo
chipboard para madeira, possui duas barras de ferro
zincado preto com diâmetro de 6 mm para
sustentação das pastas, laterais da gaveta com
altura mínima de 250 mm, Sistema de travamento das
gavetas por meio de barra de alumínio comprimento
525 mm, largura de 15 mm e espessura de 3.0 mm,
com pinos fixos medindo 11x6 mm e 32x6 mm, com
dois guias de nylon fixados na lateral direita do
gaveteiro por meio de parafusos 14x3,5 mm, resistente
à tração com acionamento frontal através de
fechadura dupla face e extração, rotação de 180º,
cilindro com corpo 20 mm de comprimento e
diâmetro de 19 mm com uma aba para fixação com
chave de alma interna, com capa plástica externa
de proteção em polietileno injetado e sistema
escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não
seja retirada, e minimizar choques acidentais ao
usuário, Cada fechadura possui segredo único
evitando que a chave de um gaveteiro possa abrir o
outro. Puxador alça medindo aproximadamente 150
mm, com furação 128 mm em zamak cromo
acetinado, fixado com parafusos M4x25 mm. Rodízios
com corpo e rodas injetadas, em termoplástico de
alta resistência, eixo e chapa de fixação em aço,
dimensão de rodas 35 mm de diâmetro cor preto,
altura total de 47 mm, fixado na face inferior da base
móvel através de quatro parafusos rosca auto
cortante tipo chipboard cada rodízio, Sistema de
montagem através de conjunto minifix, composto de
parafuso e tambor injetado em zamak, e tampa
injetada em material termoplástico. Armários, emitido
por organismo certificador de produto acreditado
pelo INMETRO.
Gaveteiro móvel com 04 gavetas médias:
Gaveteiro medindo 430x502x644 mm, tampo
confeccionado em fibra de madeira aglomerada
(MDP) 25 mm de espessura, corpo, frentes e gavetas
internas com 18 mm de espessura. Acabamento em
ambas as faces, com laminado melamínico de baixa
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pressão (BP). Tampo confeccionado em fibra de
madeira aglomerada (MDP) com 25 mm de
espessura, possui bordas protegidas por fita borda em
poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de
espessura na mesma cor do tampo, com bordas
arredondadas em todo seu perímetro com raio
mínimo de 2,5 mm, coladas a quente por meio do
processo HOLT MELT; Base do gaveteiro fixada nas
laterais por meio de cavilhas plásticas, parafuso e
tambor injetado em zamak. Corpo do gaveteiro e
gavetas internas com encabeçamentos nos topos
com fita borda em poli cloreto de vinil
(Polyvinyl chloride) com 0,45mm de espessura e
frentes com fita borda em poli cloreto de vinil
(Polyvinyl chloride) com 2,0mm de espessura, com
alta resistência a impactos. Fundo das gavetas em
MDF BP uma face 6 mm de espessura, fixado no topo
inferior das laterais e costa da gaveta por meio de
parafuso auto atarraxante de cabeça chata
medindo 25x3,5 mm, gaveta média interna dotada
de trilho telescópico zincado branco slim 400x35 mm
em aço estampado com rolamentos de esfera de
aço, largura de instalação de 12,7mm removível,
abertura que permite total acesso à profundidade da
gaveta possui limitador de saída e mecanismo contra
escape, com capacidade de até 25 Kg, fixados nas
laterais do gaveteiro e das gavetas por meio de
parafuso auto cortante 14x3,5 mm tipo chipboard
para madeira. Sistema de travamento das gavetas
por meio de barra de alumínio comprimento 515 mm,
largura de 15 mm e espessura de 3.0 mm, com pinos
fixos medindo 11x6 mm e 32x6 mm, com dois guias de
nylon fixados na lateral direita do gaveteiro por meio
de parafusos 14x3,5 mm, resistente à tração com
acionamento frontal através de fechadura dupla
face e extração, rotação de 180º, cilindro com corpo
20 mm de comprimento e diâmetro de 19 mm com
uma aba para fixação com chave de alma interna,
com capa plástica externa de proteção em
polietileno injetado e sistema escamoteável para
adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e
minimizar choques acidentais ao usuário, Cada
fechadura possui segredo único evitando que a
chave de um gaveteiro possa abrir o outro. Puxador
alça medindo aproximadamente 150 mm, com
furação 128 mm em zamak cromo acetinado, fixado
com parafusos M4x25 mm. Rodízios com corpo e
rodas injetadas, em termoplástico de alta resistência,
eixo e chapa de fixação em aço, dimensão de rodas
35 mm de diâmetro cor preto, altura total de 47 mm,
fixado na face inferior da base móvel através de
quatro parafusos rosca auto cortante tipo chipboard
cada rodízio. Sistema de montagem através de
conjunto minifix, composto de parafuso e tambor
injetado em zamak, e tampa injetada em material
termoplástico. Armários, emitido por organismo
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certificador de produto acreditado pelo INMETRO.
Mesa retangular medindo 1000x600x730mm
Tampos;
tampo
em
formato
retangular,
confeccionado em fibra de madeira aglomerada de
média
densidade
(MDP),
(Médium
Density
Particleboard), com 25 mm de espessura, formando
uma peça única. Acabamento em ambas as faces
com laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm
(BP) anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular, resistência à
flexão estática e resistência à tração superficial.
Encabeçamento nas partes frontais, posterior e nos
topos transversais com fita borda em poli cloreto de
vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura,
aplicado pelo processo a quente hot melt, na mesma
cor do laminado escolhido e raio ergonômico de
contato com o usuário de 2.5 mm, de acordo com o
item 3.5, tabela 1 da norma ABNT 13966/2008.
Dotado de um passa cabos em polipropileno injetado
com diâmetro central de Ø70mm, composto para
tampa externa superior em formato oblongo com
quatro saídas independentes para o cabeamento,
guia central e tampa externa inferior em formato
circular com divisores para a acomodação do
cabeamento. Sistema de fixação a os pés é feita
através de bucha e parafuso com rosca milimétrica,
facilitando a montagem e desmontagem da mesa
sem
danificar
o
produto.
certificação
de
conformidade de produto de acordo com a NBR
13966:2008 - Móveis para escritório - Mesas Classificação e características físicas dimensionais e
requisitos e métodos de ensaio, emitido por organismo
de certificação de produto acreditado pelo INMETRO
Painel frontal inferior estrutural; confeccionado em
fibra de madeira aglomerada de baixa densidade
(MDP), (Médium Density Particleboard), selecionadas
de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e
consolidadas com resina sintética e termoestabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura,
revestido em ambas as faces com filme termoprensado de melaminico com espessura de 0,3 mm,
anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular, resistência à
flexão estática e resistência à tração superficial,
largura de 296 mm, comprimento conforme medida
da mesa. Encabeçamento nos topos com fita borda
em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com
0,45mm de espessura, aplicado pelo processo a
quente hot melt, na mesma cor do laminado
escolhido, fixado à estrutura através de parafuso aço
conformado para minifix com rosca M6, e tambor
minifix em zamak altamente resistente ao torque.
Pés metálicos em “I”; pés metálicos com tratamento
anticorrosivo por fosforização e acabamento em
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pintura epóxi de alta resistência a abrasão e
impactos, com secagem em estufa. Constituídos por
base, coluna e travessa superior, sendo a coluna
vazada para permitir a passagem de fiação entre o
piso e as calhas composto por base em chapa de
aço estampada, de modo dispensar o uso de
ponteiras, comprimento 500 mm, 70 mm de largura,
28 mm de altura, 2,0mm de espessura, com duas
chapas soldadas na face inferior, espessura 3.0mm,
com rebite 5/16 para receber sapatas com diâmetro
de 50 mm, abertura para passagem de cabos
possibilitando a passagem dos mesmos do piso até a
superfície superior do tampo, Coluna frisada em
chapa de aço fina frio 1.06mm de espessura, com
largura de no mínimo 165 mm, com vão interno para
passagem de fiação com tampa para fechamento
em polipropileno para acesso ao cabeamento, e no
lado externo da coluna com tampa em polipropileno
fixada sob encaixe, com 3 saídas independentes para
fiação e travessa superior em chapa de aço ¼’ de
espessura. Pintura eletrostática em epóxi, espessura
mínima de 40 mícrons. Nivelador de polipropileno
injetado e haste metálica com regulagem através de
rosca 5/16. Fixação ao tampo feita através de
parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica para
dar rigidez e permitir a montagem e desmontagem
sem danificar seus componentes.
Calha: confeccionada em chapa de aço fino frio #20
com 0.9mm de espessura, dobrada em formato “J”,
com duto para passagem de cabos elétrica, logica e
telefonia, dotada de aberturas estampadas na qual
podem ser instaladas quatro tomadas elétricas, oito
conectores para rede logica e telefonia RJ-45, fixadas
sob o tampo no painel frontal através de parafuso
auto atarraxante, pintura eletrostática em epóxi,
espessura mínima 40 mícrons.
Classificação e características físicas dimensionais e
requisitos e métodos de ensaio, emitido por organismo
de certificação de produto acreditado pelo INMETRO.
Mesa rectangular medindo 1200x600x730mm
Tampos;
tampo
em
formato
retangular,
confeccionado em fibra de madeira aglomerada de
média
densidade
(MDP),
(Médium
Density
Particleboard), com 25 mm de espessura, formando
uma peça única. Acabamento em ambas as faces
com laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm
(BP) anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular, resistência à
flexão estática e resistência à tração superficial.
Encabeçamento nas partes frontais, posterior e nos
topos transversais com fita borda em poli cloreto de
vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura,
aplicado pelo processo a quente hot melt, na mesma
cor do laminado escolhido e raio ergonômico de
contato com o usuário de 2.5 mm, de acordo com o
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item 3.5, tabela 1 da norma ABNT 13966/2008.
Dotado de um passa cabos em polipropileno injetado
com diâmetro central de Ø70mm, composto para
tampa externa superior em formato oblongo com
quatro saídas independentes para o cabeamento,
guia central e tampa externa inferior em formato
circular com divisores para a acomodação do
cabeamento. Sistema de fixação a os pés é feita
através de bucha e parafuso com rosca milimétrica,
facilitando a montagem e desmontagem da mesa
sem danificar o produto.
Painel frontal inferior estrutural; confeccionado em
fibra de madeira aglomerada de baixa densidade
(MDP), (Médium Density Particleboard), selecionadas
de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e
consolidadas com resina sintética e termoestabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura,
revestido em ambas as faces com filme termoprensado de melaminico com espessura de 0,3 mm,
anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular, resistência à
flexão estática e resistência à tração superficial,
largura de 296 mm, comprimento conforme medida
da mesa. Encabeçamento nos topos com fita borda
em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com
0,45mm de espessura, aplicado pelo processo a
quente hot melt, na mesma cor do laminado
escolhido, fixado à estrutura através de parafuso aço
conformado para minifix com rosca M6, e tambor
minifix em zamak altamente resistente ao torque.
Pés metálicos em “I”; pés metálicos com tratamento
anticorrosivo por fosforização e acabamento em
pintura epóxi de alta resistência a abrasão e
impactos, com secagem em estufa. Constituídos por
base, coluna e travessa superior, sendo a coluna
vazada para permitir a passagem de fiação entre o
piso e as calhas composto por base em chapa de
aço estampada, de modo dispensar o uso de
ponteiras, comprimento 500 mm, 70 mm de largura,
28 mm de altura, 2,0mm de espessura, com duas
chapas soldadas na face inferior, espessura 3.0mm,
com rebite 5/16 para receber sapatas com diâmetro
de 50 mm, abertura para passagem de cabos
possibilitando a passagem dos mesmos do piso até a
superfície superior do tampo, Coluna frisada em
chapa de aço fina frio 1.06mm de espessura, com
largura de no mínimo 165 mm, com vão interno para
passagem de fiação com tampa para fechamento
em polipropileno para acesso ao cabeamento, e no
lado externo da coluna com tampa em polipropileno
fixada sob encaixe, com 3 saídas independentes para
fiação e travessa superior em chapa de aço ¼’ de
espessura. Pintura eletrostática em epóxi, espessura
mínima de 40 mícrons. Nivelador de polipropileno
injetado e haste metálica com regulagem através de
33

09

rosca 5/16. Fixação ao tampo feita através de
parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica para
dar rigidez e permitir a montagem e desmontagem
sem danificar seus componentes.
Calha: confeccionada em chapa de aço fino frio #20
com 0.9mm de espessura, dobrada em formato “J”,
com duto para passagem de cabos elétrica, logica e
telefonia, dotada de aberturas estampadas na qual
podem ser instaladas quatro tomadas elétricas, oito
conectores para rede logica e telefonia RJ-45, fixadas
sob o tampo no painel frontal através de parafuso
auto atarraxante, pintura eletrostática em epóxi,
espessura mínima 40 mícrons.
- Classificação e características físicas dimensionais e
requisitos e métodos de ensaio, emitido por organismo
de certificação de produto acreditado pelo INMETRO.
Mesa rectangular medindo 1400x600x730mm
Tampos;
tampo
em
formato
retangular,
confeccionado em fibra de madeira aglomerada de
média
densidade
(MDP),
(Médium
Density
Particleboard), com 25 mm de espessura, formando
uma peça única. Acabamento em ambas as faces
com laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm
(BP) anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular, resistência à
flexão estática e resistência à tração superficial.
Encabeçamento nas partes frontais, posterior e nos
topos transversais com fita borda em poli cloreto de
vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura,
aplicado pelo processo a quente hot melt, na mesma
cor do laminado escolhido e raio ergonômico de
contato com o usuário de 2.5 mm, de acordo com o
item 3.5, tabela 1 da norma ABNT 13966/2008.
Dotado de um passa cabos em polipropileno injetado
com diâmetro central de Ø70mm, composto para
tampa externa superior em formato oblongo com
quatro saídas independentes para o cabeamento,
guia central e tampa externa inferior em formato
circular com divisores para a acomodação do
cabeamento. Sistema de fixação a os pés é feita
através de bucha e parafuso com rosca milimétrica,
facilitando a montagem e desmontagem da mesa
sem
danificar
o
produto.
certificação
de
conformidade de produto de acordo com a NBR
13966:2008 - Móveis para escritório - Mesas Classificação e características físicas dimensionais e
requisitos e métodos de ensaio, emitido por organismo
de certificação de produto acreditado pelo INMETRO
Painel frontal inferior estrutural; confeccionado em
fibra de madeira aglomerada de baixa densidade
(MDP), (Médium Density Particleboard), selecionadas
de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e
consolidadas com resina sintética e termoestabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura,
revestido em ambas as faces com filme termo34
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prensado de melaminico com espessura de 0,3 mm,
anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular, resistência à
flexão estática e resistência à tração superficial,
largura de 296 mm, comprimento conforme medida
da mesa. Encabeçamento nos topos com fita borda
em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com
0,45mm de espessura, aplicado pelo processo a
quente hot melt, na mesma cor do laminado
escolhido, fixado à estrutura através de parafuso aço
conformado para minifix com rosca M6, e tambor
minifix em zamak altamente resistente ao torque.
Pés metálicos em “I”; pés metálicos com tratamento
anticorrosivo por fosforização e acabamento em
pintura epóxi de alta resistência a abrasão e
impactos, com secagem em estufa. Constituídos por
base, coluna e travessa superior, sendo a coluna
vazada para permitir a passagem de fiação entre o
piso e as calhas composto por base em chapa de
aço estampada, de modo dispensar o uso de
ponteiras, comprimento 500 mm, 70 mm de largura,
28 mm de altura, 2,0mm de espessura, com duas
chapas soldadas na face inferior, espessura 3.0mm,
com rebite 5/16 para receber sapatas com diâmetro
de 50 mm, abertura para passagem de cabos
possibilitando a passagem dos mesmos do piso até a
superfície superior do tampo, Coluna frisada em
chapa de aço fina frio 1.06mm de espessura, com
largura de no mínimo 165 mm, com vão interno para
passagem de fiação com tampa para fechamento
em polipropileno para acesso ao cabeamento, e no
lado externo da coluna com tampa em polipropileno
fixada sob encaixe, com 3 saídas independentes para
fiação e travessa superior em chapa de aço ¼’ de
espessura. Pintura eletrostática em epóxi, espessura
mínima de 40 mícrons. Nivelador de polipropileno
injetado e haste metálica com regulagem através de
rosca 5/16. Fixação ao tampo feita através de
parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica para
dar rigidez e permitir a montagem e desmontagem
sem danificar seus componentes.
Calha: confeccionada em chapa de aço fino frio #20
com 0.9mm de espessura, dobrada em formato “J”,
com duto para passagem de cabos elétrica, logica e
telefonia, dotada de aberturas estampadas na qual
podem ser instaladas quatro tomadas elétricas, oito
conectores para rede logica e telefonia RJ-45, fixadas
sob o tampo no painel frontal através de parafuso
auto atarraxante, pintura eletrostática em epóxi,
espessura mínima 40 mícrons.
Classificação e características físicas dimensionais e
requisitos e métodos de ensaio, emitido por organismo
de certificação de produto acreditado pelo INMETRO
Mesa de trabalho com tampo em “L”dimensões: 1400
x 1400 x 730mm.
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Tampo em “L”; tampo inteiro em formato angular,
com corte ergonômico confeccionado em fibra de
madeira aglomerada de média densidade (MDP),
(Médium Density Particleboard), com 25 mm de
espessura, com saídas de 600 mm, formando uma
peça única. Acabamento em ambas as faces com
laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP)
anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular, resistência à
flexão estática e resistência à tração superficial.
Encabeçamento nas partes frontais, posterior e nos
topos transversais com fita borda em poli cloreto de
vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura,
aplicado pelo processo a quente hot melt, na mesma
cor do laminado escolhido e raio ergonômico de
contato com o usuário de 2.5 mm, de acordo com o
item 3.5, tabela 1 da norma ABNT 13966/2008.
Dotado de um passa cabos em polipropileno injetado
com diâmetro central de Ø70mm, composto para
tampa externa superior em formato oblongo com
quatro saídas independentes para o cabeamento,
guia central e tampa externa inferior em formato
circular com divisores para a acomodação do
cabeamento. Sistema de fixação a os pés é feita
através de bucha e parafuso com rosca milimétrica,
facilitando a montagem e desmontagem da mesa
sem danificar o produto.
Painéis frontais inferiores estruturais; confeccionados
em fibra de madeira aglomerada de baixa
densidade (MDP), (Médium Density Particleboard),
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados,
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e
termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de
espessura, revestido em ambas as faces com filme
termo-prensado de melaminico com espessura de 0,3
mm, anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular, resistência à
flexão estática e resistência à tração superficial,
largura de 296 mm, comprimento conforme medida
da mesa. Encabeçamento nos topos com fita borda
em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com
0,45mm de espessura, aplicado pelo processo a
quente hot melt, na mesma cor do laminado
escolhido, fixado à estrutura através de parafuso aço
conformado para minifix com rosca M6, e tambor
minifix em zamak altamente resistente ao torque.
Pés metálicos em “I”; pés metálicos com tratamento
anticorrosivo por fosforização e acabamento em
pintura epóxi de alta resistência a abrasão e
impactos, com secagem em estufa. Constituídos por
base, coluna e travessa superior, sendo a coluna
vazada para permitir a passagem de fiação entre o
piso e as calhas composto por base em chapa de
aço estampada, de modo dispensar o uso de
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ponteiras, comprimento 500 mm, 70 mm de largura,
28 mm de altura, 2,0mm de espessura, com duas
chapas soldadas na face inferior, espessura 3.0mm,
com rebite 5/16 para receber sapatas com diâmetro
de 50 mm, abertura para passagem de cabos
possibilitando a passagem dos mesmos do piso até a
superfície superior do tampo, Coluna frisada em
chapa de aço fina frio 1.06mm de espessura, com
largura de no mínimo 165 mm, com vão interno para
passagem de fiação com tampa para fechamento
em polipropileno para acesso ao cabeamento, e no
lado externo da coluna com tampa em polipropileno
fixada sob encaixe, com 3 saídas independentes para
fiação e travessa superior em chapa de aço ¼’ de
espessura. Pintura de acabamento realizada através
de um processo eletrostático com pré-tratamento de
nano cerâmico, em dois estágios, seguido por
secagem do pré-tratamento em estufa, resfriamento
ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas
epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons,
finalizada com cura em estufa à temperatura mínima
de 180°C e resfriamento. Nivelador de polipropileno
injetado e haste metálica com regulagem através de
rosca 5/16. Fixação ao tampo feita através de
parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica para
dar rigidez e permitir a montagem e desmontagem
sem danificar seus componentes. Classificação e
características físicas dimensionais e requisitos e
métodos de ensaio, emitido por organismo de
certificação de produto acreditado pelo INMETRO
Pé sextavado; Coluna de canto sextavada produzida
em chapa de aço fino frio # 19 com 1.06mm de
espessura com fixação das estruturas ao tampo
através de parafuso e bucha metálica com rosca
milimétrica para dar rigidez e permitir a montagem e
desmontagem sem danificar seus componentes.
Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica
com regulagem através de rosca 5/16. Na face
frontal com duas aberturas 50x40mm, uma superior e
uma inferior, na face posterior duas chapas 25x15 mm
soldadas no pé com furos para fixar ao tampo da
mesa, com recurso interno para passagem da fiação,
Pintura de acabamento realizada através de um
processo eletrostático com pré-tratamento de nano
cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem do
pré-tratamento em estufa, resfriamento ao ar,
aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi
e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, finalizada
com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C
e resfriamento.
Calhas; confeccionadas em chapa de aço fino frio
#20 com 0.9mm de espessura, dobrada em formato
“J”, com duto para passagem de cabos elétrica,
logica e telefonia, dotada de aberturas estampadas
na qual podem ser instaladas quatro tomadas
elétricas, oito conectores para rede logica e telefonia
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RJ-45, fixadas sob o tampo no painel frontal através
de
parafuso
auto
atarraxante,
Pintura
de
acabamento realizada através de um processo
eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico,
em dois estágios, seguido por secagem do prétratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação
de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster,
espessura mínima de 40 mícrons, finalizada com cura
em estufa à temperatura mínima de 180°C e
resfriamento.
Classificação e características físicas dimensionais e
requisitos e métodos de ensaio, emitido por organismo
de certificação de produto acreditado pelo INMETRO.
Mesas autoportantes de trabalho retangular medidas:
1800x800x730mm
Tampos;
tampo
em
formato
retangular,
confeccionado em fibra de madeira aglomerada de
média
densidade
(MDP),
(Médium
Density
Particleboard), com 25 mm de espessura, formando
uma peça única. Acabamento em ambas as faces
com laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm
(BP) anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular, resistência à
flexão estática e resistência à tração superficial. Na
área de trabalho deverá possuir borda frontal de
contato com o usuário e borda posterior em fita
borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com
no mínimo 2,5mm de espessura, aplicado pelo
processo a quente hot melt, na mesma cor do
laminado escolhido e raio ergonômico de contato
com o usuário com 2.5 mm, de acordo com o item
3.5, tabela 1 da norma ABNT 13966/2008. Bordas
transversais
conjugado
nas
extremidades
ao
acabamento em fita de borda em poli cloreto de vinil
(Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura na mesa
cor do laminado melaminico escolhido. Sistema de
fixação a os pés é feita através de bucha e parafuso
com rosca milimétrica, facilitando a montagem e
desmontagem da mesa sem danificar o produto.
Estrutura; Estrutura formada por dois pórticos laterais
com medidas de 757 mm de largura, 670 mm de
altura, para sobreposição do tampo em formato de
“U” confeccionado por peça inteira, em tubo
retangular SAE 1010/1020 de 30x70x2,0 mm de
espessura, usinado por máquina com corte a laser,
dobrado em 45° através de gabarito, unido em sua
parte interna através de solda MIG, cada pórtico
possui uma luva de engate para acoplar a travessa
horizontal de ligação nas medidas 105x50x35 mm,
espessura da chapa de 2,65 mm e um suporte em
formato de “L”, nas medidas 70x50x30 mm, espessura
da chapa 2,0 mm, possui duas chapas soldadas nas
medidas de 29x29 mm com espessura de 2.0 mm,
para fixar o tampo ao pórtico, usinados por máquina
com corte a laser para um perfeito encaixe na
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travessa horizontal do mesmo, fixados através de
solda MIG. A interligação dos pórticos deverá ser feita
por travessa horizontal em tubo retangular SAE
1010/1020 de 30x50x1,2 mm de espessura, interligado
através de luvas de engates em chapa de aço,
fixada através de rebites de repuxo e parafusos com
rosca milimétrica M6 . Sistema de fixação do tampo
aos pórticos feita através de buchas em zamak com
parafuso M6 (rosca milimétrica) para maior rigidez
facilitando a montagem e desmontagem sem
danificar o produto, travessa superior do pórtico deve
ficar a uma distancia de 25 mm em relação à face
inferior do tampo. Estrutura dotada de ponteiras
conjugadas 30x70 mm com sapata niveladora de
nível Ø 33 mm em polipropileno injetado e haste
metálica com regulagem através de rosca M6. O
acabamento da estrutura metálica é feito com
Pintura de acabamento realizada através de um
processo eletrostático com pré-tratamento de nano
cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem do
pré-tratamento em estufa, resfriamento ao ar,
aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi
e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, finalizada
com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C
e resfriamento. Painel frontal inferior com altura
mínima de 296 mm, comprimento conforme medidas
da mesa, confeccionado em fibra de madeira
aglomerada de baixa densidade (MDP - Médium
Density Particleboard), com 18 mm de espessura com
revestimento melamínico de baixa pressão ambas as
faces,
resistentes
à
abrasão
e
impacto.
Encabeçamento em todos os topos com fita borda
em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) 0,45mm de
espessura, aplicado pelo processo à quente hot melt,
na mesma cor do laminado escolhido, fixado na
travessa
por
parafusos
auto
atarraxantes.
Classificação e características físicas dimensionais e
requisitos e métodos de ensaio, emitido por organismo
de certificação de produto acreditado pelo INMETRO.
Tampo Tamburato medidas: 1800x800x730mm,
Tampo e painéis laterais:
confeccionado com
chapas de partículas de madeira de média
densidade (MDP), selecionadas de eucalipto e pinus
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com
espessura maciça de 36mm. As chapas possuem
densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração
perpendicular, resistência à flexão estática e
resistência à tração superficial. Acabamento em
ambas as faces com laminado melamínico de baixa
pressão 0,3 mm (BP) anti-reflexo e resistente à abrasão
e impacto. Encabeçamento nas partes frontais,
posterior e nos topos transversais com fita borda em
poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de
espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt,
na mesma cor do laminado escolhido e raio
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ergonômico de contato com o usuário de 2.5 mm, de
acordo com o item 3.5, tabela 1 da norma ABNT
13966/2008. Deverá possuir um passa fios em
polipropileno injetado com diâmetro central mínimo
de 70mm, composto por tampa externa superior em
formato oblongo com no mínimo quatro saídas
independentes para o cabeamento, guia central e
tampa externa inferior em formato circular com
divisores para a acomodação do cabeamento.
Calha: confeccionada em chapa de aço fino frio #20
com 0.9mm de espessura, dobrada em formato “J”,
com duto para passagem de cabos elétrica, logica e
telefonia, dotada de aberturas estampadas na qual
podem ser instaladas quatro tomadas elétricas, oito
conectores para rede lógica e telefonia RJ-45, fixadas
no painel frontal, na extensão total do tampo, através
de
parafuso
auto
atarraxante.
Pintura
de
acabamento realizada através de um processo
eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico,
em dois estágios, seguido por secagem do prétratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação
de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster,
espessura mínima de 40 mícrons, finalizada com cura
em estufa à temperatura mínima de 180°C e
resfriamento.
Painel frontal: confeccionado com chapas de
partículas de madeira de média densidade (MDP),
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados,
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e
termo-estabilizadas sob pressão, com espessura
maciça de 18 mm. As chapas possuem densidade
mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração
perpendicular, resistência à flexão estática e
resistência à tração superficial. Acabamento em
ambas as faces com laminado melamínico de baixa
pressão 0,3 mm (BP) anti-reflexo e resistente à abrasão
e impacto. Encabeçamento nas partes frontais,
posterior e nos topos transversais com fita borda em
poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,0mm de
espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt,
na mesma cor do laminado escolhido e raio
ergonômico de contato com o usuário de 2.5 mm, de
acordo com o item 3.5, tabela 1 da norma ABNT
13966/2008.
Montagem: A fixação das peças é feita através de
parafusos com buchas metálicas e
dispositivo
“Minifix” produzidos em zamak. Regulagem de altura
através de niveladores e buchas em nylon com rosca
5/16.
Caixa de tomadas 19 pontos (ACT3513); com acesso
a pontos de energia, telefonia e lógica, medindo
350x135x155 mm, corpo confeccionado em chapa
de aço 1,2 mm de espessura cor preto, com Pintura
de acabamento realizada através de um processo
eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico,
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em dois estágios, seguido por secagem do prétratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação
de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster,
espessura mínima de 40 mícrons, finalizada com cura
em estufa à temperatura mínima de 180°C e
resfriamento. Dotada de 6 pontos para rede elétrica
com tomadas universais (2p+t), 8 pontos com suportes
para RJ45, sendo 04 RJ45 Systimax e 04 RJ45 Keystone
, 1 ponto VGA, 1 HDMI, 1USB e 2 pontos p/áudio sem
conectores. Tampa basculante para o aceso as
tomadas confeccionadas em perfil de alumínio
extrudado, articulação realizada através de pino
roteador em nylon, fixado nas extremidades unindo
caixa a tampa.
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Mesa de trabalho com tampo em “l”dimensões: 1800
x 2100 x 730mm.
Tampo em “L”; com a superfície de trabalho
finalizada em raios tangentes permitindo ao usuário
trabalhar dentro de seus envoltórios de alcance e
conforto, tendo em uma das extremidades uma
península de formato arredondado com diâmetro de
Ø 800mm utilizada para reuniões, com corte
ergonômico confeccionado em fibra de madeira
aglomerada de média densidade (MDP), (Médium
Density Particleboard), com 25 mm de espessura, com
saídas de 600 mm, formando uma peça única.
Acabamento em ambas as faces com laminado
melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) anti-reflexo
e resistente à abrasão e impacto. As chapas possuem
densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração
perpendicular, resistência à flexão estática e
resistência à tração superficial. Encabeçamento nas
partes frontais, posterior e nos topos transversais com
fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride)
com 2,5mm de espessura, aplicado pelo processo a
quente hot melt, na mesma cor do lamina do
escolhido e raio ergonômico de contato com o
usuário de 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, tabela
1 da norma ABNT 13966/2008. Dotado de três passa
cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central
de Ø70mm, composto para tampa externa superior
em
formato
oblongo
com
quatro
saídas
independentes para o cabeamento, guia central e
tampa externa inferior em formato circular com
divisores para a acomodação do cabeamento.
Sistema de fixação a os pés é feita através de bucha
e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a
montagem e desmontagem da mesa sem danificar o
produto. Classificação e características físicas
dimensionais e requisitos e métodos de ensaio,
emitido por organismo de certificação de produto
acreditado pelo INMETRO
Painéis frontais inferiores estrutural; confeccionados
em fibra de madeira aglomerada de baixa
densidade (MDP), (Médium Density Particleboard),
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selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados,
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e
termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de
espessura, revestido em ambas as faces com filme
termo-prensado de melaminico com espessura de 0,3
mm, anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular, resistência à
flexão estática e resistência à tração superficial,
largura de 296 mm, comprimento conforme medida
da mesa. Encabeçamento nos topos com fita borda
em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com
0,45mm de espessura, aplicado pelo processo a
quente hot melt, na mesma cor do laminado
escolhido, fixado à estrutura através de parafuso aço
conformado para minifix com rosca M6, e tambor
minifix em zamak altamente resistente ao torque.
Pés metálicos em “I”; pés metálicos com tratamento
anticorrosivo por fosforização e acabamento em
pintura epóxi de alta resistência a abrasão e
impactos, com secagem em estufa. Constituídos por
base, coluna e travessa superior, sendo a coluna
vazada para permitir a passagem de fiação entre o
piso e as calhas composto por base em chapa de
aço estampada, de modo dispensar o uso de
ponteiras, comprimento 500 mm, 70 mm de largura,
28 mm de altura, 2,0mm de espessura, com duas
chapas soldadas na face inferior, espessura 3.0mm,
com rebite 5/16 para receber sapatas com diâmetro
de 50 mm, abertura para passagem de cabos
possibilitando a passagem dos mesmos do piso até a
superfície superior do tampo, Coluna frisada em
chapa de aço fina frio 1.06mm de espessura, com
largura de no mínimo 165 mm, com vão interno para
passagem de fiação com tampa para fechamento
em polipropileno para acesso ao cabeamento, e no
lado externo da coluna com tampa em polipropileno
fixada sob encaixe, com 3 saídas independentes para
fiação e travessa superior em chapa de aço ¼’ de
espessura. Pintura de acabamento realizada através
de um processo eletrostático com pré-tratamento de
nano cerâmico, em dois estágios, seguido por
secagem do pré-tratamento em estufa, resfriamento
ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas
epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons,
finalizada com cura em estufa à temperatura mínima
de 180°C e resfriamento. Nivelador de polipropileno
injetado e haste metálica com regulagem através de
rosca 5/16. Fixação ao tampo feita através de
parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica para
dar rigidez e permitir a montagem e desmontagem
sem danificar seus componentes.
Pé sextavado; Coluna de canto sextavada produzida
em chapa de aço fino frio # 19 com 1.06mm de
espessura com fixação das estruturas ao tampo
através de parafuso e bucha metálica com rosca
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milimétrica para dar rigidez e permitir a montagem e
desmontagem sem danificar seus componentes.
Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica
com regulagem através de rosca 5/16. Na face
frontal com duas aberturas 50x40mm, uma superior e
uma inferior, na face posterior duas chapas 25x15 mm
soldadas no pé com furos para fixar ao tampo da
mesa, com recurso interno para passagem da fiação,
Pintura de acabamento realizada através de um
processo eletrostático com pré-tratamento de nano
cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem do
pré-tratamento em estufa, resfriamento ao ar,
aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi
e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, finalizada
com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C
e resfriamento.
Calhas; confeccionadas em chapa de aço fino frio
#20 com 0.9mm de espessura, dobrada em formato
“J”, com duto para passagem de cabos elétrica,
logica e telefonia, dotada de aberturas estampadas
na qual podem ser instaladas quatro tomadas
elétricas, oito conectores para rede logica e telefonia
RJ-45, fixadas sob o tampo no painel frontal através
de
parafuso
auto
atarraxante,
Pintura
de
acabamento realizada através de um processo
eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico,
em dois estágios, seguido por secagem do prétratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação
de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster,
espessura mínima de 40 mícrons, finalizada com cura
em estufa à temperatura mínima de 180°C e
resfriamento.
Mesa com tampo redondo dimensões: 1200 x 730mm.
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Tampo; tampo em formato redondo, confeccionado
em fibra de madeira aglomerada de média
densidade (MDP), (Médium Density Particleboard),
com 25 mm de espessura. Acabamento em ambas as
faces com laminado melamínico de baixa pressão 0,3
mm (BP) anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto.
As chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular, resistência à
flexão estática e resistência à tração superficial.
Encabeçamento com fita borda em poli cloreto de
vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura,
aplicado pelo processo a quente hot melt, na mesma
cor do laminado escolhido e raio ergonômico de
contato com o usuário de 2.5 mm, de acordo com o
item 3.5, tabela 1 da norma ABNT 13966/2008. Sistema
de fixação aos pés é feita através de bucha e
parafuso com rosca milimétrica, facilitando a
montagem e desmontagem da mesa sem danificar o
produto.
Estrutura; composta por três peças, base em formato
de cruz (quatro patas) confeccionada em chapa de
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aço estampada com 2,0mm de espessura
comprimento de 316 mm cada uma, comprimento
total de 702 mm, 70mm de largura, 28mm de altura,
com duas chapas soldadas na face inferior, espessura
3.0mm, com rebite 5/16 para receber sapatas com
diâmetro de 50 mm, coluna cilíndrica de 41/2”
espessura 1.5 mm, suporte p/fixar o tampo ferro chato
2” x ¼” em formato de “x”. medindo 480x480 mm.
Pintura de acabamento realizada através de um
processo eletrostático com pré-tratamento de nano
cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem do
pré-tratamento em estufa, resfriamento ao ar,
aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi
e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, finalizada
com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C
e resfriamento. Nivelador de polipropileno injetado e
haste metálica com regulagem através de rosca 5/16.
Classificação e características físicas dimensionais e
requisitos e métodos de ensaio, emitido por organismo
de certificação de produto acreditado pelo INMETRO.
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Mesa com tampo oval dimensões: 2400 x 1200 x
730mm.
Tampo; tampo em formato bote, confeccionado em
fibra de madeira aglomerada de média densidade
(MDP), (Médium Density Particleboard), com 25 mm
de espessura, formando uma peça única.
Acabamento em ambas as faces com laminado
melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) anti-reflexo
e resistente à abrasão e impacto. As chapas possuem
densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração
perpendicular, resistência à flexão estática e
resistência à tração superficial. Encabeçamento em
fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride)
com 2,5mm de espessura, aplicado pelo processo a
quente hot melt, na mesma cor do laminado
escolhido e raio ergonômico de contato com o
usuário de 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, tabela
1 da norma ABNT 13966/2008. Sistema de fixação aos
pés é feita através de bucha e parafuso com rosca
milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem
da mesa sem danificar o produto.
Painel frontal inferior estrutural; confeccionado em
fibra de madeira aglomerada de baixa densidade
(MDP), (Médium Density Particleboard), selecionadas
de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e
consolidadas com resina sintética e termoestabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura,
revestido em ambas as faces com filme termoprensado de melaminico com espessura de 0,3 mm,
anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular, resistência à
flexão estática e resistência à tração superficial,
largura de 296 mm, comprimento conforme medida
da mesa. Encabeçamento nos topos com fita borda
44
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em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com
0,45mm de espessura, aplicado pelo processo a
quente hot melt, na mesma cor do laminado
escolhido, fixado à estrutura através de parafuso aço
conformado para minifix com rosca M6, e tambor
minifix em zamak altamente resistente ao torque.
Classificação e características físicas dimensionais e
requisitos e métodos de ensaio, emitido por organismo
de certificação de produto acreditado pelo INMETRO
Pés metálicos em “I”; pés metálicos com tratamento
anticorrosivo por fosforização e acabamento em
pintura epóxi de alta resistência a abrasão e
impactos, com secagem em estufa. Constituídos por
base, coluna e travessa superior, sendo a coluna
vazada para permitir a passagem de fiação entre o
piso e as calhas composto por base em chapa de
aço estampada, de modo dispensar o uso de
ponteiras, comprimento 680 mm, 70 mm de largura,
28 mm de altura, 2,0mm de espessura, com duas
chapas soldadas na face inferior, espessura 3.0mm,
com rebite 5/16 para receber sapatas com diâmetro
de 50 mm, abertura para passagem de cabos
possibilitando a passagem dos mesmos do piso até a
superfície superior do tampo, Coluna frisada em
chapa de aço fina frio 1.06mm de espessura, com
largura de no mínimo 165 mm, com vão interno para
passagem de fiação com tampa para fechamento
em polipropileno para acesso ao cabeamento, e no
lado externo da coluna com tampa em polipropileno
fixada sob encaixe, com 3 saídas independentes para
fiação e travessa superior em chapa de aço ¼’ de
espessura. Pintura de acabamento realizada através
de um processo eletrostático com pré-tratamento de
nano cerâmico, em dois estágios, seguido por
secagem do pré-tratamento em estufa, resfriamento
ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas
epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons,
finalizada com cura em estufa à temperatura mínima
de 180°C e resfriamento. Nivelador de polipropileno
injetado e haste metálica com regulagem através de
rosca 5/16. Fixação ao tampo feita através de
parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica para
dar rigidez e permitir a montagem e desmontagem
sem danificar seus componentes. A licitante deverá
comprovar
que
os
produtos
ofertados
possueClassificação
e
características
físicas
dimensionais e requisitos e métodos de ensaio,
emitido por organismo de certificação de produto
acreditado pelo INMETRO.
Mesa com tampo oval dimensões: 1600 x 1200 x
730mm.
Tampo; tampo em formato bote, confeccionado em
fibra de madeira aglomerada de média densidade
(MDP), (Médium Density Particleboard), com 25 mm
de espessura, formando uma peça única.
Acabamento em ambas as faces com laminado
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melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) anti-reflexo
e resistente à abrasão e impacto. As chapas possuem
densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração
perpendicular, resistência à flexão estática e
resistência à tração superficial. Encabeçamento em
fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride)
com 2,5mm de espessura, aplicado pelo processo a
quente hot melt, na mesma cor do laminado
escolhido e raio ergonômico de contato com o
usuário de 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, tabela
1 da norma ABNT 13966/2008. Sistema de fixação aos
pés é feita através de bucha e parafuso com rosca
milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem
da mesa sem danificar o produto.
Painel frontal inferior estrutural; confeccionado em
fibra de madeira aglomerada de baixa densidade
(MDP), (Médium Density Particleboard), selecionadas
de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e
consolidadas com resina sintética e termoestabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura,
revestido em ambas as faces com filme termoprensado de melaminico com espessura de 0,3 mm,
anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular, resistência à
flexão estática e resistência à tração superficial,
largura de 296 mm, comprimento conforme medida
da mesa. Encabeçamento nos topos com fita borda
em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com
0,45mm de espessura, aplicado pelo processo a
quente hot melt, na mesma cor do laminado
escolhido, fixado à estrutura através de parafuso aço
conformado para minifix com rosca M6, e tambor
minifix em zamak altamente resistente ao torque.
Classificação e características físicas dimensionais e
requisitos e métodos de ensaio, emitido por organismo
de certificação de produto acreditado pelo INMETRO
Pés metálicos em “I”; pés metálicos com tratamento
anticorrosivo por fosforização e acabamento em
pintura epóxi de alta resistência a abrasão e
impactos, com secagem em estufa. Constituídos por
base, coluna e travessa superior, sendo a coluna
vazada para permitir a passagem de fiação entre o
piso e as calhas composto por base em chapa de
aço estampada, de modo dispensar o uso de
ponteiras, comprimento 680 mm, 70 mm de largura,
28 mm de altura, 2,0mm de espessura, com duas
chapas soldadas na face inferior, espessura 3.0mm,
com rebite 5/16 para receber sapatas com diâmetro
de 50 mm, abertura para passagem de cabos
possibilitando a passagem dos mesmos do piso até a
superfície superior do tampo, Coluna frisada em
chapa de aço fina frio 1.06mm de espessura, com
largura de no mínimo 165 mm, com vão interno para
passagem de fiação com tampa para fechamento
em polipropileno para acesso ao cabeamento, e no
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lado externo da coluna com tampa em polipropileno
fixada sob encaixe, com 3 saídas independentes para
fiação e travessa superior em chapa de aço ¼’ de
espessura. Pintura de acabamento realizada através
de um processo eletrostático com pré-tratamento de
nano cerâmico, em dois estágios, seguido por
secagem do pré-tratamento em estufa, resfriamento
ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas
epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons,
finalizada com cura em estufa à temperatura mínima
de 180°C e resfriamento. Nivelador de polipropileno
injetado e haste metálica com regulagem através de
rosca 5/16. Fixação ao tampo feita através de
parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica para
dar rigidez e permitir a montagem e desmontagem
sem danificar seus componentes.
A licitante deverá comprovar que os produtos
ofertados possuem Classificação e características
físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio,
emitido por organismo de certificação de produto
acreditado pelo INMETRO.
Divisor frontal utilizado em estações e plataformas de
trabalho.
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Confeccionado em fibra de madeira aglomerada de
média
densidade
(MDP),
(Médium
Density
Particleboard), com 25 mm de espessura, formando
uma peça única. Acabamento em ambas as faces
com laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm
(BP) anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular, resistência à
flexão estática e resistência à tração superficial.
Encabeçamento nas partes frontais, posterior e nos
topos transversais com fita borda em poli cloreto de
vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura,
aplicado pelo processo a quente hot melt, na mesma
cor do laminado escolhido e raio ergonômico de
contato com o usuário de 2.5 mm, de acordo com o
item 3.5, tabela 1 da norma ABNT 13966/2008. Dotado
com perfis de alumínio extrudado 10,2 x 18,4mm nas
duas faces, encaixados em recorte feito sob medida
em centro de usinagem, utilizado para decoração ou
encaixe de acessórios diversos. Sistema de fixação
feita através de suportes em alumínio anodizado.
Trilho telescópico para pasta suspensa.
Confeccionado em chapa de aço estampado
medindo aproximadamente 710 (largura) x 410 mm
(profundidade) x 90 mm (altura), com 1,5 mm de
espessura formando um quadro interligado através de
solda mig, fixadas aos trilhos através de encaixe, para
fixação interna em armário, as peças com espessura
de 1.2 mm dobradas, fixada no trilho telescópico por
meio de rebites em alumínio e fixada no armário
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através de oito parafusos soberbos. Dotado de trilho
telescópico em aço estampado com roldanas e
esfera de aço, para extração total da gaveta
deslizando suavemente e permitindo maior facilidade
acesso as pastas junto ao usuário. A pasta suspensa
possui distanciadores de aço com dobras para
afastar a pasta suspensa das portas, possibilitando a
extração total das pastas com qualquer modelo de
dobradiças e portas. Extração das pastas realizadas
pelo sentido lateral para largura de 800 possui ainda
suporte em formato de “U” com espessura de 1.2 mm
com dobras para encaixar no suporte para pastas,
para realizar a extração das pastas no sentido frontal.
Pintura eletrostática em epóxi na cor preto, espessura
mínima de 40 mícrons. Capacidade de até 40 Kg.
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Conjunto suporte de prateleira estrutura tubular, de
secção retangular, confeccionado em aço SAE 1020
de 20 x 30 x 1,2mm, composto por dois suportes de
fixação
soldado
nas
suas
extremidades,
confeccionados em ferro chato SAE 1020 25,4 x 30 x
1/8”mm,
com
tratamento
anticorrosivo
por
fosfatização e acabamento em pintura epóxi..
MEDIDA “A”: 760mm.

30

Mesa com regulagem na altura do tampo medidas:
1400x700mm altura cursor: 670 à 1000 mm.
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1.Tampo:
Confeccionado em fibra de madeira aglomerada de
média densidade (MDP) com 25mm de espessura.
Acabamento, em ambas as faces, com laminado
melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento
nos topos com fita borda em poli cloreto de vinil
(Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura,
aplicado pelo processo a quente hot melt, na mesma
cor do laminado escolhido e raio ergonômico de
contato com o usuário de 2.5 mm. Sistema de fixação
a os pés é feita através de bucha metálica e parafuso
com rosca milimétrica, facilitando a montagem e
desmontagem da mesa sem danificar o produto.
Opcionais; passa cabos em polipropileno injetado
c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa
externa superior em formato oblongo c/04 saídas
independentes p/o cabeamento, guia central e
tampa externa inferior em formato circular com
divisores p/a acomodação do cabeamento. E Caixa
de tomadas 12 pontos corpo confeccionado em
chapa de aço 1,2mm de espessura, com Pintura de
acabamento realizada através de um processo
eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico,
em dois estágios, seguido por secagem do prétratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação
de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster,
espessura mínima de 40 mícrons, finalizada com cura
em estufa à temperatura mínima de 180°C e
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resfriamento. Dotada 3 pontos para rede elétrica com
tomadas universais (2p+t), 4 pontos com suportes
para RJ45, sendo 02 RJ45 Systimax e 02 RJ45 Keystone
, 1 ponto VGA, 1 HDMI, 1USB e 2 ponto p/áudio sem
conectores. Tampa basculante para o aceso as
tomadas confeccionadas em perfil de alumínio
extrudado, articulação realizada através de pino
roteador em nylon, fixado nas extremidades unido
caixa a tampa.
2. Coluna pedestal:
Confeccionada em tubo externo 50x90mm em aço
carbono laminado a quente, NBR 6658 com parede
mínima de 2,00mm, tubo interno de 40x80mm em aço
carbono laminado a frio, NBR 6658 com parede
mínima de 1,50mm, entre o tubo interno e externo,
deve existir bucha confeccionada em composto de
nylon com fibra, para garantir a mobilidade e eliminar
folga entre as paredes dos tubos para evitar desgaste
e ruídos durante o processo de elevação
Possui na sua parte superior, montante com sistema
de encaixe e furação, para acoplamento e fixação
das
travessas
estruturais,
proporcionando
a
montagem em medidas variáveis para colocação de
diferentes tamanhos de tampos, garantindo ajuste
perfeito do conjunto. Dotada de sistema para
travamento da travessa por meio de parafusos e
porcas. O montante é confeccionado em tubo de
40x80mm em aço carbono laminado a frio, NBR 6658
com parede mínima de 1,50mm com sistema de
solda na união ao suporte do tampo por meio de
gabaritos garantindo características técnicas e
dimensionais sempre dentro do mesmo padrão de
produção.
Opcional, duto para subida da fiação acoplada as
colunas através de encaixe pendular, confeccionado
em chapa de aço 0,9mm de espessura, com posterior
aplicação de fosfato e processo de Pintura de
acabamento realizada através de um processo
eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico,
em dois estágios, seguido por secagem do prétratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação
de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster,
espessura mínima de 40 mícrons, finalizada com cura
em estufa à temperatura mínima de 180°C e
resfriamento.
3. Base para pedestal:
A base para o pedestal é confeccionada em aço
carbono laminado a quente, decapado e oleado,
NBR 6658, com espessura de 2,00mm, fabricado por
processo de corte, estampagem e conformação por
meio de ferramentas em prensas mecânica e
hidráulica, garantindo características técnicas e
dimensionais sempre dentro do mesmo padrão de
produção.
Possui em sua parte central sistema de furação com
02 conjuntos de furos, cada um composto de 03 furos
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sequenciais lateralmente um ao outro, que permitem
regulagem de sua posição no momento da
montagem, no sentido lateral, equidistantes, para
fixação da base a coluna do pedestal.
Na sua parte interna, na região dos furos, possui
reforço, com furação, fabricado em aço fina frio NBR
6658, com espessura de 2,65mm e é confeccionado
por meio de ferramenta, por processo de
estampagem em prensa mecânica, soldado a base
por meio de gabarito mecânico e processo de solda
mig. Tem por função o reforço a área de colocação
dos parafusos para fixação a coluna, evitando
empenamento da base ao se realizar o aperto dos
parafusos.
Nas extremidades da base, na sua parte interna,
possui dois suportes com rosca, fabricado em aço fina
frio, NBR 6658, com espessura de 2,65mm e é
confeccionado por meio de ferramenta, por processo
de estampagem em prensa mecânica e soldados a
base por meio de gabarito mecânico e processo de
solda mig, com a função de suporte para
rosqueamento de sapatas niveladoras, acopladas a
base por meio de fuso com rosca de 8mm, para
eliminar possíveis desníveis do piso.
O acabamento superficial é feito por desengraxe
com detergentes a base d’água, com posterior
aplicação de fosfato e processo de Pintura de
acabamento realizada através de um processo
eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico,
em dois estágios, seguido por secagem do prétratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação
de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster,
espessura mínima de 40 mícrons, finalizada com cura
em estufa à temperatura mínima de 180°C e
resfriamento.
O raio de curvatura da base é de 370, e pode ser
confeccionada
nas
seguintes
dimensões:
500x75x50mm, com peso de 1,072kg a unidade, ou
700x75x50mm, com peso de 1,922kg podendo ainda
neste último modelo ter seu sistema de furação
centrado em relação a parte longitudinal da base ou
descentrado, dando
maior flexibilidade ao projeto e maior profundidade
de área livre para o usuário, na parte inferior da mesa
ou estação de trabalho.
4. Suporte para fixação do tampo ao pedestal:
O suporte para fixação do tampo ao conjunto do
pedestal, é confeccionado em aço carbono fina
quente, decapado e oleado, NBR 6658, com
espessura de 2,00mm, com furação dupla nas pontas
para fixação de tampos e também furação dupla
para fixação ao conjunto da parte móvel do
pedestal, Pintura de acabamento realizada através
de um processo eletrostático com pré-tratamento de
nano cerâmico, em dois estágios, seguido por
secagem do pré-tratamento em estufa, resfriamento
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ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas
epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons,
finalizada com cura em estufa à temperatura mínima
de 180°C e resfriamento
5. Travessa estrutural (calha):
O conjunto da estrutura para mesa ou estação de
trabalho, tem suas colunas (pernas) interligadas entre
si, por meio de travessas (calhas), com corpo
produzido em aço carbono fina frio NBR 6658, com
espessura mínima de 1,20mm, fabricado por processo
de corte em prensa mecânica e dobra em
dobradeira
mecânica
com
volante.
Nas
extremidades do corpo da travessa existem furações
duplas para ser acopladas para ser perfeitamente
encaixados no montante da coluna para pedestal e
posteriormente travados a esta coluna com
parafusos.
6. Caixa de engrenagens do mecanismo de
elevação:
A caixa do mecanismo de elevação fabricada por
processo de injeção, em nylon de alta resistência,
com base metálica em alumínio extrudado, e
rolamento acoplado a esta base para garantir
movimento suave e sem ruído entre as engrenagens
embutidas na parte interna da caixa, que são
confeccionadas em aço por processo de usinagem.
A elevação de dois pontos para mesas retangulares e
de dos três pontos para mesas em “L” se dá
simultaneamente por sistema de acionamento com
fusos metálicos modelo eixo sem fim, em aço carbono
com roscas laminadas, inseridas a um tubo externo
produzido em alumínio extrudado que tem a função
de guia do fuso e de proteção de suas roscas. O tubo
em alumínio possui ainda em sua parte inferior (base),
ponteira em alumínio injetado com rosca milimétrica
de 6mm para garantir sua fixação ao conjunto
pedestal.
A transmissão de força entre os pontos elevatórios da
mesa se dá por meio de barras sextavadas de 6mm,
fabricadas em aço carbono 1020.
Regulagem por sistema elétrico:
O sistema de regulagem elétrico deverá ser
composto de teclado, motor com sistema de
redução, unidade de controle eletrônico (240V ±6%),
cabos de conexão e cabo de alimentação de três
metros.
O ajuste de altura deve ser feito por teclado digital
retrátil, de fácil manuseio, que permita seu
posicionamento abaixo do tampo após o uso, para
garantir maior área livre de trabalho ao usuário na
parte frontal da mesa. Este teclado deverá possuir um
display que indica a altura da superfície.
A estrutura deverá ser desmontável, não havendo
união entre as partes por meio de solda, e nos pontos
em que houver o processo de solda, estas não
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deverão ser aparentes, sendo cada pedestal
autoportante, separados unitariamente. A união se
dará através de duas calhas estruturais para mesas
em “L” e uma calha para mesas com formato
retangular.
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Mesa de canto medidas: 600x600/284 mm.
Tampo em formato retangular, confeccionado em
fibra de madeira aglomerada de média densidade
(MDP), (Médium Density Particleboard), com 25 mm
de espessura, formando uma peça única.
Acabamento em ambas as faces com laminado
melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) anti-reflexo
e resistente à abrasão e impacto. As chapas possuem
densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração
perpendicular, resistência à flexão estática e
resistência à tração superficial. Encabeçamento nas
partes frontais, posterior e nos topos transversais com
fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride)
com 2,5mm de espessura, aplicado pelo processo a
quente hot melt, na mesma cor do laminado
escolhido e raio ergonômico de contato com o
usuário de 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, tabela
1 da norma ABNT 13966/2008. Sistema de fixação a os
pés é feita através de bucha e parafuso com rosca
milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem
da mesa sem danificar o produto.
Estrutura formada por dois pórticos, medindo
770x220mm
para sobreposição do tampo em
formato de “U” confeccionados em tubo retangular
SAE 1010/1020 de 30x70x2,0mm de espessura com
cortes em 45° unidos através de solda MIG. A
interligação dos pórticos deverá ser feita por duas
travessas superiores horizontais em tubo retangular
SAE 1010/1020 de 30x50x1,2 mm de espessura,
interligado através de luvas de engates em chapa de
aço 2,65mm de espessura, fixadas através de rebites
de repuxo e parafusos com rosca milimétrica M6 .
Sistema de fixação do tampo aos pórticos feita
através de buchas em zamak com parafuso M6
(rosca milimétrica) para maior rigidez facilitando a
montagem e desmontagem sem danificar o produto,
travessa superior do pórtico deve ficar a uma
distancia de 25 mm em relação à face inferior do
tampo. Estrutura dotada de ponteiras conjugadas
30x70 mm com sapata niveladora de nível Ø 33 mm
em polipropileno injetado e haste metálica com
regulagem através de rosca M6. O acabamento da
estrutura metálica é feito com Pintura de
acabamento realizada através de um processo
eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico,
em dois estágios, seguido por secagem do prétratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação
de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster,
espessura mínima de 40 mícrons, finalizada com cura
em estufa à temperatura mínima de 180°C e
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resfriamento. Acabamento pintado ou cromado.
Tampo vidro 4 mm sobreposto aos tampos.
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Mesa de centro medidas: 1200x600/284 mm.
Tampo em formato retangular, confeccionado em
fibra de madeira aglomerada de média densidade
(MDP), (Médium Density Particleboard), com 25 mm
de espessura, formando uma peça
única.
Acabamento em ambas as faces com laminado
melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) anti-reflexo
e resistente à abrasão e impacto. As chapas possuem
densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração
perpendicular, resistência à flexão estática e
resistência à tração superficial. Encabeçamento nas
partes frontais, posterior e nos topos transversais com
fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride)
com 2,5mm de espessura, aplicado pelo processo a
quente hot melt, na mesma cor do laminado
escolhido e raio ergonômico de contato com o
usuário de 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, tabela
1 da norma ABNT 13966/2008. Sistema de fixação a os
pés é feita através de bucha e parafuso com rosca
milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem
da mesa sem danificar o produto.
Estrutura formada por dois pórticos, medindo
770x220mm
para sobreposição do tampo em
formato de “U” confeccionados em tubo retangular
SAE 1010/1020 de 30x70x2,0mm de espessura com
cortes em 45° unidos através de solda MIG. A
interligação dos pórticos deverá ser feita por duas
travessas superiores horizontais em tubo retangular
SAE 1010/1020 de 30x50x1,2 mm de espessura,
interligado através de luvas de engates em chapa de
aço 2,65mm de espessura, fixadas através de rebites
de repuxo e parafusos com rosca milimétrica M6 .
Sistema de fixação do tampo aos pórticos feita
através de buchas em zamak com parafuso M6
(rosca milimétrica) para maior rigidez facilitando a
montagem e desmontagem sem danificar o produto,
travessa superior do pórtico deve ficar a uma
distancia de 25 mm em relação à face inferior do
tampo. Estrutura dotada de ponteiras conjugadas
30x70 mm com sapata niveladora de nível Ø 33 mm
em polipropileno injetado e haste metálica com
regulagem através de rosca M6. O acabamento da
estrutura metálica é feito com Pintura de
acabamento realizada através de um processo
eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico,
em dois estágios, seguido por secagem do prétratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação
de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster,
espessura mínima de 40 mícrons, finalizada com cura
em estufa à temperatura mínima de 180°C e
resfriamento. Acabamento pintado ou cromado.
Tampo vidro 4 mm sobreposto aos tampos.
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Estação para 2 postos de trabalho dimensões:
1400x1400/730mm Tampo de mesa reto para sistemas
de estações de trabalho, em madeira aglomerada
com resina fenólica e partículas de granulometria
fina, atendendo as normas vigentes de níveis de
emissão de formaldeído, com espessura de 25 mm,
densidade média de 600 kg/m³ e revestido com
laminado melamínico de baixa pressão em ambas as
faces,
resistente
a
abrasão,
bordas
retas
encabeçadas com fita em poliestireno de superfície
visível texturizada, com espessura de 2,0 mm na
mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato
com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à
estrutura através de parafusos rosca auto cortante
para madeira.Estrutura com pernas e travessa superior
de secção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50
x 50 x 1,50 mm com tratamento anticorrosivo por
fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas
às barras de união através de parafusos e porcas
métricos. Ponteiras de acabamento na extremidade
inferior do tubo, em contato com o piso, injetadas em
material termoplástico com boa resistência mecânica
a impactos, sapatas de nivelamento do piso com
rosca métrica M6 e corpo injetado em polipropileno.
Barras de união para estruturas de plataformas de
trabalho de secção retangular em aço tubular SAE
1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento
anticorrosivo por fosfatização e acabamento em
pintura epóxi. Unidas às estruturas laterais e centrais
através de parafusos e porcas métricas. Caixa de
mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e
lógica, medindo 263 x 120 mm, com dimensões para
o recorte de encaixe no tampo de 255 x 105 mm. Aba
superior, tampa e corpo em PS e abertura de no
mínimo 10 mm para passagem de cabos, com
abertura da tampa tipo basculante. Fixação ao
tampo através de 04 parafusos para madeira. Régua
para eletrificação confeccionada em chapa de aço
SAE 1020 com 1,2 mm de espessura. Apresenta prédisposição para o encaixe de 3 tomadas de energia
(2P+T) e 3 para fixação de rede de dados (RJ45) e/ou
telefonia (RJ11). Com tratamento anticorrosivo por
fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixados
através de parafusos. Suporte divisor de fios
(ELE/LOG/TEL) confecciona em PP. Fixada ao tampo
através de parafusos auto cortante para madeira.
Suporte para CPU com abas laterais confeccionados
em aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e
antiferruginoso por fosfatização e acabamento em
pintura epóxi. Tampo em madeira aglomerada com
resina fenólica e partículas de granulometria fina,
atendendo as normas vigentes de níveis de emissão
de formaldeído, de 18 mm de espessura, revestida
com laminadomelamínico de baixa pressão em
ambas as faces, com resistente a abrasão,
encabeçada com fita de poliestireno de superfície
54

50

visível texturizada com espessura 0,5 mm. Parafusos
para fixação ao tampo do tipo auto cortante para
madeira.
VALOR TOTAL LOTE 2
LOTE 3 – CARTEIRAS E LONGARINAS
ITEM

1

DESCRIÇÕES
CARTEIRA ESCOLAR
Encosto: Fundido em polipropileno com alta pressão,
aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de
até 420 kg por impulso na diagonal de até 90º.
Devera possuir respiradores quadrados medindo
aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 08
(oito) por fileira, e possuindo no mínimo 04 (quatro)
fileiras. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm.
Moldado em contorno vertebral com encaixes
retangulares na estrutura, travamento com pino
tampão no mesmo polipropileno aditivado. Medidas
mínimas: largura 460 mm, altura 250 mm no eixo
central da sua curvatura e espessura de 5 mm.
Assento: Fundido em polipropileno com alta pressão,
aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de
até 580 kg por impulso vertical de queda. Devera
possuir
respiradores
quadrados
medindo
aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 08
(oito) por fileira, e possuindo no mínimo 01 (uma)
fileira. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm.
Moldados com contornos ergonômicos para conforto
das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na
estrutura através da colocação de 04 (quatro) rebites
de alumínio, o que permite uma super resistência
quanto a qualquer tipo de esforço não convencional.
Medidas mínimas: largura 460 mm e 410 mm de
profundidade e espessura de 5 mm. Estrutura: única,
totalmente soldada por sistema MIG e acabamento
de superfície pintado. Acabamento em pintura
eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó
com pré tratamento de desengraxe e tratamento
antiferruginoso (nanocerâmico), preparando a
superfície para receber a pintura, revestindo
totalmente
a
estrutura
com
película
de
aproximadamente 100 mícrons com propriedades de
resistência a agentes químicos. Aplicação pelo
processo
de
deposição
eletrostática
com
polimerização em estufa. Suportes do encosto
deverão ser fabricados em tubo industrial oblongo de
aço em chapa 16 com parede em chapa 16
(1,5mm), garantindo assim resistência e durabilidade
da carteira. Laterais em forma próxima a de um
trapézio fechado (parte superior menor que a inferior)
fabricado em tubo oblongo de aço com parede em
chapa 18 (1,2mm), soldado pelo processo de
soldagem de topo por resistência pura. Travessas
estruturais fabricadas em tubo oblongo de aço em
55

QTD

700

VALOR
UNIT R$

VALOR
R$

2

chapa 18 (1,2mm), fixadas as laterais e ao suporte da
prancheta através de solda MIG. Suporte da
prancheta fabricado em tubo oblongo de aço em
chapa 18 (1,2mm) com 4 suportes de fixação
confeccionados em chapa de aço fina frio de 1,5mm
de espessura para fixação da prancheta. As
extremidades das travessas horizontais posicionadas
na lateral oposta a prancheta receberam
acabamento em ponteira interna plástica, como
também a extremidade posterior do suporte da
prancheta. Será instalado no suporte da prancheta
um apoio confeccionado em tubo oblongo de aço
em chapa 18 (1,2mm), fixado a lateral da carteira,
Neste apoio é fixado o suporte de mochila fabricado
em ferro chato de 1/2x1/8”, fixado através de solda
MIG. A grade para livros é fixada as laterais através
de duas travessas fabricadas tubo oblongo de aço
em chapa 18 (1,2mm) e fixadas através de solda MIG.
A grade de cinco filetes é confeccionada em ferro
redondo ¼”, fixados as travessas através de solda
MIG. Fixação do assento na parte posterior através de
04 (quatro) rebites de alumínio. Deslizadores injetados
em polipropileno, perfeitamente acoplados as
laterais. Prancheta: de formato peninsular, fabricada
em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida
em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces. Acabamento em fita
de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt. Fixada às estruturas laterais da
carteira através de parafusos de aço e buchas
metálicas.
CADEIRA POLIPROPILENO COM 4 PÉS
Encosto: Fundido em polipropileno com alta pressão,
aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de
até 420 kg por impulso na diagonal de até 90º.
Devera possuir respiradores quadrados medindo
aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 08
(oito) por fileira, e possuindo no mínimo 04 (quatro)
fileiras. Distancia entre os furos de no mínimo 40 mm.
Moldado em contorno vertebral com encaixes
retangulares na estrutura, travamento com pino
tampão no mesmo polipropileno aditivado. Medidas
mínimas: largura 460 mm, altura 250 mm no eixo
central da sua curvatura e espessura de 5 mm.
Assento: Fundido em polipropileno com alta pressão,
aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de
até 580 kg por impulso vertical de queda. Devera
possuir
respiradores
quadrados
medindo
aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 08
(oito) por fileira, e possuindo no mínimo 01 (uma)
fileira. Distancia entre os furos de no mínimo 40 mm.
Moldados com contornos ergonômicos para conforto
das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na
estrutura através de presilhas já fundidas no próprio
assento, além da colocação de 06 (seis) parafusos
tipo AA cabeça chata e 04 (quatro) rebites de
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alumínio, o que permite uma super resistência quanto
a qualquer tipo de esforço não convencional.
Medidas mínimas: largura 460 mm e 410 mm de
profundidade e espessura de 5 mm. ESTRUTURA (04
PÉS), confeccionadas em tubos de secção oblonga
16x30 em chapa de aço #16 (1,50 mm) é em chapa
de aço #18 (1,20 mm). Tubo para sustentação do
encosto recebe, na dobra, um reforço de tubo de
secção circular 1/2 “ em chapa de aço #18 (1,20
mm). Peças soldados pelo processo MIG, que usa gás
inerte para proteção da poça de fusão.
Componentes Metálicos Todas as peças metálicas
recebem
um
pré-tratamento
onde
são
desengraxadas e logo após passam pelo processo
nanocerâmico, que dão a estrutura metálica uma
resistência maior a oxidação, e ajuda a maior
aderência da tinta. Pintura epóxi-pó aplicada pelo
processo
de
deposição
eletrostática
com
polimerização em estufa. Montagem de fácil
montagem com parafusos rebites para fixação do
assento, recebem ponteira interna para acabamento
dos tubos de aço
LONGARINA EM POLIPROPILENO 2 LUGARES
Assento e encosto - separados, confeccionados em
polipropileno injetado, de alto impacto, na cor preta,
fixados em tubo oblongo de 7/8 com parede interna
de, no mínimo, 1,2 mm de espessura. Estrutura
metálica - retangular em tubo de aço industrial de, no
mínimo, 30 x 50 mm e com espessura mínima de 1,2
mm de parede interna. Tratamento antiferruginoso e
acabamento com pintura eletrostática epóxi (pó) na
cor cinza fosco. Os componentes que formam o
conjunto deverão ser ligados entre si através de solda
pelo processo mig. Sapatas - reguláveis para melhor
alinhamento e estabilidade do conjunto. Todos os
topos dos tubos deverão ser fechados por ponteiras
em polipropileno injetado de encaixe na cor preta.
Dimensões mínimas: Assento: largura: 460 mm /
profundidade: 410 mm Encosto: largura: 460 mm /
altura: 250 mm
LONGARINA EM POLIPROPILENO 3 LUGARES
Assento e encosto - separados, confeccionados em
polipropileno injetado, de alto impacto, na cor preta,
fixados em tubo oblongo de 7/8 com parede interna
de, no mínimo, 1,2 mm de espessura. Estrutura
metálica - retangular em tubo de aço industrial de, no
mínimo, 30 x 50 mm e com espessura mínima de 1,2
mm de parede interna. Tratamento antiferruginoso e
acabamento com pintura eletrostática epóxi (pó) na
cor cinza fosco. Os componentes que formam o
conjunto deverão ser ligados entre si através de solda
pelo processo mig. Sapatas - reguláveis para melhor
alinhamento e estabilidade do conjunto. Todos os
topos dos tubos deverão ser fechados por ponteiras
em polipropileno injetado de encaixe na cor preta.
Dimensões mínimas: Assento: largura: 460 mm /
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profundidade: 410 mm Encosto: largura: 460 mm /
altura: 250 mm.
VALOR TOTAL LOTE 3
PROCESSO CPL SEBRAE/PI Nº 04/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 – SEBRAE/PI
ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO
CD XXX/2017
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS DO PIAUÍ – SEBRAE/PI E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, COM VISTAS AO
FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS PARA OS PRÉDIOS DO SEBRAE/PI.
1. PARTES:
I – CONTRATANTE:
SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PIAUÍ – SEBRAE/PI, Serviço Social
Autônomo, constituído sob a forma de sociedade civil sem fins lucrativos, com sede e
foro na cidade de Teresina, Capital do Estado do Piauí, à Avenida Campos Sales, 1046,
Centro, CEP 64000-300, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.665.129/0001-03, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seus Diretores:
a) Superintendente MÁRIO JOSÉ LACERDA DE MELO, brasileiro, casado, Advogado,
portador da Cédula de Identidade nº 3.728.608 expedida pela SSP/PE e inscrito no
CPF/MF sob o nº 666.542.704-87.
b) Administrativo Financeiro, ULYSSES GONÇALVES NUNES DE MORAES, brasileiro,
casado, Empresário, portador da Cédula de Identidade nº 511.177 expedida pela
SSP/PI e inscrito no CPF/MF sob o nº 217.308.813-00.
II – CONTRATADA:
XXXXXXXXXXXXXXXXX, com sede na cidade de XXXXXX-XX, na Rua XXXXXXXXXX, XXXX,
Bairro XXXXX, CEP XXXXX-XXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XX.XXX.XXX/0001-XX, neste ato
representada por XXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, casado e/ou solteiro, residente e
domiciliado na cidade de XXXXXX-XX, na Rua XXXXXXXXXX, XXXX, Bairro XXXXXX, CEP
XX.XXX-XXX, inscrito no CPF/MF sob o nº XXX.XXX.XXX-XX, e portador da cédula de
identidade nº XXXXXXXX, expedida pela SSP/XX.
2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
A presente contratação decorre da Ata de Registro de Preço nº XX/2017, firmada
através do Processo CPL SEBRAE/PI nº 04/2017, Pregão Presencial nº 02/2017, que
integram este Contrato e que as partes declaram conhecer e aceitar.
3. CLÁUSULAS
A execução deste contrato obedecerá as Cláusulas e condições a seguir:
3.1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto do presente contrato é o fornecimento de mobiliários a serem utilizados nos
prédios do SEBRAE/PI, conforme especificações do Termo de Referência – ANEXO I do
Pregão Presencial nº 02/2017.
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3.2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
Os valores a ser pago pela aquisição dos bens estão demonstrados na quadro a seguir:
LOTE 1 – CADEIRAS
ITEM

01

02

QTD
MAX

DESCRIÇÃO
Apoio de cabeça para cadeira Largura: 0,25 m;
altura: 0,14m com estrutura injetada em Nylon de alta
resistência à fadiga e impactos, com acabamentos e
sistema de regulagem de altura injetados no mesmo
material, com espuma de poliuretano injetado e
revestimento com tecido 100% poliéster. Sistema de
regulagem de altura do apoio de cabeça através de
sistema catraca deslizante e de profundidade com
sistema giratório. Apoio composto por duas hastes
injetadas no mesmo material para ser utilizada como
porta - casacos ou porta-cabide (Referente ao item
02).
Cadeira giratória, espaldar alto com revestimento em
tela. Largura assento (s/ braços): 0,49 m;
profundidade do assento: 0,51 m; altura assento
(curso): 0,45 à 0,56 m; altura do encosto: 0,53 m;
largura encosto: 0,47 m Encosto alto, com estrutura
injetada em Nylon de alta resistência à fadiga e
impactos, com revestido em tela, e apoio lombar
móvel ajustável conforme usuário, injetado em
espuma de poliuretano semi-rígida, na parte posterior
do encosto. Sistema de união do encosto com
assento fixo, através de estrutura injetada em Nylon
de alta resistência à fadiga e impactos. Assento com
espuma anatômica em poliuretano injetado, de 60
mm de espessura, densidade D55, e concha interna
de compensado multilaminado de 14 mm de
espessura com borda frontal ligeiramente curvada no
assento. Revestido com tecido sintético, carenagem
em polipropileno injetado de alta resistência a
impactos e abrasão com bordas arredondadas para
proteção do estofado e. Mecanismo de reclinação
através de sistema sincronizado na relação 2:1
composto por corpo em alumínio injetado, com
tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por
fosfatização e pintura eletrostática na cor preta.
Sistema de reclinação com eixo horizontal e
travamento do conjunto estofado em três posições e
sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico.
Sistema de regulagem de pressão da mola do sistema
de reclinação com manípulo de empunhadura
injetado
em
polipropileno,
alavancas
de
acionamento do mecanismo e sistema pneumático
independentes, em aço de 8 mm de diâmetro, com
manípulo injetado em polipropileno. Coluna a gás
confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura
epóxi a pó, e com conificação 1º26’ na parte inferior
para encaixe na base giratória. Haste central
pressurizada,
que
propicia
suavidade
de
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amortecimento sem o uso de molas, curso de
regulagem de 80 mm, confeccionada em aço SAE
1045 e com conificação tipo Morse (1º26’) na parte
superior para encaixe no suporte de fixação do
assento da cadeira. Bucha guia interna em POM,
copolímero composto de alta dureza e rigidez e
excelentes propriedades deslizantes. Resistência a
esforços de pressão de até 300N. Apoia-braço em
formato de “T” com sistema de regulagem de altura
deslizante através de botão lateral com 7 posições
pré-definidas, sistema de fixação ao assento através
de estrutura injetada em nylon poliamida 6.6 na cor
preta, com corpo injetado em termoplásticos de alta
resistência estrutural e á abrasão, apoia braços
superior injetado em poliuretano. Base giratória
injetada em Nylon poliamida 6.6 na cor preta e 5
hastes equidistantes a 72° e raio de 325mm,
reforçadas com aletas estruturais para aumentar a
resistência a cargas estáticas aplicadas, encaixe do
pistão de regulagem de altura da cadeira através do
sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro em
Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma
banda de rodagem em poliuretano. 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.
Cadeira fixa, espaldar alto com revestimento em tela.
Largura assento (s/ braços): 0,49 m; profundidade do
assento: 0,51 m; altura assento: 0,54 m; altura do
encosto: 0,51 m; largura encosto: 0,47 m Encosto alto,
com estrutura injetada em Nylon de alta resistência à
fadiga e impactos, com revestido em tela, e apoio
lombar móvel ajustável, injetado em espuma de
poliuretano semi-rígida, na parte posterior do encosto.
Sistema de união do encosto com assento fixo,
através de estrutura injetada em Nylon de alta
resistência à fadiga e impactos,. Assento com
espuma anatômica em poliuretano injetado, de 60
mm de espessura, densidade D55, e concha interna
de compensado multilaminado de 14 mm de
espessura com borda frontal ligeiramente curvada no
assento. Revestido com tecido sintético, carenagem
em polipropileno injetado de alta resistência a
impactos e abrasão com bordas arredondadas para
proteção do estofado. Apoia-braço em formato de
“T” com sistema de regulagem de altura deslizante
através de botão lateral com 7 posições prédefinidas, sistema de fixação ao assento através de
estrutura injetada em nylon poliamida 6.6 na cor
preta, com corpo injetado em termoplásticos de alta
resistência estrutural e á abrasão, apoia braços
superior
injetado
em
poliuretano.Base
com
travamento posterior através de tubo de aço SAE
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pintura epóxi na cor preta. Sapatas injetadas em
polipropileno.
Cadeira giratória, espaldar baixo em tecido tipo tela
Largura assento (s/ braços): 0,47 m; profundidade do
assento: 0,44 m; altura assento (curso): 0,42 à 0,51 m;
altura do encosto: 0,39 m; largura encosto: 0,43 m
Encosto baixo com estrutura injetada em Nylon, com
acabamentos injetados no mesmo material, revestido
com tecido tipo tela. Sistema de união do encosto
com assento, através de estrutura injetada em Nylon
de alta resistência à fadiga e impactos. Sem opções
de regulagens. Assento com concha de madeira
laminada com 13 mm de espessura, com espuma
laminadas de poliuretano de 40mm de espessura,
com densidade D30, colada sobre a concha, com
borda frontal ligeiramente curvada. Revestimento em
tecido sintético 100% poliéster. Mecanismo de
reclinação da cadeira com regulagem de tensão por
meio de mola helicoidal e manípulo injetado em
polipropileno, fixada ao assento através de chapa de
aço estampada SAE 1020 ¼1/4” x 3” pol. de espessura
e porcas de garra estampadas em aço carbono
galvanizado e parafuso M6. Mancal estampado em
aço SAE 1020 com tratamento superficial antioxidante
e acabamento em pintura epóxi, com encaixe para o
pistão de regulagem de altura com sistema de cone
Morse (1’26”). Regulagens de altura da cadeira em
indefinidas posições, através de coluna a gás com
cônico de precisão tipo “Cone Morse” (ângulo de
1°26’16”) entre as hastes, com acionador pneumático
central de regulagem de altura classe 3 (mínimo)
segundo DIN 4550. Regulagem de reclinação em 2
posições, comandadas por uma única alavanca,
localizada abaixo do assento e produzida em barra
de aço redonda de 8 mm de diâmetro e manípulo de
empunhadura injetado em polipropileno. Base
giratória injetada em Poliamida 6 com carga de fibra
de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes,
reforçadas com aletas estruturais para aumentar a
resistência à cargas estáticas aplicadas sobre o
assento. Encaixe do pistão de regulagem de altura da
cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios
de duplo giro, corpo e rodas com Ø 60 mm, 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. Braços com corpo e
apóia-braço totalmente injetados em termoplásticos
de alta resistência estrutural e à abrasão, e 6 opções
de regulagem de altura, com botão de acionamento
tipo “gangorra” localizado abaixo do apóia-braço.
Cadeira fixa, espaldar médio em tecido. Largura
assento (s/ braços): 0,47 m; profundidade do assento:
0,51 m; altura assento: 0,48 m; altura do encosto: 0,44
m; largura encosto: 0,41 m. Encosto de espaldar
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médio com espuma anatômica em poliuretano
injetado, de 40 mm de espessura, densidade D55,
indeformável, ignífuga, revestida com tecido sintético,
de alta resistência a impactos, concha interna em
polipropileno injetado, 100% reciclável e carenagem
texturizada em polipropileno injetado de alta
resistência a impactos.
Assento com espuma anatômica em poliuretano
injetado, de 40 mm de espessura, densidade D55,
indeformável, ignífuga, e concha interna de
compensado multilaminado de 13 mm de espessura
com borda frontal ligeiramente curvada no assento
para não obstruir a circulação sanguínea. Revestido
com tecido sintético de alta resistência, carenagem
texturizada em polipropileno injetado de alta
resistência a impactos e abrasão com bordas
arredondadas para proteção do estofado e 100%
reciclável. Estrutura metálica, do tipo balancim, com
laterais em tubo de aço SAE 1020 Ø 25,4 x 2,25 mm
unido por solda a chapa de aço SAE 1.1/2” x 1/8” x
120 mm. Travamento posterior através de tubo de
aço SAE 1020 Ø 12,7 x 1,5 mm e frontal através de
tubo de aço SAE 1020 Ø 25,4 x 2,25 mm com
acabamento em pintura epóxi na cor preta. Sapatas
injetadas em polipropileno. Suporte de união do
assento ao encosto em aço estampado SAE 1020 1/4”
x 3”, com acabamento em pintura epóxi preta.
Apoia-braço em formato de “T” com sistema de
regulagem de altura deslizante através de botão
lateral com 7 posições pré-definidas, sistema de
fixação ao assento através de estrutura injetada em
nylon poliamida 6.6 na cor preta, com corpo injetado
em termoplásticos de alta resistência estrutural e á
abrasão, apoia braços superior injetado em
poliuretano.
Cadeira giratória, espaldar médio em tecido Largura
assento (s/ braços): 0,47 m; profundidade do assento:
0,51 m; altura assento (curso): 0,45 à 0,55 m; altura do
encosto: 0,44 m; largura encosto: 0,41 m. Encosto de
espaldar médio com espuma anatômica em
poliuretano injetado, de 40 mm de espessura,
densidade D55, indeformável, ignífuga, revestida com
tecido sintético, de alta resistência a impactos,
concha interna em polipropileno injetado, 100%
reciclável e carenagem texturizada em polipropileno
injetado de alta resistência a impactos. Reforço
metálico estrutural para o encosto, estampada em
chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura,
estrutura de união do encosto com assento com
regulagem de altura por catraca que permite a
regulagem da altura do encosto em 8 posições prédefinidas, em lâmina de aço SAE 1020 1/4” x 3", e
ambos com acabamento em pintura epóxi na cor
preta. Assento com espuma anatômica em
poliuretano injetado, de 40 mm de espessura,
densidade D55, indeformável, ignífuga, e concha
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interna de compensado multilaminado de 13 mm de
espessura com borda frontal ligeiramente curvada no
assento para não obstruir a circulação sanguínea.
Revestido com tecido sintético de alta resistência,
carenagem texturizada em polipropileno injetado de
alta resistência a impactos e abrasão com bordas
arredondadas para proteção do estofado e 100%
reciclável. Mecanismo de reclinação através de
sistema sincronizado na relação 2:1 composto de
placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm
de espessura, para fixação do assento, e corpo em
alumínio injetado, com pintura eletrostática na cor
preta. Sistema de reclinação com eixo horizontal e
travamento do conjunto estofado em cinco posições
e sistema de liberação do mecanismo tipo
antipânico. Regulagem de pressão da mola do
sistema
de
reclinação
com
manípulo
de
empunhadura,
injetada
em
polipropileno,
e
alavancas de acionamento do mecanismo e sistema
pneumático independentes, em aço de 8 mm de
diâmetro, com manípulo injetado em polipropileno,
com pistão pressurizado Classe 4, que oferece
resistência à esforços de até 300 N e propicia
suavidade de amortecimento sem o uso de molas,
curso de regulagem de 100 mm, confeccionado em
aço SAE 1045 e com conificação tipo Morse (1°26’) na
parte superior para encaixe no suporte de fixação do
assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli
Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e
rigidez com deslizamento. Resistência a esforços de
pressão de até 300 N. Base giratória injetada em
Nylon poliamida 6.6 na cor preta e 5 hastes
equidistantes a 72° e raio de 325 mm, reforçadas com
aletas estruturais para aumentar a resistência a
cargas estáticas aplicadas, encaixe do pistão de
regulagem de altura da cadeira através do sistema
de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100%
em Nylon 6.6 com rodas Ø 65 mm, composto por uma
banda de rodagem em poliuretano. Eixo central
usinado em aço SAE 1006 e haste estampada e
laminada a frio em aço SAE 1006 (zincado branco),
apoiado em pista de esfera de rolamento de aço SAE
1020 cementado, fixados a base através de anel de
pressão produzido em aço SAE 1070. . Apoia-braço
em formato de “T” com sistema de regulagem de
altura deslizante através de botão lateral com 7
posições pré-definidas, sistema de fixação ao assento
através de estrutura injetada em nylon poliamida 6.6
na cor preta, com corpo injetado em termoplásticos
de alta resistência estrutural e á abrasão, apoia
braços superior injetado em poliuretano.
Cadeira 4 pés, fixa, espaldar baixo em tecido,
empilhável Largura assento: 0,48 m; profundidade do
assento: 0,44 m; altura assento: 0,44 m; altura total:
0,84 m; largura encosto: 0,48 m. Encosto em concha
de compensado multilaminado de 8,5 mm de
63

20

espessura, de alta resistência com espuma laminada
em poliuretano de espessura 30 mm, densidade D26
em formato ergonômico, revestimento em tecido
sintético de alta resistência à tração, rasgamento,
esgarçamento, solidez à luz e não reagente à
manchas,
capa
do
encosto
injetada
em
termoplástico de alta resistência a impactos e
abrasão, 100% reciclável. Assento em concha de
compensado multilaminado de 8,5 mm de espessura,
de alta resistência e espuma laminada em
poliuretano de espessura 32 mm e densidade D33 de
forma côncava na parte superior para acomodar o
usuário confortavelmente por mais tempo e com
borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir
a circulação sangüínea. Revestimento em tecido
sintético de alta resistência à tração, rasgamento,
esgarçamento, solidez à luz e não reagente à
manchas. Estrutura metálica em tubo de aço oblongo
SAE 1020 16x30x1,5mm, com tratamento anti-corrosivo
por fosfatização, pintada em pintura epóxi na cor
preta. Terminais dos tubos com ponteiras injetadas em
polietileno de alta resistência a abrasão. Travessas
com o mesmo acabamento da estrutura. Assento e
encosto unidos por meio de duas estruturas
eqüidistantes do centro feitas de tubo de aço
oblongo SAE 1020 16x30x1,5mm. Catálogos técnicos
emitidos pelo fabricante. Apresentar certificado
abntnbriso 14020:2002 e abntnbriso 14024:2004.
VALOR TOTAL LOTE 1
LOTE 02 – MOBILIÁRIO
ITEM
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DESCRIÇÃO
Armário extra alto com portas:
Armário fechado com medidas 800x472x2107 mm,
composto de laterais, fundo, base, uma prateleira
fixa, quatro prateleiras moveis, portas e tampo.
Tampo; confeccionado em fibra de madeira
aglomerada (MDP) com 25 mm de espessura, possui
bordas protegidas por fita borda em poli cloreto de
vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura na
mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em
todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5 mm,
coladas a quente por meio do processo HOLT MELT;
Possui fixado em seu lado inferior um pino de aço
inoxidável para o travamento da fechadura.
Portas dobradiças 100°; duas portas de abrir em fibra
de madeira aglomerada (MDP) com 18 mm de
espessura. Acabamento em ambas as faces com
laminado melamínico de baixa pressão (BP).
Encabeçamento nos topos com fita borda em poli
cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,0mm de
espessura com alta resistência a impactos. Dotadas
de quatro dobradiças clip com amortecedor cada
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VALOR
UNIT R$

VALOR
EM R$

porta, caneco de 35 mm, com sistema de
fechamento pneumático, abertura de 100º, cobertura
para o caneco e calço, produzida em aço polido,
fechamento suave sem ruído, proporcionado pelo
pistão pneumático instalado no corpo da dobradiça,
controlando a força de fechamento e a resistência
na abertura, basta uma leve pressão dos dedos e a
dobradiça está encaixada. Um encaixe perfeito, sem
perda de tempo. Há um “clic” no momento em que o
braço da dobradiça se encaixa no calço. Caso haja
a necessidade de remover a porta, a dobradiça é
desencaixada, pressionando-se a trava, com sistema
de alojamento interno na madeira para melhor
acabamento ao móvel e para gerar maior espaço
interno do mesmo, fixadas por parafusos auto
atarraxantes, de cabeça panela medindo 16x4,5 mm.
Sistema de travamento com dois batentes interno na
porta esquerda em chapa de aço 44x32x1,2 mm,
cromado sem arestas cortantes e arredondadas,
fixados através de parafusos cortantes tipo chipboard
para madeira, com fechadura frontal em aço
cromado com diâmetro de 19 mm, dotado de molas
e pinos em latão, possui lingueta de aço com
mecanismo que permite o giro da haste em alumínio
no eixo vertical na parte superior, fixado por meio de
parafusos auto atarraxantes de cabeça chata
medindo 14x3,5 mm possui haste em alumínio
extrudado com formato plano convexo com
diâmetro de 6 mm, Numa das extremidades da haste
contém um acessório de travamento com formato de
gancho em sentido perpendicular à haste, com
buchas em plástico de engenharia poliamida fixados
por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça
chata medindo 25x3,5 mm, travamento simultâneo
das portas, com chave escamoteável para adaptarse ao móvel caso não seja retirada e minimizar
choques acidentais ao usuário, com capa plástica
externa de proteção em polietileno injetado, puxador
alça medindo aproximadamente 150 mm, com
furação 128 mm em zamak cromo acetinado, fixado
com parafusos M4x25 mm. Armários, emitido por
organismo certificador de produto acreditado pelo
INMETRO
Prateleiras; em fibra de madeira aglomerada (MDP)
com 18 mm de espessura. Acabamento em ambas as
faces com laminado melamínico de baixa pressão
(BP). Encabeçamento nos topos com fita borda em
poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 0,45mm
de espessura, prateleira fixa nas laterais do armário
por quatro parafusos aço 6,7 DU 251e quatro
dispositivos VB 35M/16 preto embutidos na face
inferior da prateleira. Prateleiras reguláveis apoiadas
em pinos de aço inoxidável fixos nas laterais, com
cavidades na face inferior para dar melhor apoio
sobre os pinos.
Laterais, base e fundo; em fibra de madeira
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aglomerada (MDP) com 18 mm de espessura.
Acabamento em ambas as faces com laminado
melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento
nos topos com fita borda em poli cloreto de vinil
(Polyvinyl chloride) com 0,45mm de espessura, No
sentido longitudinal, das laterais, contém duas fileiras
de furos com diâmetro de 5 mm, distanciados entre si
64 mm, possibilitando o ajuste da prateleira regulável
a cada 64 mm; Base do armário possui furação para
quatro niveladoras de piso na cor preto em duas
peças, uma com diâmetro de 45 mm, embutidas na
face inferior da base com rosca e uma peça com
diâmetro de 28 mm e altura de 20 mm, ajuste de no
mínimo 15 mm por meio de parafuso de aço zincado
e rosca padrão 5/16”, em polipropileno injetado, com
regulagem interna e externa através de rosca 5/16.
Sistema de montagem através de conjunto minifix,
composto de parafuso e tambor injetado em zamak,
e tampa injetada em material termoplástico
Armários, emitido por organismo certificador de
produto acreditado pelo INMETRO.
Armário alto com portas:

02

Armário fechado com medidas 800x472x1607 mm,
composto de laterais, fundo, base, uma prateleira
fixa, duas prateleiras moveis, portas e tampo.
Tampo; confeccionado em fibra de madeira
aglomerada (MDP) com 25 mm de espessura, possui
bordas protegidas por fita borda em poli cloreto de
vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura na
mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em
todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5 mm,
coladas a quente por meio do processo HOLT MELT;
Possui fixado em seu lado inferior um pino de aço
inoxidável para o travamento da fechadura.
Portas dobradiças 100°; duas portas de abrir em fibra
de madeira aglomerada (MDP) com 18 mm de
espessura. Acabamento em ambas as faces com
laminado melamínico de baixa pressão (BP).
Encabeçamento nos topos com fita borda em poli
cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,0mm de
espessura com alta resistência a impactos. Dotadas
de três dobradiças clip com amortecedor cada
porta, caneco de 35 mm, com sistema de
fechamento pneumático, abertura de 100º, cobertura
para o caneco e calço, produzida em aço polido,
fechamento suave sem ruído, proporcionado pelo
pistão pneumático instalado no corpo da dobradiça,
controlando a força de fechamento e a resistência
na abertura, basta uma leve pressão dos dedos e a
dobradiça está encaixada. Um encaixe perfeito, sem
perda de tempo. Há um “clic” no momento em que o
braço da dobradiça se encaixa no calço. Caso haja
a necessidade de remover a porta, a dobradiça é
desencaixada, pressionando-se a trava, com sistema
de alojamento interno na madeira para melhor
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acabamento ao móvel e para gerar maior espaço
interno do mesmo, fixadas por parafusos auto
atarraxantes, de cabeça panela medindo 16x4,5 mm.
Sistema de travamento com dois batentes interno na
porta esquerda em chapa de aço 44x32x1,2 mm,
cromado sem arestas cortantes e arredondadas,
fixados através de parafusos cortantes tipo chipboard
para madeira, com fechadura frontal em aço
cromado com diâmetro de 19 mm, dotado de molas
e pinos em latão, possui lingueta de aço com
mecanismo que permite o giro da haste em alumínio
no eixo vertical na parte superior, fixado por meio de
parafusos auto atarraxantes de cabeça chata
medindo 14x3,5 mm possui haste em alumínio
extrudado com formato plano convexo com
diâmetro de 6 mm, Numa das extremidades da haste
contém um acessório de travamento com formato de
gancho em sentido perpendicular à haste, com
buchas em plástico de engenharia poliamida fixados
por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça
chata medindo 25x3,5 mm, travamento simultâneo
das portas, com chave escamoteável para adaptarse ao móvel caso não seja retirada e minimizar
choques acidentais ao usuário, com capa plástica
externa de proteção em polietileno injetado, puxador
alça medindo aproximadamente 150 mm, com
furação 128 mm em zamak cromo acetinado, fixado
com parafusos M4x25 mm. Armários, emitido por
organismo certificador de produto acreditado pelo
INMETRO
Prateleiras; em fibra de madeira aglomerada (MDP)
com 18 mm de espessura. Acabamento em ambas as
faces com laminado melamínico de baixa pressão
(BP). Encabeçamento nos topos com fita borda em
poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 0,45mm
de espessura, prateleira fixa nas laterais do armário
por quatro parafusos aço 6,7 DU 251e quatro
dispositivos VB 35M/16 preto embutidos na face
inferior da prateleira. Prateleiras reguláveis apoiadas
em pinos de aço inoxidável fixos nas laterais, com
cavidades na face inferior para dar melhor apoio
sobre os pinos.
Laterais, base e fundo; em fibra de madeira
aglomerada (MDP) com 18 mm de espessura.
Acabamento em ambas as faces com laminado
melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento
nos topos com fita borda em poli cloreto de vinil
(Polyvinyl chloride) com 0,45mm de espessura, No
sentido longitudinal, das laterais, contém duas fileiras
de furos com diâmetro de 5 mm, distanciados entre si
64 mm, possibilitando o ajuste da prateleira regulável
a cada 64 mm; Base do armário possui furação para
quatro niveladoras de piso na cor preto em duas
peças, uma com diâmetro de 45 mm, embutidas na
face inferior da base com rosca e uma peça com
diâmetro de 28 mm e altura de 20 mm, ajuste de no
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mínimo 15 mm por meio de parafuso de aço zincado
e rosca padrão 5/16”, em polipropileno injetado, com
regulagem interna e externa através de rosca 5/16.
Sistema de montagem através de conjunto minifix,
composto de parafuso e tambor injetado em zamak,
e tampa injetada em material termoplástico.
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Armário baixo com portas:
Armário fechado com medidas 800x472x737 mm,
composto de laterais, fundo, base, uma prateleira
movel, portas e tampo.
Tampo; confeccionado em fibra de madeira
aglomerada (MDP) com 25 mm de espessura, possui
bordas protegidas por fita borda em poli cloreto de
vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura na
mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em
todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5 mm,
coladas a quente por meio do processo HOLT MELT;
Possui fixado em seu lado inferior um pino de aço
inoxidável para o travamento da fechadura.
Portas dobradiças 100°; duas portas de abrir em fibra
de madeira aglomerada (MDP) com 18 mm de
espessura. Acabamento em ambas as faces com
laminado melamínico de baixa pressão (BP).
Encabeçamento nos topos com fita borda em poli
cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,0mm de
espessura com alta resistência a impactos. Dotadas
de duas dobradiças clip com amortecedor cada
porta, caneco de 35 mm, com sistema de
fechamento pneumático, abertura de 100º, cobertura
para o caneco e calço, produzida em aço polido,
fechamento suave sem ruído, proporcionado pelo
pistão pneumático instalado no corpo da dobradiça,
controlando a força de fechamento e a resistência
na abertura, basta uma leve pressão dos dedos e a
dobradiça está encaixada. Um encaixe perfeito, sem
perda de tempo. Há um “clic” no momento em que o
braço da dobradiça se encaixa no calço. Caso haja
a necessidade de remover a porta, a dobradiça é
desencaixada, pressionando-se a trava, com sistema
de alojamento interno na madeira para melhor
acabamento ao móvel e para gerar maior espaço
interno do mesmo, fixadas por parafusos auto
atarraxantes, de cabeça panela medindo 16x4,5 mm.
Sistema de travamento com um batente interno na
porta esquerda em chapa de aço 44x32x1,2 mm,
cromado sem arestas cortantes e arredondadas,
fixados através de parafusos cortantes tipo chipboard
para madeira, com fechadura frontal em aço
cromado com diâmetro de 19 mm, dotado de molas
e pinos em latão, possui lingueta de aço com
mecanismo que permite o giro da haste em alumínio
no eixo vertical na parte superior, fixado por meio de
parafusos auto atarraxantes de cabeça chata
medindo 14x3,5 mm possui haste em alumínio
extrudado com formato plano convexo com
68

10

diâmetro de 6 mm, Numa das extremidades da haste
contém um acessório de travamento com formato de
gancho em sentido perpendicular à haste, com
buchas em plástico de engenharia poliamida fixados
por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça
chata medindo 25x3,5 mm, travamento simultâneo
das portas, com chave escamoteável para adaptarse ao móvel caso não seja retirada e minimizar
choques acidentais ao usuário, com capa plástica
externa de proteção em polietileno injetado, puxador
alça medindo aproximadamente 150 mm, com
furação 128 mm em zamak cromo acetinado, fixado
com parafusos M4x25 mm. Armários, emitido por
organismo certificador de produto acreditado pelo
INMETRO
Prateleira; em fibra de madeira aglomerada (MDP)
com 18 mm de espessura. Acabamento em ambas as
faces com laminado melamínico de baixa pressão
(BP). Encabeçamento nos topos com fita borda em
poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 0,45mm
de espessura, Prateleira regulável apoiadas em pinos
de aço inoxidável fixos nas laterais, com cavidades
na face inferior para dar melhor apoio sobre os pinos.
Laterais, base e fundo; em fibra de madeira
aglomerada (MDP) com 18 mm de espessura.
Acabamento em ambas as faces com laminado
melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento
nos topos com fita borda em poli cloreto de vinil
(Polyvinyl chloride) com 0,45mm de espessura, No
sentido longitudinal, das laterais, contém duas fileiras
de furos com diâmetro de 5 mm, distanciados entre si
64 mm, possibilitando o ajuste da prateleira regulável
a cada 64 mm;
Base do armário possui furação para quatro
niveladoras de piso na cor preto em duas peças,
uma com diâmetro de 45 mm, embutidas na face
inferior da base com rosca e uma peça com
diâmetro de 28 mm e altura de 20 mm, ajuste de no
mínimo 15 mm por meio de parafuso de aço zincado
e rosca padrão 5/16”, em polipropileno injetado, com
regulagem interna e externa através de rosca 5/16.
Sistema de montagem através de conjunto minifix,
composto de parafuso e tambor injetado em zamak,
e tampa injetada em material termoplástico.
Armário estante com portas:
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Armário semi aberto com medidas 800x472x1607 mm,
composto de laterais, fundo, base, uma prateleira
fixa, duas prateleiras moveis, portas e tampo.
Tampo; confeccionado em fibra de madeira
aglomerada (MDP) com 25 mm de espessura, possui
bordas protegidas por fita borda em poli cloreto de
vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura na
mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em
todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5 mm,
69
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coladas a quente por meio do processo HOLT MELT;
Possui fixado em seu lado inferior um pino de aço
inoxidável para o travamento da fechadura.
Portas dobradiças 100°; duas portas de abrir na parte
inferior do armário na altura aproximada de 700 mm,
em fibra de madeira aglomerada (MDP) com 18 mm
de espessura. Acabamento em ambas as faces com
laminado melamínico de baixa pressão (BP).
Encabeçamento nos topos com fita borda em poli
cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,0mm de
espessura com alta resistência a impactos. Dotadas
de duas dobradiças clip com amortecedor cada
porta, caneco de 35 mm, com sistema de
fechamento pneumático, abertura de 100º, cobertura
para o caneco e calço, produzida em aço polido,
fechamento suave sem ruído, proporcionado pelo
pistão pneumático instalado no corpo da dobradiça,
controlando a força de fechamento e a resistência
na abertura, basta uma leve pressão dos dedos e a
dobradiça está encaixada. Um encaixe perfeito, sem
perda de tempo. Há um “clic” no momento em que o
braço da dobradiça se encaixa no calço. Caso haja
a necessidade de remover a porta, a dobradiça é
desencaixada, pressionando-se a trava, com sistema
de alojamento interno na madeira para melhor
acabamento ao móvel e para gerar maior espaço
interno do mesmo, fixadas por parafusos auto
atarraxantes, de cabeça panela medindo 16x4,5 mm.
Sistema de travamento com um batente interno na
porta esquerda em chapa de aço 44x32x1,2 mm,
cromado sem arestas cortantes e arredondadas,
fixados através de parafusos cortantes tipo chipboard
para madeira, com fechadura frontal em aço
cromado com diâmetro de 19 mm, dotado de molas
e pinos em latão, possui lingueta de aço com
mecanismo que permite o giro da haste em alumínio
no eixo vertical na parte superior, fixado por meio de
parafusos auto atarraxantes de cabeça chata
medindo 14x3,5 mm possui haste em alumínio
extrudado com formato plano convexo com
diâmetro de 6 mm, Numa das extremidades da haste
contém um acessório de travamento com formato de
gancho em sentido perpendicular à haste, com
buchas em plástico de engenharia poliamida fixados
por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça
chata medindo 25x3,5 mm, travamento simultâneo
das portas, com chave escamoteável para adaptarse ao móvel caso não seja retirada e minimizar
choques acidentais ao usuário, com capa plástica
externa de proteção em polietileno injetado, puxador
alça medindo aproximadamente 150 mm, com
furação 128 mm em zamak cromo acetinado, fixado
com parafusos M4x25 mm.
Prateleiras; em fibra de madeira aglomerada (MDP)
com 18 mm de espessura. Acabamento em ambas as
faces com laminado melamínico de baixa pressão
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(BP). Encabeçamento nos topos com fita borda em
poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 0,45mm
de espessura, prateleira fixa nas laterais do armário
por quatro parafusos aço 6,7 DU 251e quatro
dispositivos VB 35M/16 preto embutidos na face
inferior da prateleira. Prateleiras reguláveis, sendo
uma na parte inferior do armário apoiadas em pinos
de aço inoxidável fixos nas laterais, com cavidades
na face inferior para dar melhor apoio sobre os pinos.
Laterais, base e fundo; em fibra de madeira
aglomerada (MDP) com 18 mm de espessura.
Acabamento em ambas as faces com laminado
melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento
nos topos com fita borda em poli cloreto de vinil
(Polyvinyl chloride) com 0,45mm de espessura, No
sentido longitudinal, das laterais, contém duas fileiras
de furos com diâmetro de 5 mm, distanciados entre si
64 mm, possibilitando o ajuste da prateleira regulável
a cada 64 mm; Base do armário possui furação para
quatro niveladoras de piso na cor preto em duas
peças, uma com diâmetro de 45 mm, embutidas na
face inferior da base com rosca e uma peça com
diâmetro de 28 mm e altura de 20 mm, ajuste de no
mínimo 15 mm por meio de parafuso de aço zincado
e rosca padrão 5/16”, em polipropileno injetado, com
regulagem interna e externa através de rosca 5/16.
Sistema de montagem através de conjunto minifix,
composto de parafuso e tambor injetado em zamak,
e tampa injetada em material termoplástico.
Gaveteiro móvel com 02 gavetas médias e 01 gaveta
para pasta suspensa:
Gaveteiro medindo 430x502x644 mm, tampo
confeccionado em fibra de madeira aglomerada
(MDP) 25 mm de espessura, corpo, frentes e gavetas
internas com 18 mm de espessura. Acabamento em
ambas as faces, com laminado melamínico de baixa
pressão (BP). Tampo confeccionado em fibra de
madeira aglomerada (MDP) com 25 mm de
espessura, possui bordas protegidas por fita borda em
poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de
espessura na mesma cor do tampo, com bordas
arredondadas em todo seu perímetro com raio
mínimo de 2,5 mm, coladas a quente por meio do
processo HOLT MELT; Base do gaveteiro fixada nas
laterais por meio de cavilhas plásticas, parafuso e
tambor injetado em zamak. Corpo do gaveteiro e
gavetas internas com encabeçamentos nos topos
com fita borda em poli cloreto de vinil
(Polyvinyl chloride) com 0,45mm de espessura e
frentes com fita borda em poli cloreto de vinil
(Polyvinyl chloride) com 2,0mm de espessura, com
alta resistência a impactos. Fundo das gavetas em
MDF BP uma face 6 mm de espessura, fixado no topo
inferior das laterais e costa da gaveta média interna
dotada de trilho telescópico zincado branco slim
400x35 mm em aço estampado com rolamentos de
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esfera de aço, largura de instalação de 12,7mm
removível, abertura que permite total acesso à
profundidade da gaveta possui limitador de saída e
mecanismo contra escape, com capacidade de até
25 Kg, fixados nas laterais do gaveteiro e das gavetas
por meio de parafuso auto cortante 14x3,5 mm tipo
chipboard para madeira. Gaveta maior interna
fechada dotada de trilho telescópico zincado branco
slim 450x35 mm em aço estampado com rolamentos
de esfera de aço, largura de instalação de 12,7mm
removível, abertura que permite total acesso à
profundidade da gaveta possui limitador de saída e
mecanismo contra escape, com capacidade de até
25 Kg, fixados nas laterais do gaveteiro e das gavetas
por meio de parafuso auto cortante 14x3,5 mm tipo
chipboard para madeira, possui duas barras de ferro
zincado preto com diâmetro de 6 mm para
sustentação das pastas, laterais da gaveta com
altura mínima de 250 mm, Sistema de travamento das
gavetas por meio de barra de alumínio comprimento
525 mm, largura de 15 mm e espessura de 3.0 mm,
com pinos fixos medindo 11x6 mm e 32x6 mm, com
dois guias de nylon fixados na lateral direita do
gaveteiro por meio de parafusos 14x3,5 mm, resistente
à tração com acionamento frontal através de
fechadura dupla face e extração, rotação de 180º,
cilindro com corpo 20 mm de comprimento e
diâmetro de 19 mm com uma aba para fixação com
chave de alma interna, com capa plástica externa
de proteção em polietileno injetado e sistema
escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não
seja retirada, e minimizar choques acidentais ao
usuário, Cada fechadura possui segredo único
evitando que a chave de um gaveteiro possa abrir o
outro. Puxador alça medindo aproximadamente 150
mm, com furação 128 mm em zamak cromo
acetinado, fixado com parafusos M4x25 mm. Rodízios
com corpo e rodas injetadas, em termoplástico de
alta resistência, eixo e chapa de fixação em aço,
dimensão de rodas 35 mm de diâmetro cor preto,
altura total de 47 mm, fixado na face inferior da base
móvel através de quatro parafusos rosca auto
cortante tipo chipboard cada rodízio, Sistema de
montagem através de conjunto minifix, composto de
parafuso e tambor injetado em zamak, e tampa
injetada em material termoplástico. Armários, emitido
por organismo certificador de produto acreditado
pelo INMETRO.
Gaveteiro móvel com 04 gavetas médias:
Gaveteiro medindo 430x502x644 mm, tampo
confeccionado em fibra de madeira aglomerada
(MDP) 25 mm de espessura, corpo, frentes e gavetas
internas com 18 mm de espessura. Acabamento em
ambas as faces, com laminado melamínico de baixa
pressão (BP). Tampo confeccionado em fibra de
madeira aglomerada (MDP) com 25 mm de
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espessura, possui bordas protegidas por fita borda em
poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de
espessura na mesma cor do tampo, com bordas
arredondadas em todo seu perímetro com raio
mínimo de 2,5 mm, coladas a quente por meio do
processo HOLT MELT; Base do gaveteiro fixada nas
laterais por meio de cavilhas plásticas, parafuso e
tambor injetado em zamak. Corpo do gaveteiro e
gavetas internas com encabeçamentos nos topos
com fita borda em poli cloreto de vinil
(Polyvinyl chloride) com 0,45mm de espessura e
frentes com fita borda em poli cloreto de vinil
(Polyvinyl chloride) com 2,0mm de espessura, com
alta resistência a impactos. Fundo das gavetas em
MDF BP uma face 6 mm de espessura, fixado no topo
inferior das laterais e costa da gaveta por meio de
parafuso auto atarraxante de cabeça chata
medindo 25x3,5 mm, gaveta média interna dotada
de trilho telescópico zincado branco slim 400x35 mm
em aço estampado com rolamentos de esfera de
aço, largura de instalação de 12,7mm removível,
abertura que permite total acesso à profundidade da
gaveta possui limitador de saída e mecanismo contra
escape, com capacidade de até 25 Kg, fixados nas
laterais do gaveteiro e das gavetas por meio de
parafuso auto cortante 14x3,5 mm tipo chipboard
para madeira. Sistema de travamento das gavetas
por meio de barra de alumínio comprimento 515 mm,
largura de 15 mm e espessura de 3.0 mm, com pinos
fixos medindo 11x6 mm e 32x6 mm, com dois guias de
nylon fixados na lateral direita do gaveteiro por meio
de parafusos 14x3,5 mm, resistente à tração com
acionamento frontal através de fechadura dupla
face e extração, rotação de 180º, cilindro com corpo
20 mm de comprimento e diâmetro de 19 mm com
uma aba para fixação com chave de alma interna,
com capa plástica externa de proteção em
polietileno injetado e sistema escamoteável para
adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e
minimizar choques acidentais ao usuário, Cada
fechadura possui segredo único evitando que a
chave de um gaveteiro possa abrir o outro. Puxador
alça medindo aproximadamente 150 mm, com
furação 128 mm em zamak cromo acetinado, fixado
com parafusos M4x25 mm. Rodízios com corpo e
rodas injetadas, em termoplástico de alta resistência,
eixo e chapa de fixação em aço, dimensão de rodas
35 mm de diâmetro cor preto, altura total de 47 mm,
fixado na face inferior da base móvel através de
quatro parafusos rosca auto cortante tipo chipboard
cada rodízio. Sistema de montagem através de
conjunto minifix, composto de parafuso e tambor
injetado em zamak, e tampa injetada em material
termoplástico. Armários, emitido por organismo
certificador de produto acreditado pelo INMETRO.
Mesa retangular medindo 1000x600x730mm
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Tampos;
tampo
em
formato
retangular,
confeccionado em fibra de madeira aglomerada de
média
densidade
(MDP),
(Médium
Density
Particleboard), com 25 mm de espessura, formando
uma peça única. Acabamento em ambas as faces
com laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm
(BP) anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular, resistência à
flexão estática e resistência à tração superficial.
Encabeçamento nas partes frontais, posterior e nos
topos transversais com fita borda em poli cloreto de
vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura,
aplicado pelo processo a quente hot melt, na mesma
cor do laminado escolhido e raio ergonômico de
contato com o usuário de 2.5 mm, de acordo com o
item 3.5, tabela 1 da norma ABNT 13966/2008.
Dotado de um passa cabos em polipropileno injetado
com diâmetro central de Ø70mm, composto para
tampa externa superior em formato oblongo com
quatro saídas independentes para o cabeamento,
guia central e tampa externa inferior em formato
circular com divisores para a acomodação do
cabeamento. Sistema de fixação a os pés é feita
através de bucha e parafuso com rosca milimétrica,
facilitando a montagem e desmontagem da mesa
sem
danificar
o
produto.
certificação
de
conformidade de produto de acordo com a NBR
13966:2008 - Móveis para escritório - Mesas Classificação e características físicas dimensionais e
requisitos e métodos de ensaio, emitido por organismo
de certificação de produto acreditado pelo INMETRO
Painel frontal inferior estrutural; confeccionado em
fibra de madeira aglomerada de baixa densidade
(MDP), (Médium Density Particleboard), selecionadas
de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e
consolidadas com resina sintética e termoestabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura,
revestido em ambas as faces com filme termoprensado de melaminico com espessura de 0,3 mm,
anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular, resistência à
flexão estática e resistência à tração superficial,
largura de 296 mm, comprimento conforme medida
da mesa. Encabeçamento nos topos com fita borda
em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com
0,45mm de espessura, aplicado pelo processo a
quente hot melt, na mesma cor do laminado
escolhido, fixado à estrutura através de parafuso aço
conformado para minifix com rosca M6, e tambor
minifix em zamak altamente resistente ao torque.
Pés metálicos em “I”; pés metálicos com tratamento
anticorrosivo por fosforização e acabamento em
pintura epóxi de alta resistência a abrasão e
impactos, com secagem em estufa. Constituídos por
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base, coluna e travessa superior, sendo a coluna
vazada para permitir a passagem de fiação entre o
piso e as calhas composto por base em chapa de
aço estampada, de modo dispensar o uso de
ponteiras, comprimento 500 mm, 70 mm de largura,
28 mm de altura, 2,0mm de espessura, com duas
chapas soldadas na face inferior, espessura 3.0mm,
com rebite 5/16 para receber sapatas com diâmetro
de 50 mm, abertura para passagem de cabos
possibilitando a passagem dos mesmos do piso até a
superfície superior do tampo, Coluna frisada em
chapa de aço fina frio 1.06mm de espessura, com
largura de no mínimo 165 mm, com vão interno para
passagem de fiação com tampa para fechamento
em polipropileno para acesso ao cabeamento, e no
lado externo da coluna com tampa em polipropileno
fixada sob encaixe, com 3 saídas independentes para
fiação e travessa superior em chapa de aço ¼’ de
espessura. Pintura eletrostática em epóxi, espessura
mínima de 40 mícrons. Nivelador de polipropileno
injetado e haste metálica com regulagem através de
rosca 5/16. Fixação ao tampo feita através de
parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica para
dar rigidez e permitir a montagem e desmontagem
sem danificar seus componentes.
Calha: confeccionada em chapa de aço fino frio #20
com 0.9mm de espessura, dobrada em formato “J”,
com duto para passagem de cabos elétrica, logica e
telefonia, dotada de aberturas estampadas na qual
podem ser instaladas quatro tomadas elétricas, oito
conectores para rede logica e telefonia RJ-45, fixadas
sob o tampo no painel frontal através de parafuso
auto atarraxante, pintura eletrostática em epóxi,
espessura mínima 40 mícrons.
Classificação e características físicas dimensionais e
requisitos e métodos de ensaio, emitido por organismo
de certificação de produto acreditado pelo INMETRO.
Mesa rectangular medindo 1200x600x730mm
Tampos;
tampo
em
formato
retangular,
confeccionado em fibra de madeira aglomerada de
média
densidade
(MDP),
(Médium
Density
Particleboard), com 25 mm de espessura, formando
uma peça única. Acabamento em ambas as faces
com laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm
(BP) anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular, resistência à
flexão estática e resistência à tração superficial.
Encabeçamento nas partes frontais, posterior e nos
topos transversais com fita borda em poli cloreto de
vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura,
aplicado pelo processo a quente hot melt, na mesma
cor do laminado escolhido e raio ergonômico de
contato com o usuário de 2.5 mm, de acordo com o
item 3.5, tabela 1 da norma ABNT 13966/2008.
Dotado de um passa cabos em polipropileno injetado
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com diâmetro central de Ø70mm, composto para
tampa externa superior em formato oblongo com
quatro saídas independentes para o cabeamento,
guia central e tampa externa inferior em formato
circular com divisores para a acomodação do
cabeamento. Sistema de fixação a os pés é feita
através de bucha e parafuso com rosca milimétrica,
facilitando a montagem e desmontagem da mesa
sem danificar o produto.
Painel frontal inferior estrutural; confeccionado em
fibra de madeira aglomerada de baixa densidade
(MDP), (Médium Density Particleboard), selecionadas
de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e
consolidadas com resina sintética e termoestabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura,
revestido em ambas as faces com filme termoprensado de melaminico com espessura de 0,3 mm,
anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular, resistência à
flexão estática e resistência à tração superficial,
largura de 296 mm, comprimento conforme medida
da mesa. Encabeçamento nos topos com fita borda
em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com
0,45mm de espessura, aplicado pelo processo a
quente hot melt, na mesma cor do laminado
escolhido, fixado à estrutura através de parafuso aço
conformado para minifix com rosca M6, e tambor
minifix em zamak altamente resistente ao torque.
Pés metálicos em “I”; pés metálicos com tratamento
anticorrosivo por fosforização e acabamento em
pintura epóxi de alta resistência a abrasão e
impactos, com secagem em estufa. Constituídos por
base, coluna e travessa superior, sendo a coluna
vazada para permitir a passagem de fiação entre o
piso e as calhas composto por base em chapa de
aço estampada, de modo dispensar o uso de
ponteiras, comprimento 500 mm, 70 mm de largura,
28 mm de altura, 2,0mm de espessura, com duas
chapas soldadas na face inferior, espessura 3.0mm,
com rebite 5/16 para receber sapatas com diâmetro
de 50 mm, abertura para passagem de cabos
possibilitando a passagem dos mesmos do piso até a
superfície superior do tampo, Coluna frisada em
chapa de aço fina frio 1.06mm de espessura, com
largura de no mínimo 165 mm, com vão interno para
passagem de fiação com tampa para fechamento
em polipropileno para acesso ao cabeamento, e no
lado externo da coluna com tampa em polipropileno
fixada sob encaixe, com 3 saídas independentes para
fiação e travessa superior em chapa de aço ¼’ de
espessura. Pintura eletrostática em epóxi, espessura
mínima de 40 mícrons. Nivelador de polipropileno
injetado e haste metálica com regulagem através de
rosca 5/16. Fixação ao tampo feita através de
parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica para
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dar rigidez e permitir a montagem e desmontagem
sem danificar seus componentes.
Calha: confeccionada em chapa de aço fino frio #20
com 0.9mm de espessura, dobrada em formato “J”,
com duto para passagem de cabos elétrica, logica e
telefonia, dotada de aberturas estampadas na qual
podem ser instaladas quatro tomadas elétricas, oito
conectores para rede logica e telefonia RJ-45, fixadas
sob o tampo no painel frontal através de parafuso
auto atarraxante, pintura eletrostática em epóxi,
espessura mínima 40 mícrons.
- Classificação e características físicas dimensionais e
requisitos e métodos de ensaio, emitido por organismo
de certificação de produto acreditado pelo INMETRO.
Mesa rectangular medindo 1400x600x730mm
Tampos;
tampo
em
formato
retangular,
confeccionado em fibra de madeira aglomerada de
média
densidade
(MDP),
(Médium
Density
Particleboard), com 25 mm de espessura, formando
uma peça única. Acabamento em ambas as faces
com laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm
(BP) anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular, resistência à
flexão estática e resistência à tração superficial.
Encabeçamento nas partes frontais, posterior e nos
topos transversais com fita borda em poli cloreto de
vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura,
aplicado pelo processo a quente hot melt, na mesma
cor do laminado escolhido e raio ergonômico de
contato com o usuário de 2.5 mm, de acordo com o
item 3.5, tabela 1 da norma ABNT 13966/2008.
Dotado de um passa cabos em polipropileno injetado
com diâmetro central de Ø70mm, composto para
tampa externa superior em formato oblongo com
quatro saídas independentes para o cabeamento,
guia central e tampa externa inferior em formato
circular com divisores para a acomodação do
cabeamento. Sistema de fixação a os pés é feita
através de bucha e parafuso com rosca milimétrica,
facilitando a montagem e desmontagem da mesa
sem
danificar
o
produto.
certificação
de
conformidade de produto de acordo com a NBR
13966:2008 - Móveis para escritório - Mesas Classificação e características físicas dimensionais e
requisitos e métodos de ensaio, emitido por organismo
de certificação de produto acreditado pelo INMETRO
Painel frontal inferior estrutural; confeccionado em
fibra de madeira aglomerada de baixa densidade
(MDP), (Médium Density Particleboard), selecionadas
de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e
consolidadas com resina sintética e termoestabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura,
revestido em ambas as faces com filme termoprensado de melaminico com espessura de 0,3 mm,
anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As
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chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular, resistência à
flexão estática e resistência à tração superficial,
largura de 296 mm, comprimento conforme medida
da mesa. Encabeçamento nos topos com fita borda
em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com
0,45mm de espessura, aplicado pelo processo a
quente hot melt, na mesma cor do laminado
escolhido, fixado à estrutura através de parafuso aço
conformado para minifix com rosca M6, e tambor
minifix em zamak altamente resistente ao torque.
Pés metálicos em “I”; pés metálicos com tratamento
anticorrosivo por fosforização e acabamento em
pintura epóxi de alta resistência a abrasão e
impactos, com secagem em estufa. Constituídos por
base, coluna e travessa superior, sendo a coluna
vazada para permitir a passagem de fiação entre o
piso e as calhas composto por base em chapa de
aço estampada, de modo dispensar o uso de
ponteiras, comprimento 500 mm, 70 mm de largura,
28 mm de altura, 2,0mm de espessura, com duas
chapas soldadas na face inferior, espessura 3.0mm,
com rebite 5/16 para receber sapatas com diâmetro
de 50 mm, abertura para passagem de cabos
possibilitando a passagem dos mesmos do piso até a
superfície superior do tampo, Coluna frisada em
chapa de aço fina frio 1.06mm de espessura, com
largura de no mínimo 165 mm, com vão interno para
passagem de fiação com tampa para fechamento
em polipropileno para acesso ao cabeamento, e no
lado externo da coluna com tampa em polipropileno
fixada sob encaixe, com 3 saídas independentes para
fiação e travessa superior em chapa de aço ¼’ de
espessura. Pintura eletrostática em epóxi, espessura
mínima de 40 mícrons. Nivelador de polipropileno
injetado e haste metálica com regulagem através de
rosca 5/16. Fixação ao tampo feita através de
parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica para
dar rigidez e permitir a montagem e desmontagem
sem danificar seus componentes.
Calha: confeccionada em chapa de aço fino frio #20
com 0.9mm de espessura, dobrada em formato “J”,
com duto para passagem de cabos elétrica, logica e
telefonia, dotada de aberturas estampadas na qual
podem ser instaladas quatro tomadas elétricas, oito
conectores para rede logica e telefonia RJ-45, fixadas
sob o tampo no painel frontal através de parafuso
auto atarraxante, pintura eletrostática em epóxi,
espessura mínima 40 mícrons.
Classificação e características físicas dimensionais e
requisitos e métodos de ensaio, emitido por organismo
de certificação de produto acreditado pelo INMETRO
Mesa de trabalho com tampo em “L”dimensões: 1400
x 1400 x 730mm.
Tampo em “L”; tampo inteiro em formato angular,
com corte ergonômico confeccionado em fibra de
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madeira aglomerada de média densidade (MDP),
(Médium Density Particleboard), com 25 mm de
espessura, com saídas de 600 mm, formando uma
peça única. Acabamento em ambas as faces com
laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP)
anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular, resistência à
flexão estática e resistência à tração superficial.
Encabeçamento nas partes frontais, posterior e nos
topos transversais com fita borda em poli cloreto de
vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura,
aplicado pelo processo a quente hot melt, na mesma
cor do laminado escolhido e raio ergonômico de
contato com o usuário de 2.5 mm, de acordo com o
item 3.5, tabela 1 da norma ABNT 13966/2008.
Dotado de um passa cabos em polipropileno injetado
com diâmetro central de Ø70mm, composto para
tampa externa superior em formato oblongo com
quatro saídas independentes para o cabeamento,
guia central e tampa externa inferior em formato
circular com divisores para a acomodação do
cabeamento. Sistema de fixação a os pés é feita
através de bucha e parafuso com rosca milimétrica,
facilitando a montagem e desmontagem da mesa
sem danificar o produto.
Painéis frontais inferiores estruturais; confeccionados
em fibra de madeira aglomerada de baixa
densidade (MDP), (Médium Density Particleboard),
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados,
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e
termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de
espessura, revestido em ambas as faces com filme
termo-prensado de melaminico com espessura de 0,3
mm, anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular, resistência à
flexão estática e resistência à tração superficial,
largura de 296 mm, comprimento conforme medida
da mesa. Encabeçamento nos topos com fita borda
em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com
0,45mm de espessura, aplicado pelo processo a
quente hot melt, na mesma cor do laminado
escolhido, fixado à estrutura através de parafuso aço
conformado para minifix com rosca M6, e tambor
minifix em zamak altamente resistente ao torque.
Pés metálicos em “I”; pés metálicos com tratamento
anticorrosivo por fosforização e acabamento em
pintura epóxi de alta resistência a abrasão e
impactos, com secagem em estufa. Constituídos por
base, coluna e travessa superior, sendo a coluna
vazada para permitir a passagem de fiação entre o
piso e as calhas composto por base em chapa de
aço estampada, de modo dispensar o uso de
ponteiras, comprimento 500 mm, 70 mm de largura,
28 mm de altura, 2,0mm de espessura, com duas
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chapas soldadas na face inferior, espessura 3.0mm,
com rebite 5/16 para receber sapatas com diâmetro
de 50 mm, abertura para passagem de cabos
possibilitando a passagem dos mesmos do piso até a
superfície superior do tampo, Coluna frisada em
chapa de aço fina frio 1.06mm de espessura, com
largura de no mínimo 165 mm, com vão interno para
passagem de fiação com tampa para fechamento
em polipropileno para acesso ao cabeamento, e no
lado externo da coluna com tampa em polipropileno
fixada sob encaixe, com 3 saídas independentes para
fiação e travessa superior em chapa de aço ¼’ de
espessura. Pintura de acabamento realizada através
de um processo eletrostático com pré-tratamento de
nano cerâmico, em dois estágios, seguido por
secagem do pré-tratamento em estufa, resfriamento
ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas
epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons,
finalizada com cura em estufa à temperatura mínima
de 180°C e resfriamento. Nivelador de polipropileno
injetado e haste metálica com regulagem através de
rosca 5/16. Fixação ao tampo feita através de
parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica para
dar rigidez e permitir a montagem e desmontagem
sem danificar seus componentes. Classificação e
características físicas dimensionais e requisitos e
métodos de ensaio, emitido por organismo de
certificação de produto acreditado pelo INMETRO
Pé sextavado; Coluna de canto sextavada produzida
em chapa de aço fino frio # 19 com 1.06mm de
espessura com fixação das estruturas ao tampo
através de parafuso e bucha metálica com rosca
milimétrica para dar rigidez e permitir a montagem e
desmontagem sem danificar seus componentes.
Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica
com regulagem através de rosca 5/16. Na face
frontal com duas aberturas 50x40mm, uma superior e
uma inferior, na face posterior duas chapas 25x15 mm
soldadas no pé com furos para fixar ao tampo da
mesa, com recurso interno para passagem da fiação,
Pintura de acabamento realizada através de um
processo eletrostático com pré-tratamento de nano
cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem do
pré-tratamento em estufa, resfriamento ao ar,
aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi
e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, finalizada
com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C
e resfriamento.
Calhas; confeccionadas em chapa de aço fino frio
#20 com 0.9mm de espessura, dobrada em formato
“J”, com duto para passagem de cabos elétrica,
logica e telefonia, dotada de aberturas estampadas
na qual podem ser instaladas quatro tomadas
elétricas, oito conectores para rede logica e telefonia
RJ-45, fixadas sob o tampo no painel frontal através
de
parafuso
auto
atarraxante,
Pintura
de
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acabamento realizada através de um processo
eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico,
em dois estágios, seguido por secagem do prétratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação
de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster,
espessura mínima de 40 mícrons, finalizada com cura
em estufa à temperatura mínima de 180°C e
resfriamento.
Classificação e características físicas dimensionais e
requisitos e métodos de ensaio, emitido por organismo
de certificação de produto acreditado pelo INMETRO.
Mesas autoportantes de trabalho retangular medidas:
1800x800x730mm
Tampos;
tampo
em
formato
retangular,
confeccionado em fibra de madeira aglomerada de
média
densidade
(MDP),
(Médium
Density
Particleboard), com 25 mm de espessura, formando
uma peça única. Acabamento em ambas as faces
com laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm
(BP) anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular, resistência à
flexão estática e resistência à tração superficial. Na
área de trabalho deverá possuir borda frontal de
contato com o usuário e borda posterior em fita
borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com
no mínimo 2,5mm de espessura, aplicado pelo
processo a quente hot melt, na mesma cor do
laminado escolhido e raio ergonômico de contato
com o usuário com 2.5 mm, de acordo com o item
3.5, tabela 1 da norma ABNT 13966/2008. Bordas
transversais
conjugado
nas
extremidades
ao
acabamento em fita de borda em poli cloreto de vinil
(Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura na mesa
cor do laminado melaminico escolhido. Sistema de
fixação a os pés é feita através de bucha e parafuso
com rosca milimétrica, facilitando a montagem e
desmontagem da mesa sem danificar o produto.
Estrutura; Estrutura formada por dois pórticos laterais
com medidas de 757 mm de largura, 670 mm de
altura, para sobreposição do tampo em formato de
“U” confeccionado por peça inteira, em tubo
retangular SAE 1010/1020 de 30x70x2,0 mm de
espessura, usinado por máquina com corte a laser,
dobrado em 45° através de gabarito, unido em sua
parte interna através de solda MIG, cada pórtico
possui uma luva de engate para acoplar a travessa
horizontal de ligação nas medidas 105x50x35 mm,
espessura da chapa de 2,65 mm e um suporte em
formato de “L”, nas medidas 70x50x30 mm, espessura
da chapa 2,0 mm, possui duas chapas soldadas nas
medidas de 29x29 mm com espessura de 2.0 mm,
para fixar o tampo ao pórtico, usinados por máquina
com corte a laser para um perfeito encaixe na
travessa horizontal do mesmo, fixados através de
solda MIG. A interligação dos pórticos deverá ser feita
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por travessa horizontal em tubo retangular SAE
1010/1020 de 30x50x1,2 mm de espessura, interligado
através de luvas de engates em chapa de aço,
fixada através de rebites de repuxo e parafusos com
rosca milimétrica M6 . Sistema de fixação do tampo
aos pórticos feita através de buchas em zamak com
parafuso M6 (rosca milimétrica) para maior rigidez
facilitando a montagem e desmontagem sem
danificar o produto, travessa superior do pórtico deve
ficar a uma distancia de 25 mm em relação à face
inferior do tampo. Estrutura dotada de ponteiras
conjugadas 30x70 mm com sapata niveladora de
nível Ø 33 mm em polipropileno injetado e haste
metálica com regulagem através de rosca M6. O
acabamento da estrutura metálica é feito com
Pintura de acabamento realizada através de um
processo eletrostático com pré-tratamento de nano
cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem do
pré-tratamento em estufa, resfriamento ao ar,
aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi
e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, finalizada
com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C
e resfriamento. Painel frontal inferior com altura
mínima de 296 mm, comprimento conforme medidas
da mesa, confeccionado em fibra de madeira
aglomerada de baixa densidade (MDP - Médium
Density Particleboard), com 18 mm de espessura com
revestimento melamínico de baixa pressão ambas as
faces,
resistentes
à
abrasão
e
impacto.
Encabeçamento em todos os topos com fita borda
em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) 0,45mm de
espessura, aplicado pelo processo à quente hot melt,
na mesma cor do laminado escolhido, fixado na
travessa
por
parafusos
auto
atarraxantes.
Classificação e características físicas dimensionais e
requisitos e métodos de ensaio, emitido por organismo
de certificação de produto acreditado pelo INMETRO.
Tampo Tamburato medidas: 1800x800x730mm,
Tampo e painéis laterais:
confeccionado com
chapas de partículas de madeira de média
densidade (MDP), selecionadas de eucalipto e pinus
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com
espessura maciça de 36mm. As chapas possuem
densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração
perpendicular, resistência à flexão estática e
resistência à tração superficial. Acabamento em
ambas as faces com laminado melamínico de baixa
pressão 0,3 mm (BP) anti-reflexo e resistente à abrasão
e impacto. Encabeçamento nas partes frontais,
posterior e nos topos transversais com fita borda em
poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de
espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt,
na mesma cor do laminado escolhido e raio
ergonômico de contato com o usuário de 2.5 mm, de
acordo com o item 3.5, tabela 1 da norma ABNT
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13966/2008. Deverá possuir um passa fios em
polipropileno injetado com diâmetro central mínimo
de 70mm, composto por tampa externa superior em
formato oblongo com no mínimo quatro saídas
independentes para o cabeamento, guia central e
tampa externa inferior em formato circular com
divisores para a acomodação do cabeamento.
Calha: confeccionada em chapa de aço fino frio #20
com 0.9mm de espessura, dobrada em formato “J”,
com duto para passagem de cabos elétrica, logica e
telefonia, dotada de aberturas estampadas na qual
podem ser instaladas quatro tomadas elétricas, oito
conectores para rede lógica e telefonia RJ-45, fixadas
no painel frontal, na extensão total do tampo, através
de
parafuso
auto
atarraxante.
Pintura
de
acabamento realizada através de um processo
eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico,
em dois estágios, seguido por secagem do prétratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação
de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster,
espessura mínima de 40 mícrons, finalizada com cura
em estufa à temperatura mínima de 180°C e
resfriamento.
Painel frontal: confeccionado com chapas de
partículas de madeira de média densidade (MDP),
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados,
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e
termo-estabilizadas sob pressão, com espessura
maciça de 18 mm. As chapas possuem densidade
mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração
perpendicular, resistência à flexão estática e
resistência à tração superficial. Acabamento em
ambas as faces com laminado melamínico de baixa
pressão 0,3 mm (BP) anti-reflexo e resistente à abrasão
e impacto. Encabeçamento nas partes frontais,
posterior e nos topos transversais com fita borda em
poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,0mm de
espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt,
na mesma cor do laminado escolhido e raio
ergonômico de contato com o usuário de 2.5 mm, de
acordo com o item 3.5, tabela 1 da norma ABNT
13966/2008.
Montagem: A fixação das peças é feita através de
parafusos com buchas metálicas e
dispositivo
“Minifix” produzidos em zamak. Regulagem de altura
através de niveladores e buchas em nylon com rosca
5/16.
Caixa de tomadas 19 pontos (ACT3513); com acesso
a pontos de energia, telefonia e lógica, medindo
350x135x155 mm, corpo confeccionado em chapa
de aço 1,2 mm de espessura cor preto, com Pintura
de acabamento realizada através de um processo
eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico,
em dois estágios, seguido por secagem do prétratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação
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de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster,
espessura mínima de 40 mícrons, finalizada com cura
em estufa à temperatura mínima de 180°C e
resfriamento. Dotada de 6 pontos para rede elétrica
com tomadas universais (2p+t), 8 pontos com suportes
para RJ45, sendo 04 RJ45 Systimax e 04 RJ45 Keystone
, 1 ponto VGA, 1 HDMI, 1USB e 2 pontos p/áudio sem
conectores. Tampa basculante para o aceso as
tomadas confeccionadas em perfil de alumínio
extrudado, articulação realizada através de pino
roteador em nylon, fixado nas extremidades unindo
caixa a tampa.
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Mesa de trabalho com tampo em “l”dimensões: 1800
x 2100 x 730mm.
Tampo em “L”; com a superfície de trabalho
finalizada em raios tangentes permitindo ao usuário
trabalhar dentro de seus envoltórios de alcance e
conforto, tendo em uma das extremidades uma
península de formato arredondado com diâmetro de
Ø 800mm utilizada para reuniões, com corte
ergonômico confeccionado em fibra de madeira
aglomerada de média densidade (MDP), (Médium
Density Particleboard), com 25 mm de espessura, com
saídas de 600 mm, formando uma peça única.
Acabamento em ambas as faces com laminado
melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) anti-reflexo
e resistente à abrasão e impacto. As chapas possuem
densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração
perpendicular, resistência à flexão estática e
resistência à tração superficial. Encabeçamento nas
partes frontais, posterior e nos topos transversais com
fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride)
com 2,5mm de espessura, aplicado pelo processo a
quente hot melt, na mesma cor do lamina do
escolhido e raio ergonômico de contato com o
usuário de 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, tabela
1 da norma ABNT 13966/2008. Dotado de três passa
cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central
de Ø70mm, composto para tampa externa superior
em
formato
oblongo
com
quatro
saídas
independentes para o cabeamento, guia central e
tampa externa inferior em formato circular com
divisores para a acomodação do cabeamento.
Sistema de fixação a os pés é feita através de bucha
e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a
montagem e desmontagem da mesa sem danificar o
produto. Classificação e características físicas
dimensionais e requisitos e métodos de ensaio,
emitido por organismo de certificação de produto
acreditado pelo INMETRO
Painéis frontais inferiores estrutural; confeccionados
em fibra de madeira aglomerada de baixa
densidade (MDP), (Médium Density Particleboard),
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados,
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e
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termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de
espessura, revestido em ambas as faces com filme
termo-prensado de melaminico com espessura de 0,3
mm, anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular, resistência à
flexão estática e resistência à tração superficial,
largura de 296 mm, comprimento conforme medida
da mesa. Encabeçamento nos topos com fita borda
em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com
0,45mm de espessura, aplicado pelo processo a
quente hot melt, na mesma cor do laminado
escolhido, fixado à estrutura através de parafuso aço
conformado para minifix com rosca M6, e tambor
minifix em zamak altamente resistente ao torque.
Pés metálicos em “I”; pés metálicos com tratamento
anticorrosivo por fosforização e acabamento em
pintura epóxi de alta resistência a abrasão e
impactos, com secagem em estufa. Constituídos por
base, coluna e travessa superior, sendo a coluna
vazada para permitir a passagem de fiação entre o
piso e as calhas composto por base em chapa de
aço estampada, de modo dispensar o uso de
ponteiras, comprimento 500 mm, 70 mm de largura,
28 mm de altura, 2,0mm de espessura, com duas
chapas soldadas na face inferior, espessura 3.0mm,
com rebite 5/16 para receber sapatas com diâmetro
de 50 mm, abertura para passagem de cabos
possibilitando a passagem dos mesmos do piso até a
superfície superior do tampo, Coluna frisada em
chapa de aço fina frio 1.06mm de espessura, com
largura de no mínimo 165 mm, com vão interno para
passagem de fiação com tampa para fechamento
em polipropileno para acesso ao cabeamento, e no
lado externo da coluna com tampa em polipropileno
fixada sob encaixe, com 3 saídas independentes para
fiação e travessa superior em chapa de aço ¼’ de
espessura. Pintura de acabamento realizada através
de um processo eletrostático com pré-tratamento de
nano cerâmico, em dois estágios, seguido por
secagem do pré-tratamento em estufa, resfriamento
ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas
epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons,
finalizada com cura em estufa à temperatura mínima
de 180°C e resfriamento. Nivelador de polipropileno
injetado e haste metálica com regulagem através de
rosca 5/16. Fixação ao tampo feita através de
parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica para
dar rigidez e permitir a montagem e desmontagem
sem danificar seus componentes.
Pé sextavado; Coluna de canto sextavada produzida
em chapa de aço fino frio # 19 com 1.06mm de
espessura com fixação das estruturas ao tampo
através de parafuso e bucha metálica com rosca
milimétrica para dar rigidez e permitir a montagem e
desmontagem sem danificar seus componentes.
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Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica
com regulagem através de rosca 5/16. Na face
frontal com duas aberturas 50x40mm, uma superior e
uma inferior, na face posterior duas chapas 25x15 mm
soldadas no pé com furos para fixar ao tampo da
mesa, com recurso interno para passagem da fiação,
Pintura de acabamento realizada através de um
processo eletrostático com pré-tratamento de nano
cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem do
pré-tratamento em estufa, resfriamento ao ar,
aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi
e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, finalizada
com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C
e resfriamento.
Calhas; confeccionadas em chapa de aço fino frio
#20 com 0.9mm de espessura, dobrada em formato
“J”, com duto para passagem de cabos elétrica,
logica e telefonia, dotada de aberturas estampadas
na qual podem ser instaladas quatro tomadas
elétricas, oito conectores para rede logica e telefonia
RJ-45, fixadas sob o tampo no painel frontal através
de
parafuso
auto
atarraxante,
Pintura
de
acabamento realizada através de um processo
eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico,
em dois estágios, seguido por secagem do prétratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação
de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster,
espessura mínima de 40 mícrons, finalizada com cura
em estufa à temperatura mínima de 180°C e
resfriamento.
Mesa com tampo redondo dimensões: 1200 x 730mm.
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Tampo; tampo em formato redondo, confeccionado
em fibra de madeira aglomerada de média
densidade (MDP), (Médium Density Particleboard),
com 25 mm de espessura. Acabamento em ambas as
faces com laminado melamínico de baixa pressão 0,3
mm (BP) anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto.
As chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular, resistência à
flexão estática e resistência à tração superficial.
Encabeçamento com fita borda em poli cloreto de
vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura,
aplicado pelo processo a quente hot melt, na mesma
cor do laminado escolhido e raio ergonômico de
contato com o usuário de 2.5 mm, de acordo com o
item 3.5, tabela 1 da norma ABNT 13966/2008. Sistema
de fixação aos pés é feita através de bucha e
parafuso com rosca milimétrica, facilitando a
montagem e desmontagem da mesa sem danificar o
produto.
Estrutura; composta por três peças, base em formato
de cruz (quatro patas) confeccionada em chapa de
aço estampada com 2,0mm de espessura
comprimento de 316 mm cada uma, comprimento
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total de 702 mm, 70mm de largura, 28mm de altura,
com duas chapas soldadas na face inferior, espessura
3.0mm, com rebite 5/16 para receber sapatas com
diâmetro de 50 mm, coluna cilíndrica de 41/2”
espessura 1.5 mm, suporte p/fixar o tampo ferro chato
2” x ¼” em formato de “x”. medindo 480x480 mm.
Pintura de acabamento realizada através de um
processo eletrostático com pré-tratamento de nano
cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem do
pré-tratamento em estufa, resfriamento ao ar,
aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi
e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, finalizada
com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C
e resfriamento. Nivelador de polipropileno injetado e
haste metálica com regulagem através de rosca 5/16.
Classificação e características físicas dimensionais e
requisitos e métodos de ensaio, emitido por organismo
de certificação de produto acreditado pelo INMETRO.
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Mesa com tampo oval dimensões: 2400 x 1200 x
730mm.
Tampo; tampo em formato bote, confeccionado em
fibra de madeira aglomerada de média densidade
(MDP), (Médium Density Particleboard), com 25 mm
de espessura, formando uma peça única.
Acabamento em ambas as faces com laminado
melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) anti-reflexo
e resistente à abrasão e impacto. As chapas possuem
densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração
perpendicular, resistência à flexão estática e
resistência à tração superficial. Encabeçamento em
fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride)
com 2,5mm de espessura, aplicado pelo processo a
quente hot melt, na mesma cor do laminado
escolhido e raio ergonômico de contato com o
usuário de 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, tabela
1 da norma ABNT 13966/2008. Sistema de fixação aos
pés é feita através de bucha e parafuso com rosca
milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem
da mesa sem danificar o produto.
Painel frontal inferior estrutural; confeccionado em
fibra de madeira aglomerada de baixa densidade
(MDP), (Médium Density Particleboard), selecionadas
de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e
consolidadas com resina sintética e termoestabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura,
revestido em ambas as faces com filme termoprensado de melaminico com espessura de 0,3 mm,
anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular, resistência à
flexão estática e resistência à tração superficial,
largura de 296 mm, comprimento conforme medida
da mesa. Encabeçamento nos topos com fita borda
em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com
0,45mm de espessura, aplicado pelo processo a
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quente hot melt, na mesma cor do laminado
escolhido, fixado à estrutura através de parafuso aço
conformado para minifix com rosca M6, e tambor
minifix em zamak altamente resistente ao torque.
Classificação e características físicas dimensionais e
requisitos e métodos de ensaio, emitido por organismo
de certificação de produto acreditado pelo INMETRO
Pés metálicos em “I”; pés metálicos com tratamento
anticorrosivo por fosforização e acabamento em
pintura epóxi de alta resistência a abrasão e
impactos, com secagem em estufa. Constituídos por
base, coluna e travessa superior, sendo a coluna
vazada para permitir a passagem de fiação entre o
piso e as calhas composto por base em chapa de
aço estampada, de modo dispensar o uso de
ponteiras, comprimento 680 mm, 70 mm de largura,
28 mm de altura, 2,0mm de espessura, com duas
chapas soldadas na face inferior, espessura 3.0mm,
com rebite 5/16 para receber sapatas com diâmetro
de 50 mm, abertura para passagem de cabos
possibilitando a passagem dos mesmos do piso até a
superfície superior do tampo, Coluna frisada em
chapa de aço fina frio 1.06mm de espessura, com
largura de no mínimo 165 mm, com vão interno para
passagem de fiação com tampa para fechamento
em polipropileno para acesso ao cabeamento, e no
lado externo da coluna com tampa em polipropileno
fixada sob encaixe, com 3 saídas independentes para
fiação e travessa superior em chapa de aço ¼’ de
espessura. Pintura de acabamento realizada através
de um processo eletrostático com pré-tratamento de
nano cerâmico, em dois estágios, seguido por
secagem do pré-tratamento em estufa, resfriamento
ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas
epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons,
finalizada com cura em estufa à temperatura mínima
de 180°C e resfriamento. Nivelador de polipropileno
injetado e haste metálica com regulagem através de
rosca 5/16. Fixação ao tampo feita através de
parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica para
dar rigidez e permitir a montagem e desmontagem
sem danificar seus componentes. A licitante deverá
comprovar
que
os
produtos
ofertados
possueClassificação
e
características
físicas
dimensionais e requisitos e métodos de ensaio,
emitido por organismo de certificação de produto
acreditado pelo INMETRO.
Mesa com tampo oval dimensões: 1600 x 1200 x
730mm.
Tampo; tampo em formato bote, confeccionado em
fibra de madeira aglomerada de média densidade
(MDP), (Médium Density Particleboard), com 25 mm
de espessura, formando uma peça única.
Acabamento em ambas as faces com laminado
melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) anti-reflexo
e resistente à abrasão e impacto. As chapas possuem
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densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração
perpendicular, resistência à flexão estática e
resistência à tração superficial. Encabeçamento em
fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride)
com 2,5mm de espessura, aplicado pelo processo a
quente hot melt, na mesma cor do laminado
escolhido e raio ergonômico de contato com o
usuário de 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, tabela
1 da norma ABNT 13966/2008. Sistema de fixação aos
pés é feita através de bucha e parafuso com rosca
milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem
da mesa sem danificar o produto.
Painel frontal inferior estrutural; confeccionado em
fibra de madeira aglomerada de baixa densidade
(MDP), (Médium Density Particleboard), selecionadas
de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e
consolidadas com resina sintética e termoestabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura,
revestido em ambas as faces com filme termoprensado de melaminico com espessura de 0,3 mm,
anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular, resistência à
flexão estática e resistência à tração superficial,
largura de 296 mm, comprimento conforme medida
da mesa. Encabeçamento nos topos com fita borda
em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com
0,45mm de espessura, aplicado pelo processo a
quente hot melt, na mesma cor do laminado
escolhido, fixado à estrutura através de parafuso aço
conformado para minifix com rosca M6, e tambor
minifix em zamak altamente resistente ao torque.
Classificação e características físicas dimensionais e
requisitos e métodos de ensaio, emitido por organismo
de certificação de produto acreditado pelo INMETRO
Pés metálicos em “I”; pés metálicos com tratamento
anticorrosivo por fosforização e acabamento em
pintura epóxi de alta resistência a abrasão e
impactos, com secagem em estufa. Constituídos por
base, coluna e travessa superior, sendo a coluna
vazada para permitir a passagem de fiação entre o
piso e as calhas composto por base em chapa de
aço estampada, de modo dispensar o uso de
ponteiras, comprimento 680 mm, 70 mm de largura,
28 mm de altura, 2,0mm de espessura, com duas
chapas soldadas na face inferior, espessura 3.0mm,
com rebite 5/16 para receber sapatas com diâmetro
de 50 mm, abertura para passagem de cabos
possibilitando a passagem dos mesmos do piso até a
superfície superior do tampo, Coluna frisada em
chapa de aço fina frio 1.06mm de espessura, com
largura de no mínimo 165 mm, com vão interno para
passagem de fiação com tampa para fechamento
em polipropileno para acesso ao cabeamento, e no
lado externo da coluna com tampa em polipropileno
fixada sob encaixe, com 3 saídas independentes para
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fiação e travessa superior em chapa de aço ¼’ de
espessura. Pintura de acabamento realizada através
de um processo eletrostático com pré-tratamento de
nano cerâmico, em dois estágios, seguido por
secagem do pré-tratamento em estufa, resfriamento
ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas
epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons,
finalizada com cura em estufa à temperatura mínima
de 180°C e resfriamento. Nivelador de polipropileno
injetado e haste metálica com regulagem através de
rosca 5/16. Fixação ao tampo feita através de
parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica para
dar rigidez e permitir a montagem e desmontagem
sem danificar seus componentes.
A licitante deverá comprovar que os produtos
ofertados possuem Classificação e características
físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio,
emitido por organismo de certificação de produto
acreditado pelo INMETRO.
Divisor frontal utilizado em estações e plataformas de
trabalho.
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Confeccionado em fibra de madeira aglomerada de
média
densidade
(MDP),
(Médium
Density
Particleboard), com 25 mm de espessura, formando
uma peça única. Acabamento em ambas as faces
com laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm
(BP) anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular, resistência à
flexão estática e resistência à tração superficial.
Encabeçamento nas partes frontais, posterior e nos
topos transversais com fita borda em poli cloreto de
vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura,
aplicado pelo processo a quente hot melt, na mesma
cor do laminado escolhido e raio ergonômico de
contato com o usuário de 2.5 mm, de acordo com o
item 3.5, tabela 1 da norma ABNT 13966/2008. Dotado
com perfis de alumínio extrudado 10,2 x 18,4mm nas
duas faces, encaixados em recorte feito sob medida
em centro de usinagem, utilizado para decoração ou
encaixe de acessórios diversos. Sistema de fixação
feita através de suportes em alumínio anodizado.
Trilho telescópico para pasta suspensa.
Confeccionado em chapa de aço estampado
medindo aproximadamente 710 (largura) x 410 mm
(profundidade) x 90 mm (altura), com 1,5 mm de
espessura formando um quadro interligado através de
solda mig, fixadas aos trilhos através de encaixe, para
fixação interna em armário, as peças com espessura
de 1.2 mm dobradas, fixada no trilho telescópico por
meio de rebites em alumínio e fixada no armário
através de oito parafusos soberbos. Dotado de trilho
telescópico em aço estampado com roldanas e
90
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esfera de aço, para extração total da gaveta
deslizando suavemente e permitindo maior facilidade
acesso as pastas junto ao usuário. A pasta suspensa
possui distanciadores de aço com dobras para
afastar a pasta suspensa das portas, possibilitando a
extração total das pastas com qualquer modelo de
dobradiças e portas. Extração das pastas realizadas
pelo sentido lateral para largura de 800 possui ainda
suporte em formato de “U” com espessura de 1.2 mm
com dobras para encaixar no suporte para pastas,
para realizar a extração das pastas no sentido frontal.
Pintura eletrostática em epóxi na cor preto, espessura
mínima de 40 mícrons. Capacidade de até 40 Kg.
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Conjunto suporte de prateleira estrutura tubular, de
secção retangular, confeccionado em aço SAE 1020
de 20 x 30 x 1,2mm, composto por dois suportes de
fixação
soldado
nas
suas
extremidades,
confeccionados em ferro chato SAE 1020 25,4 x 30 x
1/8”mm,
com
tratamento
anticorrosivo
por
fosfatização e acabamento em pintura epóxi..
MEDIDA “A”: 760mm.

30

Mesa com regulagem na altura do tampo medidas:
1400x700mm altura cursor: 670 à 1000 mm.
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1.Tampo:
Confeccionado em fibra de madeira aglomerada de
média densidade (MDP) com 25mm de espessura.
Acabamento, em ambas as faces, com laminado
melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento
nos topos com fita borda em poli cloreto de vinil
(Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura,
aplicado pelo processo a quente hot melt, na mesma
cor do laminado escolhido e raio ergonômico de
contato com o usuário de 2.5 mm. Sistema de fixação
a os pés é feita através de bucha metálica e parafuso
com rosca milimétrica, facilitando a montagem e
desmontagem da mesa sem danificar o produto.
Opcionais; passa cabos em polipropileno injetado
c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa
externa superior em formato oblongo c/04 saídas
independentes p/o cabeamento, guia central e
tampa externa inferior em formato circular com
divisores p/a acomodação do cabeamento. E Caixa
de tomadas 12 pontos corpo confeccionado em
chapa de aço 1,2mm de espessura, com Pintura de
acabamento realizada através de um processo
eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico,
em dois estágios, seguido por secagem do prétratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação
de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster,
espessura mínima de 40 mícrons, finalizada com cura
em estufa à temperatura mínima de 180°C e
resfriamento. Dotada 3 pontos para rede elétrica com
tomadas universais (2p+t), 4 pontos com suportes
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para RJ45, sendo 02 RJ45 Systimax e 02 RJ45 Keystone
, 1 ponto VGA, 1 HDMI, 1USB e 2 ponto p/áudio sem
conectores. Tampa basculante para o aceso as
tomadas confeccionadas em perfil de alumínio
extrudado, articulação realizada através de pino
roteador em nylon, fixado nas extremidades unido
caixa a tampa.
2. Coluna pedestal:
Confeccionada em tubo externo 50x90mm em aço
carbono laminado a quente, NBR 6658 com parede
mínima de 2,00mm, tubo interno de 40x80mm em aço
carbono laminado a frio, NBR 6658 com parede
mínima de 1,50mm, entre o tubo interno e externo,
deve existir bucha confeccionada em composto de
nylon com fibra, para garantir a mobilidade e eliminar
folga entre as paredes dos tubos para evitar desgaste
e ruídos durante o processo de elevação
Possui na sua parte superior, montante com sistema
de encaixe e furação, para acoplamento e fixação
das
travessas
estruturais,
proporcionando
a
montagem em medidas variáveis para colocação de
diferentes tamanhos de tampos, garantindo ajuste
perfeito do conjunto. Dotada de sistema para
travamento da travessa por meio de parafusos e
porcas. O montante é confeccionado em tubo de
40x80mm em aço carbono laminado a frio, NBR 6658
com parede mínima de 1,50mm com sistema de
solda na união ao suporte do tampo por meio de
gabaritos garantindo características técnicas e
dimensionais sempre dentro do mesmo padrão de
produção.
Opcional, duto para subida da fiação acoplada as
colunas através de encaixe pendular, confeccionado
em chapa de aço 0,9mm de espessura, com posterior
aplicação de fosfato e processo de Pintura de
acabamento realizada através de um processo
eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico,
em dois estágios, seguido por secagem do prétratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação
de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster,
espessura mínima de 40 mícrons, finalizada com cura
em estufa à temperatura mínima de 180°C e
resfriamento.
3. Base para pedestal:
A base para o pedestal é confeccionada em aço
carbono laminado a quente, decapado e oleado,
NBR 6658, com espessura de 2,00mm, fabricado por
processo de corte, estampagem e conformação por
meio de ferramentas em prensas mecânica e
hidráulica, garantindo características técnicas e
dimensionais sempre dentro do mesmo padrão de
produção.
Possui em sua parte central sistema de furação com
02 conjuntos de furos, cada um composto de 03 furos
sequenciais lateralmente um ao outro, que permitem
regulagem de sua posição no momento da
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montagem, no sentido lateral, equidistantes, para
fixação da base a coluna do pedestal.
Na sua parte interna, na região dos furos, possui
reforço, com furação, fabricado em aço fina frio NBR
6658, com espessura de 2,65mm e é confeccionado
por meio de ferramenta, por processo de
estampagem em prensa mecânica, soldado a base
por meio de gabarito mecânico e processo de solda
mig. Tem por função o reforço a área de colocação
dos parafusos para fixação a coluna, evitando
empenamento da base ao se realizar o aperto dos
parafusos.
Nas extremidades da base, na sua parte interna,
possui dois suportes com rosca, fabricado em aço fina
frio, NBR 6658, com espessura de 2,65mm e é
confeccionado por meio de ferramenta, por processo
de estampagem em prensa mecânica e soldados a
base por meio de gabarito mecânico e processo de
solda mig, com a função de suporte para
rosqueamento de sapatas niveladoras, acopladas a
base por meio de fuso com rosca de 8mm, para
eliminar possíveis desníveis do piso.
O acabamento superficial é feito por desengraxe
com detergentes a base d’água, com posterior
aplicação de fosfato e processo de Pintura de
acabamento realizada através de um processo
eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico,
em dois estágios, seguido por secagem do prétratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação
de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster,
espessura mínima de 40 mícrons, finalizada com cura
em estufa à temperatura mínima de 180°C e
resfriamento.
O raio de curvatura da base é de 370, e pode ser
confeccionada
nas
seguintes
dimensões:
500x75x50mm, com peso de 1,072kg a unidade, ou
700x75x50mm, com peso de 1,922kg podendo ainda
neste último modelo ter seu sistema de furação
centrado em relação a parte longitudinal da base ou
descentrado, dando
maior flexibilidade ao projeto e maior profundidade
de área livre para o usuário, na parte inferior da mesa
ou estação de trabalho.
4. Suporte para fixação do tampo ao pedestal:
O suporte para fixação do tampo ao conjunto do
pedestal, é confeccionado em aço carbono fina
quente, decapado e oleado, NBR 6658, com
espessura de 2,00mm, com furação dupla nas pontas
para fixação de tampos e também furação dupla
para fixação ao conjunto da parte móvel do
pedestal, Pintura de acabamento realizada através
de um processo eletrostático com pré-tratamento de
nano cerâmico, em dois estágios, seguido por
secagem do pré-tratamento em estufa, resfriamento
ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas
epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons,
93

finalizada com cura em estufa à temperatura mínima
de 180°C e resfriamento
5. Travessa estrutural (calha):
O conjunto da estrutura para mesa ou estação de
trabalho, tem suas colunas (pernas) interligadas entre
si, por meio de travessas (calhas), com corpo
produzido em aço carbono fina frio NBR 6658, com
espessura mínima de 1,20mm, fabricado por processo
de corte em prensa mecânica e dobra em
dobradeira
mecânica
com
volante.
Nas
extremidades do corpo da travessa existem furações
duplas para ser acopladas para ser perfeitamente
encaixados no montante da coluna para pedestal e
posteriormente travados a esta coluna com
parafusos.
6. Caixa de engrenagens do mecanismo de
elevação:
A caixa do mecanismo de elevação fabricada por
processo de injeção, em nylon de alta resistência,
com base metálica em alumínio extrudado, e
rolamento acoplado a esta base para garantir
movimento suave e sem ruído entre as engrenagens
embutidas na parte interna da caixa, que são
confeccionadas em aço por processo de usinagem.
A elevação de dois pontos para mesas retangulares e
de dos três pontos para mesas em “L” se dá
simultaneamente por sistema de acionamento com
fusos metálicos modelo eixo sem fim, em aço carbono
com roscas laminadas, inseridas a um tubo externo
produzido em alumínio extrudado que tem a função
de guia do fuso e de proteção de suas roscas. O tubo
em alumínio possui ainda em sua parte inferior (base),
ponteira em alumínio injetado com rosca milimétrica
de 6mm para garantir sua fixação ao conjunto
pedestal.
A transmissão de força entre os pontos elevatórios da
mesa se dá por meio de barras sextavadas de 6mm,
fabricadas em aço carbono 1020.
Regulagem por sistema elétrico:
O sistema de regulagem elétrico deverá ser
composto de teclado, motor com sistema de
redução, unidade de controle eletrônico (240V ±6%),
cabos de conexão e cabo de alimentação de três
metros.
O ajuste de altura deve ser feito por teclado digital
retrátil, de fácil manuseio, que permita seu
posicionamento abaixo do tampo após o uso, para
garantir maior área livre de trabalho ao usuário na
parte frontal da mesa. Este teclado deverá possuir um
display que indica a altura da superfície.
A estrutura deverá ser desmontável, não havendo
união entre as partes por meio de solda, e nos pontos
em que houver o processo de solda, estas não
deverão ser aparentes, sendo cada pedestal
autoportante, separados unitariamente. A união se
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dará através de duas calhas estruturais para mesas
em “L” e uma calha para mesas com formato
retangular.
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Mesa de canto medidas: 600x600/284 mm.
Tampo em formato retangular, confeccionado em
fibra de madeira aglomerada de média densidade
(MDP), (Médium Density Particleboard), com 25 mm
de espessura, formando uma peça única.
Acabamento em ambas as faces com laminado
melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) anti-reflexo
e resistente à abrasão e impacto. As chapas possuem
densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração
perpendicular, resistência à flexão estática e
resistência à tração superficial. Encabeçamento nas
partes frontais, posterior e nos topos transversais com
fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride)
com 2,5mm de espessura, aplicado pelo processo a
quente hot melt, na mesma cor do laminado
escolhido e raio ergonômico de contato com o
usuário de 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, tabela
1 da norma ABNT 13966/2008. Sistema de fixação a os
pés é feita através de bucha e parafuso com rosca
milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem
da mesa sem danificar o produto.
Estrutura formada por dois pórticos, medindo
770x220mm
para sobreposição do tampo em
formato de “U” confeccionados em tubo retangular
SAE 1010/1020 de 30x70x2,0mm de espessura com
cortes em 45° unidos através de solda MIG. A
interligação dos pórticos deverá ser feita por duas
travessas superiores horizontais em tubo retangular
SAE 1010/1020 de 30x50x1,2 mm de espessura,
interligado através de luvas de engates em chapa de
aço 2,65mm de espessura, fixadas através de rebites
de repuxo e parafusos com rosca milimétrica M6 .
Sistema de fixação do tampo aos pórticos feita
através de buchas em zamak com parafuso M6
(rosca milimétrica) para maior rigidez facilitando a
montagem e desmontagem sem danificar o produto,
travessa superior do pórtico deve ficar a uma
distancia de 25 mm em relação à face inferior do
tampo. Estrutura dotada de ponteiras conjugadas
30x70 mm com sapata niveladora de nível Ø 33 mm
em polipropileno injetado e haste metálica com
regulagem através de rosca M6. O acabamento da
estrutura metálica é feito com Pintura de
acabamento realizada através de um processo
eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico,
em dois estágios, seguido por secagem do prétratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação
de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster,
espessura mínima de 40 mícrons, finalizada com cura
em estufa à temperatura mínima de 180°C e
resfriamento. Acabamento pintado ou cromado.
Tampo vidro 4 mm sobreposto aos tampos.
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Mesa de centro medidas: 1200x600/284 mm.
Tampo em formato retangular, confeccionado em
fibra de madeira aglomerada de média densidade
(MDP), (Médium Density Particleboard), com 25 mm
de espessura, formando uma peça única.
Acabamento em ambas as faces com laminado
melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) anti-reflexo
e resistente à abrasão e impacto. As chapas possuem
densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração
perpendicular, resistência à flexão estática e
resistência à tração superficial. Encabeçamento nas
partes frontais, posterior e nos topos transversais com
fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride)
com 2,5mm de espessura, aplicado pelo processo a
quente hot melt, na mesma cor do laminado
escolhido e raio ergonômico de contato com o
usuário de 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, tabela
1 da norma ABNT 13966/2008. Sistema de fixação a os
pés é feita através de bucha e parafuso com rosca
milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem
da mesa sem danificar o produto.
Estrutura formada por dois pórticos, medindo
770x220mm
para sobreposição do tampo em
formato de “U” confeccionados em tubo retangular
SAE 1010/1020 de 30x70x2,0mm de espessura com
cortes em 45° unidos através de solda MIG. A
interligação dos pórticos deverá ser feita por duas
travessas superiores horizontais em tubo retangular
SAE 1010/1020 de 30x50x1,2 mm de espessura,
interligado através de luvas de engates em chapa de
aço 2,65mm de espessura, fixadas através de rebites
de repuxo e parafusos com rosca milimétrica M6 .
Sistema de fixação do tampo aos pórticos feita
através de buchas em zamak com parafuso M6
(rosca milimétrica) para maior rigidez facilitando a
montagem e desmontagem sem danificar o produto,
travessa superior do pórtico deve ficar a uma
distancia de 25 mm em relação à face inferior do
tampo. Estrutura dotada de ponteiras conjugadas
30x70 mm com sapata niveladora de nível Ø 33 mm
em polipropileno injetado e haste metálica com
regulagem através de rosca M6. O acabamento da
estrutura metálica é feito com Pintura de
acabamento realizada através de um processo
eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico,
em dois estágios, seguido por secagem do prétratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação
de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster,
espessura mínima de 40 mícrons, finalizada com cura
em estufa à temperatura mínima de 180°C e
resfriamento. Acabamento pintado ou cromado.
Tampo vidro 4 mm sobreposto aos tampos.
Estação para 2 postos de trabalho dimensões:
1400x1400/730mm Tampo de mesa reto para sistemas
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de estações de trabalho, em madeira aglomerada
com resina fenólica e partículas de granulometria
fina, atendendo as normas vigentes de níveis de
emissão de formaldeído, com espessura de 25 mm,
densidade média de 600 kg/m³ e revestido com
laminado melamínico de baixa pressão em ambas as
faces,
resistente
a
abrasão,
bordas
retas
encabeçadas com fita em poliestireno de superfície
visível texturizada, com espessura de 2,0 mm na
mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato
com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à
estrutura através de parafusos rosca auto cortante
para madeira.Estrutura com pernas e travessa superior
de secção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50
x 50 x 1,50 mm com tratamento anticorrosivo por
fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas
às barras de união através de parafusos e porcas
métricos. Ponteiras de acabamento na extremidade
inferior do tubo, em contato com o piso, injetadas em
material termoplástico com boa resistência mecânica
a impactos, sapatas de nivelamento do piso com
rosca métrica M6 e corpo injetado em polipropileno.
Barras de união para estruturas de plataformas de
trabalho de secção retangular em aço tubular SAE
1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento
anticorrosivo por fosfatização e acabamento em
pintura epóxi. Unidas às estruturas laterais e centrais
através de parafusos e porcas métricas. Caixa de
mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e
lógica, medindo 263 x 120 mm, com dimensões para
o recorte de encaixe no tampo de 255 x 105 mm. Aba
superior, tampa e corpo em PS e abertura de no
mínimo 10 mm para passagem de cabos, com
abertura da tampa tipo basculante. Fixação ao
tampo através de 04 parafusos para madeira. Régua
para eletrificação confeccionada em chapa de aço
SAE 1020 com 1,2 mm de espessura. Apresenta prédisposição para o encaixe de 3 tomadas de energia
(2P+T) e 3 para fixação de rede de dados (RJ45) e/ou
telefonia (RJ11). Com tratamento anticorrosivo por
fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixados
através de parafusos. Suporte divisor de fios
(ELE/LOG/TEL) confecciona em PP. Fixada ao tampo
através de parafusos auto cortante para madeira.
Suporte para CPU com abas laterais confeccionados
em aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e
antiferruginoso por fosfatização e acabamento em
pintura epóxi. Tampo em madeira aglomerada com
resina fenólica e partículas de granulometria fina,
atendendo as normas vigentes de níveis de emissão
de formaldeído, de 18 mm de espessura, revestida
com laminadomelamínico de baixa pressão em
ambas as faces, com resistente a abrasão,
encabeçada com fita de poliestireno de superfície
visível texturizada com espessura 0,5 mm. Parafusos
para fixação ao tampo do tipo auto cortante para
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madeira.
VALOR TOTAL LOTE 2
LOTE 3 – CARTEIRAS E LONGARINAS
ITEM

1

DESCRIÇÕES
CARTEIRA ESCOLAR
Encosto: Fundido em polipropileno com alta pressão,
aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de
até 420 kg por impulso na diagonal de até 90º.
Devera possuir respiradores quadrados medindo
aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 08
(oito) por fileira, e possuindo no mínimo 04 (quatro)
fileiras. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm.
Moldado em contorno vertebral com encaixes
retangulares na estrutura, travamento com pino
tampão no mesmo polipropileno aditivado. Medidas
mínimas: largura 460 mm, altura 250 mm no eixo
central da sua curvatura e espessura de 5 mm.
Assento: Fundido em polipropileno com alta pressão,
aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de
até 580 kg por impulso vertical de queda. Devera
possuir
respiradores
quadrados
medindo
aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 08
(oito) por fileira, e possuindo no mínimo 01 (uma)
fileira. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm.
Moldados com contornos ergonômicos para conforto
das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na
estrutura através da colocação de 04 (quatro) rebites
de alumínio, o que permite uma super resistência
quanto a qualquer tipo de esforço não convencional.
Medidas mínimas: largura 460 mm e 410 mm de
profundidade e espessura de 5 mm. Estrutura: única,
totalmente soldada por sistema MIG e acabamento
de superfície pintado. Acabamento em pintura
eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó
com pré tratamento de desengraxe e tratamento
antiferruginoso (nanocerâmico), preparando a
superfície para receber a pintura, revestindo
totalmente
a
estrutura
com
película
de
aproximadamente 100 mícrons com propriedades de
resistência a agentes químicos. Aplicação pelo
processo
de
deposição
eletrostática
com
polimerização em estufa. Suportes do encosto
deverão ser fabricados em tubo industrial oblongo de
aço em chapa 16 com parede em chapa 16
(1,5mm), garantindo assim resistência e durabilidade
da carteira. Laterais em forma próxima a de um
trapézio fechado (parte superior menor que a inferior)
fabricado em tubo oblongo de aço com parede em
chapa 18 (1,2mm), soldado pelo processo de
soldagem de topo por resistência pura. Travessas
estruturais fabricadas em tubo oblongo de aço em
chapa 18 (1,2mm), fixadas as laterais e ao suporte da
prancheta através de solda MIG. Suporte da
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prancheta fabricado em tubo oblongo de aço em
chapa 18 (1,2mm) com 4 suportes de fixação
confeccionados em chapa de aço fina frio de 1,5mm
de espessura para fixação da prancheta. As
extremidades das travessas horizontais posicionadas
na lateral oposta a prancheta receberam
acabamento em ponteira interna plástica, como
também a extremidade posterior do suporte da
prancheta. Será instalado no suporte da prancheta
um apoio confeccionado em tubo oblongo de aço
em chapa 18 (1,2mm), fixado a lateral da carteira,
Neste apoio é fixado o suporte de mochila fabricado
em ferro chato de 1/2x1/8”, fixado através de solda
MIG. A grade para livros é fixada as laterais através
de duas travessas fabricadas tubo oblongo de aço
em chapa 18 (1,2mm) e fixadas através de solda MIG.
A grade de cinco filetes é confeccionada em ferro
redondo ¼”, fixados as travessas através de solda
MIG. Fixação do assento na parte posterior através de
04 (quatro) rebites de alumínio. Deslizadores injetados
em polipropileno, perfeitamente acoplados as
laterais. Prancheta: de formato peninsular, fabricada
em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida
em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces. Acabamento em fita
de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt. Fixada às estruturas laterais da
carteira através de parafusos de aço e buchas
metálicas.
CADEIRA POLIPROPILENO COM 4 PÉS
Encosto: Fundido em polipropileno com alta pressão,
aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de
até 420 kg por impulso na diagonal de até 90º.
Devera possuir respiradores quadrados medindo
aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 08
(oito) por fileira, e possuindo no mínimo 04 (quatro)
fileiras. Distancia entre os furos de no mínimo 40 mm.
Moldado em contorno vertebral com encaixes
retangulares na estrutura, travamento com pino
tampão no mesmo polipropileno aditivado. Medidas
mínimas: largura 460 mm, altura 250 mm no eixo
central da sua curvatura e espessura de 5 mm.
Assento: Fundido em polipropileno com alta pressão,
aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de
até 580 kg por impulso vertical de queda. Devera
possuir
respiradores
quadrados
medindo
aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 08
(oito) por fileira, e possuindo no mínimo 01 (uma)
fileira. Distancia entre os furos de no mínimo 40 mm.
Moldados com contornos ergonômicos para conforto
das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na
estrutura através de presilhas já fundidas no próprio
assento, além da colocação de 06 (seis) parafusos
tipo AA cabeça chata e 04 (quatro) rebites de
alumínio, o que permite uma super resistência quanto
a qualquer tipo de esforço não convencional.
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Medidas mínimas: largura 460 mm e 410 mm de
profundidade e espessura de 5 mm. ESTRUTURA (04
PÉS), confeccionadas em tubos de secção oblonga
16x30 em chapa de aço #16 (1,50 mm) é em chapa
de aço #18 (1,20 mm). Tubo para sustentação do
encosto recebe, na dobra, um reforço de tubo de
secção circular 1/2 “ em chapa de aço #18 (1,20
mm). Peças soldados pelo processo MIG, que usa gás
inerte para proteção da poça de fusão.
Componentes Metálicos Todas as peças metálicas
recebem
um
pré-tratamento
onde
são
desengraxadas e logo após passam pelo processo
nanocerâmico, que dão a estrutura metálica uma
resistência maior a oxidação, e ajuda a maior
aderência da tinta. Pintura epóxi-pó aplicada pelo
processo
de
deposição
eletrostática
com
polimerização em estufa. Montagem de fácil
montagem com parafusos rebites para fixação do
assento, recebem ponteira interna para acabamento
dos tubos de aço
LONGARINA EM POLIPROPILENO 2 LUGARES
Assento e encosto - separados, confeccionados em
polipropileno injetado, de alto impacto, na cor preta,
fixados em tubo oblongo de 7/8 com parede interna
de, no mínimo, 1,2 mm de espessura. Estrutura
metálica - retangular em tubo de aço industrial de, no
mínimo, 30 x 50 mm e com espessura mínima de 1,2
mm de parede interna. Tratamento antiferruginoso e
acabamento com pintura eletrostática epóxi (pó) na
cor cinza fosco. Os componentes que formam o
conjunto deverão ser ligados entre si através de solda
pelo processo mig. Sapatas - reguláveis para melhor
alinhamento e estabilidade do conjunto. Todos os
topos dos tubos deverão ser fechados por ponteiras
em polipropileno injetado de encaixe na cor preta.
Dimensões mínimas: Assento: largura: 460 mm /
profundidade: 410 mm Encosto: largura: 460 mm /
altura: 250 mm
LONGARINA EM POLIPROPILENO 3 LUGARES
Assento e encosto - separados, confeccionados em
polipropileno injetado, de alto impacto, na cor preta,
fixados em tubo oblongo de 7/8 com parede interna
de, no mínimo, 1,2 mm de espessura. Estrutura
metálica - retangular em tubo de aço industrial de, no
mínimo, 30 x 50 mm e com espessura mínima de 1,2
mm de parede interna. Tratamento antiferruginoso e
acabamento com pintura eletrostática epóxi (pó) na
cor cinza fosco. Os componentes que formam o
conjunto deverão ser ligados entre si através de solda
pelo processo mig. Sapatas - reguláveis para melhor
alinhamento e estabilidade do conjunto. Todos os
topos dos tubos deverão ser fechados por ponteiras
em polipropileno injetado de encaixe na cor preta.
Dimensões mínimas: Assento: largura: 460 mm /
profundidade: 410 mm Encosto: largura: 460 mm /
altura: 250 mm.
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VALOR TOTAL LOTE 3
Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado na medida em que forem demandados os
bens pela a área gerenciadora do Registro de Preço, até 10 dias após a entrega dos
mesmos, mediante ordem bancária creditada em conta corrente da CONTRATADA e ficam
condicionados à apresentação dos documentos hábeis à liquidação da despesa atestados
pelo SEBRAE/PI, observado o Regime Mensal de Competência do SEBRAE/PI para registro da
despesa.
Parágrafo Segundo – Caberá a Unidade demandante receber o material e analisar os
documentos inerentes ao processo, e devolvê-los, quando de sua não aceitação,
justificadamente.
Parágrafo Terceiro – Quaisquer despesas decorrentes de transações bancárias correrão por
conta da CONTRATADA, inclusive em caso de devolução de pagamento por inconsistência
de dados bancários.
Parágrafo Quarto – O SEBRAE/PI poderá deduzir do montante de crédito da CONTRATADA as
indenizações ou multas devidas pela CONTRATADA em razão de inadimplência.
3.3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos financeiros para execução dos serviços são Provenientes do orçamento
anual do SEBRAE/PI, sendo rateado nas ações e projetos que forem se dando a
contratação.
3.4. CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES
3.4.1. OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONTRATADA
Sem prejuízo das demais disposições contidas neste instrumento, a CONTRATADA fica
obrigada a:
a) Cumprir rigorosamente os termos do contrato, mormente, no diz respeito às
especificações do Termo de Referência e de sua proposta;
b) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, execuções efetuadas em que se verifiquem
vícios, defeitos ou incorreções;
c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de
acordo com os artigos 14 a 17 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078,
de 1990), ficando o SEBRAE/PI autorizado a descontar da garantia, caso exigido
no Edital, ou dos pagamentos devido à CONTRATADA, o valor correspondente aos
danos sofridos;
d) Relatar ao SEBRAE/PI toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
execução do contrato;
e) Manter durante toda vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;
f) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do
cumprimento do contrato;
g) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto
da licitação;
h) Prestar os esclarecimentos quando solicitados pelo SEBRAE/PI, atendendo de
imediato as reclamações;
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i)
j)

Acatar todas as orientações do Fiscal do Contrato, sujeitando-se a mais ampla e
irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e o atendimento
das reclamações formuladas;
Não transferir a outrem, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, nem
subcontratar qualquer parte da execução do objeto a que está obrigada, por
força do presente Contrato, sem prévio assentimento escrito do SEBRAE/PI;

3.4.2. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DA CONTRATADA
Sem prejuízo das demais disposições contidas neste instrumento, a CONTRATADA fica
obrigada a:
a) Certificar-se, com a necessária antecedência de todas as especificações e
fatores relacionados com o objeto da licitação, de forma a garantir a prestação
do serviço, não sendo levada em consideração qualquer argumentação
posterior, proveniente do desconhecimento dessas condições;
b) Desenvolver e executar, na sua integridade, os serviços solicitados, objeto deste
contrato;
c) Não assumir quaisquer despesas em nome e/ou por conta do SEBRAE/PI, sem
expressa autorização;
d) Responsabilizar-se pelos danos causados ao SEBRAE/PI ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento do SEBRAE/PI;
e) Responsabilizar-se pela prestação dos serviços, independente da ação ou
omissão da fiscalização;
f) Responsabilizar-se pelos atos de seus funcionários durante toda vigência deste
contrato, ressarcindo de imediato o SEBRAE/PI ou a terceiros os prejuízos
causados pelos mesmos;
g) Dar garantia de 05(cinco) anos para os produtos a serem adquiridos.
3.4.3. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Sem prejuízo das demais disposições contidas neste instrumento, o CONTRATANTE fica
obrigado a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Atestar as notas fiscais/faturas e efetuar os pagamentos à CONTRATADA;
Supervisionar e avaliar todas as ações que forem desenvolvidas pela
CONTRATADA;
Notificar a CONTRATADA, formal e tempestivamente, sobre as irregularidades
observadas no cumprimento do contrato;
Proceder a mais ampla fiscalização sobre a fiel entrega e execução dos serviços
objeto deste contrato, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA;
Avaliar a qualidade da execução dos serviços, podendo rejeitá-los no todo ou
em parte;
Exigir o cumprimento de todos os itens deste contrato, segundo suas
especificações.

3.5. CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de
notificação ou interpelação judicial, no caso de inadimplemento de qualquer de suas
cláusulas ou condições, sem prejuízo da sujeição da CONTRATADA às penalidades previstas
neste Instrumento, e em especial de:
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a) Não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas pactuadas, especificações
ou prazos;
b) Subcontratação do objeto deste Contrato, sem anuência do SEBRAE, mantida a
responsabilidade da CONTRATADA perante o SEBRAE;
c) Paralisação dos serviços sem justa causa;
d) Cometimento reiterado de falhas na execução deste Contrato, registradas em
advertência;
e) Atraso superior a 10 (dez) dias previsto no inciso II da Cláusula Penal, sem prejuízo do
pagamento das respectivas multas;
f) Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento;
g) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo
da execução deste Contrato.
Parágrafo Primeiro - Em qualquer das hipóteses acima referidas, a CONTRATADA deverá
reparar, integralmente, os prejuízos causados ao SEBRAE/PI, independente da aplicação das
penalidades previstas neste instrumento, que poderão ser aplicadas no todo ou em parte, a
critério exclusivo do SEBRAE/PI.
Parágrafo Segundo - Rescindido o presente contrato por culpa da CONTRATADA, o
SEBRAE/PI contratará a execução restante do objeto deste instrumento a quem ele julgar
conveniente, sem qualquer consulta ou interferência da CONTRATADA, que responderá na
forma legal e contratual pela infração ou execução inadequada que tenha dado causa à
rescisão.
3.6. CLÁUSULA SEXTA – DA DENÚNICA
As partes poderão, a qualquer tempo, denunciar este contrato, manifestando-se por
escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, sem que, em razão desta
prerrogativa, recebam qualquer tipo de indenização.
Parágrafo Primeiro - Antes do encerramento dos 90 (noventa) dias, deverão ser quitadas
todas as pendências provenientes deste contrato.
Parágrafo Segundo - Cumpridas às exigências do parágrafo primeiro, deverá ser
providenciado o instrumento de “Distrato”, contendo a quitação plena de ambas as partes.
3.7 – CLÁUSULA SÉTIMA – DA INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO
A assinatura deste contrato importa na afirmativa, pela CONTRADADA, da inexistência de
impedimento de qualquer natureza para o estabelecimento da relação jurídica com o
SEBRAE/PI.
3.8. CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES
A inexecução total ou parcial injustificada, a execução deficiente, irregular ou
inadequada, a subcontratação parcial ou total, assim como o descumprimento dos prazos
e condições estipulados dos serviços objeto deste contrato implicará, conforme o caso, a
aplicação das seguintes penalidades:
a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre os valores já pagos à CONTRATADA no caso de
inexecução parcial;
c) Multa de 1% (um por cento) do valor do contrato por dia, limitado a 10 (dez) dias, no
caso de atraso na execução, não ultrapassando 10% (dez por cento);
d) Rescisão unilateral do contrato, na hipótese de ocorrer:
I.
II.

O previsto nos inciso II e III;
A extrapolação dos 10 (dez) dias previstos no inciso III, sem prejuízo do
pagamento das respectivas multas.

e) Multa de 10% (dez por cento) do valor total atualizado do contrato, sem prejuízo do
pagamento de outras multas que lhe tenham sido aplicadas e de responder por perdas
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e danos que a rescisão ocasionar ao SEBRAE, no caso de rescisão do contrato por
iniciativa da CONTRATADA, sem justa causa;
f) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Sistema SEBRAE, por prazo
de até 2 (dois) anos, a critério do SEBRAE, pela aplicação das penalidades acima.
Parágrafo Primeiro - A falta da comprovação da regularidade fiscal pela CONTRATADA a
cada pagamento ensejará a aplicação das seguintes penalidades:
a)
b)
c)

Advertência;
Multa de 1% sobre o valor da parcela paga, após 3 (três) advertências;
Rescisão unilateral do contrato pelo SEBRAE, após aplicação de 3 (três) multas.

Parágrafo Segundo - As multas serão descontadas dos pagamentos a que a CONTRATADA
fizer jus, ou recolhidas diretamente à Tesouraria do SEBRAE/PI, no prazo de quinze dias
corridos, contados a partir da data de sua comunicação, ou, ainda, quando for o caso,
cobradas judicialmente.
Parágrafo Terceiro - Para a aplicação das penalidades aqui previstas, a CONTRATADA será
notificada para apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados
a partir da notificação.
Parágrafo Quarto - As penalidades previstas neste contrato são independentes entre si,
podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas.
3.9. CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização e acompanhamento deste contrato serão feitos pelo empregado Antonio de
Pádua Evelim, gerente da UGA – Unidade de Gestão Administrativa.
3.9.1. ATRIBUIÇÕES DO FISCAL DO CONTRATO
a) Atestar as entregas, observando as disposições deste contrato;
b) Zelar pelas questões relativas a eventuais prorrogações do instrumento contratual em
prazo hábil, evitando a descontinuidade do fornecimento, reunindo as justificativas
competentes;
c) Cuidar das alterações de interesse do SEBRAE/PI, que deverão ser formalizadas e
devidamente fundamentadas;
d) Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber;
e) Registrar todas as ocorrências observadas durante a execução do contrato, devendo
oficiar a empresa contratada acerca das falhas apontadas, estabelecendo prazo para
manifestação da CONTRATADA.
f) Receber e analisar as justificativas da CONTRATADA, dar conhecimento aos interessados
e encaminhamento;
Parágrafo Único - A fiscalização do SEBRAE/PI não diminui nem substitui a responsabilidade
da CONTRATADA, decorrente das obrigações aqui assumidas.
3.10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA
Este Contrato terá a vigência de XX (XXXXXXX) meses com início em XX de XXXXXX de 2017 e
término em XX de XXXXXX de 2017, podendo ser prorrogado nos termos do Regulamento de
Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE.
3.11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS ANEXOS
Constituem parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição, Processo
CPL SEBRAE/PI nº 04/2017, Pregão Presencial nº 02/2017 e seus anexos, os documentos
relacionados com a fase de habilitação, a proposta apresentada pela CONTRATADA e
demais documentos que integram o processo licitatório.
3.12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ANTICORRUPÇÃO
As partes concordam que executarão as obrigações contidas neste contrato de forma
ética e de acordo com os princípios aplicáveis ao Sistema SEBRAE/PI previsto no art. 2° do
seu Regulamento de Licitações e de Contratos.
104

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA assume que é expressamente contrária à prática de
atos que atentem contra o patrimônio e a imagem do Sistema SEBRAE/PI.
Parágrafo Segundo - Nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a
quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto
por conta própria quanto por meio de outrem, qualquer pagamento, doação,
compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie
que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma
direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não relacionada
a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.
Parágrafo Terceiro – As partes se comprometem a estabelecer, de forma clara e precisa, os
devedores e as obrigações de seus agentes e/ou empregados em questões comerciais,
para que estejam sempre em conformidade com as leis, as normas vigentes e as
determinações deste contrato.
3.13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
As partes elegem de comum acordo o foro da Cidade e Comarca de Teresina, Capital do
Estado do Piauí, para resolver questões ou dirimir dúvidas oriundas do presente Contrato.
E por estarem assim ajustados e contratados, assinam-no em 03 (três) vias de mesma forma e
igual teor, na presença das testemunhas abaixo, para que produza os seus reais e jurídicos
efeitos.
Teresina (PI), XX de XXXXX de 2017.
PELO SEBRAE/PI:

MÁRIO JOSÉ LACERDA DE MELO
Diretor Superintendente

ULYSSES GONÇALVES NUNES DE MORAES
Diretor Administrativo Financeiro
PELA CONTRATADA:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

TESTEMUNHAS:
___________________________________
CPF:

___________________________________
CPF:
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PROCESSO CPL SEBRAE/PI Nº 04/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 – SEBRAE/PI
ANEXO III – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Aos ..... dias do mês de .......... de 2017, o SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS DO PIAUÍ – SEBRAE/PI, Serviço Social Autônomo, constituído sob a forma de
sociedade civil sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Teresina, Capital do Estado
do Piauí, à Avenida Campos Sales, 1046, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob nº 06.665.129/000103, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seus Diretores
Superintendente e Administrativo Financeiro, respectivamente, MÁRIO JOSÉ LACERDA DE
MELO, brasileiro, casado, Advogado, portador da Cédula de Identidade nº 3728608
expedida pela SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob nº 666.542.704-87, e ULYSSES GONÇALVES
NUNES DE MORAES, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob nº. 217.308.813-00 e portador
da Cédula de Identidade nº. 511.177, expedida pela SSP/PI, e as empresas:
1ª Colocada (vencedora do certame detentora de preferência em todas as contratações
decorrentes deste instrumento): (RAZÃO SOCIAL), com sede e foro na cidade de XXXXXXX, à
XXXXXXXXXXX, N° XXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXXXXXXXX, neste ato representada
por XXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, casado, Advogado, residente e domiciliado na
cidade de Teresina, Capital do Estado do Piauí, à XXXXXX, XXXX, Bairro XXXXX, inscrito no
CPF/MF sob o nº XXXXXXXXXX e portador da Cédula de Identidade nº XXXXXX, expedida
pela SSP/PI,
2ª Colocada (caso haja empresas interessadas em registrar preço, mediante ADESÃO ao
preço do primeiro colocado).
RESOLVEM de comum acordo celebrarem a presente Ata de Registro de Preços, mediante
as disposições contidas nas cláusulas e condições a seguir:
DO FUNDAMENTO LEGAL
A presente Ata de Registro de Preço decorre de processo licitatório promovido pela modalidade
Pregão Presencial nº 02/2017-SEBRAE/PI e seus anexos, com base no Regulamento de Licitações e
de Contratos do Sistema SEBRAE, aprovado pela resolução CDN nº 213/2011, Resolução CDN
168/2008, as propostas de preço apresentadas e Despacho Homologatório que integram este
instrumento e que as partes declaram conhecer e aceitar.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Registro de preços para contratação de empresa com vistas ao fornecimento de mobiliários
a serem utilizados nos prédios do SEBRAE/PI, conforme especificações do Termo de
Referência – ANEXO I do Pregão Presencial nº 02/2017.
CLAUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS REGISTRADOS
Os quantitativos estimados neste Registro de Preço estão expostos por LOTE no quadro a
seguir:
LOTE 1 – CADEIRAS
ITEM

DESCRIÇÃO

QTD
MAX

01

Apoio de cabeça para cadeira Largura: 0,25 m;
altura: 0,14m com estrutura injetada em Nylon de alta
resistência à fadiga e impactos, com acabamentos e

15
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VALOR
UNIT R$

VALOR
EM R$

02

sistema de regulagem de altura injetados no mesmo
material, com espuma de poliuretano injetado e
revestimento com tecido 100% poliéster. Sistema de
regulagem de altura do apoio de cabeça através de
sistema catraca deslizante e de profundidade com
sistema giratório. Apoio composto por duas hastes
injetadas no mesmo material para ser utilizada como
porta - casacos ou porta-cabide (Referente ao item
02).
Cadeira giratória, espaldar alto com revestimento em
tela. Largura assento (s/ braços): 0,49 m;
profundidade do assento: 0,51 m; altura assento
(curso): 0,45 à 0,56 m; altura do encosto: 0,53 m;
largura encosto: 0,47 m Encosto alto, com estrutura
injetada em Nylon de alta resistência à fadiga e
impactos, com revestido em tela, e apoio lombar
móvel ajustável conforme usuário, injetado em
espuma de poliuretano semi-rígida, na parte posterior
do encosto. Sistema de união do encosto com
assento fixo, através de estrutura injetada em Nylon
de alta resistência à fadiga e impactos. Assento com
espuma anatômica em poliuretano injetado, de 60
mm de espessura, densidade D55, e concha interna
de compensado multilaminado de 14 mm de
espessura com borda frontal ligeiramente curvada no
assento. Revestido com tecido sintético, carenagem
em polipropileno injetado de alta resistência a
impactos e abrasão com bordas arredondadas para
proteção do estofado e. Mecanismo de reclinação
através de sistema sincronizado na relação 2:1
composto por corpo em alumínio injetado, com
tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por
fosfatização e pintura eletrostática na cor preta.
Sistema de reclinação com eixo horizontal e
travamento do conjunto estofado em três posições e
sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico.
Sistema de regulagem de pressão da mola do sistema
de reclinação com manípulo de empunhadura
injetado
em
polipropileno,
alavancas
de
acionamento do mecanismo e sistema pneumático
independentes, em aço de 8 mm de diâmetro, com
manípulo injetado em polipropileno. Coluna a gás
confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura
epóxi a pó, e com conificação 1º26’ na parte inferior
para encaixe na base giratória. Haste central
pressurizada,
que
propicia
suavidade
de
amortecimento sem o uso de molas, curso de
regulagem de 80 mm, confeccionada em aço SAE
1045 e com conificação tipo Morse (1º26’) na parte
superior para encaixe no suporte de fixação do
assento da cadeira. Bucha guia interna em POM,
copolímero composto de alta dureza e rigidez e
excelentes propriedades deslizantes. Resistência a
esforços de pressão de até 300N. Apoia-braço em
formato de “T” com sistema de regulagem de altura
deslizante através de botão lateral com 7 posições
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pré-definidas, sistema de fixação ao assento através
de estrutura injetada em nylon poliamida 6.6 na cor
preta, com corpo injetado em termoplásticos de alta
resistência estrutural e á abrasão, apoia braços
superior injetado em poliuretano. Base giratória
injetada em Nylon poliamida 6.6 na cor preta e 5
hastes equidistantes a 72° e raio de 325mm,
reforçadas com aletas estruturais para aumentar a
resistência a cargas estáticas aplicadas, encaixe do
pistão de regulagem de altura da cadeira através do
sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro em
Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, composto por uma
banda de rodagem em poliuretano. 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.
Cadeira fixa, espaldar alto com revestimento em tela.
Largura assento (s/ braços): 0,49 m; profundidade do
assento: 0,51 m; altura assento: 0,54 m; altura do
encosto: 0,51 m; largura encosto: 0,47 m Encosto alto,
com estrutura injetada em Nylon de alta resistência à
fadiga e impactos, com revestido em tela, e apoio
lombar móvel ajustável, injetado em espuma de
poliuretano semi-rígida, na parte posterior do encosto.
Sistema de união do encosto com assento fixo,
através de estrutura injetada em Nylon de alta
resistência à fadiga e impactos,. Assento com
espuma anatômica em poliuretano injetado, de 60
mm de espessura, densidade D55, e concha interna
de compensado multilaminado de 14 mm de
espessura com borda frontal ligeiramente curvada no
assento. Revestido com tecido sintético, carenagem
em polipropileno injetado de alta resistência a
impactos e abrasão com bordas arredondadas para
proteção do estofado. Apoia-braço em formato de
“T” com sistema de regulagem de altura deslizante
através de botão lateral com 7 posições prédefinidas, sistema de fixação ao assento através de
estrutura injetada em nylon poliamida 6.6 na cor
preta, com corpo injetado em termoplásticos de alta
resistência estrutural e á abrasão, apoia braços
superior
injetado
em
poliuretano.Base
com
travamento posterior através de tubo de aço SAE
pintura epóxi na cor preta. Sapatas injetadas em
polipropileno.
Cadeira giratória, espaldar baixo em tecido tipo tela
Largura assento (s/ braços): 0,47 m; profundidade do
assento: 0,44 m; altura assento (curso): 0,42 à 0,51 m;
altura do encosto: 0,39 m; largura encosto: 0,43 m
Encosto baixo com estrutura injetada em Nylon, com
acabamentos injetados no mesmo material, revestido
com tecido tipo tela. Sistema de união do encosto
com assento, através de estrutura injetada em Nylon
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de alta resistência à fadiga e impactos. Sem opções
de regulagens. Assento com concha de madeira
laminada com 13 mm de espessura, com espuma
laminadas de poliuretano de 40mm de espessura,
com densidade D30, colada sobre a concha, com
borda frontal ligeiramente curvada. Revestimento em
tecido sintético 100% poliéster. Mecanismo de
reclinação da cadeira com regulagem de tensão por
meio de mola helicoidal e manípulo injetado em
polipropileno, fixada ao assento através de chapa de
aço estampada SAE 1020 ¼1/4” x 3” pol. de espessura
e porcas de garra estampadas em aço carbono
galvanizado e parafuso M6. Mancal estampado em
aço SAE 1020 com tratamento superficial antioxidante
e acabamento em pintura epóxi, com encaixe para o
pistão de regulagem de altura com sistema de cone
Morse (1’26”). Regulagens de altura da cadeira em
indefinidas posições, através de coluna a gás com

05

cônico de precisão tipo “Cone Morse” (ângulo de
1°26’16”) entre as hastes, com acionador pneumático
central de regulagem de altura classe 3 (mínimo)
segundo DIN 4550. Regulagem de reclinação em 2
posições, comandadas por uma única alavanca,
localizada abaixo do assento e produzida em barra
de aço redonda de 8 mm de diâmetro e manípulo de
empunhadura injetado em polipropileno. Base
giratória injetada em Poliamida 6 com carga de fibra
de vidro na cor preta, com cinco hastes equidistantes,
reforçadas com aletas estruturais para aumentar a
resistência à cargas estáticas aplicadas sobre o
assento. Encaixe do pistão de regulagem de altura da
cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios
de duplo giro, corpo e rodas com Ø 60 mm, 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. Braços com corpo e
apóia-braço totalmente injetados em termoplásticos
de alta resistência estrutural e à abrasão, e 6 opções
de regulagem de altura, com botão de acionamento
tipo “gangorra” localizado abaixo do apóia-braço.
Cadeira fixa, espaldar médio em tecido. Largura
assento (s/ braços): 0,47 m; profundidade do assento:
0,51 m; altura assento: 0,48 m; altura do encosto: 0,44
m; largura encosto: 0,41 m. Encosto de espaldar
médio com espuma anatômica em poliuretano
injetado, de 40 mm de espessura, densidade D55,
indeformável, ignífuga, revestida com tecido sintético,
de alta resistência a impactos, concha interna em
polipropileno injetado, 100% reciclável e carenagem
texturizada em polipropileno injetado de alta
resistência a impactos.
Assento com espuma anatômica em poliuretano
injetado, de 40 mm de espessura, densidade D55,
indeformável, ignífuga, e concha interna de
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compensado multilaminado de 13 mm de espessura
com borda frontal ligeiramente curvada no assento
para não obstruir a circulação sanguínea. Revestido
com tecido sintético de alta resistência, carenagem
texturizada em polipropileno injetado de alta
resistência a impactos e abrasão com bordas
arredondadas para proteção do estofado e 100%
reciclável. Estrutura metálica, do tipo balancim, com
laterais em tubo de aço SAE 1020 Ø 25,4 x 2,25 mm
unido por solda a chapa de aço SAE 1.1/2” x 1/8” x
120 mm. Travamento posterior através de tubo de
aço SAE 1020 Ø 12,7 x 1,5 mm e frontal através de
tubo de aço SAE 1020 Ø 25,4 x 2,25 mm com
acabamento em pintura epóxi na cor preta. Sapatas
injetadas em polipropileno. Suporte de união do
assento ao encosto em aço estampado SAE 1020 1/4”
x 3”, com acabamento em pintura epóxi preta.
Apoia-braço em formato de “T” com sistema de
regulagem de altura deslizante através de botão
lateral com 7 posições pré-definidas, sistema de
fixação ao assento através de estrutura injetada em
nylon poliamida 6.6 na cor preta, com corpo injetado
em termoplásticos de alta resistência estrutural e á
abrasão, apoia braços superior injetado em
poliuretano.
Cadeira giratória, espaldar médio em tecido Largura
assento (s/ braços): 0,47 m; profundidade do assento:
0,51 m; altura assento (curso): 0,45 à 0,55 m; altura do
encosto: 0,44 m; largura encosto: 0,41 m. Encosto de
espaldar médio com espuma anatômica em
poliuretano injetado, de 40 mm de espessura,
densidade D55, indeformável, ignífuga, revestida com
tecido sintético, de alta resistência a impactos,
concha interna em polipropileno injetado, 100%
reciclável e carenagem texturizada em polipropileno
injetado de alta resistência a impactos. Reforço
metálico estrutural para o encosto, estampada em
chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura,
estrutura de união do encosto com assento com
regulagem de altura por catraca que permite a
regulagem da altura do encosto em 8 posições prédefinidas, em lâmina de aço SAE 1020 1/4” x 3", e
ambos com acabamento em pintura epóxi na cor
preta. Assento com espuma anatômica em
poliuretano injetado, de 40 mm de espessura,
densidade D55, indeformável, ignífuga, e concha
interna de compensado multilaminado de 13 mm de
espessura com borda frontal ligeiramente curvada no
assento para não obstruir a circulação sanguínea.
Revestido com tecido sintético de alta resistência,
carenagem texturizada em polipropileno injetado de
alta resistência a impactos e abrasão com bordas
arredondadas para proteção do estofado e 100%
reciclável. Mecanismo de reclinação através de
sistema sincronizado na relação 2:1 composto de
placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 4 mm
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de espessura, para fixação do assento, e corpo em
alumínio injetado, com pintura eletrostática na cor
preta. Sistema de reclinação com eixo horizontal e
travamento do conjunto estofado em cinco posições
e sistema de liberação do mecanismo tipo
antipânico. Regulagem de pressão da mola do
sistema
de
reclinação
com
manípulo
de
empunhadura,
injetada
em
polipropileno,
e
alavancas de acionamento do mecanismo e sistema
pneumático independentes, em aço de 8 mm de
diâmetro, com manípulo injetado em polipropileno,
com pistão pressurizado Classe 4, que oferece
resistência à esforços de até 300 N e propicia
suavidade de amortecimento sem o uso de molas,
curso de regulagem de 100 mm, confeccionado em
aço SAE 1045 e com conificação tipo Morse (1°26’) na
parte superior para encaixe no suporte de fixação do
assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli
Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e
rigidez com deslizamento. Resistência a esforços de
pressão de até 300 N. Base giratória injetada em
Nylon poliamida 6.6 na cor preta e 5 hastes
equidistantes a 72° e raio de 325 mm, reforçadas com
aletas estruturais para aumentar a resistência a
cargas estáticas aplicadas, encaixe do pistão de
regulagem de altura da cadeira através do sistema
de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100%
em Nylon 6.6 com rodas Ø 65 mm, composto por uma
banda de rodagem em poliuretano. Eixo central
usinado em aço SAE 1006 e haste estampada e
laminada a frio em aço SAE 1006 (zincado branco),
apoiado em pista de esfera de rolamento de aço SAE
1020 cementado, fixados a base através de anel de
pressão produzido em aço SAE 1070. . Apoia-braço
em formato de “T” com sistema de regulagem de
altura deslizante através de botão lateral com 7
posições pré-definidas, sistema de fixação ao assento
através de estrutura injetada em nylon poliamida 6.6
na cor preta, com corpo injetado em termoplásticos
de alta resistência estrutural e á abrasão, apoia
braços superior injetado em poliuretano.
Cadeira 4 pés, fixa, espaldar baixo em tecido,
empilhável Largura assento: 0,48 m; profundidade do
assento: 0,44 m; altura assento: 0,44 m; altura total:
0,84 m; largura encosto: 0,48 m. Encosto em concha
de compensado multilaminado de 8,5 mm de
espessura, de alta resistência com espuma laminada
em poliuretano de espessura 30 mm, densidade D26
em formato ergonômico, revestimento em tecido
sintético de alta resistência à tração, rasgamento,
esgarçamento, solidez à luz e não reagente à
manchas,
capa
do
encosto
injetada
em
termoplástico de alta resistência a impactos e
abrasão, 100% reciclável. Assento em concha de
compensado multilaminado de 8,5 mm de espessura,
de alta resistência e espuma laminada em
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poliuretano de espessura 32 mm e densidade D33 de
forma côncava na parte superior para acomodar o
usuário confortavelmente por mais tempo e com
borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir
a circulação sangüínea. Revestimento em tecido
sintético de alta resistência à tração, rasgamento,
esgarçamento, solidez à luz e não reagente à
manchas. Estrutura metálica em tubo de aço oblongo
SAE 1020 16x30x1,5mm, com tratamento anti-corrosivo
por fosfatização, pintada em pintura epóxi na cor
preta. Terminais dos tubos com ponteiras injetadas em
polietileno de alta resistência a abrasão. Travessas
com o mesmo acabamento da estrutura. Assento e
encosto unidos por meio de duas estruturas
eqüidistantes do centro feitas de tubo de aço
oblongo SAE 1020 16x30x1,5mm. Catálogos técnicos
emitidos pelo fabricante. Apresentar certificado
abntnbriso 14020:2002 e abntnbriso 14024:2004.
VALOR TOTAL LOTE 1
LOTE 02 – MOBILIÁRIO
ITEM

01

DESCRIÇÃO
Armário extra alto com portas:
Armário fechado com medidas 800x472x2107 mm,
composto de laterais, fundo, base, uma prateleira
fixa, quatro prateleiras moveis, portas e tampo.
Tampo; confeccionado em fibra de madeira
aglomerada (MDP) com 25 mm de espessura, possui
bordas protegidas por fita borda em poli cloreto de
vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura na
mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em
todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5 mm,
coladas a quente por meio do processo HOLT MELT;
Possui fixado em seu lado inferior um pino de aço
inoxidável para o travamento da fechadura.
Portas dobradiças 100°; duas portas de abrir em fibra
de madeira aglomerada (MDP) com 18 mm de
espessura. Acabamento em ambas as faces com
laminado melamínico de baixa pressão (BP).
Encabeçamento nos topos com fita borda em poli
cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,0mm de
espessura com alta resistência a impactos. Dotadas
de quatro dobradiças clip com amortecedor cada
porta, caneco de 35 mm, com sistema de
fechamento pneumático, abertura de 100º, cobertura
para o caneco e calço, produzida em aço polido,
fechamento suave sem ruído, proporcionado pelo
pistão pneumático instalado no corpo da dobradiça,
controlando a força de fechamento e a resistência
na abertura, basta uma leve pressão dos dedos e a
dobradiça está encaixada. Um encaixe perfeito, sem
perda de tempo. Há um “clic” no momento em que o
braço da dobradiça se encaixa no calço. Caso haja
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a necessidade de remover a porta, a dobradiça é
desencaixada, pressionando-se a trava, com sistema
de alojamento interno na madeira para melhor
acabamento ao móvel e para gerar maior espaço
interno do mesmo, fixadas por parafusos auto
atarraxantes, de cabeça panela medindo 16x4,5 mm.
Sistema de travamento com dois batentes interno na
porta esquerda em chapa de aço 44x32x1,2 mm,
cromado sem arestas cortantes e arredondadas,
fixados através de parafusos cortantes tipo chipboard
para madeira, com fechadura frontal em aço
cromado com diâmetro de 19 mm, dotado de molas
e pinos em latão, possui lingueta de aço com
mecanismo que permite o giro da haste em alumínio
no eixo vertical na parte superior, fixado por meio de
parafusos auto atarraxantes de cabeça chata
medindo 14x3,5 mm possui haste em alumínio
extrudado com formato plano convexo com
diâmetro de 6 mm, Numa das extremidades da haste
contém um acessório de travamento com formato de
gancho em sentido perpendicular à haste, com
buchas em plástico de engenharia poliamida fixados
por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça
chata medindo 25x3,5 mm, travamento simultâneo
das portas, com chave escamoteável para adaptarse ao móvel caso não seja retirada e minimizar
choques acidentais ao usuário, com capa plástica
externa de proteção em polietileno injetado, puxador
alça medindo aproximadamente 150 mm, com
furação 128 mm em zamak cromo acetinado, fixado
com parafusos M4x25 mm. Armários, emitido por
organismo certificador de produto acreditado pelo
INMETRO
Prateleiras; em fibra de madeira aglomerada (MDP)
com 18 mm de espessura. Acabamento em ambas as
faces com laminado melamínico de baixa pressão
(BP). Encabeçamento nos topos com fita borda em
poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 0,45mm
de espessura, prateleira fixa nas laterais do armário
por quatro parafusos aço 6,7 DU 251e quatro
dispositivos VB 35M/16 preto embutidos na face
inferior da prateleira. Prateleiras reguláveis apoiadas
em pinos de aço inoxidável fixos nas laterais, com
cavidades na face inferior para dar melhor apoio
sobre os pinos.
Laterais, base e fundo; em fibra de madeira
aglomerada (MDP) com 18 mm de espessura.
Acabamento em ambas as faces com laminado
melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento
nos topos com fita borda em poli cloreto de vinil
(Polyvinyl chloride) com 0,45mm de espessura, No
sentido longitudinal, das laterais, contém duas fileiras
de furos com diâmetro de 5 mm, distanciados entre si
64 mm, possibilitando o ajuste da prateleira regulável
a cada 64 mm; Base do armário possui furação para
quatro niveladoras de piso na cor preto em duas
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peças, uma com diâmetro de 45 mm, embutidas na
face inferior da base com rosca e uma peça com
diâmetro de 28 mm e altura de 20 mm, ajuste de no
mínimo 15 mm por meio de parafuso de aço zincado
e rosca padrão 5/16”, em polipropileno injetado, com
regulagem interna e externa através de rosca 5/16.
Sistema de montagem através de conjunto minifix,
composto de parafuso e tambor injetado em zamak,
e tampa injetada em material termoplástico
Armários, emitido por organismo certificador de
produto acreditado pelo INMETRO.
Armário alto com portas:

02

Armário fechado com medidas 800x472x1607 mm,
composto de laterais, fundo, base, uma prateleira
fixa, duas prateleiras moveis, portas e tampo.
Tampo; confeccionado em fibra de madeira
aglomerada (MDP) com 25 mm de espessura, possui
bordas protegidas por fita borda em poli cloreto de
vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura na
mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em
todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5 mm,
coladas a quente por meio do processo HOLT MELT;
Possui fixado em seu lado inferior um pino de aço
inoxidável para o travamento da fechadura.
Portas dobradiças 100°; duas portas de abrir em fibra
de madeira aglomerada (MDP) com 18 mm de
espessura. Acabamento em ambas as faces com
laminado melamínico de baixa pressão (BP).
Encabeçamento nos topos com fita borda em poli
cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,0mm de
espessura com alta resistência a impactos. Dotadas
de três dobradiças clip com amortecedor cada
porta, caneco de 35 mm, com sistema de
fechamento pneumático, abertura de 100º, cobertura
para o caneco e calço, produzida em aço polido,
fechamento suave sem ruído, proporcionado pelo
pistão pneumático instalado no corpo da dobradiça,
controlando a força de fechamento e a resistência
na abertura, basta uma leve pressão dos dedos e a
dobradiça está encaixada. Um encaixe perfeito, sem
perda de tempo. Há um “clic” no momento em que o
braço da dobradiça se encaixa no calço. Caso haja
a necessidade de remover a porta, a dobradiça é
desencaixada, pressionando-se a trava, com sistema
de alojamento interno na madeira para melhor
acabamento ao móvel e para gerar maior espaço
interno do mesmo, fixadas por parafusos auto
atarraxantes, de cabeça panela medindo 16x4,5 mm.
Sistema de travamento com dois batentes interno na
porta esquerda em chapa de aço 44x32x1,2 mm,
cromado sem arestas cortantes e arredondadas,
fixados através de parafusos cortantes tipo chipboard
para madeira, com fechadura frontal em aço
cromado com diâmetro de 19 mm, dotado de molas
e pinos em latão, possui lingueta de aço com
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mecanismo que permite o giro da haste em alumínio
no eixo vertical na parte superior, fixado por meio de
parafusos auto atarraxantes de cabeça chata
medindo 14x3,5 mm possui haste em alumínio
extrudado com formato plano convexo com
diâmetro de 6 mm, Numa das extremidades da haste
contém um acessório de travamento com formato de
gancho em sentido perpendicular à haste, com
buchas em plástico de engenharia poliamida fixados
por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça
chata medindo 25x3,5 mm, travamento simultâneo
das portas, com chave escamoteável para adaptarse ao móvel caso não seja retirada e minimizar
choques acidentais ao usuário, com capa plástica
externa de proteção em polietileno injetado, puxador
alça medindo aproximadamente 150 mm, com
furação 128 mm em zamak cromo acetinado, fixado
com parafusos M4x25 mm. Armários, emitido por
organismo certificador de produto acreditado pelo
INMETRO
Prateleiras; em fibra de madeira aglomerada (MDP)
com 18 mm de espessura. Acabamento em ambas as
faces com laminado melamínico de baixa pressão
(BP). Encabeçamento nos topos com fita borda em
poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 0,45mm
de espessura, prateleira fixa nas laterais do armário
por quatro parafusos aço 6,7 DU 251e quatro
dispositivos VB 35M/16 preto embutidos na face
inferior da prateleira. Prateleiras reguláveis apoiadas
em pinos de aço inoxidável fixos nas laterais, com
cavidades na face inferior para dar melhor apoio
sobre os pinos.
Laterais, base e fundo; em fibra de madeira
aglomerada (MDP) com 18 mm de espessura.
Acabamento em ambas as faces com laminado
melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento
nos topos com fita borda em poli cloreto de vinil
(Polyvinyl chloride) com 0,45mm de espessura, No
sentido longitudinal, das laterais, contém duas fileiras
de furos com diâmetro de 5 mm, distanciados entre si
64 mm, possibilitando o ajuste da prateleira regulável
a cada 64 mm; Base do armário possui furação para
quatro niveladoras de piso na cor preto em duas
peças, uma com diâmetro de 45 mm, embutidas na
face inferior da base com rosca e uma peça com
diâmetro de 28 mm e altura de 20 mm, ajuste de no
mínimo 15 mm por meio de parafuso de aço zincado
e rosca padrão 5/16”, em polipropileno injetado, com
regulagem interna e externa através de rosca 5/16.
Sistema de montagem através de conjunto minifix,
composto de parafuso e tambor injetado em zamak,
e tampa injetada em material termoplástico.
03

Armário baixo com portas:
Armário fechado com medidas 800x472x737 mm,
composto de laterais, fundo, base, uma prateleira
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movel, portas e tampo.
Tampo; confeccionado em fibra de madeira
aglomerada (MDP) com 25 mm de espessura, possui
bordas protegidas por fita borda em poli cloreto de
vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura na
mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em
todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5 mm,
coladas a quente por meio do processo HOLT MELT;
Possui fixado em seu lado inferior um pino de aço
inoxidável para o travamento da fechadura.
Portas dobradiças 100°; duas portas de abrir em fibra
de madeira aglomerada (MDP) com 18 mm de
espessura. Acabamento em ambas as faces com
laminado melamínico de baixa pressão (BP).
Encabeçamento nos topos com fita borda em poli
cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,0mm de
espessura com alta resistência a impactos. Dotadas
de duas dobradiças clip com amortecedor cada
porta, caneco de 35 mm, com sistema de
fechamento pneumático, abertura de 100º, cobertura
para o caneco e calço, produzida em aço polido,
fechamento suave sem ruído, proporcionado pelo
pistão pneumático instalado no corpo da dobradiça,
controlando a força de fechamento e a resistência
na abertura, basta uma leve pressão dos dedos e a
dobradiça está encaixada. Um encaixe perfeito, sem
perda de tempo. Há um “clic” no momento em que o
braço da dobradiça se encaixa no calço. Caso haja
a necessidade de remover a porta, a dobradiça é
desencaixada, pressionando-se a trava, com sistema
de alojamento interno na madeira para melhor
acabamento ao móvel e para gerar maior espaço
interno do mesmo, fixadas por parafusos auto
atarraxantes, de cabeça panela medindo 16x4,5 mm.
Sistema de travamento com um batente interno na
porta esquerda em chapa de aço 44x32x1,2 mm,
cromado sem arestas cortantes e arredondadas,
fixados através de parafusos cortantes tipo chipboard
para madeira, com fechadura frontal em aço
cromado com diâmetro de 19 mm, dotado de molas
e pinos em latão, possui lingueta de aço com
mecanismo que permite o giro da haste em alumínio
no eixo vertical na parte superior, fixado por meio de
parafusos auto atarraxantes de cabeça chata
medindo 14x3,5 mm possui haste em alumínio
extrudado com formato plano convexo com
diâmetro de 6 mm, Numa das extremidades da haste
contém um acessório de travamento com formato de
gancho em sentido perpendicular à haste, com
buchas em plástico de engenharia poliamida fixados
por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça
chata medindo 25x3,5 mm, travamento simultâneo
das portas, com chave escamoteável para adaptarse ao móvel caso não seja retirada e minimizar
choques acidentais ao usuário, com capa plástica
externa de proteção em polietileno injetado, puxador
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alça medindo aproximadamente 150 mm, com
furação 128 mm em zamak cromo acetinado, fixado
com parafusos M4x25 mm. Armários, emitido por
organismo certificador de produto acreditado pelo
INMETRO
Prateleira; em fibra de madeira aglomerada (MDP)
com 18 mm de espessura. Acabamento em ambas as
faces com laminado melamínico de baixa pressão
(BP). Encabeçamento nos topos com fita borda em
poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 0,45mm
de espessura, Prateleira regulável apoiadas em pinos
de aço inoxidável fixos nas laterais, com cavidades
na face inferior para dar melhor apoio sobre os pinos.
Laterais, base e fundo; em fibra de madeira
aglomerada (MDP) com 18 mm de espessura.
Acabamento em ambas as faces com laminado
melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento
nos topos com fita borda em poli cloreto de vinil
(Polyvinyl chloride) com 0,45mm de espessura, No
sentido longitudinal, das laterais, contém duas fileiras
de furos com diâmetro de 5 mm, distanciados entre si
64 mm, possibilitando o ajuste da prateleira regulável
a cada 64 mm;
Base do armário possui furação para quatro
niveladoras de piso na cor preto em duas peças,
uma com diâmetro de 45 mm, embutidas na face
inferior da base com rosca e uma peça com
diâmetro de 28 mm e altura de 20 mm, ajuste de no
mínimo 15 mm por meio de parafuso de aço zincado
e rosca padrão 5/16”, em polipropileno injetado, com
regulagem interna e externa através de rosca 5/16.
Sistema de montagem através de conjunto minifix,
composto de parafuso e tambor injetado em zamak,
e tampa injetada em material termoplástico.
Armário estante com portas:

04

Armário semi aberto com medidas 800x472x1607 mm,
composto de laterais, fundo, base, uma prateleira
fixa, duas prateleiras moveis, portas e tampo.
Tampo; confeccionado em fibra de madeira
aglomerada (MDP) com 25 mm de espessura, possui
bordas protegidas por fita borda em poli cloreto de
vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura na
mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em
todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5 mm,
coladas a quente por meio do processo HOLT MELT;
Possui fixado em seu lado inferior um pino de aço
inoxidável para o travamento da fechadura.
Portas dobradiças 100°; duas portas de abrir na parte
inferior do armário na altura aproximada de 700 mm,
em fibra de madeira aglomerada (MDP) com 18 mm
de espessura. Acabamento em ambas as faces com
laminado melamínico de baixa pressão (BP).
Encabeçamento nos topos com fita borda em poli
cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,0mm de
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espessura com alta resistência a impactos. Dotadas
de duas dobradiças clip com amortecedor cada
porta, caneco de 35 mm, com sistema de
fechamento pneumático, abertura de 100º, cobertura
para o caneco e calço, produzida em aço polido,
fechamento suave sem ruído, proporcionado pelo
pistão pneumático instalado no corpo da dobradiça,
controlando a força de fechamento e a resistência
na abertura, basta uma leve pressão dos dedos e a
dobradiça está encaixada. Um encaixe perfeito, sem
perda de tempo. Há um “clic” no momento em que o
braço da dobradiça se encaixa no calço. Caso haja
a necessidade de remover a porta, a dobradiça é
desencaixada, pressionando-se a trava, com sistema
de alojamento interno na madeira para melhor
acabamento ao móvel e para gerar maior espaço
interno do mesmo, fixadas por parafusos auto
atarraxantes, de cabeça panela medindo 16x4,5 mm.
Sistema de travamento com um batente interno na
porta esquerda em chapa de aço 44x32x1,2 mm,
cromado sem arestas cortantes e arredondadas,
fixados através de parafusos cortantes tipo chipboard
para madeira, com fechadura frontal em aço
cromado com diâmetro de 19 mm, dotado de molas
e pinos em latão, possui lingueta de aço com
mecanismo que permite o giro da haste em alumínio
no eixo vertical na parte superior, fixado por meio de
parafusos auto atarraxantes de cabeça chata
medindo 14x3,5 mm possui haste em alumínio
extrudado com formato plano convexo com
diâmetro de 6 mm, Numa das extremidades da haste
contém um acessório de travamento com formato de
gancho em sentido perpendicular à haste, com
buchas em plástico de engenharia poliamida fixados
por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça
chata medindo 25x3,5 mm, travamento simultâneo
das portas, com chave escamoteável para adaptarse ao móvel caso não seja retirada e minimizar
choques acidentais ao usuário, com capa plástica
externa de proteção em polietileno injetado, puxador
alça medindo aproximadamente 150 mm, com
furação 128 mm em zamak cromo acetinado, fixado
com parafusos M4x25 mm.
Prateleiras; em fibra de madeira aglomerada (MDP)
com 18 mm de espessura. Acabamento em ambas as
faces com laminado melamínico de baixa pressão
(BP). Encabeçamento nos topos com fita borda em
poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 0,45mm
de espessura, prateleira fixa nas laterais do armário
por quatro parafusos aço 6,7 DU 251e quatro
dispositivos VB 35M/16 preto embutidos na face
inferior da prateleira. Prateleiras reguláveis, sendo
uma na parte inferior do armário apoiadas em pinos
de aço inoxidável fixos nas laterais, com cavidades
na face inferior para dar melhor apoio sobre os pinos.
Laterais, base e fundo; em fibra de madeira
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aglomerada (MDP) com 18 mm de espessura.
Acabamento em ambas as faces com laminado
melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento
nos topos com fita borda em poli cloreto de vinil
(Polyvinyl chloride) com 0,45mm de espessura, No
sentido longitudinal, das laterais, contém duas fileiras
de furos com diâmetro de 5 mm, distanciados entre si
64 mm, possibilitando o ajuste da prateleira regulável
a cada 64 mm; Base do armário possui furação para
quatro niveladoras de piso na cor preto em duas
peças, uma com diâmetro de 45 mm, embutidas na
face inferior da base com rosca e uma peça com
diâmetro de 28 mm e altura de 20 mm, ajuste de no
mínimo 15 mm por meio de parafuso de aço zincado
e rosca padrão 5/16”, em polipropileno injetado, com
regulagem interna e externa através de rosca 5/16.
Sistema de montagem através de conjunto minifix,
composto de parafuso e tambor injetado em zamak,
e tampa injetada em material termoplástico.
Gaveteiro móvel com 02 gavetas médias e 01 gaveta
para pasta suspensa:
Gaveteiro medindo 430x502x644 mm, tampo
confeccionado em fibra de madeira aglomerada
(MDP) 25 mm de espessura, corpo, frentes e gavetas
internas com 18 mm de espessura. Acabamento em
ambas as faces, com laminado melamínico de baixa
pressão (BP). Tampo confeccionado em fibra de
madeira aglomerada (MDP) com 25 mm de
espessura, possui bordas protegidas por fita borda em
poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de
espessura na mesma cor do tampo, com bordas
arredondadas em todo seu perímetro com raio
mínimo de 2,5 mm, coladas a quente por meio do
processo HOLT MELT; Base do gaveteiro fixada nas
laterais por meio de cavilhas plásticas, parafuso e
tambor injetado em zamak. Corpo do gaveteiro e
gavetas internas com encabeçamentos nos topos
com fita borda em poli cloreto de vinil
(Polyvinyl chloride) com 0,45mm de espessura e
frentes com fita borda em poli cloreto de vinil
(Polyvinyl chloride) com 2,0mm de espessura, com
alta resistência a impactos. Fundo das gavetas em
MDF BP uma face 6 mm de espessura, fixado no topo
inferior das laterais e costa da gaveta média interna
dotada de trilho telescópico zincado branco slim
400x35 mm em aço estampado com rolamentos de
esfera de aço, largura de instalação de 12,7mm
removível, abertura que permite total acesso à
profundidade da gaveta possui limitador de saída e
mecanismo contra escape, com capacidade de até
25 Kg, fixados nas laterais do gaveteiro e das gavetas
por meio de parafuso auto cortante 14x3,5 mm tipo
chipboard para madeira. Gaveta maior interna
fechada dotada de trilho telescópico zincado branco
slim 450x35 mm em aço estampado com rolamentos
de esfera de aço, largura de instalação de 12,7mm
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removível, abertura que permite total acesso à
profundidade da gaveta possui limitador de saída e
mecanismo contra escape, com capacidade de até
25 Kg, fixados nas laterais do gaveteiro e das gavetas
por meio de parafuso auto cortante 14x3,5 mm tipo
chipboard para madeira, possui duas barras de ferro
zincado preto com diâmetro de 6 mm para
sustentação das pastas, laterais da gaveta com
altura mínima de 250 mm, Sistema de travamento das
gavetas por meio de barra de alumínio comprimento
525 mm, largura de 15 mm e espessura de 3.0 mm,
com pinos fixos medindo 11x6 mm e 32x6 mm, com
dois guias de nylon fixados na lateral direita do
gaveteiro por meio de parafusos 14x3,5 mm, resistente
à tração com acionamento frontal através de
fechadura dupla face e extração, rotação de 180º,
cilindro com corpo 20 mm de comprimento e
diâmetro de 19 mm com uma aba para fixação com
chave de alma interna, com capa plástica externa
de proteção em polietileno injetado e sistema
escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não
seja retirada, e minimizar choques acidentais ao
usuário, Cada fechadura possui segredo único
evitando que a chave de um gaveteiro possa abrir o
outro. Puxador alça medindo aproximadamente 150
mm, com furação 128 mm em zamak cromo
acetinado, fixado com parafusos M4x25 mm. Rodízios
com corpo e rodas injetadas, em termoplástico de
alta resistência, eixo e chapa de fixação em aço,
dimensão de rodas 35 mm de diâmetro cor preto,
altura total de 47 mm, fixado na face inferior da base
móvel através de quatro parafusos rosca auto
cortante tipo chipboard cada rodízio, Sistema de
montagem através de conjunto minifix, composto de
parafuso e tambor injetado em zamak, e tampa
injetada em material termoplástico. Armários, emitido
por organismo certificador de produto acreditado
pelo INMETRO.
Gaveteiro móvel com 04 gavetas médias:
Gaveteiro medindo 430x502x644 mm, tampo
confeccionado em fibra de madeira aglomerada
(MDP) 25 mm de espessura, corpo, frentes e gavetas
internas com 18 mm de espessura. Acabamento em
ambas as faces, com laminado melamínico de baixa
pressão (BP). Tampo confeccionado em fibra de
madeira aglomerada (MDP) com 25 mm de
espessura, possui bordas protegidas por fita borda em
poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de
espessura na mesma cor do tampo, com bordas
arredondadas em todo seu perímetro com raio
mínimo de 2,5 mm, coladas a quente por meio do
processo HOLT MELT; Base do gaveteiro fixada nas
laterais por meio de cavilhas plásticas, parafuso e
tambor injetado em zamak. Corpo do gaveteiro e
gavetas internas com encabeçamentos nos topos
com fita borda em poli cloreto de vinil
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(Polyvinyl chloride) com 0,45mm de espessura e
frentes com fita borda em poli cloreto de vinil
(Polyvinyl chloride) com 2,0mm de espessura, com
alta resistência a impactos. Fundo das gavetas em
MDF BP uma face 6 mm de espessura, fixado no topo
inferior das laterais e costa da gaveta por meio de
parafuso auto atarraxante de cabeça chata
medindo 25x3,5 mm, gaveta média interna dotada
de trilho telescópico zincado branco slim 400x35 mm
em aço estampado com rolamentos de esfera de
aço, largura de instalação de 12,7mm removível,
abertura que permite total acesso à profundidade da
gaveta possui limitador de saída e mecanismo contra
escape, com capacidade de até 25 Kg, fixados nas
laterais do gaveteiro e das gavetas por meio de
parafuso auto cortante 14x3,5 mm tipo chipboard
para madeira. Sistema de travamento das gavetas
por meio de barra de alumínio comprimento 515 mm,
largura de 15 mm e espessura de 3.0 mm, com pinos
fixos medindo 11x6 mm e 32x6 mm, com dois guias de
nylon fixados na lateral direita do gaveteiro por meio
de parafusos 14x3,5 mm, resistente à tração com
acionamento frontal através de fechadura dupla
face e extração, rotação de 180º, cilindro com corpo
20 mm de comprimento e diâmetro de 19 mm com
uma aba para fixação com chave de alma interna,
com capa plástica externa de proteção em
polietileno injetado e sistema escamoteável para
adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e
minimizar choques acidentais ao usuário, Cada
fechadura possui segredo único evitando que a
chave de um gaveteiro possa abrir o outro. Puxador
alça medindo aproximadamente 150 mm, com
furação 128 mm em zamak cromo acetinado, fixado
com parafusos M4x25 mm. Rodízios com corpo e
rodas injetadas, em termoplástico de alta resistência,
eixo e chapa de fixação em aço, dimensão de rodas
35 mm de diâmetro cor preto, altura total de 47 mm,
fixado na face inferior da base móvel através de
quatro parafusos rosca auto cortante tipo chipboard
cada rodízio. Sistema de montagem através de
conjunto minifix, composto de parafuso e tambor
injetado em zamak, e tampa injetada em material
termoplástico. Armários, emitido por organismo
certificador de produto acreditado pelo INMETRO.
Mesa retangular medindo 1000x600x730mm
Tampos;
tampo
em
formato
retangular,
confeccionado em fibra de madeira aglomerada de
média
densidade
(MDP),
(Médium
Density
Particleboard), com 25 mm de espessura, formando
uma peça única. Acabamento em ambas as faces
com laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm
(BP) anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular, resistência à
flexão estática e resistência à tração superficial.
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Encabeçamento nas partes frontais, posterior e nos
topos transversais com fita borda em poli cloreto de
vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura,
aplicado pelo processo a quente hot melt, na mesma
cor do laminado escolhido e raio ergonômico de
contato com o usuário de 2.5 mm, de acordo com o
item 3.5, tabela 1 da norma ABNT 13966/2008.
Dotado de um passa cabos em polipropileno injetado
com diâmetro central de Ø70mm, composto para
tampa externa superior em formato oblongo com
quatro saídas independentes para o cabeamento,
guia central e tampa externa inferior em formato
circular com divisores para a acomodação do
cabeamento. Sistema de fixação a os pés é feita
através de bucha e parafuso com rosca milimétrica,
facilitando a montagem e desmontagem da mesa
sem
danificar
o
produto.
certificação
de
conformidade de produto de acordo com a NBR
13966:2008 - Móveis para escritório - Mesas Classificação e características físicas dimensionais e
requisitos e métodos de ensaio, emitido por organismo
de certificação de produto acreditado pelo INMETRO
Painel frontal inferior estrutural; confeccionado em
fibra de madeira aglomerada de baixa densidade
(MDP), (Médium Density Particleboard), selecionadas
de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e
consolidadas com resina sintética e termoestabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura,
revestido em ambas as faces com filme termoprensado de melaminico com espessura de 0,3 mm,
anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular, resistência à
flexão estática e resistência à tração superficial,
largura de 296 mm, comprimento conforme medida
da mesa. Encabeçamento nos topos com fita borda
em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com
0,45mm de espessura, aplicado pelo processo a
quente hot melt, na mesma cor do laminado
escolhido, fixado à estrutura através de parafuso aço
conformado para minifix com rosca M6, e tambor
minifix em zamak altamente resistente ao torque.
Pés metálicos em “I”; pés metálicos com tratamento
anticorrosivo por fosforização e acabamento em
pintura epóxi de alta resistência a abrasão e
impactos, com secagem em estufa. Constituídos por
base, coluna e travessa superior, sendo a coluna
vazada para permitir a passagem de fiação entre o
piso e as calhas composto por base em chapa de
aço estampada, de modo dispensar o uso de
ponteiras, comprimento 500 mm, 70 mm de largura,
28 mm de altura, 2,0mm de espessura, com duas
chapas soldadas na face inferior, espessura 3.0mm,
com rebite 5/16 para receber sapatas com diâmetro
de 50 mm, abertura para passagem de cabos
possibilitando a passagem dos mesmos do piso até a
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superfície superior do tampo, Coluna frisada em
chapa de aço fina frio 1.06mm de espessura, com
largura de no mínimo 165 mm, com vão interno para
passagem de fiação com tampa para fechamento
em polipropileno para acesso ao cabeamento, e no
lado externo da coluna com tampa em polipropileno
fixada sob encaixe, com 3 saídas independentes para
fiação e travessa superior em chapa de aço ¼’ de
espessura. Pintura eletrostática em epóxi, espessura
mínima de 40 mícrons. Nivelador de polipropileno
injetado e haste metálica com regulagem através de
rosca 5/16. Fixação ao tampo feita através de
parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica para
dar rigidez e permitir a montagem e desmontagem
sem danificar seus componentes.
Calha: confeccionada em chapa de aço fino frio #20
com 0.9mm de espessura, dobrada em formato “J”,
com duto para passagem de cabos elétrica, logica e
telefonia, dotada de aberturas estampadas na qual
podem ser instaladas quatro tomadas elétricas, oito
conectores para rede logica e telefonia RJ-45, fixadas
sob o tampo no painel frontal através de parafuso
auto atarraxante, pintura eletrostática em epóxi,
espessura mínima 40 mícrons.
Classificação e características físicas dimensionais e
requisitos e métodos de ensaio, emitido por organismo
de certificação de produto acreditado pelo INMETRO.
Mesa rectangular medindo 1200x600x730mm
Tampos;
tampo
em
formato
retangular,
confeccionado em fibra de madeira aglomerada de
média
densidade
(MDP),
(Médium
Density
Particleboard), com 25 mm de espessura, formando
uma peça única. Acabamento em ambas as faces
com laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm
(BP) anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular, resistência à
flexão estática e resistência à tração superficial.
Encabeçamento nas partes frontais, posterior e nos
topos transversais com fita borda em poli cloreto de
vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura,
aplicado pelo processo a quente hot melt, na mesma
cor do laminado escolhido e raio ergonômico de
contato com o usuário de 2.5 mm, de acordo com o
item 3.5, tabela 1 da norma ABNT 13966/2008.
Dotado de um passa cabos em polipropileno injetado
com diâmetro central de Ø70mm, composto para
tampa externa superior em formato oblongo com
quatro saídas independentes para o cabeamento,
guia central e tampa externa inferior em formato
circular com divisores para a acomodação do
cabeamento. Sistema de fixação a os pés é feita
através de bucha e parafuso com rosca milimétrica,
facilitando a montagem e desmontagem da mesa
sem danificar o produto.
Painel frontal inferior estrutural; confeccionado em
123

30

fibra de madeira aglomerada de baixa densidade
(MDP), (Médium Density Particleboard), selecionadas
de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e
consolidadas com resina sintética e termoestabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura,
revestido em ambas as faces com filme termoprensado de melaminico com espessura de 0,3 mm,
anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular, resistência à
flexão estática e resistência à tração superficial,
largura de 296 mm, comprimento conforme medida
da mesa. Encabeçamento nos topos com fita borda
em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com
0,45mm de espessura, aplicado pelo processo a
quente hot melt, na mesma cor do laminado
escolhido, fixado à estrutura através de parafuso aço
conformado para minifix com rosca M6, e tambor
minifix em zamak altamente resistente ao torque.
Pés metálicos em “I”; pés metálicos com tratamento
anticorrosivo por fosforização e acabamento em
pintura epóxi de alta resistência a abrasão e
impactos, com secagem em estufa. Constituídos por
base, coluna e travessa superior, sendo a coluna
vazada para permitir a passagem de fiação entre o
piso e as calhas composto por base em chapa de
aço estampada, de modo dispensar o uso de
ponteiras, comprimento 500 mm, 70 mm de largura,
28 mm de altura, 2,0mm de espessura, com duas
chapas soldadas na face inferior, espessura 3.0mm,
com rebite 5/16 para receber sapatas com diâmetro
de 50 mm, abertura para passagem de cabos
possibilitando a passagem dos mesmos do piso até a
superfície superior do tampo, Coluna frisada em
chapa de aço fina frio 1.06mm de espessura, com
largura de no mínimo 165 mm, com vão interno para
passagem de fiação com tampa para fechamento
em polipropileno para acesso ao cabeamento, e no
lado externo da coluna com tampa em polipropileno
fixada sob encaixe, com 3 saídas independentes para
fiação e travessa superior em chapa de aço ¼’ de
espessura. Pintura eletrostática em epóxi, espessura
mínima de 40 mícrons. Nivelador de polipropileno
injetado e haste metálica com regulagem através de
rosca 5/16. Fixação ao tampo feita através de
parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica para
dar rigidez e permitir a montagem e desmontagem
sem danificar seus componentes.
Calha: confeccionada em chapa de aço fino frio #20
com 0.9mm de espessura, dobrada em formato “J”,
com duto para passagem de cabos elétrica, logica e
telefonia, dotada de aberturas estampadas na qual
podem ser instaladas quatro tomadas elétricas, oito
conectores para rede logica e telefonia RJ-45, fixadas
sob o tampo no painel frontal através de parafuso
auto atarraxante, pintura eletrostática em epóxi,
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espessura mínima 40 mícrons.
- Classificação e características físicas dimensionais e
requisitos e métodos de ensaio, emitido por organismo
de certificação de produto acreditado pelo INMETRO.
Mesa rectangular medindo 1400x600x730mm
Tampos;
tampo
em
formato
retangular,
confeccionado em fibra de madeira aglomerada de
média
densidade
(MDP),
(Médium
Density
Particleboard), com 25 mm de espessura, formando
uma peça única. Acabamento em ambas as faces
com laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm
(BP) anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular, resistência à
flexão estática e resistência à tração superficial.
Encabeçamento nas partes frontais, posterior e nos
topos transversais com fita borda em poli cloreto de
vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura,
aplicado pelo processo a quente hot melt, na mesma
cor do laminado escolhido e raio ergonômico de
contato com o usuário de 2.5 mm, de acordo com o
item 3.5, tabela 1 da norma ABNT 13966/2008.
Dotado de um passa cabos em polipropileno injetado
com diâmetro central de Ø70mm, composto para
tampa externa superior em formato oblongo com
quatro saídas independentes para o cabeamento,
guia central e tampa externa inferior em formato
circular com divisores para a acomodação do
cabeamento. Sistema de fixação a os pés é feita
através de bucha e parafuso com rosca milimétrica,
facilitando a montagem e desmontagem da mesa
sem
danificar
o
produto.
certificação
de
conformidade de produto de acordo com a NBR
13966:2008 - Móveis para escritório - Mesas Classificação e características físicas dimensionais e
requisitos e métodos de ensaio, emitido por organismo
de certificação de produto acreditado pelo INMETRO
Painel frontal inferior estrutural; confeccionado em
fibra de madeira aglomerada de baixa densidade
(MDP), (Médium Density Particleboard), selecionadas
de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e
consolidadas com resina sintética e termoestabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura,
revestido em ambas as faces com filme termoprensado de melaminico com espessura de 0,3 mm,
anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular, resistência à
flexão estática e resistência à tração superficial,
largura de 296 mm, comprimento conforme medida
da mesa. Encabeçamento nos topos com fita borda
em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com
0,45mm de espessura, aplicado pelo processo a
quente hot melt, na mesma cor do laminado
escolhido, fixado à estrutura através de parafuso aço
conformado para minifix com rosca M6, e tambor
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minifix em zamak altamente resistente ao torque.
Pés metálicos em “I”; pés metálicos com tratamento
anticorrosivo por fosforização e acabamento em
pintura epóxi de alta resistência a abrasão e
impactos, com secagem em estufa. Constituídos por
base, coluna e travessa superior, sendo a coluna
vazada para permitir a passagem de fiação entre o
piso e as calhas composto por base em chapa de
aço estampada, de modo dispensar o uso de
ponteiras, comprimento 500 mm, 70 mm de largura,
28 mm de altura, 2,0mm de espessura, com duas
chapas soldadas na face inferior, espessura 3.0mm,
com rebite 5/16 para receber sapatas com diâmetro
de 50 mm, abertura para passagem de cabos
possibilitando a passagem dos mesmos do piso até a
superfície superior do tampo, Coluna frisada em
chapa de aço fina frio 1.06mm de espessura, com
largura de no mínimo 165 mm, com vão interno para
passagem de fiação com tampa para fechamento
em polipropileno para acesso ao cabeamento, e no
lado externo da coluna com tampa em polipropileno
fixada sob encaixe, com 3 saídas independentes para
fiação e travessa superior em chapa de aço ¼’ de
espessura. Pintura eletrostática em epóxi, espessura
mínima de 40 mícrons. Nivelador de polipropileno
injetado e haste metálica com regulagem através de
rosca 5/16. Fixação ao tampo feita através de
parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica para
dar rigidez e permitir a montagem e desmontagem
sem danificar seus componentes.
Calha: confeccionada em chapa de aço fino frio #20
com 0.9mm de espessura, dobrada em formato “J”,
com duto para passagem de cabos elétrica, logica e
telefonia, dotada de aberturas estampadas na qual
podem ser instaladas quatro tomadas elétricas, oito
conectores para rede logica e telefonia RJ-45, fixadas
sob o tampo no painel frontal através de parafuso
auto atarraxante, pintura eletrostática em epóxi,
espessura mínima 40 mícrons.
Classificação e características físicas dimensionais e
requisitos e métodos de ensaio, emitido por organismo
de certificação de produto acreditado pelo INMETRO
Mesa de trabalho com tampo em “L”dimensões: 1400
x 1400 x 730mm.
Tampo em “L”; tampo inteiro em formato angular,
com corte ergonômico confeccionado em fibra de
madeira aglomerada de média densidade (MDP),
(Médium Density Particleboard), com 25 mm de
espessura, com saídas de 600 mm, formando uma
peça única. Acabamento em ambas as faces com
laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP)
anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular, resistência à
flexão estática e resistência à tração superficial.
Encabeçamento nas partes frontais, posterior e nos
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topos transversais com fita borda em poli cloreto de
vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura,
aplicado pelo processo a quente hot melt, na mesma
cor do laminado escolhido e raio ergonômico de
contato com o usuário de 2.5 mm, de acordo com o
item 3.5, tabela 1 da norma ABNT 13966/2008.
Dotado de um passa cabos em polipropileno injetado
com diâmetro central de Ø70mm, composto para
tampa externa superior em formato oblongo com
quatro saídas independentes para o cabeamento,
guia central e tampa externa inferior em formato
circular com divisores para a acomodação do
cabeamento. Sistema de fixação a os pés é feita
através de bucha e parafuso com rosca milimétrica,
facilitando a montagem e desmontagem da mesa
sem danificar o produto.
Painéis frontais inferiores estruturais; confeccionados
em fibra de madeira aglomerada de baixa
densidade (MDP), (Médium Density Particleboard),
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados,
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e
termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de
espessura, revestido em ambas as faces com filme
termo-prensado de melaminico com espessura de 0,3
mm, anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular, resistência à
flexão estática e resistência à tração superficial,
largura de 296 mm, comprimento conforme medida
da mesa. Encabeçamento nos topos com fita borda
em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com
0,45mm de espessura, aplicado pelo processo a
quente hot melt, na mesma cor do laminado
escolhido, fixado à estrutura através de parafuso aço
conformado para minifix com rosca M6, e tambor
minifix em zamak altamente resistente ao torque.
Pés metálicos em “I”; pés metálicos com tratamento
anticorrosivo por fosforização e acabamento em
pintura epóxi de alta resistência a abrasão e
impactos, com secagem em estufa. Constituídos por
base, coluna e travessa superior, sendo a coluna
vazada para permitir a passagem de fiação entre o
piso e as calhas composto por base em chapa de
aço estampada, de modo dispensar o uso de
ponteiras, comprimento 500 mm, 70 mm de largura,
28 mm de altura, 2,0mm de espessura, com duas
chapas soldadas na face inferior, espessura 3.0mm,
com rebite 5/16 para receber sapatas com diâmetro
de 50 mm, abertura para passagem de cabos
possibilitando a passagem dos mesmos do piso até a
superfície superior do tampo, Coluna frisada em
chapa de aço fina frio 1.06mm de espessura, com
largura de no mínimo 165 mm, com vão interno para
passagem de fiação com tampa para fechamento
em polipropileno para acesso ao cabeamento, e no
lado externo da coluna com tampa em polipropileno
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fixada sob encaixe, com 3 saídas independentes para
fiação e travessa superior em chapa de aço ¼’ de
espessura. Pintura de acabamento realizada através
de um processo eletrostático com pré-tratamento de
nano cerâmico, em dois estágios, seguido por
secagem do pré-tratamento em estufa, resfriamento
ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas
epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons,
finalizada com cura em estufa à temperatura mínima
de 180°C e resfriamento. Nivelador de polipropileno
injetado e haste metálica com regulagem através de
rosca 5/16. Fixação ao tampo feita através de
parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica para
dar rigidez e permitir a montagem e desmontagem
sem danificar seus componentes. Classificação e
características físicas dimensionais e requisitos e
métodos de ensaio, emitido por organismo de
certificação de produto acreditado pelo INMETRO
Pé sextavado; Coluna de canto sextavada produzida
em chapa de aço fino frio # 19 com 1.06mm de
espessura com fixação das estruturas ao tampo
através de parafuso e bucha metálica com rosca
milimétrica para dar rigidez e permitir a montagem e
desmontagem sem danificar seus componentes.
Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica
com regulagem através de rosca 5/16. Na face
frontal com duas aberturas 50x40mm, uma superior e
uma inferior, na face posterior duas chapas 25x15 mm
soldadas no pé com furos para fixar ao tampo da
mesa, com recurso interno para passagem da fiação,
Pintura de acabamento realizada através de um
processo eletrostático com pré-tratamento de nano
cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem do
pré-tratamento em estufa, resfriamento ao ar,
aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi
e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, finalizada
com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C
e resfriamento.
Calhas; confeccionadas em chapa de aço fino frio
#20 com 0.9mm de espessura, dobrada em formato
“J”, com duto para passagem de cabos elétrica,
logica e telefonia, dotada de aberturas estampadas
na qual podem ser instaladas quatro tomadas
elétricas, oito conectores para rede logica e telefonia
RJ-45, fixadas sob o tampo no painel frontal através
de
parafuso
auto
atarraxante,
Pintura
de
acabamento realizada através de um processo
eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico,
em dois estágios, seguido por secagem do prétratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação
de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster,
espessura mínima de 40 mícrons, finalizada com cura
em estufa à temperatura mínima de 180°C e
resfriamento.
Classificação e características físicas dimensionais e
requisitos e métodos de ensaio, emitido por organismo
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de certificação de produto acreditado pelo INMETRO.
Mesas autoportantes de trabalho retangular medidas:
1800x800x730mm
Tampos;
tampo
em
formato
retangular,
confeccionado em fibra de madeira aglomerada de
média
densidade
(MDP),
(Médium
Density
Particleboard), com 25 mm de espessura, formando
uma peça única. Acabamento em ambas as faces
com laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm
(BP) anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular, resistência à
flexão estática e resistência à tração superficial. Na
área de trabalho deverá possuir borda frontal de
contato com o usuário e borda posterior em fita
borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com
no mínimo 2,5mm de espessura, aplicado pelo
processo a quente hot melt, na mesma cor do
laminado escolhido e raio ergonômico de contato
com o usuário com 2.5 mm, de acordo com o item
3.5, tabela 1 da norma ABNT 13966/2008. Bordas
transversais
conjugado
nas
extremidades
ao
acabamento em fita de borda em poli cloreto de vinil
(Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura na mesa
cor do laminado melaminico escolhido. Sistema de
fixação a os pés é feita através de bucha e parafuso
com rosca milimétrica, facilitando a montagem e
desmontagem da mesa sem danificar o produto.
Estrutura; Estrutura formada por dois pórticos laterais
com medidas de 757 mm de largura, 670 mm de
altura, para sobreposição do tampo em formato de
“U” confeccionado por peça inteira, em tubo
retangular SAE 1010/1020 de 30x70x2,0 mm de
espessura, usinado por máquina com corte a laser,
dobrado em 45° através de gabarito, unido em sua
parte interna através de solda MIG, cada pórtico
possui uma luva de engate para acoplar a travessa
horizontal de ligação nas medidas 105x50x35 mm,
espessura da chapa de 2,65 mm e um suporte em
formato de “L”, nas medidas 70x50x30 mm, espessura
da chapa 2,0 mm, possui duas chapas soldadas nas
medidas de 29x29 mm com espessura de 2.0 mm,
para fixar o tampo ao pórtico, usinados por máquina
com corte a laser para um perfeito encaixe na
travessa horizontal do mesmo, fixados através de
solda MIG. A interligação dos pórticos deverá ser feita
por travessa horizontal em tubo retangular SAE
1010/1020 de 30x50x1,2 mm de espessura, interligado
através de luvas de engates em chapa de aço,
fixada através de rebites de repuxo e parafusos com
rosca milimétrica M6 . Sistema de fixação do tampo
aos pórticos feita através de buchas em zamak com
parafuso M6 (rosca milimétrica) para maior rigidez
facilitando a montagem e desmontagem sem
danificar o produto, travessa superior do pórtico deve
ficar a uma distancia de 25 mm em relação à face
129

05

12

inferior do tampo. Estrutura dotada de ponteiras
conjugadas 30x70 mm com sapata niveladora de
nível Ø 33 mm em polipropileno injetado e haste
metálica com regulagem através de rosca M6. O
acabamento da estrutura metálica é feito com
Pintura de acabamento realizada através de um
processo eletrostático com pré-tratamento de nano
cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem do
pré-tratamento em estufa, resfriamento ao ar,
aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi
e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, finalizada
com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C
e resfriamento. Painel frontal inferior com altura
mínima de 296 mm, comprimento conforme medidas
da mesa, confeccionado em fibra de madeira
aglomerada de baixa densidade (MDP - Médium
Density Particleboard), com 18 mm de espessura com
revestimento melamínico de baixa pressão ambas as
faces,
resistentes
à
abrasão
e
impacto.
Encabeçamento em todos os topos com fita borda
em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) 0,45mm de
espessura, aplicado pelo processo à quente hot melt,
na mesma cor do laminado escolhido, fixado na
travessa
por
parafusos
auto
atarraxantes.
Classificação e características físicas dimensionais e
requisitos e métodos de ensaio, emitido por organismo
de certificação de produto acreditado pelo INMETRO.
Tampo Tamburato medidas: 1800x800x730mm,
Tampo e painéis laterais:
confeccionado com
chapas de partículas de madeira de média
densidade (MDP), selecionadas de eucalipto e pinus
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com
espessura maciça de 36mm. As chapas possuem
densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração
perpendicular, resistência à flexão estática e
resistência à tração superficial. Acabamento em
ambas as faces com laminado melamínico de baixa
pressão 0,3 mm (BP) anti-reflexo e resistente à abrasão
e impacto. Encabeçamento nas partes frontais,
posterior e nos topos transversais com fita borda em
poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de
espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt,
na mesma cor do laminado escolhido e raio
ergonômico de contato com o usuário de 2.5 mm, de
acordo com o item 3.5, tabela 1 da norma ABNT
13966/2008. Deverá possuir um passa fios em
polipropileno injetado com diâmetro central mínimo
de 70mm, composto por tampa externa superior em
formato oblongo com no mínimo quatro saídas
independentes para o cabeamento, guia central e
tampa externa inferior em formato circular com
divisores para a acomodação do cabeamento.
Calha: confeccionada em chapa de aço fino frio #20
com 0.9mm de espessura, dobrada em formato “J”,
com duto para passagem de cabos elétrica, logica e
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telefonia, dotada de aberturas estampadas na qual
podem ser instaladas quatro tomadas elétricas, oito
conectores para rede lógica e telefonia RJ-45, fixadas
no painel frontal, na extensão total do tampo, através
de
parafuso
auto
atarraxante.
Pintura
de
acabamento realizada através de um processo
eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico,
em dois estágios, seguido por secagem do prétratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação
de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster,
espessura mínima de 40 mícrons, finalizada com cura
em estufa à temperatura mínima de 180°C e
resfriamento.
Painel frontal: confeccionado com chapas de
partículas de madeira de média densidade (MDP),
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados,
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e
termo-estabilizadas sob pressão, com espessura
maciça de 18 mm. As chapas possuem densidade
mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração
perpendicular, resistência à flexão estática e
resistência à tração superficial. Acabamento em
ambas as faces com laminado melamínico de baixa
pressão 0,3 mm (BP) anti-reflexo e resistente à abrasão
e impacto. Encabeçamento nas partes frontais,
posterior e nos topos transversais com fita borda em
poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,0mm de
espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt,
na mesma cor do laminado escolhido e raio
ergonômico de contato com o usuário de 2.5 mm, de
acordo com o item 3.5, tabela 1 da norma ABNT
13966/2008.
Montagem: A fixação das peças é feita através de
parafusos com buchas metálicas e
dispositivo
“Minifix” produzidos em zamak. Regulagem de altura
através de niveladores e buchas em nylon com rosca
5/16.
Caixa de tomadas 19 pontos (ACT3513); com acesso
a pontos de energia, telefonia e lógica, medindo
350x135x155 mm, corpo confeccionado em chapa
de aço 1,2 mm de espessura cor preto, com Pintura
de acabamento realizada através de um processo
eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico,
em dois estágios, seguido por secagem do prétratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação
de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster,
espessura mínima de 40 mícrons, finalizada com cura
em estufa à temperatura mínima de 180°C e
resfriamento. Dotada de 6 pontos para rede elétrica
com tomadas universais (2p+t), 8 pontos com suportes
para RJ45, sendo 04 RJ45 Systimax e 04 RJ45 Keystone
, 1 ponto VGA, 1 HDMI, 1USB e 2 pontos p/áudio sem
conectores. Tampa basculante para o aceso as
tomadas confeccionadas em perfil de alumínio
extrudado, articulação realizada através de pino
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roteador em nylon, fixado nas extremidades unindo
caixa a tampa.
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Mesa de trabalho com tampo em “l”dimensões: 1800
x 2100 x 730mm.
Tampo em “L”; com a superfície de trabalho
finalizada em raios tangentes permitindo ao usuário
trabalhar dentro de seus envoltórios de alcance e
conforto, tendo em uma das extremidades uma
península de formato arredondado com diâmetro de
Ø 800mm utilizada para reuniões, com corte
ergonômico confeccionado em fibra de madeira
aglomerada de média densidade (MDP), (Médium
Density Particleboard), com 25 mm de espessura, com
saídas de 600 mm, formando uma peça única.
Acabamento em ambas as faces com laminado
melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) anti-reflexo
e resistente à abrasão e impacto. As chapas possuem
densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração
perpendicular, resistência à flexão estática e
resistência à tração superficial. Encabeçamento nas
partes frontais, posterior e nos topos transversais com
fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride)
com 2,5mm de espessura, aplicado pelo processo a
quente hot melt, na mesma cor do lamina do
escolhido e raio ergonômico de contato com o
usuário de 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, tabela
1 da norma ABNT 13966/2008. Dotado de três passa
cabos em polipropileno injetado c/diâmetro central
de Ø70mm, composto para tampa externa superior
em
formato
oblongo
com
quatro
saídas
independentes para o cabeamento, guia central e
tampa externa inferior em formato circular com
divisores para a acomodação do cabeamento.
Sistema de fixação a os pés é feita através de bucha
e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a
montagem e desmontagem da mesa sem danificar o
produto. Classificação e características físicas
dimensionais e requisitos e métodos de ensaio,
emitido por organismo de certificação de produto
acreditado pelo INMETRO
Painéis frontais inferiores estrutural; confeccionados
em fibra de madeira aglomerada de baixa
densidade (MDP), (Médium Density Particleboard),
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados,
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e
termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de
espessura, revestido em ambas as faces com filme
termo-prensado de melaminico com espessura de 0,3
mm, anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular, resistência à
flexão estática e resistência à tração superficial,
largura de 296 mm, comprimento conforme medida
da mesa. Encabeçamento nos topos com fita borda
em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com
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0,45mm de espessura, aplicado pelo processo a
quente hot melt, na mesma cor do laminado
escolhido, fixado à estrutura através de parafuso aço
conformado para minifix com rosca M6, e tambor
minifix em zamak altamente resistente ao torque.
Pés metálicos em “I”; pés metálicos com tratamento
anticorrosivo por fosforização e acabamento em
pintura epóxi de alta resistência a abrasão e
impactos, com secagem em estufa. Constituídos por
base, coluna e travessa superior, sendo a coluna
vazada para permitir a passagem de fiação entre o
piso e as calhas composto por base em chapa de
aço estampada, de modo dispensar o uso de
ponteiras, comprimento 500 mm, 70 mm de largura,
28 mm de altura, 2,0mm de espessura, com duas
chapas soldadas na face inferior, espessura 3.0mm,
com rebite 5/16 para receber sapatas com diâmetro
de 50 mm, abertura para passagem de cabos
possibilitando a passagem dos mesmos do piso até a
superfície superior do tampo, Coluna frisada em
chapa de aço fina frio 1.06mm de espessura, com
largura de no mínimo 165 mm, com vão interno para
passagem de fiação com tampa para fechamento
em polipropileno para acesso ao cabeamento, e no
lado externo da coluna com tampa em polipropileno
fixada sob encaixe, com 3 saídas independentes para
fiação e travessa superior em chapa de aço ¼’ de
espessura. Pintura de acabamento realizada através
de um processo eletrostático com pré-tratamento de
nano cerâmico, em dois estágios, seguido por
secagem do pré-tratamento em estufa, resfriamento
ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas
epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons,
finalizada com cura em estufa à temperatura mínima
de 180°C e resfriamento. Nivelador de polipropileno
injetado e haste metálica com regulagem através de
rosca 5/16. Fixação ao tampo feita através de
parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica para
dar rigidez e permitir a montagem e desmontagem
sem danificar seus componentes.
Pé sextavado; Coluna de canto sextavada produzida
em chapa de aço fino frio # 19 com 1.06mm de
espessura com fixação das estruturas ao tampo
através de parafuso e bucha metálica com rosca
milimétrica para dar rigidez e permitir a montagem e
desmontagem sem danificar seus componentes.
Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica
com regulagem através de rosca 5/16. Na face
frontal com duas aberturas 50x40mm, uma superior e
uma inferior, na face posterior duas chapas 25x15 mm
soldadas no pé com furos para fixar ao tampo da
mesa, com recurso interno para passagem da fiação,
Pintura de acabamento realizada através de um
processo eletrostático com pré-tratamento de nano
cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem do
pré-tratamento em estufa, resfriamento ao ar,
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aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi
e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, finalizada
com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C
e resfriamento.
Calhas; confeccionadas em chapa de aço fino frio
#20 com 0.9mm de espessura, dobrada em formato
“J”, com duto para passagem de cabos elétrica,
logica e telefonia, dotada de aberturas estampadas
na qual podem ser instaladas quatro tomadas
elétricas, oito conectores para rede logica e telefonia
RJ-45, fixadas sob o tampo no painel frontal através
de
parafuso
auto
atarraxante,
Pintura
de
acabamento realizada através de um processo
eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico,
em dois estágios, seguido por secagem do prétratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação
de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster,
espessura mínima de 40 mícrons, finalizada com cura
em estufa à temperatura mínima de 180°C e
resfriamento.
Mesa com tampo redondo dimensões: 1200 x 730mm.
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Tampo; tampo em formato redondo, confeccionado
em fibra de madeira aglomerada de média
densidade (MDP), (Médium Density Particleboard),
com 25 mm de espessura. Acabamento em ambas as
faces com laminado melamínico de baixa pressão 0,3
mm (BP) anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto.
As chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular, resistência à
flexão estática e resistência à tração superficial.
Encabeçamento com fita borda em poli cloreto de
vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura,
aplicado pelo processo a quente hot melt, na mesma
cor do laminado escolhido e raio ergonômico de
contato com o usuário de 2.5 mm, de acordo com o
item 3.5, tabela 1 da norma ABNT 13966/2008. Sistema
de fixação aos pés é feita através de bucha e
parafuso com rosca milimétrica, facilitando a
montagem e desmontagem da mesa sem danificar o
produto.
Estrutura; composta por três peças, base em formato
de cruz (quatro patas) confeccionada em chapa de
aço estampada com 2,0mm de espessura
comprimento de 316 mm cada uma, comprimento
total de 702 mm, 70mm de largura, 28mm de altura,
com duas chapas soldadas na face inferior, espessura
3.0mm, com rebite 5/16 para receber sapatas com
diâmetro de 50 mm, coluna cilíndrica de 41/2”
espessura 1.5 mm, suporte p/fixar o tampo ferro chato
2” x ¼” em formato de “x”. medindo 480x480 mm.
Pintura de acabamento realizada através de um
processo eletrostático com pré-tratamento de nano
cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem do
pré-tratamento em estufa, resfriamento ao ar,
134

10

aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi
e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, finalizada
com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C
e resfriamento. Nivelador de polipropileno injetado e
haste metálica com regulagem através de rosca 5/16.
Classificação e características físicas dimensionais e
requisitos e métodos de ensaio, emitido por organismo
de certificação de produto acreditado pelo INMETRO.
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Mesa com tampo oval dimensões: 2400 x 1200 x
730mm.
Tampo; tampo em formato bote, confeccionado em
fibra de madeira aglomerada de média densidade
(MDP), (Médium Density Particleboard), com 25 mm
de espessura, formando uma peça única.
Acabamento em ambas as faces com laminado
melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) anti-reflexo
e resistente à abrasão e impacto. As chapas possuem
densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração
perpendicular, resistência à flexão estática e
resistência à tração superficial. Encabeçamento em
fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride)
com 2,5mm de espessura, aplicado pelo processo a
quente hot melt, na mesma cor do laminado
escolhido e raio ergonômico de contato com o
usuário de 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, tabela
1 da norma ABNT 13966/2008. Sistema de fixação aos
pés é feita através de bucha e parafuso com rosca
milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem
da mesa sem danificar o produto.
Painel frontal inferior estrutural; confeccionado em
fibra de madeira aglomerada de baixa densidade
(MDP), (Médium Density Particleboard), selecionadas
de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e
consolidadas com resina sintética e termoestabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura,
revestido em ambas as faces com filme termoprensado de melaminico com espessura de 0,3 mm,
anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular, resistência à
flexão estática e resistência à tração superficial,
largura de 296 mm, comprimento conforme medida
da mesa. Encabeçamento nos topos com fita borda
em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com
0,45mm de espessura, aplicado pelo processo a
quente hot melt, na mesma cor do laminado
escolhido, fixado à estrutura através de parafuso aço
conformado para minifix com rosca M6, e tambor
minifix em zamak altamente resistente ao torque.
Classificação e características físicas dimensionais e
requisitos e métodos de ensaio, emitido por organismo
de certificação de produto acreditado pelo INMETRO
Pés metálicos em “I”; pés metálicos com tratamento
anticorrosivo por fosforização e acabamento em
pintura epóxi de alta resistência a abrasão e
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impactos, com secagem em estufa. Constituídos por
base, coluna e travessa superior, sendo a coluna
vazada para permitir a passagem de fiação entre o
piso e as calhas composto por base em chapa de
aço estampada, de modo dispensar o uso de
ponteiras, comprimento 680 mm, 70 mm de largura,
28 mm de altura, 2,0mm de espessura, com duas
chapas soldadas na face inferior, espessura 3.0mm,
com rebite 5/16 para receber sapatas com diâmetro
de 50 mm, abertura para passagem de cabos
possibilitando a passagem dos mesmos do piso até a
superfície superior do tampo, Coluna frisada em
chapa de aço fina frio 1.06mm de espessura, com
largura de no mínimo 165 mm, com vão interno para
passagem de fiação com tampa para fechamento
em polipropileno para acesso ao cabeamento, e no
lado externo da coluna com tampa em polipropileno
fixada sob encaixe, com 3 saídas independentes para
fiação e travessa superior em chapa de aço ¼’ de
espessura. Pintura de acabamento realizada através
de um processo eletrostático com pré-tratamento de
nano cerâmico, em dois estágios, seguido por
secagem do pré-tratamento em estufa, resfriamento
ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas
epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons,
finalizada com cura em estufa à temperatura mínima
de 180°C e resfriamento. Nivelador de polipropileno
injetado e haste metálica com regulagem através de
rosca 5/16. Fixação ao tampo feita através de
parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica para
dar rigidez e permitir a montagem e desmontagem
sem danificar seus componentes. A licitante deverá
comprovar
que
os
produtos
ofertados
possueClassificação
e
características
físicas
dimensionais e requisitos e métodos de ensaio,
emitido por organismo de certificação de produto
acreditado pelo INMETRO.
Mesa com tampo oval dimensões: 1600 x 1200 x
730mm.
Tampo; tampo em formato bote, confeccionado em
fibra de madeira aglomerada de média densidade
(MDP), (Médium Density Particleboard), com 25 mm
de espessura, formando uma peça única.
Acabamento em ambas as faces com laminado
melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) anti-reflexo
e resistente à abrasão e impacto. As chapas possuem
densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração
perpendicular, resistência à flexão estática e
resistência à tração superficial. Encabeçamento em
fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride)
com 2,5mm de espessura, aplicado pelo processo a
quente hot melt, na mesma cor do laminado
escolhido e raio ergonômico de contato com o
usuário de 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, tabela
1 da norma ABNT 13966/2008. Sistema de fixação aos
pés é feita através de bucha e parafuso com rosca
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milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem
da mesa sem danificar o produto.
Painel frontal inferior estrutural; confeccionado em
fibra de madeira aglomerada de baixa densidade
(MDP), (Médium Density Particleboard), selecionadas
de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e
consolidadas com resina sintética e termoestabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura,
revestido em ambas as faces com filme termoprensado de melaminico com espessura de 0,3 mm,
anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular, resistência à
flexão estática e resistência à tração superficial,
largura de 296 mm, comprimento conforme medida
da mesa. Encabeçamento nos topos com fita borda
em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com
0,45mm de espessura, aplicado pelo processo a
quente hot melt, na mesma cor do laminado
escolhido, fixado à estrutura através de parafuso aço
conformado para minifix com rosca M6, e tambor
minifix em zamak altamente resistente ao torque.
Classificação e características físicas dimensionais e
requisitos e métodos de ensaio, emitido por organismo
de certificação de produto acreditado pelo INMETRO
Pés metálicos em “I”; pés metálicos com tratamento
anticorrosivo por fosforização e acabamento em
pintura epóxi de alta resistência a abrasão e
impactos, com secagem em estufa. Constituídos por
base, coluna e travessa superior, sendo a coluna
vazada para permitir a passagem de fiação entre o
piso e as calhas composto por base em chapa de
aço estampada, de modo dispensar o uso de
ponteiras, comprimento 680 mm, 70 mm de largura,
28 mm de altura, 2,0mm de espessura, com duas
chapas soldadas na face inferior, espessura 3.0mm,
com rebite 5/16 para receber sapatas com diâmetro
de 50 mm, abertura para passagem de cabos
possibilitando a passagem dos mesmos do piso até a
superfície superior do tampo, Coluna frisada em
chapa de aço fina frio 1.06mm de espessura, com
largura de no mínimo 165 mm, com vão interno para
passagem de fiação com tampa para fechamento
em polipropileno para acesso ao cabeamento, e no
lado externo da coluna com tampa em polipropileno
fixada sob encaixe, com 3 saídas independentes para
fiação e travessa superior em chapa de aço ¼’ de
espessura. Pintura de acabamento realizada através
de um processo eletrostático com pré-tratamento de
nano cerâmico, em dois estágios, seguido por
secagem do pré-tratamento em estufa, resfriamento
ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas
epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons,
finalizada com cura em estufa à temperatura mínima
de 180°C e resfriamento. Nivelador de polipropileno
injetado e haste metálica com regulagem através de
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rosca 5/16. Fixação ao tampo feita através de
parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica para
dar rigidez e permitir a montagem e desmontagem
sem danificar seus componentes.
A licitante deverá comprovar que os produtos
ofertados possuem Classificação e características
físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio,
emitido por organismo de certificação de produto
acreditado pelo INMETRO.
Divisor frontal utilizado em estações e plataformas de
trabalho.
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Confeccionado em fibra de madeira aglomerada de
média
densidade
(MDP),
(Médium
Density
Particleboard), com 25 mm de espessura, formando
uma peça única. Acabamento em ambas as faces
com laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm
(BP) anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular, resistência à
flexão estática e resistência à tração superficial.
Encabeçamento nas partes frontais, posterior e nos
topos transversais com fita borda em poli cloreto de
vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura,
aplicado pelo processo a quente hot melt, na mesma
cor do laminado escolhido e raio ergonômico de
contato com o usuário de 2.5 mm, de acordo com o
item 3.5, tabela 1 da norma ABNT 13966/2008. Dotado
com perfis de alumínio extrudado 10,2 x 18,4mm nas
duas faces, encaixados em recorte feito sob medida
em centro de usinagem, utilizado para decoração ou
encaixe de acessórios diversos. Sistema de fixação
feita através de suportes em alumínio anodizado.
Trilho telescópico para pasta suspensa.
Confeccionado em chapa de aço estampado
medindo aproximadamente 710 (largura) x 410 mm
(profundidade) x 90 mm (altura), com 1,5 mm de
espessura formando um quadro interligado através de
solda mig, fixadas aos trilhos através de encaixe, para
fixação interna em armário, as peças com espessura
de 1.2 mm dobradas, fixada no trilho telescópico por
meio de rebites em alumínio e fixada no armário
através de oito parafusos soberbos. Dotado de trilho
telescópico em aço estampado com roldanas e
esfera de aço, para extração total da gaveta
deslizando suavemente e permitindo maior facilidade
acesso as pastas junto ao usuário. A pasta suspensa
possui distanciadores de aço com dobras para
afastar a pasta suspensa das portas, possibilitando a
extração total das pastas com qualquer modelo de
dobradiças e portas. Extração das pastas realizadas
pelo sentido lateral para largura de 800 possui ainda
suporte em formato de “U” com espessura de 1.2 mm
com dobras para encaixar no suporte para pastas,
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para realizar a extração das pastas no sentido frontal.
Pintura eletrostática em epóxi na cor preto, espessura
mínima de 40 mícrons. Capacidade de até 40 Kg.
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Conjunto suporte de prateleira estrutura tubular, de
secção retangular, confeccionado em aço SAE 1020
de 20 x 30 x 1,2mm, composto por dois suportes de
fixação
soldado
nas
suas
extremidades,
confeccionados em ferro chato SAE 1020 25,4 x 30 x
1/8”mm,
com
tratamento
anticorrosivo
por
fosfatização e acabamento em pintura epóxi..
MEDIDA “A”: 760mm.

30

Mesa com regulagem na altura do tampo medidas:
1400x700mm altura cursor: 670 à 1000 mm.
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1.Tampo:
Confeccionado em fibra de madeira aglomerada de
média densidade (MDP) com 25mm de espessura.
Acabamento, em ambas as faces, com laminado
melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento
nos topos com fita borda em poli cloreto de vinil
(Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura,
aplicado pelo processo a quente hot melt, na mesma
cor do laminado escolhido e raio ergonômico de
contato com o usuário de 2.5 mm. Sistema de fixação
a os pés é feita através de bucha metálica e parafuso
com rosca milimétrica, facilitando a montagem e
desmontagem da mesa sem danificar o produto.
Opcionais; passa cabos em polipropileno injetado
c/diâmetro central de Ø70mm, composto p/tampa
externa superior em formato oblongo c/04 saídas
independentes p/o cabeamento, guia central e
tampa externa inferior em formato circular com
divisores p/a acomodação do cabeamento. E Caixa
de tomadas 12 pontos corpo confeccionado em
chapa de aço 1,2mm de espessura, com Pintura de
acabamento realizada através de um processo
eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico,
em dois estágios, seguido por secagem do prétratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação
de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster,
espessura mínima de 40 mícrons, finalizada com cura
em estufa à temperatura mínima de 180°C e
resfriamento. Dotada 3 pontos para rede elétrica com
tomadas universais (2p+t), 4 pontos com suportes
para RJ45, sendo 02 RJ45 Systimax e 02 RJ45 Keystone
, 1 ponto VGA, 1 HDMI, 1USB e 2 ponto p/áudio sem
conectores. Tampa basculante para o aceso as
tomadas confeccionadas em perfil de alumínio
extrudado, articulação realizada através de pino
roteador em nylon, fixado nas extremidades unido
caixa a tampa.
2. Coluna pedestal:
Confeccionada em tubo externo 50x90mm em aço
carbono laminado a quente, NBR 6658 com parede
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mínima de 2,00mm, tubo interno de 40x80mm em aço
carbono laminado a frio, NBR 6658 com parede
mínima de 1,50mm, entre o tubo interno e externo,
deve existir bucha confeccionada em composto de
nylon com fibra, para garantir a mobilidade e eliminar
folga entre as paredes dos tubos para evitar desgaste
e ruídos durante o processo de elevação
Possui na sua parte superior, montante com sistema
de encaixe e furação, para acoplamento e fixação
das
travessas
estruturais,
proporcionando
a
montagem em medidas variáveis para colocação de
diferentes tamanhos de tampos, garantindo ajuste
perfeito do conjunto. Dotada de sistema para
travamento da travessa por meio de parafusos e
porcas. O montante é confeccionado em tubo de
40x80mm em aço carbono laminado a frio, NBR 6658
com parede mínima de 1,50mm com sistema de
solda na união ao suporte do tampo por meio de
gabaritos garantindo características técnicas e
dimensionais sempre dentro do mesmo padrão de
produção.
Opcional, duto para subida da fiação acoplada as
colunas através de encaixe pendular, confeccionado
em chapa de aço 0,9mm de espessura, com posterior
aplicação de fosfato e processo de Pintura de
acabamento realizada através de um processo
eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico,
em dois estágios, seguido por secagem do prétratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação
de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster,
espessura mínima de 40 mícrons, finalizada com cura
em estufa à temperatura mínima de 180°C e
resfriamento.
3. Base para pedestal:
A base para o pedestal é confeccionada em aço
carbono laminado a quente, decapado e oleado,
NBR 6658, com espessura de 2,00mm, fabricado por
processo de corte, estampagem e conformação por
meio de ferramentas em prensas mecânica e
hidráulica, garantindo características técnicas e
dimensionais sempre dentro do mesmo padrão de
produção.
Possui em sua parte central sistema de furação com
02 conjuntos de furos, cada um composto de 03 furos
sequenciais lateralmente um ao outro, que permitem
regulagem de sua posição no momento da
montagem, no sentido lateral, equidistantes, para
fixação da base a coluna do pedestal.
Na sua parte interna, na região dos furos, possui
reforço, com furação, fabricado em aço fina frio NBR
6658, com espessura de 2,65mm e é confeccionado
por meio de ferramenta, por processo de
estampagem em prensa mecânica, soldado a base
por meio de gabarito mecânico e processo de solda
mig. Tem por função o reforço a área de colocação
dos parafusos para fixação a coluna, evitando
140

empenamento da base ao se realizar o aperto dos
parafusos.
Nas extremidades da base, na sua parte interna,
possui dois suportes com rosca, fabricado em aço fina
frio, NBR 6658, com espessura de 2,65mm e é
confeccionado por meio de ferramenta, por processo
de estampagem em prensa mecânica e soldados a
base por meio de gabarito mecânico e processo de
solda mig, com a função de suporte para
rosqueamento de sapatas niveladoras, acopladas a
base por meio de fuso com rosca de 8mm, para
eliminar possíveis desníveis do piso.
O acabamento superficial é feito por desengraxe
com detergentes a base d’água, com posterior
aplicação de fosfato e processo de Pintura de
acabamento realizada através de um processo
eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico,
em dois estágios, seguido por secagem do prétratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação
de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster,
espessura mínima de 40 mícrons, finalizada com cura
em estufa à temperatura mínima de 180°C e
resfriamento.
O raio de curvatura da base é de 370, e pode ser
confeccionada
nas
seguintes
dimensões:
500x75x50mm, com peso de 1,072kg a unidade, ou
700x75x50mm, com peso de 1,922kg podendo ainda
neste último modelo ter seu sistema de furação
centrado em relação a parte longitudinal da base ou
descentrado, dando
maior flexibilidade ao projeto e maior profundidade
de área livre para o usuário, na parte inferior da mesa
ou estação de trabalho.
4. Suporte para fixação do tampo ao pedestal:
O suporte para fixação do tampo ao conjunto do
pedestal, é confeccionado em aço carbono fina
quente, decapado e oleado, NBR 6658, com
espessura de 2,00mm, com furação dupla nas pontas
para fixação de tampos e também furação dupla
para fixação ao conjunto da parte móvel do
pedestal, Pintura de acabamento realizada através
de um processo eletrostático com pré-tratamento de
nano cerâmico, em dois estágios, seguido por
secagem do pré-tratamento em estufa, resfriamento
ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas
epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons,
finalizada com cura em estufa à temperatura mínima
de 180°C e resfriamento
5. Travessa estrutural (calha):
O conjunto da estrutura para mesa ou estação de
trabalho, tem suas colunas (pernas) interligadas entre
si, por meio de travessas (calhas), com corpo
produzido em aço carbono fina frio NBR 6658, com
espessura mínima de 1,20mm, fabricado por processo
de corte em prensa mecânica e dobra em
dobradeira
mecânica
com
volante.
Nas
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extremidades do corpo da travessa existem furações
duplas para ser acopladas para ser perfeitamente
encaixados no montante da coluna para pedestal e
posteriormente travados a esta coluna com
parafusos.
6. Caixa de engrenagens do mecanismo de
elevação:
A caixa do mecanismo de elevação fabricada por
processo de injeção, em nylon de alta resistência,
com base metálica em alumínio extrudado, e
rolamento acoplado a esta base para garantir
movimento suave e sem ruído entre as engrenagens
embutidas na parte interna da caixa, que são
confeccionadas em aço por processo de usinagem.
A elevação de dois pontos para mesas retangulares e
de dos três pontos para mesas em “L” se dá
simultaneamente por sistema de acionamento com
fusos metálicos modelo eixo sem fim, em aço carbono
com roscas laminadas, inseridas a um tubo externo
produzido em alumínio extrudado que tem a função
de guia do fuso e de proteção de suas roscas. O tubo
em alumínio possui ainda em sua parte inferior (base),
ponteira em alumínio injetado com rosca milimétrica
de 6mm para garantir sua fixação ao conjunto
pedestal.
A transmissão de força entre os pontos elevatórios da
mesa se dá por meio de barras sextavadas de 6mm,
fabricadas em aço carbono 1020.
Regulagem por sistema elétrico:
O sistema de regulagem elétrico deverá ser
composto de teclado, motor com sistema de
redução, unidade de controle eletrônico (240V ±6%),
cabos de conexão e cabo de alimentação de três
metros.
O ajuste de altura deve ser feito por teclado digital
retrátil, de fácil manuseio, que permita seu
posicionamento abaixo do tampo após o uso, para
garantir maior área livre de trabalho ao usuário na
parte frontal da mesa. Este teclado deverá possuir um
display que indica a altura da superfície.
A estrutura deverá ser desmontável, não havendo
união entre as partes por meio de solda, e nos pontos
em que houver o processo de solda, estas não
deverão ser aparentes, sendo cada pedestal
autoportante, separados unitariamente. A união se
dará através de duas calhas estruturais para mesas
em “L” e uma calha para mesas com formato
retangular.
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Mesa de canto medidas: 600x600/284 mm.
Tampo em formato retangular, confeccionado em
fibra de madeira aglomerada de média densidade
(MDP), (Médium Density Particleboard), com 25 mm
de espessura, formando uma peça única.
Acabamento em ambas as faces com laminado
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melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) anti-reflexo
e resistente à abrasão e impacto. As chapas possuem
densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração
perpendicular, resistência à flexão estática e
resistência à tração superficial. Encabeçamento nas
partes frontais, posterior e nos topos transversais com
fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride)
com 2,5mm de espessura, aplicado pelo processo a
quente hot melt, na mesma cor do laminado
escolhido e raio ergonômico de contato com o
usuário de 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, tabela
1 da norma ABNT 13966/2008. Sistema de fixação a os
pés é feita através de bucha e parafuso com rosca
milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem
da mesa sem danificar o produto.
Estrutura formada por dois pórticos, medindo
770x220mm
para sobreposição do tampo em
formato de “U” confeccionados em tubo retangular
SAE 1010/1020 de 30x70x2,0mm de espessura com
cortes em 45° unidos através de solda MIG. A
interligação dos pórticos deverá ser feita por duas
travessas superiores horizontais em tubo retangular
SAE 1010/1020 de 30x50x1,2 mm de espessura,
interligado através de luvas de engates em chapa de
aço 2,65mm de espessura, fixadas através de rebites
de repuxo e parafusos com rosca milimétrica M6 .
Sistema de fixação do tampo aos pórticos feita
através de buchas em zamak com parafuso M6
(rosca milimétrica) para maior rigidez facilitando a
montagem e desmontagem sem danificar o produto,
travessa superior do pórtico deve ficar a uma
distancia de 25 mm em relação à face inferior do
tampo. Estrutura dotada de ponteiras conjugadas
30x70 mm com sapata niveladora de nível Ø 33 mm
em polipropileno injetado e haste metálica com
regulagem através de rosca M6. O acabamento da
estrutura metálica é feito com Pintura de
acabamento realizada através de um processo
eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico,
em dois estágios, seguido por secagem do prétratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação
de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster,
espessura mínima de 40 mícrons, finalizada com cura
em estufa à temperatura mínima de 180°C e
resfriamento. Acabamento pintado ou cromado.
Tampo vidro 4 mm sobreposto aos tampos.
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Mesa de centro medidas: 1200x600/284 mm.
Tampo em formato retangular, confeccionado em
fibra de madeira aglomerada de média densidade
(MDP), (Médium Density Particleboard), com 25 mm
de espessura, formando uma peça única.
Acabamento em ambas as faces com laminado
melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) anti-reflexo
e resistente à abrasão e impacto. As chapas possuem
densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração
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perpendicular, resistência à flexão estática e
resistência à tração superficial. Encabeçamento nas
partes frontais, posterior e nos topos transversais com
fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride)
com 2,5mm de espessura, aplicado pelo processo a
quente hot melt, na mesma cor do laminado
escolhido e raio ergonômico de contato com o
usuário de 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, tabela
1 da norma ABNT 13966/2008. Sistema de fixação a os
pés é feita através de bucha e parafuso com rosca
milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem
da mesa sem danificar o produto.
Estrutura formada por dois pórticos, medindo
770x220mm
para sobreposição do tampo em
formato de “U” confeccionados em tubo retangular
SAE 1010/1020 de 30x70x2,0mm de espessura com
cortes em 45° unidos através de solda MIG. A
interligação dos pórticos deverá ser feita por duas
travessas superiores horizontais em tubo retangular
SAE 1010/1020 de 30x50x1,2 mm de espessura,
interligado através de luvas de engates em chapa de
aço 2,65mm de espessura, fixadas através de rebites
de repuxo e parafusos com rosca milimétrica M6 .
Sistema de fixação do tampo aos pórticos feita
através de buchas em zamak com parafuso M6
(rosca milimétrica) para maior rigidez facilitando a
montagem e desmontagem sem danificar o produto,
travessa superior do pórtico deve ficar a uma
distancia de 25 mm em relação à face inferior do
tampo. Estrutura dotada de ponteiras conjugadas
30x70 mm com sapata niveladora de nível Ø 33 mm
em polipropileno injetado e haste metálica com
regulagem através de rosca M6. O acabamento da
estrutura metálica é feito com Pintura de
acabamento realizada através de um processo
eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico,
em dois estágios, seguido por secagem do prétratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação
de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster,
espessura mínima de 40 mícrons, finalizada com cura
em estufa à temperatura mínima de 180°C e
resfriamento. Acabamento pintado ou cromado.
Tampo vidro 4 mm sobreposto aos tampos.
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Estação para 2 postos de trabalho dimensões:
1400x1400/730mm Tampo de mesa reto para sistemas
de estações de trabalho, em madeira aglomerada
com resina fenólica e partículas de granulometria
fina, atendendo as normas vigentes de níveis de
emissão de formaldeído, com espessura de 25 mm,
densidade média de 600 kg/m³ e revestido com
laminado melamínico de baixa pressão em ambas as
faces,
resistente
a
abrasão,
bordas
retas
encabeçadas com fita em poliestireno de superfície
visível texturizada, com espessura de 2,0 mm na
mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato
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com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à
estrutura através de parafusos rosca auto cortante
para madeira.Estrutura com pernas e travessa superior
de secção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50
x 50 x 1,50 mm com tratamento anticorrosivo por
fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas
às barras de união através de parafusos e porcas
métricos. Ponteiras de acabamento na extremidade
inferior do tubo, em contato com o piso, injetadas em
material termoplástico com boa resistência mecânica
a impactos, sapatas de nivelamento do piso com
rosca métrica M6 e corpo injetado em polipropileno.
Barras de união para estruturas de plataformas de
trabalho de secção retangular em aço tubular SAE
1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento
anticorrosivo por fosfatização e acabamento em
pintura epóxi. Unidas às estruturas laterais e centrais
através de parafusos e porcas métricas. Caixa de
mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e
lógica, medindo 263 x 120 mm, com dimensões para
o recorte de encaixe no tampo de 255 x 105 mm. Aba
superior, tampa e corpo em PS e abertura de no
mínimo 10 mm para passagem de cabos, com
abertura da tampa tipo basculante. Fixação ao
tampo através de 04 parafusos para madeira. Régua
para eletrificação confeccionada em chapa de aço
SAE 1020 com 1,2 mm de espessura. Apresenta prédisposição para o encaixe de 3 tomadas de energia
(2P+T) e 3 para fixação de rede de dados (RJ45) e/ou
telefonia (RJ11). Com tratamento anticorrosivo por
fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixados
através de parafusos. Suporte divisor de fios
(ELE/LOG/TEL) confecciona em PP. Fixada ao tampo
através de parafusos auto cortante para madeira.
Suporte para CPU com abas laterais confeccionados
em aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e
antiferruginoso por fosfatização e acabamento em
pintura epóxi. Tampo em madeira aglomerada com
resina fenólica e partículas de granulometria fina,
atendendo as normas vigentes de níveis de emissão
de formaldeído, de 18 mm de espessura, revestida
com laminadomelamínico de baixa pressão em
ambas as faces, com resistente a abrasão,
encabeçada com fita de poliestireno de superfície
visível texturizada com espessura 0,5 mm. Parafusos
para fixação ao tampo do tipo auto cortante para
madeira.
VALOR TOTAL LOTE 2
LOTE 3 – CARTEIRAS E LONGARINAS
ITEM
1

DESCRIÇÕES
CARTEIRA ESCOLAR
Encosto: Fundido em polipropileno com alta pressão,
aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de
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QTD
700

VALOR
UNIT R$

VALOR
R$

até 420 kg por impulso na diagonal de até 90º.
Devera possuir respiradores quadrados medindo
aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 08
(oito) por fileira, e possuindo no mínimo 04 (quatro)
fileiras. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm.
Moldado em contorno vertebral com encaixes
retangulares na estrutura, travamento com pino
tampão no mesmo polipropileno aditivado. Medidas
mínimas: largura 460 mm, altura 250 mm no eixo
central da sua curvatura e espessura de 5 mm.
Assento: Fundido em polipropileno com alta pressão,
aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de
até 580 kg por impulso vertical de queda. Devera
possuir
respiradores
quadrados
medindo
aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 08
(oito) por fileira, e possuindo no mínimo 01 (uma)
fileira. Distância entre os furos de no mínimo 40 mm.
Moldados com contornos ergonômicos para conforto
das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na
estrutura através da colocação de 04 (quatro) rebites
de alumínio, o que permite uma super resistência
quanto a qualquer tipo de esforço não convencional.
Medidas mínimas: largura 460 mm e 410 mm de
profundidade e espessura de 5 mm. Estrutura: única,
totalmente soldada por sistema MIG e acabamento
de superfície pintado. Acabamento em pintura
eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó
com pré tratamento de desengraxe e tratamento
antiferruginoso (nanocerâmico), preparando a
superfície para receber a pintura, revestindo
totalmente
a
estrutura
com
película
de
aproximadamente 100 mícrons com propriedades de
resistência a agentes químicos. Aplicação pelo
processo
de
deposição
eletrostática
com
polimerização em estufa. Suportes do encosto
deverão ser fabricados em tubo industrial oblongo de
aço em chapa 16 com parede em chapa 16
(1,5mm), garantindo assim resistência e durabilidade
da carteira. Laterais em forma próxima a de um
trapézio fechado (parte superior menor que a inferior)
fabricado em tubo oblongo de aço com parede em
chapa 18 (1,2mm), soldado pelo processo de
soldagem de topo por resistência pura. Travessas
estruturais fabricadas em tubo oblongo de aço em
chapa 18 (1,2mm), fixadas as laterais e ao suporte da
prancheta através de solda MIG. Suporte da
prancheta fabricado em tubo oblongo de aço em
chapa 18 (1,2mm) com 4 suportes de fixação
confeccionados em chapa de aço fina frio de 1,5mm
de espessura para fixação da prancheta. As
extremidades das travessas horizontais posicionadas
na lateral oposta a prancheta receberam
acabamento em ponteira interna plástica, como
também a extremidade posterior do suporte da
prancheta. Será instalado no suporte da prancheta
um apoio confeccionado em tubo oblongo de aço
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em chapa 18 (1,2mm), fixado a lateral da carteira,
Neste apoio é fixado o suporte de mochila fabricado
em ferro chato de 1/2x1/8”, fixado através de solda
MIG. A grade para livros é fixada as laterais através
de duas travessas fabricadas tubo oblongo de aço
em chapa 18 (1,2mm) e fixadas através de solda MIG.
A grade de cinco filetes é confeccionada em ferro
redondo ¼”, fixados as travessas através de solda
MIG. Fixação do assento na parte posterior através de
04 (quatro) rebites de alumínio. Deslizadores injetados
em polipropileno, perfeitamente acoplados as
laterais. Prancheta: de formato peninsular, fabricada
em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida
em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces. Acabamento em fita
de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt. Fixada às estruturas laterais da
carteira através de parafusos de aço e buchas
metálicas.
CADEIRA POLIPROPILENO COM 4 PÉS
Encosto: Fundido em polipropileno com alta pressão,
aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de
até 420 kg por impulso na diagonal de até 90º.
Devera possuir respiradores quadrados medindo
aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 08
(oito) por fileira, e possuindo no mínimo 04 (quatro)
fileiras. Distancia entre os furos de no mínimo 40 mm.
Moldado em contorno vertebral com encaixes
retangulares na estrutura, travamento com pino
tampão no mesmo polipropileno aditivado. Medidas
mínimas: largura 460 mm, altura 250 mm no eixo
central da sua curvatura e espessura de 5 mm.
Assento: Fundido em polipropileno com alta pressão,
aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de
até 580 kg por impulso vertical de queda. Devera
possuir
respiradores
quadrados
medindo
aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 08
(oito) por fileira, e possuindo no mínimo 01 (uma)
fileira. Distancia entre os furos de no mínimo 40 mm.
Moldados com contornos ergonômicos para conforto
das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na
estrutura através de presilhas já fundidas no próprio
assento, além da colocação de 06 (seis) parafusos
tipo AA cabeça chata e 04 (quatro) rebites de
alumínio, o que permite uma super resistência quanto
a qualquer tipo de esforço não convencional.
Medidas mínimas: largura 460 mm e 410 mm de
profundidade e espessura de 5 mm. ESTRUTURA (04
PÉS), confeccionadas em tubos de secção oblonga
16x30 em chapa de aço #16 (1,50 mm) é em chapa
de aço #18 (1,20 mm). Tubo para sustentação do
encosto recebe, na dobra, um reforço de tubo de
secção circular 1/2 “ em chapa de aço #18 (1,20
mm). Peças soldados pelo processo MIG, que usa gás
inerte para proteção da poça de fusão.
Componentes Metálicos Todas as peças metálicas
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recebem
um
pré-tratamento
onde
são
desengraxadas e logo após passam pelo processo
nanocerâmico, que dão a estrutura metálica uma
resistência maior a oxidação, e ajuda a maior
aderência da tinta. Pintura epóxi-pó aplicada pelo
processo
de
deposição
eletrostática
com
polimerização em estufa. Montagem de fácil
montagem com parafusos rebites para fixação do
assento, recebem ponteira interna para acabamento
dos tubos de aço
LONGARINA EM POLIPROPILENO 2 LUGARES
Assento e encosto - separados, confeccionados em
polipropileno injetado, de alto impacto, na cor preta,
fixados em tubo oblongo de 7/8 com parede interna
de, no mínimo, 1,2 mm de espessura. Estrutura
metálica - retangular em tubo de aço industrial de, no
mínimo, 30 x 50 mm e com espessura mínima de 1,2
mm de parede interna. Tratamento antiferruginoso e
acabamento com pintura eletrostática epóxi (pó) na
3
cor cinza fosco. Os componentes que formam o
conjunto deverão ser ligados entre si através de solda
pelo processo mig. Sapatas - reguláveis para melhor
alinhamento e estabilidade do conjunto. Todos os
topos dos tubos deverão ser fechados por ponteiras
em polipropileno injetado de encaixe na cor preta.
Dimensões mínimas: Assento: largura: 460 mm /
profundidade: 410 mm Encosto: largura: 460 mm /
altura: 250 mm
LONGARINA EM POLIPROPILENO 3 LUGARES
Assento e encosto - separados, confeccionados em
polipropileno injetado, de alto impacto, na cor preta,
fixados em tubo oblongo de 7/8 com parede interna
de, no mínimo, 1,2 mm de espessura. Estrutura
metálica - retangular em tubo de aço industrial de, no
mínimo, 30 x 50 mm e com espessura mínima de 1,2
mm de parede interna. Tratamento antiferruginoso e
acabamento com pintura eletrostática epóxi (pó) na
4
cor cinza fosco. Os componentes que formam o
conjunto deverão ser ligados entre si através de solda
pelo processo mig. Sapatas - reguláveis para melhor
alinhamento e estabilidade do conjunto. Todos os
topos dos tubos deverão ser fechados por ponteiras
em polipropileno injetado de encaixe na cor preta.
Dimensões mínimas: Assento: largura: 460 mm /
profundidade: 410 mm Encosto: largura: 460 mm /
altura: 250 mm.
VALOR TOTAL LOTE 3
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA REVISÃO DOS PREÇOS
O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução dos praticados
no mercado, ou de fato que eleve o custo de serviços ou bens registrados, cabendo à
unidade gerenciadora da ata promover as necessárias negociações com os fornecedores.
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Parágrafo Primeiro - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente,
tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a unidade gerenciadora deverá:
a. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preço e à sua
adequação ao praticado pelo mercado;
b. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido; e
c. Convocar os demais fornecedores, visando dar igual oportunidade de negociação.
Parágrafo Segundo – Não havendo êxito nas negociações, a unidade gerenciadora deverá
proceder a revogação Ata de Registro de Preços adotando as medidas cabíveis para
obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA QUARTA – DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA
Sem prejuízo das disposições contidas no Pregão Presencial nº 02/2017 – SEBRAE/PI, e seus
anexos, a CONTRATADA, se obriga a assinar esta ATA e o instrumento de contrato, no prazo
máximo fixado pelo gerenciador do Registro de Preço.
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preço é de 12(doze) meses, podendo
ser prorrogado no máximo, por igual período, contado a partir da data de assinatura.
CLÁUSULA SEXTA – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
O gerenciamento deste instrumento, nos aspectos operacionais e contratuais, será realizado
pelo empregado Antonio de Pádua Evelim Rodrigues, gerente da UGA – Unidade de Gestão
Administrativa, que se obriga a:
a. Efetuar controle da prestação dos serviços, do preço registrado;
b. Rever os preços registrados, a qualquer tempo, em decorrência da redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados;
c. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços
registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de
aplicação de penalidades;
d. Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no
edital da licitação e na presente ATA.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO
Os preços registrados na presente ATA poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a
seguir:
I. Por iniciativa do SEBRAE/PI:
a. Quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato de
fornecimento decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos artigos
32 e 38 do Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema Sebrae.
b. Quando o fornecedor não assinar o contrato de fornecimento, no prazo
estabelecido pelo Sebrae, sem justificativa aceitável.
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II. Por iniciativa do fornecedor:
O fornecedor poderá cancelar do Registro de Preço mediante solicitação escrita,
comprovando estar o fornecedor impossibilitado de cumprir os requisitos desta Ata de
Registro de Preços.
Parágrafo Primeiro: Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será
informado por correspondência com aviso de recebimento a qual será juntada ao processo
recebimento da presente Ata.
Parágrafo Segundo: A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados
poderá não ser aceita pelo SEBRAE/PI, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das
penalidades previstas nesta Ata, respeitado o direito de defesa prévia.
Parágrafo Terceiro: Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, o
SEBRAE/PI poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução e/ou sustar o
pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição contratual
infringida.
CLÁUSULA OITAVA - DO FORO
O Foro da Cidade de Teresina-PI será o competente para dirimir quaisquer dúvidas que
vierem a surgir no cumprimento das obrigações aqui estabelecidas.
E, por estarem justas e acordadas, as partes contratantes assinam o presente instrumento em
XXX vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.
Teresina (PI), XX de XXXXX de 2017.
PELO SEBRAE/PI:

MÁRIO JOSÉ LACERDA DE MELO
Diretor Superintendente
ULYSSES GONÇALVES NUNES DE MORAES
Diretor Administrativo Financeiro

EMPRESAS QUE
REGISTRAM PREÇOS

1ª Colocada (vencedora do certame detentora de preferência
em todas as contratações decorrentes deste instrumento)
Razão Social:
CNPJ:
Nome/CPF e assinatura do Representante Legal
2ª Colocada (caso haja empresas interessadas em registrar preço,
mediante ADESÃO ao preço do primeiro colocado).
Razão Social:
CNPJ:
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Nome/CPF e assinatura do Representante Legal

TESTEMUNHAS:
________________________________
CPF/MF:
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_______________________________
CPF/MF:

PROCESSO CPL SEBRAE/PI Nº 04/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 – SEBRAE/PI
ANEXO IV – TERMO DE DECLARAÇÃO

AO PREGOEIRO DO SEBRAE/PI
SERVIÇO DE APOIO ÁS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO PIAUÍ
A Empresa [RAZÃO SOCIAL] com sede na cidade de [ENDEREÇO], inscrita no CNPJ/MF sob o
nº [CNPJ], manifesta interesse na prestação dos serviços objeto do presente PREGÃO e
declaramos, sob as penas da Lei, que:
a) Recebemos todos os elementos e informações para cumprimento das obrigações
objeto da licitação;
b) Examinamos cuidadosamente o edital de Pregão e seus ANEXOS, estamos cientes e
aceitamos todas as suas condições e a elas desde já nos submetemos;
c) Inexiste participação de empregado ou dirigente de qualquer das entidades
operacionalmente vinculadas ao SEBRAE/PI, seja em sua composição societária, seja
como seu prestador de serviço, formalizado ou não.
d) Inexiste participação de ex-dirigente ou ex-empregado de quaisquer das entidades ao
SEBRAE/PI operacionalmente vinculadas, até 180 (cento e oitenta) dias da data da
respectiva demissão, seja em sua composição societária, seja como seu prestador de
serviço, formalizado ou não.
e) Inexiste superveniência de fato impeditivo à sua habilitação nesta licitação.
f)

Em cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos,
na condição de aprendiz.

f)

Em cumprimento dos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição da
República Federativa do Brasil, que não possui em sua cadeia produtiva, empregados
executando trabalho degradante, forçado e/ou escravo, ou em condições análogas a
esta.

g)

Cumpre fielmente os requisitos de habilitação desta licitação.
Teresina, ____ de _________de 2017

Assinatura do Representante Legal da Empresa Licitante e Nome legível
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PROCESSO CPL SEBRAE/PI Nº 04/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 – SEBRAE/PI
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

[nome da empresa], [qualificação: tipo de sociedade [Ltda, S.A, etc.], [endereço
completo], inscrita no CNPJ sob o n.º [CNPJ], neste ato representada pelo [cargo] [nome do
representante legal], portador da Carteira de Identidade n.º [xxxx], inscrito no CPF sob o n.º
[xxxx], DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de
dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por
não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei
Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006.

Local e Data

__________________________________________________
Nome e Assinatura do Representante Legal
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PROCESSO CPL SEBRAE/PI Nº 04/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 – SEBRAE/PI
ANEXO – VI - RECIBO DE LICITAÇÃO
Visando comunicação futura entre o SEBRAE/PI – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas do Estado do Piauí e as empresas interessada neste certame, solicitamos de Vossa
Senhoria, preencher o recibo de entrega do edital e remeter à CPL do SEBRAE/PI através de
pelo menos uma das seguintes formas:
1
2
3

Via e-mail endereçado ao endereço: pi-licitacao@pi.sebrae.com.br
Via fax no número (86) 3216-1349;
Em mídia impressa mediante entrega direta a CPL

OBS: A não remessa do recibo exime a CPL do SEBRAE/PI da comunicação de eventuais
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como quaisquer informações
adicionais que também serão publicadas no site: www.pi.sebrae.com.br.

DADOS DA EMPRESA
EMPRESA:
CNPJ N.º
ENDEREÇO:
CIDADE
TELEFONE

UF:
FAX
CANAIS DE COMUNICAÇÃO SOBRE O PREGÃO 02/2017 – SEBRAE/PI
NOME DO CONTATO:
E-MAIL:
TELEFONE/RAMAL
Declaro ter recebido cópia integral do Edital e anexo do PREGÃO 02/2017 – SEBRAE/PI

NOME/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO EDITAL
OBS: assinatura exigível apenas quando da entrega via fax ou em mídia impressa.
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PROCESSO CPL SEBRAE/PI N° 04/2017
PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2017 – SEBRAE/PI
ANEXO VII – DADOS PARA POSSÍVEL ELABORAÇÃO DE CONTRATO
1. RAZÃO SOCIAL:
2. CNPJ:
3. ENDEREÇO:
a)
b)
c)
d)

Logradouro (rua, av. etc):
Cidade/Estado
CEP.
Telefone com DDD.

4. REPRESENTANTE LEGAL:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Nome completo:
RG com órgão expedidor:
CPF:
Estado Civil:
Endereço completo: (cidade, rua/avenida, número, bairro e CEP ):
Cargo na empresa (diretor, gerente, procurador, sócio, etc):
Email:
Telefone fixo com DDD
Telefone Celular com DDD

5. ORIENTAÇÕES GERAIS:
a)
b)
c)
d)

Anexar ao envelope Documentações;
Preencher todos os campos;
Caso exista mais de um representante legal reproduzir os mesmos campos.
Em caso de adjudicação, a licitante poderá alterar os dados, mediante
apresentação do formulário com as informações do representante substituto, desde
que acompanhadas do documento cabível (procuração, aditivo contratual etc).

6. AUTORIZAÇÃO
Autorizamos o SEBRAE/PI a emitir o contrato referente a presente licitação com base nos
dados acima. Declaramos inteira responsabilidade pelas informações.
Teresina, ___ de _________________ de 2017.
NOME
ASSINATURA
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