
    
ANEXO I   

TERMO DE REFERÊNCIA

   

1. DO OBJETO  

1.1.  Aquisição de “MOBILIÁRIO”, através de pregão eletrônico para registro de preços 
visando contratação  de empresa especializada para fornecimento, entrega  e 
montagem com atendimento as demandas levantadas pelo Conselho Regional de 
Farmácia de Minas Gerais, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

1.2. Estará disponibilizado no site do CRF/MG: https://www.crfmg.org.br/Portal-
Transparencia/Pagina/8

 

o projeto do mobiliário de forma que a licitante não poderá 
alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como 
justificativa para se eximir das obrigações assumidas ou em favor de eventuais 
pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto deste 
Pregão.   

1.3. A participação para o Grupo II é restrita às Microempresas (ME), Empresas de 
Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) cujo ramo de atividade 
seja compatível com o objeto da licitação,  e que estejam devidamente 
credenciadosnoSistemadeCadastramentoUnificadodeFornecedores-SICAF e perante 
o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 
do Ministério do Planejamento, Orçamento     e     Gestão      (SLTI),      por      meio      
do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.    

Descritivo detalhado dos mobiliários a serem adquiridos e seus 
quantitativos: 

   

GRUPO I – CADEIRAS E POLTRONAS 

ITEM

 

DESCRIÇÃO QTE 
TOTAL 

01  

CADEIRA OPERACIONAL COM ENCOSTO EM TELA E APOIO DE 
BRAÇOS  

Encosto de espaldar médio, com estrutura injetada em Nylon ou outra 
resina de similar ou superior desempenho, na cor preta de alta 
resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável, revestido em tela na 
cor preta, e apoio lombar móvel ajustável conforme usuário, na parte 
posterior do encosto.   

120 

https://www.crfmg.org.br/Portal-
Transparencia/Pagina/8
http://www.comprasgovernamentais.gov.br


  
Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, de 40 mm de 
espessura, densidade D55, indeformável, ignífuga, e concha interna 
de compensado multilaminado de 12 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.   

Back System confeccionado em chapa de aço SAE 1006/1010 - BQ 
com 2,5 mm de espessura mínima, fosfatizado e pintado com tinta pó 
epóxi na cor preta, dotado de contato permanente que permite 
regulagem de ângulos do encosto com ângulo assento fixo 
aproximado de -3º, com acabamento em capas plásticas 
confeccionadas em polipropileno copolímero injetado para junção do 
encosto. Ângulo de reclinação do encosto é mínima de - 5º e máxima 
de 20º, ambas dimensões aproximadas. Alavancas de acionamento do 
mecanismo e sistema pneumático independentes, injetadas em 
poliamida 6 com 30% de fibra de vidro ou resina de similar ou superior 
desempenho, como polipropileno ou outra. O sistema de articulação 
do encosto é comando por meio de molas confeccionadas em aço 
classe B com 3mm de diâmetro mínimos e lâminas de aço 0,90 mm de 
espessura mínima.   

Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura 
epóxi a pó, e com conificação 1°26’ 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 100 mm 
no mínimo, confeccionada 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 e excelentes 
propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 
300 N.   

Base giratória injetada em nylon poliamida 6.6 com carga de fibra de 
vidro na cor preta, com 5 hastes equidistantes a 72° aproximadamente 
e raio aproximado de 325 mm, reforçadas com aletas estruturais para 
aumentar a resistência as cargas estáticas aplicadas. Encaixe do 
pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone 
Morse.   

Rodízios de duplo giro, banda de rodagem 100% em Nylon 6.6 com 
rodas Ø 50 mm, composta em Nylon. Eixo central usinado em aço 
BTC 1003/1005 e haste estampada em aço BTC 1003/1005 (zincado 
branco), fixados a base através de anel de pressão Ø 10,4 mm 
aproximado produzido em aço ABNT 1050 (zincado branco).  

Apoia braço em formato de “T” com sistema de regulagem de altura 



  
deslizante através de botão lateral ou frontal com 7 posições, com 
corpo e apoia braço injetados em polipropileno cor a definir.  

Dimensões gerais:  

Altura do encosto: 576 mm 
Largura do encosto: 470 mm 
Profundidade do assento: 490 mm 
Largura do assento: 470 mm 
Altura do assento: 470 a 580 mm (medição sem carga e no ponto mais 
alto) 
Comprimento do apoio de braço: 240 mm (mínimo) 
Largura do apoio de braço: 65 mm (mínimo)  

Observações:  

As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 
10% exceto quando expresso que são mínimas ou máximas. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Documentação técnica:  

Apresentar certificado de conformidade conforme ABNT NBR 13962, 
versão mais atualizado, por empresa certificadora acreditada pelo 
INMETRO. Laudo da NR17 emitido por profissional competente, junto 
de seu credenciamento ao seu conselho de classe e Rotulagem 
Ecológica de Produtos conforme Normas ABNT NBR ISO 14020 e 
ABNT NBR ISSO 14024 emitida por empresa certificadora acreditada 
pelo INMETRO.  

02  

CADEIRA REUNIÃO COM ENCOSTO EM TELA E APOIO DE 
BRAÇOS  

Encosto de espaldar médio, com estrutura injetada em Nylon ou outra 
resina similar ou superior desempenho na cor preto de alta resistência 
à fadiga e impactos, 100% reciclável, revestido em tela na cor preta, e 
apoio lombar móvel ajustável conforme usuário, na parte posterior do 
encosto.   

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.   
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Mecanismo de regulagem da altura do assento, com alavanca de 
acionamento em barra de aço redonda e manípulo de empunhadura 
injetado em polipropileno. Conjunto fixado ao assento através de porca 
de garra estampada em aço carbono galvanizado e parafuso M6, com 
placa base em aço SAE 1020 com 3 mm de espessura e acabamento 
em pintura epóxi na cor preta.  

Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura 
epóxi a pó, e com conificação 1°26’ 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 110 mm, 
confeccionada 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 e excelentes propriedades 
deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300 N.   

Base giratória injetada em nylon poliamida 6.6 com carga de fibra de 
vidro na cor preta, com 5 hastes equidistantes a 72° aproximadamente 
e raio aproximado de 325 mm, reforçadas com aletas estruturais para 
aumentar a resistência as cargas estáticas aplicadas. Encaixe do 
pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone 
Morse.   

Rodízios de duplo giro, banda de rodagem 100% em Nylon 6.6 com 
rodas Ø 50 mm, composta em Nylon. Eixo central usinado em aço 
BTC 1003/1005 e haste estampada em aço BTC 1003/1005 (zincado 
branco), fixados a base através de anel de pressão Ø 10,4 mm 
(aproximado) produzido em aço ABNT 1050 (zincado branco).  

Apoia braço em formato de “T” com sistema de regulagem de altura 
deslizante através de botão lateral ou frontal com 7 posições, com 
corpo e apoia braço injetados em polipropileno e cor a definir.   

Dimensões gerais:  

Altura do encosto: 576 mm 
Largura do encosto: 470 mm 
Profundidade do assento: 490 mm 
Largura do assento: 470 mm 
Altura do assento: 470 a 580 mm (medição sem carga e no ponto mais 
alto) 
Comprimento do apoio de braço: 240 mm (mínimo) 
Largura do apoio de braço: 80 mm (mínimo)  

Observações:  

As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 5% 
exceto quando expresso que são mínimas ou máximas. 



   
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Documentação técnica:  

Apresentar certificado de conformidade conforme ABNT NBR 13962, 
versão mais atualizado, por empresa certificadora acreditada pelo 
INMETRO. Laudo da NR17 emitido por profissional competente, junto 
de seu credenciamento ao seu conselho de classe e Rotulagem 
Ecológica de Produtos conforme Normas ABNT NBR ISO 14020 e 
ABNT NBR ISSO 14024 emitida por empresa certificadora acreditada 
pelo INMETRO.  

03  

CADEIRA REUNIÃO COM ENCOSTO EM TELA E SEM APOIO DE 
BRAÇOS  

Encosto de espaldar médio, com estrutura injetada em Nylon ou outra 
resina de similar ou superior desempenho na cor preta de alta 
resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável, revestido em tela na 
cor preta, e apoio lombar móvel ajustável conforme usuário, na parte 
posterior do encosto.   

Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, de 40 mm de 
espessura, densidade D55, indeformável, ignífuga, e concha interna 
de compensado multilaminado de 12 mm de espessura mínima 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 regulagem da altura do assento, com alavanca de 
acionamento em barra de aço redonda e manípulo de empunhadura 
injetado em polipropileno. Conjunto fixado ao assento através de porca 
de garra estampada em aço carbono galvanizado e parafuso M6, com 
placa base em aço SAE 1020 com 3 mm de espessura e acabamento 
em pintura epóxi na cor preta.  

Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura 
epóxi a pó, e com conificação 1°26’ 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 100 mm 
no mínimo, confeccionada 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 e excelentes 
propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 
300 N.  
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Base giratória injetada em nylon poliamida 6.6 com carga de fibra de 
vidro na cor preta, com 5 hastes equidistantes a 72° aproximadamente 
e raio aproximado de 325 mm, reforçadas com aletas estruturais para 
aumentar a resistência as cargas estáticas aplicadas. Encaixe do 
pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone 
Morse.   

Rodízios de duplo giro, banda de rodagem 100% em Nylon 6.6 com 
rodas Ø 50 mm, composta em Nylon. Eixo central usinado em aço 
BTC 1003/1005 e haste estampada em aço BTC 1003/1005 (zincado 
branco), fixados a base através de anel de pressão Ø 10,4 mm 
(aproximado) produzido em aço ABNT 1050 (zincado branco).  

Dimensões gerais:  

Altura do encosto: 576 mm 
Largura do encosto: 470 mm 
Profundidade do assento: 490 mm 
Largura do assento: 470 mm 
Altura do assento: 470 a 580 mm (medição sem carga e no ponto mais 
alto) 
Comprimento do apoio de braço: 240 mm (mínimo) 
Largura do apoio de braço: 80 mm (mínimo)  

Observações:  

As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 5% 
exceto quando expresso que são mínimas ou máximas. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Documentação técnica:  

Apresentar certificado de conformidade conforme ABNT NBR 13962, 
versão mais atualizado, por empresa certificadora acreditada pelo 
INMETRO. Laudo da NR17 emitido por profissional competente, junto 
de seu credenciamento ao seu conselho de classe e Rotulagem 
Ecológica de Produtos conforme Normas ABNT NBR ISO 14020 e 
ABNT NBR ISSO 14024 emitida por empresa certificadora acreditada 
pelo INMETRO.  

04  

CADEIRA INTERLOCUTOR COM ENCOSTO EM TELA E APOIO DE 
BRAÇOS  

Encosto de espaldar médio, com estrutura injetada em Nylon ou outra 
de resina similar ou superior desempenho na cor preta de alta 
resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável, revestido em tela na 
cor preta, e apoio lombar móvel ajustável conforme usuário, na parte 
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posterior do encosto.   

Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, de 40 mm de 
espessura, densidade D55, indeformável, ignífuga, e concha interna 
de compensado multilaminado de 12 mm de espessura mínima 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 2,25 mm 
de espessura mínima. Travamento posterior opcional através de tubo 
de aço SAE 1020 Ø 12,7 x 1,5 mm e frontal opcional através de tubo 
de aço SAE 1020 Ø 25,4 x 2,25 mm com acabamento em pintura 
epóxi na cor preta ou acabamento cromado. Sapatas injetadas em 
polipropileno.  

Dimensões gerais:  

Altura do encosto: 576 mm 
Largura do encosto: 470 mm 
Profundidade do assento: 490 mm 
Largura do assento: 470 mm 
Altura do assento: 480 mm (medição sem carga e no ponto mais alto)  

Observações:  

As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 5% 
exceto quando expresso que são mínimas ou máximas. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Documentação técnica:  

Apresentar certificado de conformidade conforme ABNT NBR 13962, 
versão mais atualizado, por empresa certificadora acreditada pelo 
INMETRO. Laudo da NR17 emitido por profissional competente, junto 
de seu credenciamento ao seu conselho de classe e Rotulagem 
Ecológica de Produtos conforme Normas ABNT NBR ISO 14020 e 
ABNT NBR ISSO 14024 emitida por empresa certificadora acreditada 
pelo INMETRO.  

05  

CADEIRA PRESIDENTE COM ENCOSTO EM TELA, APOIO DE 
CABEÇA E APOIO DE BRAÇOS  

Encosto de espaldar alto, com estrutura injetada em Nylon de alta 
resistência à fadiga e impactos, com acabamentos do mecanismo de 

01 



  
regulagem do encosto injetados no mesmo material, 100% reciclável, 
revestido com tecido tipo tela, e apoio lombar fixo, injetado em espuma 
de poliuretano, na parte posterior do encosto. Sistema de união do 
encosto com assento, através de estrutura metálica injetada em 
alumínio estrutural com acabamento polido ou em aço com capa de 
acabamento injetada em polipropileno. Sistema de regulagem de 
altura do encosto através de catraca deslizante em alumínio ou resina 
de engenharia injetada com regulagem de altura de 6 posições 
predefinidas, no mínimo.   

Assento com concha injetada em Nylon ou Polipropileno, de alta 
resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável, com espuma 
anatômica de poliuretano de no mínimo 35 mm de espessura média, 
com densidade mínima de D50, colada sobre concha, com borda 
frontal curvada para não obstruir a circulação sanguínea. 
Revestimento em tecido sintético 100% poliéster com proteção 
impermeabilizante a manchas e líquidos. Sistema de regulagem de 
profundidade do assento deslizante com travamento em 05 (cinco) 
posições através de gatilho ou botão integrado à carenagem de contra 
assento ou ao chassi de assento.   

Mecanismo de reclinação através de sistema sincronizado na relação 
2:1 composto por corpo em alumínio injetado ou aço carbono de alto 
desempenho conformado mecanicamente, 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 no mínimo quatro posições e sistema de 
liberação do mecanismo tipo antipânico. Sistema de regulagem de 
pressão da mola do sistema de reclinação através de manivela 
integrada ao manípulo de regulagem de altura pneumática do assento 
ou com sistema automático de ajuste (do tipo peso-pessoa ou similar), 
injetada em polipropileno e alavanca individual para regulagem e 
fixação da inclinação do encosto injetada em polipropileno 100% 
reciclável.   

Coluna a gás com tubo central em aço SAE 1020 Ø 50 x 1,50 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 4 (mínimo) segundo DIN 4550 ou norma correlata 
publicada posteriormente.   

Base giratória injetada em alumínio ADC-12 com 5 hastes 
eqüidistantes a 72° e raio de 325 mm e acabamento polido, reforçadas 
com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas 
aplicadas sobre o assento.   

Rodízio de duplo giro 64 mm de diâmetro, com corpo e rodas 
fabricados em poliamida 6.6, ou rodas com banda de rodagem em PU, 
e eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço.  



   
Braços com sistema de fixação ao assento e sistema de regulagem 
lateral através de estrutura injetada em alumínio polido ou em resina 
de engenharia do tipo nylon com polipropileno com fibra de vidro, com 
corpo e apóia braços injetados em termoplásticos de alta resistência 
estrutural e a abrasão. Sistema de regulagem de altura dos braços, 
deslizante através de botão frontal com 4 posições pré definidas, 
regulagem de profundidade dos apóia braços deslizante com 4 
posições pré definidas e regulagem angular ou lateral (transversal) do 
apóia braço.   

Encosto de cabeça com estrutura injetada em Nylon ou polipropileno 
de alta resistência à fadiga e impactos, com acabamentos e sistema 
de regulagem de altura injetados no mesmo material, 100% reciclável, 
com espuma de poliuretano injetado e revestimento com tecido 100% 
poliéster com proteção impermeabilizante a manchas e líquidos ou em 
tela flexível. Sistema de regulagem de altura do apoio de cabeça 
através de sistema catraca ou outro sistema deslizante e de 
profundidade ou ângulo/aproximação do apoio de cabeça com sistema 
giratório permitindo a fixação do mesmo em qualquer posição, 
proporcionando ao usuário maior conforto.   

Dimensões gerais:  

Altura mínima do apoio de cabeça: 120 mm 
Largura mínima do apoio de cabeça: 265 mm 
Altura mínima do encosto: 540 mm 
Largura do encosto: 470 mm 
Profundidade do assento: 470 mm 
Largura do assento: 490 mm 
Altura do assento: 460 a 530 mm (medição sem carga e no ponto mais 
alto).  

Observações:  

As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 5% 
exceto quando expresso que são mínimas ou máximas. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Documentação técnica:  

Apresentar certificado de conformidade conforme ABNT NBR 13962, 
versão mais atualizado, por empresa certificadora acreditada pelo 
INMETRO ou Certificado Internacional equivalente (ANSI/BIFMA). 
Laudo da NR17 emitido por profissional competente, junto de seu 
credenciamento ao seu conselho de classe e Rotulagem Ecológica de 
Produtos conforme Normas ABNT NBR ISO 14020 e ABNT NBR ISSO 
14024 emitida por empresa certificadora acreditada pelo INMETRO.  
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CADEIRA INTERLOCUTOR PRESIDENTE EM TELA COM APOIO 
DE BRAÇOS  

Encosto de espaldar alto, com estrutura injetada em Nylon de alta 
resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável, com revestido em 
tela, e apoio lombar móvel ajustável conforme usuário, injetado em 
espuma de poliuretano, na parte posterior do encosto. Sistema de 
união do encosto com assento fixo, através de estrutura injetada em 
Nylon ou polipropileno estrutural, com reforço interno opcional em aço, 
de alta resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável.   

Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, com no 
mínimo 40 mm de espessura, densidade D55, indeformável, ignífuga, 
a e concha interna de compensado multilaminado de 12 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 2,25 mm 
de espessura mínima. Travamento posterior opcional através de tubo 
de aço SAE 1020 Ø 12,7 x 1,5 mm e frontal opcional através de tubo 
de aço SAE 1020 Ø 25,4 x 2,25 mm com acabamento em pintura 
epóxi na cor preta ou acabamento cromado. Sapatas injetadas em 
polipropileno.  

Apoia braço em formato de “T” com sistema de regulagem de altura 
deslizante através de botão lateral ou frontal com 7 posições pré-
definidas, sistema de fixação ao assento através de estrutura injetada 
em nylon poliamida 6.6 ou conformado em aço carbono com posterior 
pintura eletrostática na cor preta, com corpo injetado em 
termoplásticos de alta resistência estrutural a abrasão, apoia braços 
superior injetado em poliuretano.  

Dimensões:  

Altura do encosto: 530 mm 
Largura do encosto: 450 mm 
Largura do assento: 480 mm 
Profundidade do assento: 480 mm 
Altura do assento: 480 mm (medição sem carga e no ponto mais alto)  

Observações:  

As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 5% 
exceto quando expresso que são mínimas ou máximas. 
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Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Documentação técnica:  

Apresentar certificado de conformidade conforme ABNT NBR 13962, 
versão mais atualizado, por empresa certificadora acreditada pelo 
INMETRO ou Certificado Internacional equivalente (ANSI/BIFMA). 
Laudo da NR17 emitido por profissional competente, junto de seu 
credenciamento ao seu conselho de classe e Rotulagem Ecológica de 
Produtos conforme Normas ABNT NBR ISO 14020 e ABNT NBR ISSO 
14024 emitida por empresa certificadora acreditada pelo INMETRO.  
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LONGARINA DE 03 LUGARES COM ENCOSTO EM TELA E APOIO 
DE BRAÇOS  

Encosto de espaldar médio, com estrutura injetada em Nylon ou 
polipropileno estrutural de alta resistência à fadiga e impactos, 100% 
reciclável, com revestido em tela.  

Assento com espuma anatômica em poliuretano laminado, de 50 mm 
de espessura, densidade D55, indeformável, ignífuga, e concha 
interna de compensado multilaminado de 12 mm de espessura mínima 
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 com longarina horizontal em tubo de aço SAE 1020 30 x 50 x 
1,50 mm, no mínimo, com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e 
com pintura epóxi na cor preta, colunas verticais em tubo de aço SAE 
1020 40 x 80 x 1,5 mm ou circulares com diâmetro mínimo de 50 mm, 
e pés de apoio ao piso em tubo de aço SAE 1020 de no mínimo 20 x 
20 x 1,06 mm, com capa protetora de aço SAE 1020 estampada com 
1/8” de espessura, soldada à barra de tubo 20 x 50 mm ou injetada em 
polipropileno de cor preta para acabamento e proteção da porção 
horizontal da base. Fixação dos estofados à longarina através de 
chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura, soldada 
ou fixada por meio de abraçadeiras ao tubo 30 x 50 mm.  

Apóia braço, aplicação de polipropileno com 35% de fibra de vidro.   

Dimensões gerais:  

Altura do encosto: 549 mm 
Largura do encosto: 460 mm 
Largura do assento: 460 mm 
Profundidade do assento: 480 mm 
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Altura do assento: 480 mm (medição sem carga e no ponto mais alto) 
Largura da longarina: 1770 mm  

Observações:  

As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 5% 
exceto quando expresso que são mínimas ou máximas. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Documentação técnica:  

Apresentar Laudo da NR17 emitido por profissional competente, junto 
de seu credenciamento ao seu conselho de classe.  
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LONGARINA DE 02 LUGARES COM ENCOSTO EM TELA E APOIO 
DE BRAÇOS  

Encosto de espaldar médio, com estrutura injetada em Nylon de alta 
resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável, com revestido em 
tela.  

Assento com espuma anatômica em poliuretano laminado, de 40 mm 
de espessura, densidade D55, indeformável, ignífuga, e concha 
interna de compensado multilaminado de 12 mm de espessura mínima 
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 com longarina horizontal em tubo de aço SAE 1020 30 x 50 x 
1,50 mm, no mínimo, com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e 
com pintura epóxi na cor preta, colunas verticais em tubo de aço SAE 
1020 40 x 80 x 1,5 mm ou circulares com diâmetro mínimo de 50 mm, 
e pés de apoio ao piso em tubo de aço SAE 1020 de no mínimo 20 x 
20 x 1,06 mm, com capa protetora de aço SAE 1020 estampada com 
1/8” de espessura, soldada à barra de tubo 20 x 50 mm ou injetada em 
polipropileno de cor preta para acabamento e proteção da porção 
horizontal da base. Fixação dos estofados à longarina através de 
chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura, soldada 
ou fixada por meio de abraçadeiras ao tubo 30 x 50 mm.  

Apoia braço, aplicação de polipropileno com 35% de fibra de vidro.   

Dimensões gerais:  

Altura do encosto: 549 mm 
Largura do encosto: 460 mm 

04 



  
Largura do assento: 460 mm 
Profundidade do assento: 480 mm 
Altura do assento: 480 mm (medição sem carga e no ponto mais alto) 
Largura da longarina: 1165 mm  

Observações:  

As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 5% 
exceto quando expresso que são mínimas ou máximas. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Documentação técnica:  

Laudo da NR17 emitido por profissional competente, junto de seu 
credenciamento ao seu conselho de classe.  
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CADEIRA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM 
POLIPROPILENO  

Encosto em concha de polipropileno com carga de fibra de vidro 
injetado, de alta resistência mecânica e pigmento antiraios 
ultravioletas, 100% reciclável, encaixado ao suporte metálico da 
estrutura da cadeira.  

Assento em concha de polipropileno com carga de fibra de vidro 
injetado, de alta resistência mecânica e pigmento antiraios 
ultravioletas, montado ao encosto através de encaixe entre ambas as 
peças, e com capa inferior parafusada ao assento, injetada no mesmo 
material, 100% reciclável.  

Estrutura metálica em aço trefilado maciço SAE 1020 Ø 7/16", 
tratamento anti-corrosivo e acabamento por eletrodeposição de cromo 
e níquel, com camada média de 5 mícrons, ou tratamento anticorrosivo 
por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Travessas estruturais 
no mesmo material e acabamento, soldadas à estrutura através de 
solda Mig.  

Sapatas deslizantes injetadas em polipropileno nas cores preta e 
branca, com função de união das cadeiras por meio de encaixe, sem 
necessidade de parafusos. Para estrutura pintada em preto, a sapata é 
na cor preta e para as demais estruturas (pintada em branco ou prata 
e cromada) a sapata é na cor branca.  

Dimensões gerais:  

Altura mínima do encosto: 310 mm 
Largura do encosto: 453 mm 
Largura do assento: 453 mm 
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Profundidade do assento: 460 mm 
Altura do assento: 460 mm (medição sem carga e no ponto mais alto)  

Observações:  

As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 5% 
exceto quando expresso que são mínimas ou máximas. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Documentação técnica:  

Apresentar certificado de conformidade conforme ABNT NBR 13962, 
versão mais atualizado, por empresa certificadora acreditada pelo 
INMETRO ou Certificado Internacional equivalente (ANSI/BIFMA). 
Laudo da NR17 emitido por profissional competente, junto de seu 
credenciamento ao seu conselho de classe e Rotulagem Ecológica de 
Produtos conforme Normas ABNT NBR ISO 14020 e ABNT NBR ISSO 
14024 emitida por empresa certificadora acreditada pelo INMETRO. 
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CADEIRA OPERACIONAL ALTA COM ENCOSTO EM TELA E 
APOIO DE BRAÇOS  

Encosto de espaldar médio, com estrutura injetada em Nylon ou outra 
resina similar ou superior desempenho, cor preta de alta resistência à 
fadiga e impactos, 100% reciclável, revestido em tela, e apoio lombar 
móvel ajustável conforme usuário, na parte posterior do encosto.   

Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, de 40 mm de 
espessura, densidade D55, indeformável, ignífuga, e concha interna 
de compensado multilaminado de 12 mm de espessura mínima 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 regulagem da altura do assento, com alavanca de 
acionamento em barra de aço redonda e  manípulo de empunhadura 
injetado em polipropileno. Conjunto fixado ao assento através de porca 
de garra estampada em aço carbono galvanizado e parafuso M6, com 
placa base em aço SAE 1020 com 3 mm de espessura e acabamento 
em pintura epóxi na cor preta.  

Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura 
epóxi a pó, e com conificação 1°26’ 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 100mm 
no mínimo, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação tipo 
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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 e excelentes 
propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 
300 N.  

Base giratória injetada em nylon poliamida 6.6 com carga de fibra de 
vidro na cor preta, com 5 hastes equidistantes a 72° aproximadamente 
e raio aproximado de 325 mm, reforçadas com aletas estruturais para 
aumentar a resistência à cargas estáticas aplicadas. Encaixe do pistão 
de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse.  

Rodízios de duplo giro, banda de rodagem 100% em Nylon 6.6 com 
rodas Ø 50 mm, composta em nylon. Eixo central usinado em aço BTC 
1003/1005 e hastes estampada em aço BTC 1003/1005 (zincado 
branco), fixados a base através de anel de pressão Ø 10.4 mm 
(aproximado) produzido em aço ABNT 1050 (zincado branco)  

Apóia braço em formato de “T” com sistema de regulagem de altura 
deslizante através de botão lateral ou frontal com 7 posições, com 
corpo  e apóia braços injetados em poliuretano, cor a definir.  

Aro apoio de pés com diâmetro mínimo de 460mm, confeccionado em 
aço carbono tubular, regulável em altura.  

Dimensões gerais:  

Altura do encosto: 576 mm 
Largura do encosto: 470 mm 
Largura do assento: 470 mm 
Profundidade do assento: 490 mm 
Altura do assento: 655 a 752 mm (medição sem carga e no ponto mais 
alto). 
Comprimento do apoio de braços: 240 mm (no mínimo) 
Largura do apoio de braço: 80 mm (mínimo)  

Observações:  

As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 5% 
exceto quando expresso que são mínimas ou máximas. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Documentação técnica:  

Laudo da NR17 emitido por profissional competente, junto de seu 
credenciamento ao seu conselho de classe.    
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POLTRONA PARA PLENÁRIO  

Estofados revestidos em tecido sintético 100% poliéster, de alta 
resistência à tração, rasgamento, esgarçamento, solidez a luz e não 
reagente a manchas; espuma em poliuretano injetado. Espuma do 
assento com espessura média de no mínimo 35 mm com densidade 
de D55 indeformável e espuma do encosto com espessura média de 
no mínimo 40 mm, com densidade D55 indeformável moldada 
anatomicamente para proteção da região lombar, com conchas em 
madeira laminada prensada e moldada a quente de alta resistência, 
com 12 mm de espessura mínima. Borda frontal ligeiramente curvada 
no assento, a fim de evitar a obstrução da circulação sanguínea nos 
membros inferiores de acordo com NR17.   

Capas para assento e encosto com alta resistência a impactos e 
abrasão, injetadas em polipropileno (termoplástico) na cor preta 
totalmente reciclável, com local pré-definido para fixação de 
identificação de numeração de poltronas.   

Sistema de absorção acústica fazendo com que o índice de 
reverberação baixe consideravelmente, adequando-se às exigências 
de ambientes com baixo nível de ruídos.   

Sistema mecânico de basculamento, com rebatimento simultâneo do 
assento e encosto, através de mola de torção com arame de Ø 4 mm. 
Fixação dos mecanismos de união do assento com o encosto, através 
de porcas de garra fixadas às conchas e parafusos M6. Todos os 
componentes articuláveis são envoltos em nylon com carga de fibra, o 
que permite um perfeito funcionamento das articulações sem 
ocasionar ruído e desgaste.   

Estrutura lateral da poltrona, utilizada para o início, central e final de 
fileiras, confeccionada em tubo de aço elíptico SAE 1010/1020 
medindo 20 x 45 x 1,5 mm, com tratamento anticorrosivo e 
antiferruginoso por fosfatização, inclusive no interior dos tubos para 
evitar corrosão do material e acabamento de tinta em pó “Sistema 
Híbrido” através de aplicação eletrostática na cor preta, de alta 
resistência à abrasão e impactos, com secagem em estufa à 250°C. 
Sapata em chapa de aço SAE 1010/1020 com 1,9mm de espessura 
estampado e com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por 
fosfatização com pintura “Sistema Híbrido” na cor preta de alta 
resistência a abrasão e impactos.   

Carenagem lateral injetada em polipropileno (termoplástico) na cor 
preta totalmente reciclável, com local para fixação de identificador de 
fileiras. Sistema de absorção acústica fazendo com que o índice de 
reverberação baixe consideravelmente, adequando-se às exigências 
de ambientes com baixo nível de ruídos.  
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Apóia-braço basculante, quando com prancheta, e em injetado 
polipropileno (termoplástico) ou em poliuretano de pele integral 
(termofixo).   

Prancheta Escamoteável, embutida no Pé quando fechada, 
confeccionada em chapa de aço com espessura de 1/8” ou injetada 
em liga de alumínio, medindo, no mínimo,  medindo 215 x 229,5 mm e 
mecanismo articulável para basculamento e rebatimento em aço 
trefilado com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por 
fosfatização, e acabamento de tinta em pó “Sistema Híbrido” através 
de aplicação eletrostática na cor preta, de alta resistência à abrasão e 
impactos, com secagem em estufa à 250°C.  

Dimensões:  

Altura do encosto: 500 mm 
Largura do encosto: 470 mm 
Largura do assento: 490 mm 
Profundidade do assento: 490 mm 
Altura do assento: 430 mm 
Distância mínima entre centros: 560 mm 
Profundidade mínima da poltrona fechada: 335 mm  

Observações:  

As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 5% 
exceto quando expressos que são mínimas ou máximas. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Documentação técnica:  

Apresentar certificado de conformidade conforme ABNT NBR 15878, 
versão mais atualizado, por empresa certificadora acreditada pelo 
INMETRO. Laudo da NR17 emitido por profissional competente, junto 
de seu credenciamento ao seu conselho de classe.  
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POLTRONA PARA PLENÁRIO - OBESOS  

Estofados revestidos em tecido sintético 100% poliéster, de alta 
resistência à tração, rasgamento, esgarçamento, solidez a luz e não 
reagente a manchas; espuma em poliuretano injetado. Espuma do 
assento com espessura média no mínimo de 35 mm com densidade 
de D55 indeformável e espuma do encosto com espessura média no 
mínimo de 40 mm, com densidade D55 indeformável moldada 
anatomicamente para proteção da região lombar, com conchas em 
madeira laminada prensada e moldada a quente de alta resistência, 
com 15 mm de espessura mínima. Borda frontal ligeiramente curvada 
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no assento, a fim de evitar a obstrução da circulação sanguínea nos 
membros inferiores de acordo com NR17.   

Capas para assento e encosto com alta resistência a impactos e 
abrasão, injetadas em polipropileno (termoplástico) na cor preta 
totalmente reciclável, com local pré-definido para fixação de 
identificação de numeração de poltronas.   

Sistema de absorção acústica através fazendo com que o índice de 
reverberação baixe consideravelmente, adequando-se às exigências 
de ambientes com baixo nível de ruídos.   

Sistema mecânico de basculamento, com rebatimento simultâneo do 
assento e encosto, através de mola de torção com arame de Ø 4 mm. 
Fixação dos mecanismos de união do assento com o encosto, através 
de porcas de garra fixadas às conchas e parafusos M6. Todos os 
componentes articuláveis são envoltos em nylon com carga de fibra, o 
que permite um perfeito funcionamento das articulações sem 
ocasionar ruído e desgaste.   

Estrutura lateral da poltrona, utilizada para o início, central e final de 
fileiras, confeccionada em tubo de aço elíptico SAE 1010/1020 
medindo 20 x 45 x 1,5 mm, com tratamento anticorrosivo e 
antiferruginoso por fosfatização, inclusive no interior dos tubos para 
evitar corrosão do material e acabamento de tinta em pó “Sistema 
Híbrido” através de aplicação eletrostática na cor preta, de alta 
resistência à abrasão e impactos, com secagem em estufa à 250°C. 
Sapata em chapa de aço SAE 1010/1020 com 1,9mm de espessura 
estampado e com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por 
fosfatização com pintura “Sistema Híbrido” na cor preta de alta 
resistência a abrasão e impactos.   

Carenagem lateral injetada em polipropileno (termoplástico) na cor 
preta totalmente reciclável, com local para fixação de identificador de 
fileiras. Sistema de absorção acústica, fazendo com que o índice de 
reverberação baixe consideravelmente, adequando-se às exigências 
de ambientes com baixo nível de ruídos.   

Apóia-braço basculante, quando com prancheta, e em injetado 
polipropileno (termoplástico) ou em poliuretano de pele integral 
(termofixo).   

Prancheta Escamoteável, embutida no Pé quando fechada, 
confeccionada em chapa de aço com espessura de 1/8”  ou injetada 
em liga de alumínio medindo no mínimo 215 x 229,5 mm e mecanismo 
articulável para basculamento e rebatimento em aço trefilado com 
tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização, e 
acabamento de tinta em pó “Sistema Híbrido” através de aplicação 
eletrostática na cor preta, de alta resistência à abrasão e impactos, 



  
com secagem em estufa à 250°C.  

Dimensões:  

Altura mínima do encosto: 500 mm 
Largura mínima do encosto: 750 mm 
Largura mínima do assento: 750 mm 
Profundidade do assento: 490 mm 
Altura do assento: 430 mm 
Distância mínima entre centros: 800 mm 
Profundidade mínima da poltrona fechada: 335 mm  

Observações:  

As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 5% 
exceto quando expresso que são mínimas ou máximas. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Documentação técnica:  

Apresentar certificado de conformidade conforme ABNT NBR 15878, 
versão mais atualizado, por empresa certificadora acreditada pelo 
INMETRO. Laudo da NR17 emitido por profissional competente, junto 
de seu credenciamento ao seu conselho de classe.   
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CADEIRA REBATÍVEL E COM PRANCHETA COM PRANCHETA 
ESCAMOTEÁVEL, ASSENTO REBATÍVEL, ENCOSTO EM TELA, E 
COM RODÍZIOS NA PARTE TRASEIRA  

Encosto de espaldar baixo, com estrutura injetada em Nylon ou 
polipropileno de alta resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável, 
revestido com tela em Nylon e fibras elásticas de alta resistência ou 
estofado em espuma com revestimento em tecido que permite 
perspiração.   

Assento com carenagem injetada em Nylon ou polipropileno, de alta 
resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável, com espuma 
anatômica de poliuretano de 35 mm de espessura, com densidade 
D40, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a 
circulação sanguínea, colada sobre um contra assento em Nylon 
injetado de alta resistência. Revestimento em tecido sintético 100% 
poliéster. Assento rebatível 90° para cima, preso ou na parte traseira 
por um acabamento em Nylon injetado acoplado ao tubo transversal 
da estrutura, tendo em sua parte dianteira um sistema de acomodação 
ao tubo transversal determinando a abertura correta da cadeira ou fixo 
ao sistema de rebatimento do assento do tipo pivotante da estrutura 
sendo que, neste caso, não será necessário apresentar tubo 
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transversal de apara do assento.   

Estrutura em tubo aço 32 x 18 x 2,0 mm ou em tubo de seção circular 
com diâmetro mínimo de 22 mm, em formato de “X” com acabamento 
em pintura epóxi na cor cinza ou preta. Pé traseiro composto por tubo 
reto, acoplado sapatas com rodinhas de Ø 32 x 4 mm que tem a 
função de movimentar a cadeira para transporte. Alternativamente ao 
sistema acima poderá ser aceito sistema com 04 rodízios de 48mm 
acoplados aos pés da cadeira.  

Braços com sistema de fixação na estrutura da cadeira com apoia 
braços injetado em termoplásticos de alta resistência estrutural e a 
abrasão.   

Prancheta rebatível injetada em termoplásticos de alta resistência 
estrutural e a abrasão. Sistema de rotação com 210° permitindo tal 
flexibilidade da prancheta injetada em alumínio polido ou pintado ou 
em resina de engenharia de cor preta.   

Dimensões:  

Altura mínima do encosto: 250 mm 
Largura mínima do encosto: 435 mm 
Largura do assento: 435 mm 
Profundidade do assento: 450 mm 
Altura do assento: 450 mm  

Observações:  

As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 5% 
exceto quando expresso que são mínimas ou máximas. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Documentação técnica:  

Laudo da NR17 emitido por profissional competente, junto de seu 
credenciamento ao seu conselho de classe.  

 

GRUPO II - SOFÁS 

ITEM

 

DESCRIÇÃO QTE 
TOTAL 

01 

 

SOFÁ DE 02 LUGARES ESTOFADO COM BRAÇOS E TODO 
REVESTIDO EM COURO ECOLÓGICO 

 

Sofá de dois lugares com revestimento em símile couro, material de 
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suporte de malha composto à base de algodão e poliéster e a 
superfície com 70% de poliuretano ou em PVC. 

 

Almofada do assento solta, de fácil retirada do revestimento através 
de zíper, composta por uma camada de espuma laminada D26 Soft 
com 140 mm de espessura, e almofada do encosto fixo, com uma 
camada de espuma laminada D23 Soft, com 160 mm de espessura e 
inclinação de 102° com relação ao assento. Para aumentar o conforto 
do estofado também é utilizada uma camada macia de fibra 2TB150. 

 

Armação estrutural em madeira selecionada de eucalipto e 
compensado de pinos, com cintas elásticas fixadas com grampos 
galvanizados. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto 
à armação. 

 

Pés de alumínio anodizado fosco, de formato quadrado de 50 x 50 
mm, ou circular com dimensão aproximada de diâmetro,com altura de 
150 mm, sem regulagem de altura. Com pastilhas de feltro para evitar 
riscos no piso. 

 

Dimensões gerais: 

 

Altura do sofá: 1350 mm 
Largura do sofá: 780 mm 
Profundidade do sofá: 800 mm 
Altura do assento: 450 mm 

 

Observações: 

 

As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 5% 
exceto quando expresso que são mínimas ou máximas. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos. 

 

Documentação técnica: 

 

Laudo da NR17 emitido por profissional competente, junto de seu 
credenciamento ao seu conselho de classe. 

 

02 

 

SOFÁ DE 03 LUGARES ESTOFADO COM BRAÇOS E TODO 
REVESTIDO EM COURO ECOLÓGICO 

 

Sofá de três lugares com revestimento em símile couro, material de 
suporte de malha composto à base de algodão e poliéster e a 
superfície com 70% de poliuretano ou em PVC. 

 

Almofada do assento solta, de fácil retirada do revestimento através 
de zíper, composta por uma camada de espuma laminada D26 Soft 
com 140 mm de espessura, e almofada do encosto fixo, com uma 
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camada de espuma laminada D23 Soft, com 160 mm de espessura e 
inclinação de 102° com relação ao assento. Para aumentar o conforto 
do estofado também é utilizada uma camada macia de fibra 2TB150. 

 

Armação estrutural em madeira selecionada de eucalipto e 
compensado de pinos, com cintas elásticas fixadas com grampos 
galvanizados. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto 
à armação. 

 

Pés de alumínio anodizado fosco, de formato quadrado de 50 x 50 
mm, ou circular com dimensão aproximada de diâmetro, com altura de 
150 mm, sem regulagem de altura. Com pastilhas de feltro para evitar 
riscos no piso. 

 

Dimensões gerais: 

 

Altura do sofá: 1900 mm 
Largura do sofá: 780 mm 
Profundidade do sofá: 800 mm 
Altura do assento: 450 mm 

 

Observações: 

 

As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 5% 
exceto quando expresso que são mínimas ou máximas. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos. 

 

Documentação técnica: 

 

Laudo da NR17 emitido por profissional competente, junto de seu 
credenciamento ao seu conselho de classe. 
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SOFÁ EM U COMPOSTO POR MÓDULOS 

 

04 Módulos de sofás côncavos com angulação de 30°, revestimento 
em tecido.  

 

01 ou 02 Módulos de sofás reto, revestimento em tecido.  

 

Almofada do assento fixa composta por uma camada de espuma 
injetada D60 anti chama, e almofada do encosto fixo, com uma 
camada de espuma injetada D60 anti chama com 80 mm de 
espessura mínima e inclinação entre 95 e 105° com relação ao 
assento. Armação estrutural em madeira selecionada para as laterais 
inferiores de extremidades e estrutura interna em aço carbono com 
cintas elásticas para os elementos de assento e montagem final dos 
estofados fixados com parafusos Philips ou equivalente técnico.  
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Pés de alumínio polido ou injetados em termoplástico, de formato 
redondo, com ou sem regulagem. Com pastilhas de feltro para evitar o 
riscamento do piso. 

 

Medidas aproximadas conforme croqui abaixo: 

  

04 

 

SOFÁ EM S COMPOSTO POR MÓDULOS 

 

04 Módulos de sofás convexos com angulação de 45° ou 90º, 
revestimento em tecido.  

 

04 Módulos de sofás côncavos com angulação de 30°, revestimento 
em tecido.  

 

Almofada do assento fixa composta por uma camada de espuma 
injetada D60 anti chama, e almofada do encosto fixo, com uma 
camada de espuma injetada D60 anti chama, com 80 mm de 
espessura mínima e inclinação de 95 e 105° com relação ao assento. 
Armação estrutural em madeira selecionada para as laterais inferiores 
de extremidade e estrutura interna em aço carbono com cintas 
elásticas para os elementos de assento e encosto, montagem final 
dos estofados fixados com parafusos Philips ou equivalente técnico.  

 

Pés de alumínio polido ou injetados em termoplástico, de formato 
redondo com ou sem regulagem. Com pastilhas de feltro para evitar o 
riscamento do piso. 

 

Medidas aproximadas conforme croqui abaixo: 
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05 

 

SOFÁ CONVEXO COMPOSTO POR MÓDULOS 

 

03 Módulos de sofás convexos com angulação aproximada de 30°, 
revestimento em tecido.  

 

Almofada do assento fixa composta por uma camada de espuma 
injetada D60 anti chama, e almofada do encosto fixo, com uma 
camada de espuma injetada D60 anti chama com 80 mm de 
espessura mínima e inclinação de entre 95 e 105° com relação ao 
assento. Armação estrutural em madeira selecionada para as lateais 
inferiores de extremidade e estrutura interna em aço carbono , com 
cintas elásticas para os elementos de assento e encosto, montagem 
final dos estofados fixados com parafusos Philips ou equivalente 
técnico.  

 

Pés de alumínio polido ou injetados em termoplástico, de formato 
redondo com ou sem regulagem. Com pastilhas de feltro para evitar o 
riscamento do piso. 

 

Medidas aproximadas conforme croqui abaixo: 

  

01 

06 

 

SOFÁ TIPO GANCHO COMPOSTO POR MÓDULOS 

 

07 Módulos de sofás retos e 03 módulos côncavos com angulação de 
45° ou 30º, revestimento em tecido.  

 

Almofada do assento fixa composta por uma camada de espuma 
injetada D60 anti chama, e almofada do encosto fixo, com uma 
camada de espuma injetada D60 anti chama, com 80 mm de 
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espessura mínima e inclinação de 95 e 105° com relação ao assento. 
Armação estrutural em madeira selecionada para as laterais inferiores 
de extremidades e estrutura interna em aço carbono com cintas 
elásticas para os elementos de assento e encosto, montagem final 
dos estofados fixados com parafusos Philips ou equivalente técnico.  

 

Pés de alumínio polido ou injetados em termoplástico, de formato 
redondo com ou sem regulagem. Com pastilhas de feltro para evitar o 
riscamento do piso. 

 

Medidas aproximadas conforme croqui abaixo: 

   

07 

 

PUFF REDONDO OU QUADRADO BAIXO COM 460 MM DE 
DIÂMETRO OU 500 MM DE LADO 

 

Puff redondo de um lugar com assento em espuma de poliuretano 
laminada, de 20 mm de espessura mínima, com densidade mínima 
D26. Base da espuma confeccionada em aglomerado de baixa 
pressão ou compensado multilaminado. Armação estrutural em 
madeira selecionada de eucalipto ou compensado e aglomerado de 
baixa pressão, fixadas através grampos galvanizados, com 
fechamentos laterais em papelão com gramatura de 770 g/m² ou 
derivado de madeira com posterior revestimento em espuma e tecido. 
Laterais revestidas com espuma de poliuretano laminada, de 10 mm 
de espessura, com densidade D18. Revestimento em tecido 100% 
poliéster, desenho crepe, com gramatura de 380 g/m ou em tecido 
90% lã e 10% poliamida, com gramatura de 540 g/m. Forro de 
acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação. 

 

Medidas conforme croqui abaixo: 
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ou 

    

GRUPO III – MÓVEIS DIVERSOS 

ITEM

 

DESCRIÇÃO QTE 
TOTAL 

01  

PLATAFORMA INDIVIDUAL MEDINDO 1400X700 MM COM PAINEL 
FRONTAL  

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 lateral para plataforma de trabalho com tampos simples. 
Estrutura com pernas e travessa superior de secção quadrada em aço 
tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 1,50 mm. Fixação de barras composto 
por chapa de aço SAE 1020 com 2,25mm de espessura em formato 
de “U” ou similar com qualidade igual/superior. Fixação ao tampo 
através de parafuso rosca auto cortante tipo chipboardcementado 5,0 
x 65 mm com alta resistência ao torque. Com tratamento anticorrosivo 
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por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. 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 ambos M6.  

Colar 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 e tampa em OS ou alumínio, 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. Nas cores branco, grafite, prata e preto.  

Régua para eletrificação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 
com 0,75mm de espessura, facilitando assim o acesso às tomadas. 
Apresenta pré-disposição para o encaixe de quatro tomadas de 
energia (2P+T) e quatro para fixação de rede de dados (RJ45) e/ou 
telefonia (RJ11). Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e 
acabamento em pintura epóxi. Fixação à gaveta de eletrificação 
através do sistema de encaixe, encaixe na parte inferior e parafusos 
na parte superior.  

Calha tipo leito para alojamento de cabos de eletrificação, lógica e 
telefonia, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,75mm de 
espessura, estruturada longitudinalmente através de dobras. Sistema 
de divisão de cabos através de uma canaleta interna em chapa de 
aço, formando três leitos. Furação para passagem dos cabos. Possui 
tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura 
epóxi.  

Sistema de fixação através de alças que permitem basculamento 
facilitando possíveis manutenções. Sistema fixados nas barras de 
união da mesa através de parafusos do tipoautoatarrachante.  

Fechamento lateral para calhas, confeccionadas em chapa de aço 
SAE 1020 com 0,75mm de espessura. Com tratamento anticorrosivo 
por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixados através de 
parafusos M6.  

Painel constituído em madeira aglomerada com resina fenólica com 
partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de 
níveis de emissão de formaldeído, nas cores branco, cinza matrix, 
grafite e preto com espessura de 9mm ou 18mm, e revestido com 



  
laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, 
encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície 
visível texturizada com espessura de 1 mm na cor do melamínico. 
Conjunto ferragem com duas chapas aço SAE1020 conformadas em 
formato “L” zincadas, com furos para fixação no painel e furos oblongo 
para fixação na estrutura lateral, proporcionando assim a união entre 
painel e estrutura. Possui capa de acabamento do “L” injetada em 
polipropileno nas cores branco, cinza, grafite e preto preto ou similar 
com qualidade igual/superior. Acompanham quatro parafusos auto 
brocante 4,2 x 16 cabeça panela philips zincado branco e oito 
parafusos auto atarrachante 4,2 x 9,5 cabeça panela philips zincado 
branco.  

Observações:  

As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 
10%. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Documentação técnica:  

Apresentar certificado de conformidade conforme ABNT NBR 13966, 
versão mais atualizado, por empresa certificadora acreditada pelo 
INMETRO. Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou outra 
certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando que o fabricante 
tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas 
certificado conforme a PE-289. Catálogo técnico de cada produto 
cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos 
com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens 
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será 
de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os 
seguintes fatores: conformidade com as especificações, 
características técnicas e certificados de conformidade apresentados, 
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e 
funcionalidade. Laudo da NR17 emitido por profissional competente, 
junto de seu credenciamento ao seu conselho de classe.  

02  

PLATAFORMA DE 02 POSTOS1200X1400X740 MM   

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 
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parafusos rosca auto cortante para madeira.  

Estrutura lateral para tampos de trabalho duplos de plataforma de 
trabalho. Estrutura com pernas e travessa superior de secção 
quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 1,50 mm. Fixação de 
barras composto por chapa de aço SAE 1020 com 2,25mm de 
espessura em formato de “U” ou similar com qualidade igual/superior. 
Fixação ao tampo através de parafuso rosca auto cortante tipo 
chipboardcementado 5,0 x 65 mm com alta resistência ao torque. 
Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em 
pintura epóxi. 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. Altura 715 
mm e largura de 1380 mm.  

Estrutura central. Pernas e travessa superior de secção quadrada em 
aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 1,50 mm. Fixação de barras 
composto por chapa de aço SAE 1020 com 2,25mm de espessura em 
formato de “U” ou similar com qualidade igual/superior. Fixação ao 
tampo através de parafuso rosca auto cortante tipo 
chipboardcementado 5,0 x 65 mm com alta resistência ao torque. 
Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em 
pintura epóxi. 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.   

Estrutura lateral para plataforma de trabalho com tampos simples. 
Estrutura com pernas e travessa superior de secção quadrada em aço 
tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 1,50 mm. Fixação de barras composto 
por chapa de aço SAE 1020 com 2,25mm de espessura em formato 
de “U” ou similar com qualidade igual ou superior. Fixação ao tampo 
através de parafuso rosca auto cortante tipo chipboardcementado 5,0 
x 65 mm com alta resistência ao torque. Com tratamento anticorrosivo 
por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. 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.   

Estrutura central. Pernas e travessa superior de secção quadrada em 
aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 1,50 mm. Fixação de barras 
composto por chapa de aço SAE 1020 com 2,25mm de espessura em 
formato de “U” ou similar com qualidade igual ou superior. Fixação ao 
tampo através de parafuso rosca auto cortante tipo 
chipboardcementado 5,0 x 65 mm com alta resistência ao torque. 
Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em 
pintura epóxi. 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 ou 50 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 ambos M6.  

Colar 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 e tampa em ou alumínio, 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. Nas cores branco, grafite, prata e preto.  

Régua para eletrificação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 
com 0,75mm de espessura, facilitando assim o acesso às tomadas. 
Apresenta pré-disposição para o encaixe de quatro tomadas de 
energia (2P+T) e quatro para fixação de rede de dados (RJ45) e/ou 
telefonia (RJ11). Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e 
acabamento em pintura epóxi. Fixação à gaveta de eletrificação 
através do sistema de encaixe, encaixe na parte inferior e parafusos 
na parte superior.  

Calha tipo leito para alojamento de cabos de eletrificação, lógica e 
telefonia, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,75mm de 
espessura, estruturada longitudinalmente através de dobras. Sistema 
de divisão de cabos através de uma canaleta interna em chapa de 
aço, formando três leitos. Furação para passagem dos cabos. Possui 
tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura 
epóxi.  

Sistema de fixação através de alças que permitem basculamento 
facilitando possíveis manutenções. Sistema fixados nas barras de 
união da mesa através de parafusos do tipoautoatarrachante.  

Fechamento lateral para calhas, confeccionadas em chapa de aço 
SAE 1020 com 0,75mm de espessura. Com tratamento anticorrosivo 
por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixados através de 
parafusos M6.  

Observações:  

As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 
10%. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  



  
Documentação técnica:  

Apresentar certificado de conformidade conforme ABNT NBR 13966, 
versão mais atualizado, por empresa certificadora acreditada pelo 
INMETRO. Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou outra 
certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando que o fabricante 
tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas 
certificado conforme a PE-289. Catálogo técnico de cada produto 
cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos 
com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens 
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será 
de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os 
seguintes fatores: conformidade com as especificações, 
características técnicas e certificados de conformidade apresentados, 
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e 
funcionalidade. Laudo da NR17 emitido por profissional competente, 
junto de seu credenciamento ao seu conselho de classe.  
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PLATAFORMA DE 04 POSTOS 2400X1400X740 MM  

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 lateral para tampos de trabalho duplos de plataforma de 
trabalho. Estrutura com pernas e travessa superior de secção 
quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 1,50 mm. Fixação de 
barras composto por chapa de aço SAE 1020 com 2,25mm de 
espessura em formato de “U” ou similar com qualidade igual/superior. 
Fixação ao tampo através de parafuso rosca auto cortante tipo 
chipboardcementado 5,0 x 65 mm com alta resistência ao torque. 
Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em 
pintura epóxi. 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. Altura 715 
mm e largura de 1380 mm.  

Estrutura central. Pernas e travessa superior de secção quadrada em 
aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 1,50 mm. Fixação de barras 
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composto por chapa de aço SAE 1020 com 2,25mm de espessura em 
formato de “U” ou similar com qualidade igual/superior. Fixação ao 
tampo através de parafuso rosca auto cortante tipo 
chipboardcementado 5,0 x 65 mm com alta resistência ao torque. 
Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em 
pintura epóxi. 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.   

Estrutura lateral para plataforma de trabalho com tampos simples. 
Estrutura com pernas e travessa superior de secção quadrada em aço 
tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 1,50 mm. Fixação de barras composto 
por chapa de aço SAE 1020 com 2,25mm de espessura em formato 
de “U” ou similar com qualidade igual/superior. Fixação ao tampo 
através de parafuso rosca auto cortante tipo chipboardcementado 5,0 
x 65 mm com alta resistência ao torque. Com tratamento anticorrosivo 
por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. 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.   

Estrutura central. Pernas e travessa superior de secção quadrada em 
aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 1,50 mm. Fixação de barras 
composto por chapa de aço SAE 1020 com 2,25mm de espessura em 
formato de “U” ou similar com qualidade igual/superior. Fixação ao 
tampo através de parafuso rosca auto cortante tipo 
chipboardcementado 5,0 x 65 mm com alta resistência ao torque. 
Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em 
pintura epóxi. 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. Altura 715 
mm e 580 mm de largura.  

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 ambos M6.  

Colar 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 e tampa em OS ou alumínio, 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. Nas cores branco, grafite, prata e preto.  



  
Régua para eletrificação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 
com 0,75mm de espessura, facilitando assim o acesso às tomadas. 
Apresenta pré-disposição para o encaixe de quatro tomadas de 
energia (2P+T) e quatro para fixação de rede de dados (RJ45) e/ou 
telefonia (RJ11). Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e 
acabamento em pintura epóxi. Fixação à gaveta de eletrificação 
através do sistema de encaixe, encaixe na parte inferior e parafusos 
na parte superior.  

Calha tipo leito para alojamento de cabos de eletrificação, lógica e 
telefonia, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,75mm de 
espessura, estruturada longitudinalmente através de dobras. Sistema 
de divisão de cabos através de uma canaleta interna em chapa de 
aço, formando três leitos. Furação para passagem dos cabos. Possui 
tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura 
epóxi.  

Sistema de fixação através de alças que permitem basculamento 
facilitando possíveis manutenções. Sistema fixados nas barras de 
união da mesa através de parafusos do tipoautoatarrachante.  

Fechamento lateral para calhas, confeccionadas em chapa de aço 
SAE 1020 com 0,75mm de espessura. Com tratamento anticorrosivo 
por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixados através de 
parafusos M6.  

Observações:  

As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 
10%. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Documentação técnica:  

Apresentar certificado de conformidade conforme ABNT NBR 13966, 
versão mais atualizado, por empresa certificadora acreditada pelo 
INMETRO. Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou outra 
certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando que o fabricante 
tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas 
certificado conforme a PE-289. Catálogo técnico de cada produto 
cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos 
com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens 
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será 
de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os 
seguintes fatores: conformidade com as especificações, 
características técnicas e certificados de conformidade apresentados, 
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e 
funcionalidade. 
Laudo da NR17 emitido por profissional competente, junto de seu 



  
credenciamento ao seu conselho de classe.  

04  

PLATAFORMA DE 06 POSTOS 3600X1400X740 MM  

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 lateral para tampos de trabalho duplos de plataforma de 
trabalho. Estrutura com pernas e travessa superior de secção 
quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 1,50 mm. Fixação de 
barras composto por chapa de aço SAE 1020 com 2,25mm de 
espessura em formato de “U” ou similar com qualidade igual/superior. 
Fixação ao tampo através de parafuso rosca auto cortante tipo 
chipboardcementado 5,0 x 65 mm com alta resistência ao torque. 
Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em 
pintura epóxi. 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. Altura 715 
mm e largura de 1380 mm.  

Estrutura central. Pernas e travessa superior de secção quadrada em 
aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 1,50 mm. Fixação de barras 
composto por chapa de aço SAE 1020 com 2,25mm de espessura em 
formato de “U” ou similar com qualidade igual/superior. Fixação ao 
tampo através de parafuso rosca auto cortante tipo 
chipboardcementado 5,0 x 65 mm com alta resistência ao torque. 
Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em 
pintura epóxi. 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.   

Estrutura lateral para plataforma de trabalho com tampos simples. 
Estrutura com pernas e travessa superior de secção quadrada em aço 
tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 1,50 mm. Fixação de barras composto 
por chapa de aço SAE 1020 com 2,25mm de espessura em formato 
de “U” ou similar com qualidade igual/superior. Fixação ao tampo 
através de parafuso rosca auto cortante tipo chipboardcementado 5,0 
x 65 mm com alta resistência ao torque. Com tratamento anticorrosivo 
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por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. 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. Altura 715 mm e 680 mm de largura.  

Estrutura central. Pernas e travessa superior de secção quadrada em 
aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 1,50 mm. Fixação de barras 
composto por chapa de aço SAE 1020 com 2,25mm de espessura em 
formato de “U”. Fixação ao tampo através de parafuso rosca auto 
cortante tipo chipboardcementado 5,0 x 65 mm com alta resistência 
ao torque. Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e 
acabamento em pintura epóxi. 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 ou 50 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 ambos M6.  

Colar 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 e tampa em OS ou alumínio, 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. Nas cores branco, grafite, prata e preto.  

Régua para eletrificação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 
com 0,75mm de espessura, facilitando assim o acesso às tomadas. 
Apresenta pré-disposição para o encaixe de quatro tomadas de 
energia (2P+T) e quatro para fixação de rede de dados (RJ45) e/ou 
telefonia (RJ11). Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e 
acabamento em pintura epóxi. Fixação à gaveta de eletrificação 
através do sistema de encaixe, encaixe na parte inferior e parafusos 
na parte superior.  

Calha tipo leito para alojamento de cabos de eletrificação, lógica e 
telefonia, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,75mm de 
espessura, estruturada longitudinalmente através de dobras. Sistema 
de divisão de cabos através de uma canaleta interna em chapa de 
aço, formando três leitos. Furação para passagem dos cabos. Possui 
tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura 
epóxi.  

Sistema de fixação através de alças que permitem basculamento 



  
facilitando possíveis manutenções. Sistema fixados nas barras de 
união da mesa através de parafusos do tipoautoatarrachante.  

Fechamento lateral para calhas, confeccionadas em chapa de aço 
SAE 1020 com 0,75mm de espessura. Com tratamento anticorrosivo 
por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixados através de 
parafusos M6.  

Observações:  

As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 
10%. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Documentação técnica:  

Apresentar certificado de conformidade conforme ABNT NBR 13966, 
versão mais atualizado, por empresa certificadora acreditada pelo 
INMETRO. Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou outra 
certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando que o fabricante 
tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas 
certificado conforme a PE-289. Catálogo técnico de cada produto 
cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos 
com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens 
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será 
de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os 
seguintes fatores: conformidade com as especificações, 
características técnicas e certificados de conformidade apresentados, 
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e 
funcionalidade. Laudo da NR17 emitido por profissional competente, 
junto de seu credenciamento ao seu conselho de classe.  
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PLATAFORMA DE 08 POSTOS 4800X1400X740 MM  

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 lateral para tampos de trabalho duplos de plataforma de 
trabalho. Estrutura com pernas e travessa superior de secção 
quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 1,50 mm. Fixação de 
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barras composto por chapa de aço SAE 1020 com 2,25mm de 
espessura em formato de “U” ou similar com qualidade igual/superior. 
Fixação ao tampo através de parafuso rosca auto cortante tipo 
chipboardcementado 5,0 x 65 mm com alta resistência ao torque. 
Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em 
pintura epóxi. 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. Altura 715 
mm e largura de 1380 mm.  

Estrutura central. Pernas e travessa superior de secção quadrada em 
aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 1,50 mm. Fixação de barras 
composto por chapa de aço SAE 1020 com 2,25mm de espessura em 
formato de “U” ou similar com qualidade igual/superior. Fixação ao 
tampo através de parafuso rosca auto cortante tipo 
chipboardcementado 5,0 x 65 mm com alta resistência ao torque. 
Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em 
pintura epóxi. 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.   

Estrutura lateral para plataforma de trabalho com tampos simples. 
Estrutura com pernas e travessa superior de secção quadrada em aço 
tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 1,50 mm. Fixação de barras composto 
por chapa de aço SAE 1020 com 2,25mm de espessura em formato 
de “U” ou similar com qualidade igual/superior. Fixação ao tampo 
através de parafuso rosca auto cortante tipo chipboardcementado 5,0 
x 65 mm com alta resistência ao torque. Com tratamento anticorrosivo 
por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. 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.   

Estrutura central. Pernas e travessa superior de secção quadrada em 
aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 1,50 mm. Fixação de barras 
composto por chapa de aço SAE 1020 com 2,25mm de espessura em 
formato de “U” ou similar com qualidade igual/superior. Fixação ao 
tampo através de parafuso rosca auto cortante tipo 
chipboardcementado 5,0 x 65 mm com alta resistência ao torque. 
Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em 
pintura epóxi. 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 ou 50 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 ambos M6.  

Colar 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 e tampa em OS ou alumínio, 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. Nas cores branco, grafite, prata e preto.  

Régua para eletrificação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 
com 0,75mm de espessura, facilitando assim o acesso às tomadas. 
Apresenta pré-disposição para o encaixe de quatro tomadas de 
energia (2P+T) e quatro para fixação de rede de dados (RJ45) e/ou 
telefonia (RJ11). Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e 
acabamento em pintura epóxi. Fixação à gaveta de eletrificação 
através do sistema de encaixe, encaixe na parte inferior e parafusos 
na parte superior.  

Calha tipo leito para alojamento de cabos de eletrificação, lógica e 
telefonia, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,75mm de 
espessura, estruturada longitudinalmente através de dobras. Sistema 
de divisão de cabos através de uma canaleta interna em chapa de 
aço, formando três leitos. Furação para passagem dos cabos. Possui 
tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura 
epóxi.  

Sistema de fixação através de alças que permitem basculamento 
facilitando possíveis manutenções. Sistema fixados nas barras de 
união da mesa através de parafusos do tipoautoatarrachante.  

Fechamento lateral para calhas, confeccionadas em chapa de aço 
SAE 1020 com 0,75mm de espessura. Com tratamento anticorrosivo 
por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixados através de 
parafusos M6.  

Observações:  

As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 
10%. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Documentação técnica:  

Apresentar certificado de conformidade conforme ABNT NBR 13966, 
versão mais atualizado, por empresa certificadora acreditada pelo 
INMETRO. Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou outra 



  
certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando que o fabricante 
tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas 
certificado conforme a PE-289. Catálogo técnico de cada produto 
cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos 
com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens 
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será 
de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os 
seguintes fatores: conformidade com as especificações, 
características técnicas e certificados de conformidade apresentados, 
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e 
funcionalidade. Laudo da NR17 emitido por profissional competente, 
junto de seu credenciamento ao seu conselho de classe.  
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PLATAFORMA DE 10 POSTOS 6000X1400X740 MM  

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 lateral para tampos de trabalho duplos de plataforma de 
trabalho. Estrutura com pernas e travessa superior de secção 
quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 1,50 mm. Fixação de 
barras composto por chapa de aço SAE 1020 com 2,25mm de 
espessura em formato de “U” ou similar com qualidade igual/superior. 
Fixação ao tampo através de parafuso rosca auto cortante tipo 
chipboardcementado 5,0 x 65 mm com alta resistência ao torque. 
Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em 
pintura epóxi. 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.   

Estrutura central. Pernas e travessa superior de secção quadrada em 
aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 1,50 mm. Fixação de barras 
composto por chapa de aço SAE 1020 com 2,25mm de espessura em 
formato de “U” ou similar com qualidade igual/superior. Fixação ao 
tampo através de parafuso rosca auto cortante tipo 
chipboardcementado 5,0 x 65 mm com alta resistência ao torque. 
Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em 
pintura epóxi. Ponteiras de acabamento na extremidade inferior do 
tubo, em contato com o piso, injetadas em material termoplástico com 
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boa resistência mecânica a impactos, sapatas de nivelamento do piso 
com rosca métrica M6 e corpo injetado em polipropileno.   

Estrutura lateral para plataforma de trabalho com tampos simples. 
Estrutura com pernas e travessa superior de secção quadrada em aço 
tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 1,50 mm. Fixação de barras composto 
por chapa de aço SAE 1020 com 2,25mm de espessura em formato 
de “U” ou similar com qualidade igual/superior. Fixação ao tampo 
através de parafuso rosca auto cortante tipo chipboardcementado 5,0 
x 65 mm com alta resistência ao torque. Com tratamento anticorrosivo 
por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. 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.   

Estrutura central. Pernas e travessa superior de secção quadrada em 
aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 1,50 mm. Fixação de barras 
composto por chapa de aço SAE 1020 com 2,25mm de espessura em 
formato de “U” ou similar com qualidade igual/superior. Fixação ao 
tampo através de parafuso rosca auto cortante tipo 
chipboardcementado 5,0 x 65 mm com alta resistência ao torque. 
Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em 
pintura epóxi. 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 ou 50 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 ambos M6.  

Colar 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 e tampa em OS ou alumínio, 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. Nas cores branco, grafite, prata e preto.  

Régua para eletrificação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 
com 0,75mm de espessura, facilitando assim o acesso às tomadas. 
Apresenta pré-disposição para o encaixe de quatro tomadas de 
energia (2P+T) e quatro para fixação de rede de dados (RJ45) e/ou 
telefonia (RJ11). Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e 
acabamento em pintura epóxi. Fixação à gaveta de eletrificação 
através do sistema de encaixe, encaixe na parte inferior e parafusos 
na parte superior. 



   
Calha tipo leito para alojamento de cabos de eletrificação, lógica e 
telefonia, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,75mm de 
espessura, estruturada longitudinalmente através de dobras. Sistema 
de divisão de cabos através de uma canaleta interna em chapa de 
aço, formando três leitos. Furação para passagem dos cabos. Possui 
tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura 
epóxi.  

Sistema de fixação através de alças que permitem basculamento 
facilitando possíveis manutenções. Sistema fixados nas barras de 
união da mesa através de parafusos do tipoautoatarrachante.  

Fechamento lateral para calhas, confeccionadas em chapa de aço 
SAE 1020 com 0,75mm de espessura. Com tratamento anticorrosivo 
por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixados através de 
parafusos M6.  

Observações:  

As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 
10%. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Documentação técnica:  

Apresentar certificado de conformidade conforme ABNT NBR 13966, 
versão mais atualizado, por empresa certificadora acreditada pelo 
INMETRO. Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou outra 
certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando que o fabricante 
tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas 
certificado conforme a PE-289. Catálogo técnico de cada produto 
cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos 
com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens 
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será 
de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os 
seguintes fatores: conformidade com as especificações, 
características técnicas e certificados de conformidade apresentados, 
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e 
funcionalidade. Laudo da NR17 emitido por profissional competente, 
junto de seu credenciamento ao seu conselho de classe.  

07  

PLATAFORMA DE 12 POSTOS 7200X1400X740 MM  

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 
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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 lateral para tampos de trabalho duplos de plataforma de 
trabalho. Estrutura com pernas e travessa superior de secção 
quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 1,50 mm. Fixação de 
barras composto por chapa de aço SAE 1020 com 2,25mm de 
espessura em formato de “U” ou similar com qualidade igual/superior. 
Fixação ao tampo através de parafuso rosca auto cortante tipo 
chipboardcementado 5,0 x 65 mm com alta resistência ao torque. 
Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em 
pintura epóxi. 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.   

Estrutura central. Pernas e travessa superior de secção quadrada em 
aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 1,50 mm. Fixação de barras 
composto por chapa de aço SAE 1020 com 2,25mm de espessura em 
formato de “U” ou similar com qualidade igual/superior. Fixação ao 
tampo através de parafuso rosca auto cortante tipo 
chipboardcementado 5,0 x 65 mm com alta resistência ao torque. 
Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em 
pintura epóxi. 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.   

Estrutura lateral para plataforma de trabalho com tampos simples. 
Estrutura com pernas e travessa superior de secção quadrada em aço 
tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 1,50 mm. Fixação de barras composto 
por chapa de aço SAE 1020 com 2,25mm de espessura em formato 
de “U” ou similar com qualidade igual/superior. Fixação ao tampo 
através de parafuso rosca auto cortante tipo chipboardcementado 5,0 
x 65 mm com alta resistência ao torque. Com tratamento anticorrosivo 
por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. 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.   

Estrutura central. Pernas e travessa superior de secção quadrada em 
aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 1,50 mm. Fixação de barras 
composto por chapa de aço SAE 1020 com 2,25mm de espessura em 
formato de “U” ou similar com qualidade igual/superior. Fixação ao 



  
tampo através de parafuso rosca auto cortante tipo 
chipboardcementado 5,0 x 65 mm com alta resistência ao torque. 
Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em 
pintura epóxi. 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. Altura 715 
mm e 580 mm de largura.  

Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção 
retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 ou 50  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 ambos M6.  

Colar 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 e tampa em OS ou alumínio, 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. Nas cores branco, grafite, prata e preto.  

Régua para eletrificação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 
com 0,75mm de espessura, facilitando assim o acesso às tomadas. 
Apresenta pré-disposição para o encaixe de quatro tomadas de 
energia (2P+T) e quatro para fixação de rede de dados (RJ45) e/ou 
telefonia (RJ11). Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e 
acabamento em pintura epóxi. Fixação à gaveta de eletrificação 
através do sistema de encaixe, encaixe na parte inferior e parafusos 
na parte superior.  

Calha tipo leito para alojamento de cabos de eletrificação, lógica e 
telefonia, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,75mm de 
espessura, estruturada longitudinalmente através de dobras. Sistema 
de divisão de cabos através de uma canaleta interna em chapa de 
aço, formando três leitos. Furação para passagem dos cabos. Possui 
tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura 
epóxi.  

Sistema de fixação através de alças que permitem basculamento 
facilitando possíveis manutenções. Sistema fixados nas barras de 
união da mesa através de parafusos do tipoautoatarrachante.  

Fechamento lateral para calhas, confeccionadas em chapa de aço 
SAE 1020 com 0,75mm de espessura. Com tratamento anticorrosivo 
por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixados através de 
parafusos M6.  

Observações: 



   
As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 
10%. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Documentação técnica:  

Apresentar certificado de conformidade conforme ABNT NBR 13966, 
versão mais atualizado, por empresa certificadora acreditada pelo 
INMETRO. Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou outra 
certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando que o fabricante 
tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas 
certificado conforme a PE-289. Catálogo técnico de cada produto 
cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos 
com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens 
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será 
de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os 
seguintes fatores: conformidade com as especificações, 
características técnicas e certificados de conformidade apresentados, 
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e 
funcionalidade. Laudo da NR17 emitido por profissional competente, 
junto de seu credenciamento ao seu conselho de classe.   

08  

MESA RETANGULAR 1400X600X740 MM  

Tampo inteiriço em formato de retangular, estação de trabalho em 
madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper, partículas 
de granulometria fina, espessura de 25 mm. Revestimento laminado 
melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas retas 
encabeçadas com fita de borda de PVC de 2mm na parte frontal e 
bordas nas laterais com fita de borda de PVC de 2 mm na mesma cor 
do laminado. Fixação à estrutura através de parafusos auto-
atarraxantes e guia para passagem de cabos com tampa removível, 
injetado em polietileno. A quina do tampo deverá ter um formato 
ergonômico a fim de que o usuário entre com a cadeira.   

Estrutura lateral metálica com tratamento anticorrosivo por 
fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Coluna central em chapa 
de aço SAE 1020 com 353x660x1,2mm estampado com design 
diferenciado, com passagem de cabos na parte externa da coluna, em 
formato oblongo 24x80mm com acabamento e tampa injetados em 
ABS, tampa de acabamento interna para passagem de fiação em 
chapa de aço SAE 1020 com 620x111,8x0,6mm, travessa superior em 
chapa de aço SAE 1020 125x510x1,9mm, travessa inferior 
confeccionada em chapa de aço SAE 1020 125x610x1,9mm 
conformado com raio médio de 3750mm, dotado de passagens de 
cabos na região da coluna, com formato oblongo 24x80mm e 
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acabamento injetado em ABS ou similar com qualidade igual/superior. 
Sapatas reguláveis em formato redondo com rosca M8 injetadas em 
polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão.   

Estrutura fixada ao tampo através de parafuso cementado5 x 40 mm 
com alta resistência ao torque. Fixação de painéis frontais através de 
parafuso de zamak para minifix com rosca.   

Painel frontal em madeira aglomerada, resina fenólica do tipo 
okasuper ou de melhor qualidade, partículas de granulometria fina, 
espessura de 18 mm. Revestimento laminado melamínico de baixa 
pressão em ambas as faces na cor cinza matrix, encabeçada na parte 
inferior com fita de borda 0,4 mm da cor do melamínico, fixado à 
estrutura através de parafuso de zamak para minifix com rosca, e 
tambor minifix de zamak ou de melhor qualidade altamente resistente 
ao torque e força.   

Observações:  

As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 
10%. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Documentação técnica:  

Apresentar certificado de conformidade conforme ABNT NBR 13966, 
versão mais atualizado, por empresa certificadora acreditada pelo 
INMETRO. Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou outra 
certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando que o fabricante 
tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas 
certificado conforme a PE-289. Catálogo técnico de cada produto 
cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos 
com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens 
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será 
de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os 
seguintes fatores: conformidade com as especificações, 
características técnicas e certificados de conformidade apresentados, 
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e 
funcionalidade. Laudo da NR17 emitido por profissional competente, 
junto de seu credenciamento ao seu conselho de classe.  

09  

MESA RETANGULAR 1400X900X740 MM  

Tampo inteiriço em formato de retangular, estação de trabalho em 
madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper, partículas 
de granulometria fina, espessura de 25 mm. Revestimento laminado 
melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas retas 
encabeçadas com fita de borda de PVC de 2mm na parte frontal e 
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bordas nas laterais com fita de borda de PVC de 2 mm na mesma cor 
do laminado. Fixação à estrutura através de parafusos auto-
atarraxantes e guia para passagem de cabos com tampa removível, 
injetado em polietileno. A quina do tampo deverá ter um formato 
ergonômico a fim de que o usuário entre com a cadeira.   

Estrutura lateral metálica com tratamento anticorrosivo por 
fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Coluna central em chapa 
de aço SAE 1020 com 353x660x1,2mm estampado com design 
diferenciado, com passagem de cabos na parte externa da coluna, em 
formato oblongo 24x80mm com acabamento e tampa injetados em 
ABS ou similar com qualidade igual/superior, tampa de acabamento 
interna para passagem de fiação em chapa de aço SAE 1020 com 
620x111,8x0,6mm, travessa superior em chapa de aço SAE 1020 
125x510x1,9mm, travessa inferior confeccionada em chapa de aço 
SAE 1020 125x610x1,9mm conformado com raio médio de 3750mm, 
dotado de passagens de cabos na região da coluna, com formato 
oblongo 24x80mm e acabamento injetado em ABS. Sapatas 
reguláveis em formato redondo com rosca M8 injetadas em polietileno 
copolímero de alta resistência a impactos e abrasão.   

Estrutura fixada ao tampo através de parafuso cementado5 x 40 mm 
com alta resistência ao torque. Fixação de painéis frontais através de 
parafuso de zamak para minifix com rosca.   

Painel frontal em madeira aglomerada, resina fenólica do tipo 
okasuper ou de melhor qualidade, partículas de granulometria fina, 
espessura de 18 mm. Revestimento laminado melamínico de baixa 
pressão em ambas as faces na cor cinza matrix, encabeçada na parte 
inferior com fita de borda 0,4 mm da cor do melamínico, fixado à 
estrutura através de parafuso de zamak para minifix com rosca, e 
tambor minifix de zamak ou de melhor qualidade altamente resistente 
ao torque e força.   

Observações:  

As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 
10%. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Documentação técnica:  

Apresentar certificado de conformidade conforme ABNT NBR 13966, 
versão mais atualizado, por empresa certificadora acreditada pelo 
INMETRO. Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou outra 
certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando que o fabricante 
tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas 
certificado conforme a PE-289. Catálogo técnico de cada produto 
cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos 



  
com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens 
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será 
de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os 
seguintes fatores: conformidade com as especificações, 
características técnicas e certificados de conformidade apresentados, 
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e 
funcionalidade. Laudo da NR17 emitido por profissional competente, 
junto de seu credenciamento ao seu conselho de classe.  

10  

DIVISÓRIA ATENDIMENTO COM FACES EM MELAMÍNICO 
1400X100X1000 MM  

Armação constituída de estrutura em alumínio extrudado, com 
espessura de 10 cm, alta resistência a impactos e alta durabilidade à 
corrosão, através de banhos desengraxantes e pintura epóxi na cor a 
definir. Não será aceito o uso de soldas ou arrebites para armação do 
quadro estrutural nem uso de cremalheiras para mão francesa para 
fixação dos tampos.   

Painel dotado de orifícios, para passagem de fiação interna, tanto na 
horizontal como na vertical. A armação recebe faces que são fixadas 
através de encaixes rápidos que fazem parte da própria face. A parte 
superior poderá receber a tampa de armação e ponteiras plásticas 
injetadas em polietileno da mesma cor do painel. Na parte inferior da 
estrutura, rodapé metálico em alumínio extrudado com passagem 
interna de fiação, e na parte superior, acima do nível do plano de 
trabalho, face basculante contendo a linha de tomadas independente 
do painel na altura da superfície de trabalho com três tomadas 
elétricas e duas para dados e voz. Possibilidade de sobreposição 
vertical dos painéis para atender a dinâmica de layout, permitindo 
variação da altura dos mesmos, sem substituição de peças nem 
desmontagem da estação de trabalho. Sapatas de apoio no piso 
injetadas em polietileno, com regulagem de altura através de parafuso 
em aço com rosca ou de melhor qualidade.   

Tampa da armação em formato curvo, fabricada em alumínio, de alta 
resistência a impactos e alta durabilidade à corrosão, fixada à 
armação através de engates rápidos que fazem parte da própria 
tampa. O encaixe da tampa da armação deve ser feito no próprio 
painel não sendo aceito o uso de peças aparafusadas ou adaptadas. 
O encaixes deve ser firme e ser realizado por toda a largura do painel 
para ter sustentação e resistência para as mudanças de layout.  

Faces constituídas em aglomerado melamínico de baixa pressão, 
atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, 
com alta resistência a impactos e a impermeabilidade, de espessura 
9mm, encabeçadas com fita de borda PVC com espessura 0,5mm de 
alta resistência a impactos, nos quatro lados. Fixação à armação é 
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feita através de engates rápidos, confeccionados em chapa de aço 
com dimensões de 40 x70 x 0,9mm.   

Os painéis deverão permitir a possibilidade de empilhamento dos 
mesmos possibilitando o aumento das alturas dos painéis sem que 
seja necessária a substituição dos painéis existentes.   

A união entre painéis deverá ocorrer sem o uso de parafusos, através 
de peças independentes de encaixes tipo borboleta.   

Observações:  

As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 
10%. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Documentação técnica:  

Apresentar certificado de conformidade conforme ABNT NBR 13964, 
versão mais atualizado, por empresa certificadora acreditada pelo 
INMETRO. Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou outra 
certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando que o fabricante 
tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas 
certificado conforme a PE-289. Catálogo técnico de cada produto 
cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos 
com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens 
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será 
de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os 
seguintes fatores: conformidade com as especificações, 
características técnicas e certificados de conformidade apresentados, 
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e 
funcionalidade.Laudo da NR17 emitido por profissional competente, 
junto de seu credenciamento ao seu conselho de classe.  

11  

EMPILHAMENTO DIVISÓRIA ATENDIMENTO 1400X100X400 MM  

Armação constituída de estrutura em alumínio extrudado ou aço e 7 
ou 10cm e 10cm de espessura, devendo apresentar alta resistência a 
impactos e alta durabilidade à corrosão.   

Painel dotado de orifícios para passagem de fiação interna, tanto na 
horizontal como na vertical. Fixação das partes que compõe a 
estrutura com parafusos auto-atarraxante 4,2x13mm, cabeça chata 
philips com tratamento em zincagem branca ou similar com qualidade 
igual/superior. A armação recebe faces que são fixadas através de 
encaixes rápidos que fazem parte da própria face. Na parte superior 
pode receber a tampa de armação e ponteiras plásticas injetadas em 
polietileno da mesma cor do painel ou similar com qualidade 
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igual/superior. Na parte inferior da estrutura chapas de aço para 
fixação sobre painéis fixos dando a possibilidade de variar a altura das 
armações até o teto.   

Face única em vidro liso, envolto por duas molduras construídas em 
alumínio e presas através de parafuso auto-atarraxante 4,2x19mm 
philips com tratamento de zincagem na cor branca ou similar com 
qualidade igual/superior.   

Observações:  

As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 
10%. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Documentação técnica:  

Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente 
constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, 
comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de 
fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a 
avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: 
conformidade com as especificações, características técnicas e 
certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, 
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade.  

12  

BALCÃO DE RECEPÇÃO SIMPLES  

Balcão de atendimento dimensões H 1010 x L 3000 x P 900 composto 
por armações, faces e tampos.  

A face frontal do balcão deverá ter 1010 mm de altura até a metade 
de seu comprimento, a outra metade deverá ter 740 mm de modo a 
ter acessibilidade a deficientes.  

Tampo de atendimento em chapa de madeira aglomerada MDP 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 na cor branca, bordas retas encabeçadas com fita em 
poliestireno de superfície visível texturizada ou lisa, medindo 
2000x300 com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio 
ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966.  

Faces em chapa de madeira aglomerada MDP com resina fenólica e 
partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de 
níveis de emissão de formaldeído, com alta resistência a impactos e a 
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impermeabilidade, de espessura 9 mm, encabeçadas com fita de 
borda poliestireno com espessura 0,5mm de alta resistência a 
impactos, nos quatro lados.  

Armação constituída de estrutura em alumínio extrusado ou aço com 
liga 6063-T5 e 70 a100mm de espessura, apresenta alta resistência a 
impactos e alta durabilidade à corrosão. A mesma recebe tratamento 
em banhos desengraxantes e pintura epóxi. Painel dotado de orifícios, 
para passagem de fiação interna, tanto na horizontal como na vertical. 
Fixação das partes que compõe a estrutura com parafusos auto 
atarraxante 4,2x13 mm, cabeça chata Philips com tratamento em 
zincagem branca.  

A armação recebe faces que são fixadas através de encaixes rápidos 
que fazem parte da própria face face ou similar com qualidade 
igual/superior. Na parte superior recebe a tampa de armação e 
ponteiras plásticas injetadas em polietileno da mesma cor do painel ou 
similar com qualidade igual/superior. Na parte inferior da estrutura 
rodapé em alumínio extrusado ou aço com liga 6063-T5 com 
passagem interna de fiação. Sapatas de apoio no piso injetadas em 
polietileno com regulagem de altura através de parafuso em aço, com 
rosca milimétrica de diâmetro M10.  

Tampo de trabalho reto em madeira aglomerada com resina fenólica e 
partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de 
níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 25mm, 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, com espessura de 2,0mm na mesma 
cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo 
com NBR13966. Suporte para apoio e fixação de tampos de trabalho 
acoplados aos painéis divisórios, confeccionado em chapa de aço 
SAE estampado, com 1,5 mm de espessura, recebendo tratamento 
anticorrosivo por fosfatização, Conector de tinta epóxi através do 
processo de revestimento baseado na aplicação eletrostática, de alta 
resistência química a manchamento, a abrasão e impactos, com 
secagem em estufa à 250ºC.  

Fixado ao painel através de sistema de encaixe, possibilitado por 
dobras estampadas no suporte metálico ou similar com qualidade 
igual/superior.  

Estrutura central para suporte dos tampos metálica com tratamento 
anticorrosivo por fosfatização e Conector em pintura epóxi e resistente 
a teste de névoa salina, com coluna central e travessa superior em 
tubo retangular SAE com 30 x 50 x 1,06mm de espessura, com 
ponteiras de Conector injetadas em polipropileno e sapata regulável 
para nivelamento do tampo, com rosca M10 e injetadas em polietileno 
copolímero de alta resistência a impactos e abrasão metálico ou 



  
similar com qualidade igual/superior.

 
Estrutura fixada ao tampo 

através de parafuso tipo auto cortante para madeira com alta 
resistência ao torque  

Observações:  

As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 
10%. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Documentação técnica:  

Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente 
constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, 
comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de 
fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a 
avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: 
conformidade com as especificações, características técnicas e 
certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, 
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade.  

13  

BALCÃO DE RECEPÇÃO DUPLO COM ACESSIBILIDADE  

Balcão de atendimento dimensões H 1010 / 740 x L 3000 x P 900 
composto por armações, faces e tampos.  

A face frontal do balcão deverá ter 1010 mm de altura até a metade 
de seu comprimento, a outra metade deverá ter 740 mm de modo a 
ter acessibilidade a deficientes.  

Tampo de atendimento em chapa de madeira aglomerada MDP 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 na cor branca, bordas retas encabeçadas com fita em 
poliestireno de superfície visível texturizada ou lisa, medindo 
2000x300 com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio 
ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966.  

Faces em chapa de madeira aglomerada MDP com resina fenólica e 
partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de 
níveis de emissão de formaldeído, com alta resistência a impactos e a 
impermeabilidade, de espessura 9 mm, encabeçadas com fita de 
borda poliestireno com espessura 0,5mm de alta resistência a 
impactos, nos quatro lados.  

Armação constituída de estrutura em alumínio extrusado ou aço com 
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liga 6063-T5 e 70 a 100mm de espessura, apresenta alta resistência a 
impactos e alta durabilidade à corrosão. A mesma recebe tratamento 
em banhos desengraxantes e pintura epóxi. Painel dotado de orifícios, 
para passagem de fiação interna, tanto na horizontal como na vertical. 
Fixação das partes que compõe a estrutura com parafusos auto 
atarraxante 4,2x13 mm, cabeça chata Philips com tratamento em 
zincagem branca.  

A armação recebe faces que são fixadas através de encaixes rápidos 
que fazem parte da própria face ou similar com qualidade 
igual/superior. Na parte superior recebe a tampa de armação e 
ponteiras plásticas injetadas em polietileno da mesma cor do painel ou 
similar com qualidade igual/superior. Na parte inferior da estrutura 
rodapé em alumínio extrusado ou aço com liga 6063-T5 com 
passagem interna de fiação. Sapatas de apoio no piso injetadas em 
polietileno com regulagem de altura através de parafuso em aço, com 
rosca milimétrica de diâmetro M10.  

Tampo de trabalho reto em madeira aglomerada com resina fenólica e 
partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de 
níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 25mm, 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, com espessura de 2,0mm na mesma 
cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo 
com NBR13966. Suporte para apoio e fixação de tampos de trabalho 
acoplados aos painéis divisórios, confeccionado em chapa de aço 
SAE estampado, com 1,5 mm de espessura, recebendo tratamento 
anticorrosivo por fosfatização, Conector de tinta epóxi através do 
processo de revestimento baseado na aplicação eletrostática, de alta 
resistência química a manchamento, a abrasão e impactos, com 
secagem em estufa à 250ºC.  

Fixado ao painel através de sistema de encaixe, possibilitado por 
dobras estampadas no suporte metálico ou similar com qualidade 
igual/superior.  

Estrutura central para suporte dos tampos metálica com tratamento 
anticorrosivo por fosfatização e Conector em pintura epóxi e resistente 
a teste de névoa salina, com coluna central e travessa superior em 
tubo retangular SAE com 30 x 50 x 1,06mm de espessura, com 
ponteiras de Conector injetadas em polipropileno e sapata regulável 
para nivelamento do tampo, com rosca M10 e injetadas em polietileno 
copolímero de alta resistência a impactos e abrasão ou similar com 
qualidade igual/superior. Estrutura fixada ao tampo através de 
parafuso tipo auto cortante para madeira com alta resistência ao 
torque  

Observações: 



   
As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 
10%. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Documentação técnica:  

Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente 
constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, 
comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de 
fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a 
avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: 
conformidade com as especificações, características técnicas e 
certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, 
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade.  

14  

ARMÁRIO MÉDIO 800X500X1000 MM  

Corpo do armário em madeira aglomerada com resina fenólica e 
partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de 
níveis de emissão de formaldeído, de 18mm de espessura e fundo em 
15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em 
ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de 
poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 
mm com alta resistência a impactos. Tampo no mesmo material, 
porém com 25 mm de espessura, fita em poliestireno de superfície 
visível texturizada de espessura 2,0 mm de espessura e cor a definir.   

Portas em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de 
granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de 
emissão de formaldeído, de 18mm de espessura, revestido com 
laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente 
a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível 
texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resistência a 
impactos. Dobradiça do tipo caneco diâmetro 35 mm para portas de 
armários, confeccionada em aço de alta resistência, automática, com 
tecnologia Silent System, que permite fechamento suave da porta 
através de um sistema com micro pistão hidráulico, com amortecedor 
integrado à dobradiça, impedindo as tradicionais pancadas da porta 
ao fechar ou similar com qualidade igual/superior. Sistema de 
montagem com calço tipo click, evitando o uso de parafusos.   

Regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de 
abertura de 105° para portas com recobrimento total, com 
amortecimento e sistema de alojamento interno na madeira para um 
melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do 
mesmo, com acabamento niquelado ou similar com qualidade 
igual/superior. Possibilita o uso em portas com espessuras entre 14 e 
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21 mm.  

Apresenta cobertura de acabamento encaixada para corpo e caneco, 
evitando o acúmulo de poeira e garantindo maior vida útil aos 
componentes.   

Fixação ao móvel através de parafusos do tipo chipboard. Sistema de 
travamento das portas com batente interno na porta esquerda, fixado 
através de parafusos rosca autocortante tipo chipboard para madeira, 
com fechadura frontal e chave para porta direita com alma interna em 
aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de 
proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para 
adaptar -se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques 
acidentais ao usuário ou similar com qualidade igual/superior. • 
Sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato 
retangular com raios ergonômicos na cor prata ou puxadores tipo alça 
em alumino/zamak ou similar com qualidade igual/superior.   

Duas prateleiras, confeccionada em madeira aglomerada com resina 
fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas 
vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18mm de 
espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em 
ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de 
poliestireno em todos os lados, superfície visível texturizada com 
espessura de 0,5 mm com alta resistência a impactos. Regulagem de 
altura das prateleiras através de furos e pinos fixados às laterais 
internas do armário, eqüidistantes 96 mm entre si ou similar com 
qualidade igual/superior. • Sapatas reguláveis em forma octogonal 
com rosca M6 e injetadas em polipropileno de alta resistência a 
impacto e abrasão ou similar com qualidade igual/superior.  

Observações:  

As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 
10%. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Documentação técnica:  

Apresentar certificado de conformidade conforme ABNT NBR 13961, 
versão mais atualizado, por empresa certificadora acreditada pelo 
INMETRO. Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou outra 
certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando que o fabricante 
tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas 
certificado conforme a PE-289. Catálogo técnico de cada produto 
cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos 
com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens 
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será 
de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os 



  
seguintes fatores: conformidade com as especificações, 
características técnicas e certificados de conformidade apresentados, 
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e 
funcionalidade. Laudo da NR17 emitido por profissional competente, 
junto de seu credenciamento ao seu conselho de classe.  

15  

DIVISOR FRONTAL PARA PLATAFORMA 1200X270 MM  

Divisor frontal utilizado em estações e plataformas de trabalho, 
produzido em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de 
granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de 
emissão de formaldeído, com espessura de 9 a 25mm, 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 ou lisa, com espessura de 1,0 mm na 
mesma cor do melamínico.   

Suporte para divisores frontais e laterais injetados em Zamac com 
tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura 
epóxi, nas cores branca, cinza ou preta ou similar com qualidade 
igual/superior. Composto por duas partes, uma interna com dois (02) 
furos passante de diâmetro 6,6mm, e outra externa com rosca M6, 
juntas tem dimensões de 60x50x30mm ou similar com qualidade 
igual/superior. Ambas possuem uma borracha de 37 x 45 x 1,5 mm de 
espessura que permite o contato com o divisor. A fixação é feita 
através de dois (02) parafusos M6x20 Allen zincado branco, Cabeça 
chata.  

Observações:  

As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 
10%. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Documentação técnica:  

Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente 
constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, 
comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de 
fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a 
avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: 
conformidade com as especificações, características técnicas e 
certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, 
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade.  
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Divisor frontal utilizado em estações e plataformas de trabalho, 
produzido em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de 
granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de 
emissão de formaldeído, com espessura de 9 a 25 mm, 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 ou lisa, com espessura de 1,0 mm na 
mesma cor do melamínico.   

Suporte para divisores frontais e laterais injetados em Zamac com 
tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura 
epóxi, nas cores branca, cinza ou preta ou similar com qualidade 
igual/superior. Composto por duas partes, uma interna com dois (02) 
furos passante de diâmetro 6,6mm, e outra externa com rosca M6, 
juntas tem dimensões de 60x50x30mm ou similar com qualidade 
igual/superior. Ambas possuem uma borracha de 37 x 45 x 1,5 mm de 
espessura que permite o contato com o divisor. A fixação é feita 
através de dois (02) parafusos M6x20 Allen zincado branco, Cabeça 
chata.  

Observações:  

As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 
10%. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Documentação técnica:  

Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente 
constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, 
comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de 
fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a 
avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: 
conformidade com as especificações, características técnicas e 
certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, 
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. 

17  

GAVETEIRO VOLANTE 2 GAVETAS E 01 GAVETAO 330X500X630 
MM  

Corpo do gaveteiro 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 e fundo 
em 15 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de 
baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado 
com fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 
0,45 mm com alta resistência a impactos. Fixado ao tampo de mesa 
por meio de parafusos auto cortante para madeira, com alta 
resistência à tração. 
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Conjunto gaveta em madeira aglomerada com resina fenólica e 
partículas de granulometria fina ou aço, atendendo as normas 
vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com frente de 18 mm 
de espessura, laterais e fundo em 15 mm de espessura, densidade 
média de 600 kg/m, revestida com laminado melamínico de baixa 
pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão.   

Para frente da gaveta, encabeçada com fita de poliestireno de 
superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm no corpo e 1 
mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos e base da 
gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2 mm de espessura com 
revestimento melaminico na face superior.   

Sistema de travamento da gaveta através de haste de alumínio 
resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura 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 ou 
similar com qualidade igual/superior.   

Corrediça da gaveta fabricada em aço laminado SAE 1020 com 
deslizamento suave através de roldanas de poliacetalautolubrificada 
com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em pintura 
epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso auto cortante 
para madeira ou similar com qualidade igual/superior.   

Abertura das gavetas através de cavidades laterais sem a utilização 
de puxador aparente, perfil do puxador composto por aba de 
acabamento sobre as laterais da gaveta ou similar com qualidade 
igual/superior.   

Observações:  

As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 
10%. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Documentação técnica:  

Apresentar certificado de conformidade conforme ABNT NBR 13961, 
versão mais atualizado, por empresa certificadora acreditada pelo 
INMETRO. Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou outra 
certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando que o fabricante 
tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas 
certificado conforme a PE-289. Catálogo técnico de cada produto 
cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos 
com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens 
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será 



  
de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os 
seguintes fatores: conformidade com as especificações, 
características técnicas e certificados de conformidade apresentados, 
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e 
funcionalidade. Laudo da NR17 emitido por profissional competente, 
junto de seu credenciamento ao seu conselho de classe.  

18  

MESA REDONDA REUNIÃO PÉ DISCO 1200 MM DE DIÂMETRO E 
740 MM H   

Tampo em formato circular para reuniões, em madeira aglomerada 
com resina fenólica com partículas de granulometria fina, atendendo 
as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com 
espessura de 25 mm e³revestimento em laminado melamínico de 
baixa pressão em ambas as faces resistente a abrasão, bordas retas 
encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada 
ou lisa, com espessura de 2,0 mm na mesma cor do tampo e raio 
ergonômico no contato com o usuário de acordo com NBR 13966. 
Fixado à estrutura através de parafusos para madeira com Ø 4,5 x 22 
mm.  

Pé tipo disco, com travessa de base do tampo com fixação em 8 
pontos equidistantes a 72,5 mm entre si, em formato de “X” 
confeccionado em alumínio fundido com altura de 11 mm; fixação à 
coluna central através de uma haste com rosca total 3/8” x 600 mm, 
sendo fixada na parte inferior do disco através de duas porcas 3/8” e 
uma arruela M10; coluna central de Ø 63 mm com espessura de 
1,5mm e altura de 545 mm; base em formato de disco com Ø 650 
mm; acabamento em alumínio polido ou pintura epóxi na cor preta ou 
branca ou similar com qualidade igual/superior.  

Observações:  

As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 
10%. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Documentação técnica:  

Apresentar certificado de conformidade conforme ABNT NBR 13966, 
versão mais atualizado, por empresa certificadora acreditada pelo 
INMETRO. Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou outra 
certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando que o fabricante 
tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas 
certificado conforme a PE-289. Catálogo técnico de cada produto 
cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos 
com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens 
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será 
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de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os 
seguintes fatores: conformidade com as especificações, 
características técnicas e certificados de conformidade apresentados, 
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e 
funcionalidade Laudo da NR17 emitido por profissional competente, 
junto de seu credenciamento ao seu conselho de classe.  

19  

MESA ALTA MEDINDO 2400X500X1000 MM  

Tampo inteiriço em formato de retangular, estação de trabalho em 
madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper, partículas 
de granulometria fina, espessura de 25 mm. Revestimento laminado 
melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas retas 
encabeçadas com fita de borda de PVC de 2mm na parte frontal e 
bordas nas laterais com fita de borda de PVC de 2 mm na mesma cor 
do laminado. Fixação à estrutura através de parafusos auto-
atarraxantes e guia para passagem de cabos com tampa removível, 
injetado em polietileno. A quina do tampo deverá ter um formato 
ergonômico a fim de que o usuário entre com a cadeira.   

01 pé lateral composto em madeira aglomerada com resina fenólica 
do tipo okasuper, partículas de granulometria fina, espessura de 25 
mm. Revestimento laminado melamínico de baixa pressão em ambas 
as faces, bordas retas encabeçadas com fita de borda de PVC de 
2mm na parte frontal e bordas nas laterais com fita de borda de PVC 
de 2 mm na mesma cor do laminado.   

01 Estrutura lateral para mesa alta com pernas e travessa superior de 
secção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 1,50 mm. 
Fixação de barras composto por chapa de aço SAE 1020 com 
2,25mm de espessura em formato de “U”. Fixação ao tampo através 
de parafuso rosca auto cortante tipo chipboardcementado 5,0 x 65 
mm com alta resistência ao torque torque ou similar com qualidade 
igual/superior. Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e 
acabamento em pintura epóxi. 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 a 50 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 ambos M6.  

Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia, lógica, 
HDMI e UBS, medindo 115 x 265 mm, com dimensões para o recorte 
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de encaixe no tampo de 255 x 105 mm. Aba superior e tampa em 
alumínio injetado e abertura de no mínimo 10 mm para passagem de 
cabos, abertura da tampa tipo basculante, com tratamento superficial 
fosfatizante e acabamento em pintura epóxi. Corpo em ABS ou aço 
fixado a aba através de 04 parafusos e fixação ao tampo através de 
04 parafusos para madeira ou similar com qualidade igual/superior. 
Três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios com 
prensa cabos na extremidade da caixa e conector para espera de fios, 
três blocos para conectores RJ45 padrão Keystone, um bloco para 
HDMI e um bloco para USB ou similar com qualidade igual/superior.  

Observações:  

As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 
10%. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Documentação técnica:  

Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente 
constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, 
comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de 
fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a 
avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: 
conformidade com as especificações, características técnicas e 
certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, 
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade.  
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MESA REDONDA BAIXA 600 MM DE DIÂMETRO DE DIÂMETRO E 
420 MM H  

Tampo em formato circular para reuniões, em madeira aglomerada 
com resina fenólica com partículas de granulometria fina, atendendo 
as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com 
espessura de 25 mm e³revestimento em laminado melamínico de 
baixa pressão em ambas as faces resistente a abrasão, bordas retas 
encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada 
ou lisa, com espessura de 2,0 mm na mesma cor do tampo e raio 
ergonômico no contato com o usuário de acordo com NBR 13966. 
Fixado à estrutura através de parafusos para madeira com Ø 4,5 x 22 
mm.  

Pé com base disco plano com suporte para o tampo de 400 x 400 mm 
com fixação em 8 pontos equidistantes a 72,5 mm entre si através de 
parafusos, em formato de “X” confeccionado em alumínio fundido com 
espessura de 5,5 mm ou similar com qualidade igual/superior. A 
fixação à coluna central através de uma haste com rosca total M10 x 
385 mm, sendo fixada na parte inferior do disco através de uma porca 
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M10 e uma arruela M10; coluna central de Ø 63,5 mm com espessura 
de 2 mm e altura de 373 mm; acabamento em alumínio polido ou 
pintura epóxi nas cores branco, grafite, prata e preto; base em formato 
de disco com Ø 370 mm ou similar com qualidade igual/superior.  

Observações:  

As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 
10%. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Documentação técnica:  

Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente 
constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, 
comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de 
fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a 
avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: 
conformidade com as especificações, características técnicas e 
certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, 
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade.  
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MESA DE CENTRO MEDINDO 1067X600X345 MM  

Mesa de centro, com tampo superior em vidro plano com cantos em 
lapidação boleada, incolor, transparente, de 10 mm de espessura e 
boa resistência a impactos a partir do processo de têmpera.   

Tampo inferior em madeira aglomerada com resina fenólica e 
partículas de granulometria fina, com espessura de 25 mm, e 
revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as 
faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em 
poliestireno e superfície visível lisa, com espessura de 2,0 mm na 
mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de 
acordo com NBR13966.   

Tampo inferior fixado à estrutura através de parafusos rosca auto 
cortante para madeira com Ø 5 mm x 40 mm e tampo superior fixado 
através de suportes totalmente em aço inoxidável com grande 
resistência mecânica e alta resistência à oxidação, fixados a estrutura 
lateral através de parafuso M6x40, com pastilha distanciadora de PU. 

  

Estrutura metálica confeccionada em tubo de aço SAE 1020 25 x 35 x 
1,5 mm, de formato retangular e com travessas de sustentação para 
tampos inferior e superior, com revestimento cromado e ponteiras de 
acabamento internas pretas ou similar com qualidade igual/superior.  

Observações:
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As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 
10%. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Documentação técnica:  

Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente 
constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, 
comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de 
fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a 
avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: 
conformidade com as especificações, características técnicas e 
certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, 
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade.  
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MESA DE REUNIÃO PARA 10 PESSOAS MEDINDO 
3200X1300x740 MM  

Tampo Tamburato com 40 ou 50mm  de espessura e borda de 2mm, 
composto por armação e travessas de reforço internas de MDF de 
25mm, preenchimento interno por colméia de papelão grampeada e 
duas chapas externas de MDF 6mm ou com 43mm sendo o tampo 
inferior com 25mm e superior 18mm com acabamento na cor 
Trancoso (TO).     

Pé lateral do tipo painel Tamburato com 40 ou 50mm de espessura e 
borda de 1 mm, composto por um painel em MDP de 15 mm e outro 
em MDP de 25 mm com acabamento na cor preto.  Medindo 800x670 
mm  

Pé centraldo tipo painel Tamburato com 40 ou 50mm de espessura e 
borda de 1 mm, composto por um painel em MDP de 15 mm e outro 
em MDP de 25 mm com acabamento na cor preto preto ou similar 
com qualidade igual/superior.  Medindo 600x670 mm  

Painel frontal para mesas de reunião Tamburato constituído em 
madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de 
granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de 
emissão de formaldeído, na cor preta com espessura de 15 mm, e 
revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as 
faces, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com 
superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm na cor do 
melamínico preto ou similar com qualidade igual/superior. Fixado à 
estrutura através de parafuso de aço conformado para minifix com 
rosca M6, e tambor minifix de zamac altamente resistente ao torque. 
Acompanha chapa metálica para união entre tampo e pés, com 
tratamento superficial por fosfatização e acabamento em pintura 
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epóxi, fixados por parafusos métricos.  

Calha tipo leito para alojamento de cabos de eletrificação, lógica e 
telefonia, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9 mm de 
espessura, estruturada longitudinalmente através de dobras. Possui 
tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura 
epóxi na cor preta ou similar com qualidade igual/superior. Fixação ao 
painel frontal através de parafusos do tipo autocortantechipboard.  

Eletroduto do tipo leito duplo confeccionado em alumínio ou aço com 
espessura de 1,5mm e dimensões 570 x 73 x 25 mm (comprimento x 
largura x altura), com separador para cabos elétricos e lógicos, tampa 
ranhurada com acabamento na cor preta ou similar com qualidade 
igual/superior.      

02 Caixas de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia, lógica, 
HDMI e USB, medindo 115 x 265 mm, com dimensões para o recorte 
de encaixe no tampo de 255 x 105 mm. Aba superior e tampa em 
alumínio injetado e abertura de no mínimo 10 mm para passagem de 
cabos, abertura da tampa tipo basculante, com tratamento superficial 
fosfatizante e acabamento em pintura epóxi. Corpo em ABS ou aço 
fixado a aba através de 04 parafusos e fixação ao tampo através de 
04 parafusos para madeira ou similar com qualidade igual/superior.    

Três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios com 
prensa cabos na extremidade da caixa e conector para espera de fios, 
três blocos para conectores RJ45 padrão Keystone, um bloco para 
HDMI e um bloco para USB ou similar com qualidade igual/superior.    

Observações:  

As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 
10%. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Documentação técnica:  

Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente 
constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, 
comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de 
fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a 
avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: 
conformidade com as especificações, características técnicas e 
certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, 
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade.   
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MESA PRESIDENTE 1800X800X740 MM COM ARMÁRIO LATERAL 
MEDINDO 1800X500 MM COMPOSTO DE NICHO E ARMÁRIO 02 
PORTAS E GAVETEIRO  

Tampo reto para mesas autoportantes ou 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, 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, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e 
raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. 
Fixado à estrutura através de parafusos rosca autocortante tipo 
chipboard.  

Painel frontal constituído em madeira aglomerada com resina fenólica 
com partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes 
de níveis de emissão de formaldeído, nas cores argila, branco, cinza 
cristal, carvalho avelã, carvalho ametista, carvalho berlin, carvalho 
munique marfim atenas, com espessura de 18 mm, e revestido com 
laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, 
encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície 
visível texturizada com espessura de 1,0 mm na cor do melamínico. 
Fixado à estrutura através de parafuso de aço do tipo auto brocante.  

Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia, lógica, 
HDMI e USB, medindo 115 x 265mm, com dimensões para o recorte 
de encaixe no tampo de 255 x 105mm. Aba superior e tampa em 
alumínio injetado e abertura de no mínimo 10 mm para passagem de 
cabos, abertura da tampa tipo basculante, com tratamento superficial 
fosfatizante e acabamento em pintura epóxi. Corpo em ABS  ou aço 
fixado a aba através de 04 parafusos e fixação ao tampo através de 
04 parafusos para madeira ou similar com qualidade igual/superior.   
Três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios com 
prensa cabos na extremidade da caixa e conector para espera de fios, 
três blocos para conectores RJ45 padrão Keystone, um bloco para 
HDMI e um bloco para USB ou similar com qualidade igual/superior.    

Estrutura para tampos de trabalho sem acesso ao cabeamento por 
tampa basculante. Estrutura com pernas de secção retangular em aço 
tubular SAE 1020 de 30 x 70 x 1,9 mm, com inclinação de 10° e 
travessa superior de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 
40 x 50 x 1,5 mm ou similar com qualidade igual/superior.   
Tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura 
epóxi. Unidas às barras de união através de parafusos e porcas 
métricas de montagem. Ponteiras de acabamento na extremidade 
superior do tubo, injetada em polipropileno. Sapatas de nivelamento 
do piso com rosca métrica M6 e corpo injetado em polipropileno. 
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Estrutura para estação de trabalho gerencial sem acesso ao 
cabeamento por tampa basculante. Travessa superior, de secção 
retangular em aço tubular SAE 1020 de 20 x 50 x 1,06 mm ou similar 
com qualidade igual/superior, com tratamento anticorrosivo por 
fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às barras de 
união através de parafusos e porcas métricas de montagem.  

Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção 
retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06 mm ou similar 
com qualidade igual/superior, com tratamento anticorrosivo por 
fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixadas às estruturas 
laterais e centrais através de parafusos e porcas métricas de 
montagem.  

Nicho para base da estação gerencial, sem portas e sem tampo, 
pronto para receber o tampo gerencial, com nichos para acomodação 
de CPU e periféricos. Corpo do armário, prateleiras e divisões 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 e fundo em 15 mm, revestido 
com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, 
resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com 
superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta 
resistência a impactos. Prateleiras e divisões recuadas para 
possibilitar a passagem de cabeamento dos equipamentos que 
possam ser instalados no armário. Sistema de montagem através de 
conjunto minifix, composto de parafuso e tambor injetado em zamak, e 
tampa injetada em material termoplástico.  

Armário baixo com 02 portas e 01 prateleira, pronto para receber o 
tampo gerencial. Corpo do armário 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 e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de 
baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado 
com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com 
espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas 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, revestido com laminado 
melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a 
abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível 
texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resistência a 
impactos. Dobradiça do tipo caneco diâmetro 35 mm para portas de 
armários, confeccionada em aço de alta resistência, automática, com 
tecnologia Silent System, que permite fechamento suave da porta 
através de um sistema com micro pistão hidráulico, com amortecedor 
integrado à dobradiça, impedindo as tradicionais pancadas da porta 



  
ao fechar ou similar com qualidade igual/superior.  Sistema de 
montagem com calço tipo click, evitando o uso de parafusos. 
Regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de 
abertura de 105° para portas com recobrimento total, com 
amortecimento e sistema de alojamento interno na madeira para um 
melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do 
mesmo, com acabamento niquelado ou similar com qualidade 
igual/superior.  Possibilita o uso em portas com espessuras entre 14 e 
21 mm. Apresenta cobertura de acabamento encaixada para corpo e 
caneco, evitando o acúmulo de poeira e garantindo maior vida útil aos 
componentes. Fixação ao móvel através de parafusos para madeira. 
Sistema de travamento das portas com batente interno na porta 
esquerda, fixado através de parafusos rosca auto cortante para 
madeira, e com fechadura frontal e chave para porta direita com alma 
interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica 
externa de proteção em polietileno injetado com sistema 
escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e 
minimizar choques acidentais ao usuário ou similar com qualidade 
igual/superior.  Sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de 
formato retangular com raios ergonômicos na cor prata.  

Observações:  

As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 
10%. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Documentação técnica:  

Apresentar certificado de conformidade conforme ABNT NBR 13966, 
versão mais atualizado, por empresa certificadora acreditada pelo 
INMETRO. Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou outra 
certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando que o fabricante 
tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas 
certificado conforme a PE-289. Catálogo técnico de cada produto 
cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos 
com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens 
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será 
de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os 
seguintes fatores: conformidade com as especificações, 
características técnicas e certificados de conformidade apresentados, 
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e 
funcionalidade.Laudo da NR17 emitido por profissional competente, 
junto de seu credenciamento ao seu conselho de classe.  
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Tampo reto para mesas autoportantes ou 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, 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, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e 
raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. 
Fixado à estrutura através de parafusos rosca autocortante tipo 
chipboard.  

Painel frontal constituído em madeira aglomerada com resina fenólica 
com partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes 
de níveis de emissão de formaldeído, nas cores argila, branco, cinza 
cristal, carvalho avelã, carvalho ametista, carvalho berlin, carvalho 
munique marfim atenas, com espessura de 18 mm, e revestido com 
laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, 
encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície 
visível texturizada com espessura de 1,0 mm na cor do melamínico. 
Fixado à estrutura através de parafuso de aço do tipo auto brocante.  

Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia, lógica, 
HDMI e USB, medindo 115 x 265mm, com dimensões para o recorte 
de encaixe no tampo de 255 x 105mm. Aba superior e tampa em 
alumínio injetado e abertura de no mínimo 10 mm para passagem de 
cabos, abertura da tampa tipo basculante, com tratamento superficial 
fosfatizante e acabamento em pintura epóxi. Corpo em ABS ou aço 
fixado a aba através de 04 parafusos e fixação ao tampo através de 
04 parafusos para madeira ou similar com qualidade igual/superior. 
Três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios com 
prensa cabos na extremidade da caixa e conector para espera de fios, 
três blocos para conectores RJ45 padrão Keystone, um bloco para 
HDMI e um bloco para USB ou similar com qualidade igual/superior.  

Estrutura para tampos de trabalho sem acesso ao cabeamento por 
tampa basculante. Estrutura com pernas de secção retangular em aço 
tubular SAE 1020 de 30 x 70 x 1,9 mm, com inclinação de 10° e 
travessa superior de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 
40 x 50 x 1,5 mm ou similar com qualidade igual/superior. Tratamento 
anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas 
às barras de união através de parafusos e porcas métricas de 
montagem. Ponteiras de acabamento na extremidade superior do 
tubo, injetada em polipropileno. Sapatas de nivelamento do piso com 
rosca métrica M6 e corpo injetado em polipropileno.  

Estrutura para estação de trabalho gerencial sem acesso ao 
cabeamento por tampa basculante. Travessa superior, de secção 
retangular em aço tubular SAE 1020 de 20 x 50 x 1,06 mm ou similar 
com qualidade igual/superior, com tratamento anticorrosivo por 



  
fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às barras de 
união através de parafusos e porcas métricas de montagem.  

Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção 
retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06 mm ou similar 
com qualidade igual/superior com tratamento anticorrosivo por 
fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixadas às estruturas 
laterais e centrais através de parafusos e porcas métricas de 
montagem.  

Nicho para base da estação gerencial, sem portas e sem tampo, 
pronto para receber o tampo gerencial, com nichos para acomodação 
de CPU e periféricos. Corpo do armário, prateleiras e divisões 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 e fundo em 15 mm, revestido 
com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, 
resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com 
superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta 
resistência a impactos. Prateleiras e divisões recuadas para 
possibilitar a passagem de cabeamento dos equipamentos que 
possam ser instalados no armário ou similar com qualidade 
igual/superior. Sistema de montagem através de conjunto minifix, 
composto de parafuso e tambor injetado em zamak, e tampa injetada 
em material termoplástico.  

Gaveteiro fixo com 02 gavetas e 01 gavetão sem tampo, pronto para 
receber o tampo gerencial. Corpo do gaveteiro 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 e fundo em 15 mm de espessura, revestido 
com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, 
resistente a abrasão, encabeçado com fita em poliestireno de 
superfície visível texturizada de espessura 0,45 mm com alta 
resistência a impactos ou similar com qualidade igual/superior. 
Conjunto gaveta em madeira aglomerada com resina fenólica e 
partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de 
níveis de emissão de formaldeído ou aço, com frente de 18 mm de 
espessura, laterais e fundo em 15 mm de espessura, densidade 
média de 600 kg/m, revestida com laminado melamínico de baixa 
pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão. Para frente da 
gaveta, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível 
texturizada com espessura de 0,45 mm no corpo e 1 mm na frente da 
gaveta, com alta resistência a impactos e base da gaveta em chapa 
de fibra de madeira de 3,2 mm de espessura com revestimento 
melamínico na face superior. Sistema de travamento da gaveta 
através de haste de alumínio resistente a tração com acionamento 
frontal através de fechadura 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 ou similar com qualidade 
igual/superior. Corrediça da gaveta menor fabricada em aço laminado 
SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas de 
poliacetalautolubrificada com tratamento anticorrosivo fosfatizante e 
acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através 
de parafuso auto cortante para madeira ou similar com qualidade 
igual/superior. Corrediça da gaveta para pastas suspensas fabricada 
em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de 
esferas de rolamento e sistema de haste telescópica, facilitando o 
acesso a todas as pastas acondicionadas. Suporte metálico para 
pastas suspensas fabricado em haste cilíndrica de aço SAE 1020 com 
tratamento anticorrosivo e acabamento zincado branco, fixadas a 
madeira através de bucha plástica de rosca milimétrica. Abertura das 
gavetas através de cavidades laterais sem a utilização de puxador 
aparente, perfil do puxador composto por aba de acabamento sobre 
as laterais da gaveta ou similar com qualidade igual/superior.  

Observações:  

As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 
10%. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Documentação técnica:  

Apresentar certificado de conformidade conforme ABNT NBR 13966, 
versão mais atualizado, por empresa certificadora acreditada pelo 
INMETRO. Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou outra 
certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando que o fabricante 
tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas 
certificado conforme a PE-289. Catálogo técnico de cada produto 
cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos 
com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens 
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será 
de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os 
seguintes fatores: conformidade com as especificações, 
características técnicas e certificados de conformidade apresentados, 
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e 
funcionalidade. Laudo da NR17 emitido por profissional competente, 
junto de seu credenciamento ao seu conselho de classe.  
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MESA PLENÁRIO EM U MEDINDO 4900X3600X4900X800X740 MM 

  

Tampo Tamburato com 40mm de espessura e borda de 2mm, 
composto por armação e travessas de reforço internas de MDF de 
25mm, preenchimento interno por colméia de papelão grampeada e 
duas chapas externas de MDF 6mm ou com 43mm sendo o tampo 
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inferior com 25mm e superior 18mm com acabamento na cor 
Trancoso (TO).     

Pé lateral do tipo painel Tamburato com 40 a 50 mm de espessura e 
borda de 1 mm, composto por um painel em MDP de 15 mm e outro 
em MDP de 25 mm com acabamento na cor preto ou similar com 
qualidade igual/superior.  Medindo 800x670 mm  

Pé centraldo tipo painel Tamburato com 40 a 50mm de espessura e 
borda de 1 mm, composto por um painel em MDP de 15 mm e outro 
em MDP de 25 mm com acabamento na cor preto ou similar com 
qualidade igual/superior.  Medindo 600x670 mm  

Painel frontal para mesas de reunião Tamburato constituído em 
madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de 
granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de 
emissão de formaldeído, na cor preta com espessura de 15 mm, e 
revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as 
faces, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com 
superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm na cor do 
melamínico ou similar com qualidade igual/superior. Fixado à estrutura 
através de parafuso de aço conformado para minifix com rosca M6, e 
tambor minifix de zamac altamente resistente ao torque. Acompanha 
chapa metálica para união entre tampo e pés, com tratamento 
superficial por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixados 
por parafusos métricos ou similar com qualidade igual/superior.  

Calha tipo leito para alojamento de cabos de eletrificação, lógica e 
telefonia, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9 mm de 
espessura, estruturada longitudinalmente através de dobras. Possui 
tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura 
epóxi na cor preta ou similar com qualidade igual/superior. Fixação ao 
painel frontal através de parafusos do tipo autocortantechipboard.  

Eletroduto do tipo leito duplo confeccionado em alumínio ou aço com 
espessura de 1,5mm e dimensões 570 x 73 x 25 mm (comprimento x 
largura x altura), com separador para cabos elétricos e lógicos, tampa 
ranhurada com acabamento na cor preta ou similar com qualidade 
igual/superior.    

11 Caixas de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia, lógica, 
HDMI e USB, medindo 115 x 265 mm, com dimensões para o recorte 
de encaixe no tampo de 255 x 105 mm. Aba superior e tampa em 
alumínio injetado e abertura de no mínimo 10 mm para passagem de 
cabos, abertura da tampa tipo basculante, com tratamento superficial 
fosfatizante e acabamento em pintura epóxi. Corpo em ABS ou aço 
fixado a aba através de 04 parafusos e fixação ao tampo através de 
04 parafusos para madeira ou similar com qualidade igual/superior. 
Três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios com 



  
prensa cabos na extremidade da caixa e conector para espera de fios, 
três blocos para conectores RJ45 padrão Keystone, um bloco para 
HDMI e um bloco para USB ou similar com qualidade igual/superior.  

Observações:  

As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 
10%. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Documentação técnica:  

Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente 
constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, 
comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de 
fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a 
avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: 
conformidade com as especificações, características técnicas e 
certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, 
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade.  
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MESA PLENÁRIO RETANGULAR MEDINDO 3600X800X740 MM   

Tampo Tamburato com 40 a 50mm de espessura e borda de 2mm, 
composto por armação e travessas de reforço internas de MDF de 
25mm, preenchimento interno por colméia de papelão grampeada e 
duas chapas externas de MDF 6mm ou com 43mm sendo o tampo 
inferior com 25mm e superior 18mm com acabamento na cor 
Trancoso (TO).     

Pé lateral do tipo painel Tamburato com 40 a 50mm de espessura e 
borda de 1 mm, composto por um painel em MDP de 15 mm e outro 
em MDP de 25 mm com acabamento na cor preto preto ou similar 
com qualidade igual/superior.  Medindo 800x670 mm  

Pé central do tipo painel Tamburato com 40 a 50mm de espessura e 
borda de 1 mm, composto por um painel em MDP de 15 mm e outro 
em MDP de 25 mm com acabamento na cor preto preto ou similar 
com qualidade igual/superior.  Medindo 600x670 mm  

Painel frontal para mesas de reunião Tamburato constituído em 
madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de 
granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de 
emissão de formaldeído, na cor preta com espessura de 15 mm, e 
revestido com laminado melamínico ou similar com qualidade 
igual/superior de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na 
parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada 
com espessura de 0,45 mm na cor do melamínico. Fixado à estrutura
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através de parafuso de aço conformado para minifix com rosca M6, e 
tambor minifix de zamac altamente resistente ao torque. Acompanha 
chapa metálica para união entre tampo e pés, com tratamento 
superficial por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixados 
por parafusos métricos ou similar com qualidade igual/superior.  

Calha tipo leito para alojamento de cabos de eletrificação, lógica e 
telefonia, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9 mm de 
espessura, estruturada longitudinalmente através de dobras. Possui 
tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura 
epóxi na cor preta ou similar com qualidade igual/superior. Fixação ao 
painel frontal através de parafusos do tipo autocortantechipboard.  

Eletroduto do tipo leito duplo confeccionado em alumínio ou aço com 
espessura de 1,5mm e dimensões 570 x 73 x 25 mm (comprimento x 
largura x altura), com separador para cabos elétricos e lógicos, tampa 
ranhurada com acabamento na cor preta ou similar com qualidade 
igual/superior.    

03 Caixas de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia, lógica, 
HDMI e USB, medindo 115 x 265 mm, com dimensões para o recorte 
de encaixe no tampo de 255 x 105 mm. Aba superior e tampa em 
alumínio injetado e abertura de no mínimo 10 mm para passagem de 
cabos, abertura da tampa tipo basculante, com tratamento superficial 
fosfatizante e acabamento em pintura epóxi. Corpo em ABS ou aço 
fixado a aba através de 04 parafusos e fixação ao tampo através de 
04 parafusos para madeira ou similar com qualidade igual/superior. 
Três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios com 
prensa cabos na extremidade da caixa e conector para espera de fios, 
três blocos para conectores RJ45 padrão Keystone, um bloco para 
HDMI e um bloco para USB ou similar com qualidade igual/superior.  

Observações:  

As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 
10%. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Documentação técnica:  

Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente 
constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, 
comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de 
fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a 
avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: 
conformidade com as especificações, características técnicas e 
certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, 
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade.  
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MESA PLENÁRIO RETANGULAR MEDINDO 1200X800X740 MM   

Tampo Tamburato com 40mm de espessura e borda de 2mm, 
composto por armação e travessas de reforço internas de MDF de 
25mm, preenchimento interno por colméia de papelão grampeada e 
duas chapas externas de MDF 6mm ou com 43mm sendo o tampo 
inferior com 25mm e superior 18mm com acabamento na cor 
Trancoso (TO).     

Pé lateral do tipo painel Tamburato com 40 a 50mm de espessura e 
borda de 1 mm, composto por um painel em MDP de 15 mm e outro 
em MDP de 25 mm com acabamento na cor preto ou similar com 
qualidade igual/superior.  Medindo 800x670 mm.  

Pé centraldo tipo painel Tamburato com 40a 50mm de espessura e 
borda de 1 mm, composto por um painel em MDP de 15 mm e outro 
em MDP de 25 mm com acabamento na cor pretoou similar com 
qualidade igual/superior.  Medindo 600x670 mm.  

Painel frontal para mesas de reunião Tamburato constituído em 
madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de 
granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de 
emissão de formaldeído, na cor preta  com espessura de 15 mm, e 
revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as 
faces, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com 
superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm na cor do 
melamínico ou similar com qualidade igual/superior. Fixado à estrutura 
através de parafuso de aço conformado para minifix com rosca M6, e 
tambor minifix de zamac altamente resistente ao torque. Acompanha 
chapa metálica para união entre tampo e pés, com tratamento 
superficial por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, fixados 
por parafusos métricos ou similar com qualidade igual/superior.  

Calha tipo leito para alojamento de cabos de eletrificação, lógica e 
telefonia, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9 mm de 
espessura, estruturada longitudinalmente através de dobras. Possui 
tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura 
epóxi na cor preta. Fixação ao painel frontal através de parafusos do 
tipo autocortantechipboard.  

Eletroduto do tipo leito duplo confeccionado em alumínio ou aço com 
espessura de 1,5mm e dimensões 570 x 73 x 25 mm (comprimento x 
largura x altura), com separador para cabos elétricos e lógicos, tampa 
ranhurada com acabamento na cor preta ou similar com qualidade 
igual/superior.    

01 Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia, lógica, 
HDMI e USB, medindo 115 x 265 mm, com dimensões para o recorte 

01 



  
de encaixe no tampo de 255 x 105 mm. Aba superior e tampa em 
alumínio injetado e abertura de no mínimo 10 mm para passagem de 
cabos, abertura da tampa tipo basculante, com tratamento superficial 
fosfatizante e acabamento em pintura epóxi. Corpo em ABS ou aço 
fixado a aba através de 04 parafusos e fixação ao tampo através de 
04 parafusos para madeira ou similar com qualidade igual/superior. 
Três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios com 
prensa cabos na extremidade da caixa e conector para espera de fios, 
três blocos para conectores RJ45 padrão Keystone, um bloco para 
HDMI e um bloco para USB ou similar com qualidade igual/superior.  

Observações:  

As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 
10%. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Documentação técnica:  

Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente 
constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, 
comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de 
fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a 
avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: 
conformidade com as especificações, características técnicas e 
certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, 
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade.  
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MESA REDONDA REUNIÃO PÉ DISCO 1200 MM DE DIÂMETRO E 
740 MM H – COM CAIXA DE TOMADA  

Tampo em formato circular para reuniões, em madeira aglomerada 
com resina fenólica com partículas de granulometria fina, atendendo 
as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com 
espessura de 25 mm e³revestimento em laminado melamínico de 
baixa pressão em ambas as faces resistente a abrasão, bordas retas 
encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada 
ou lisa, com espessura de 2,0 mm na mesma cor do tampo e raio 
ergonômico no contato com o usuário de acordo com NBR 13966. 
Fixado à estrutura através de parafusos para madeira com Ø 4,5 x 22 
mm.  

Pé tipo disco, com travessa de base do tampo com fixação em 8 
pontos equidistantes a 72,5 mm entre si, em formato de “X” 
confeccionado em alumínio fundido com altura de 11 mm; fixação à 
coluna central através de uma haste com rosca total 3/8” x 600 mm, 
sendo fixada na parte inferior do disco através de duas porcas 3/8” e 
uma arruela M10; coluna central de Ø 63 mm com espessura de 
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1,5mm e altura de 545 mm; base em formato de disco com Ø 650 
mm; acabamento em alumínio polido ou pintura epóxi na cor preta ou 
branca ou similar com qualidade igual/superior.  

Observações:  

As medidas não descritas como mínimas, poderão ter variação de 
10%. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia, lógica, 
HDMI e USB, medindo 115 x 265 mm, com dimensões para o recorte 
de encaixe no tampo de 255 x 105 mm. Aba superior e tampa em 
alumínio injetado e abertura de no mínimo 10 mm para passagem de 
cabos, abertura da tampa tipo basculante, com tratamento superficial 
fosfatizante e acabamento em pintura epóxi. Corpo em ABS ou aço 
fixado a aba através de 04 parafusos e fixação ao tampo através de 
04 parafusos para madeira ou similar com qualidade igual/superior. 
Três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios com 
prensa cabos na extremidade da caixa e conector para espera de fios, 
três blocos para conectores RJ45 padrão Keystone, um bloco para 
HDMI e um bloco para USB ou similar com qualidade igual/superior.  

Documentação técnica:  

Apresentar certificado de conformidade conforme ABNT NBR 13966, 
versão mais atualizado, por empresa certificadora acreditada pelo 
INMETRO. Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou outra 
certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando que o fabricante 
tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas 
certificado conforme a PE-289. Catálogo técnico de cada produto 
cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos 
com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens 
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será 
de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os 
seguintes fatores: conformidade com as especificações, 
características técnicas e certificados de conformidade apresentados, 
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e 
funcionalidade.Laudo da NR17 emitido por profissional competente, 
junto de seu credenciamento ao seu conselho de classe.  

       



  
*As figuras apresentadas conforme desenhos abaixo são meramente ilustrativas 
e foram utilizadas como referência para o descritivo detalhado dos mobiliários 
de acordo com o projeto arquitetônico.

   

GRUPO I – CADEIRAS E POLTRONAS 

ITEM

 

DESCRIÇÃO QDE 
TOTAL 

01  

CADEIRA OPERACIONAL COM ENCOSTO EM TELA E APOIO DE 
BRAÇOS   

Imagem ilustrativa: 

 

120 

02  

CADEIRA REUNIÃO COM ENCOSTO EM TELA E APOIO DE 
BRAÇOS   

Imagem ilustrativa:  

  

10 

03  

CADEIRA REUNIÃO COM ENCOSTO EM TELA E SEM APOIO DE 
BRAÇOS    

Imagem ilustrativa: 

08 



    

04  

CADEIRA INTERLOCUTOR COM ENCOSTO EM TELA E APOIO DE 
BRAÇOS   

Imagem ilustrativa: 

  

20 

05  

CADEIRA PRESIDENTE COM ENCOSTO EM TELA, APOIO DE 
CABEÇA E APOIO DE BRAÇOS   

Imagem ilustrativa: 

  

01 

06  

CADEIRA INTERLOCUTOR PRESIDENTE EM TELA COM APOIO 
DE BRAÇOS    

Imagem ilustrativa: 

02 



    

07  

LONGARINA DE 03 LUGARES COM ENCOSTO EM TELA E APOIO 
DE BRAÇOS    

Imagem ilustrativa: 

  

02 

08  

LONGARINA DE 02 LUGARES COM ENCOSTO EM TELA E APOIO 
DE BRAÇOS    

Imagem ilustrativa: 

  

04 

09  

CADEIRA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM 
POLIPROPILENO   

Imagem ilustrativa: 

10 



   

10  

CADEIRA OPERACIONAL ALTA COM ENCOSTO EM TELA E 
APOIO DE BRAÇOS   

Imagem ilustrativa: 

  

02 

11  

POLTRONA PARA PLENÁRIO     

Imagem ilustrativa: 

  

15 

12  

POLTRONA PARA PLENÁRIO OBESOS   

Imagem ilustrativa:  

01 



    

13  

CADEIRA REBATÍVEL E COM PRANCHETA COM PRANCHETA 
ESCAMOTEÁVEL, ASSENTO REBATÍVEL, ENCOSTO EM TELA, E 
COM RODÍZIOS NA PARTE TRASEIRA   

Imagem ilustrativa:  

  

78 

GRUPO II - SOFÁS 

ITEM

 

DESCRIÇÃO QDE 
TOTAL 

01  

SOFÁ DE 02 LUGARES ESTOFADO COM BRAÇOS E TODO 
REVESTIDO EM COURO ECOLÓGICO   

Imagem ilustrativa: 

01 



     

02  

SOFÁ DE 03 LUGARES ESTOFADO COM BRAÇOS E TODO 
REVESTIDO EM COURO ECOLÓGICO   

Imagem ilustrativa:  

 

01 

03  

SOFÁ EM U COMPOSTO POR MÓDULOS  

  

01 

04  SOFÁ EM S COMPOSTO POR MÓDULOS   01 



   

05  

SOFÁ CONVEXO COMPOSTO POR MÓDULOS   

 

01 

06  

SOFÁ TIPO GANCHO COMPOSTO POR MÓDULOS   

  

01 

07  

PUFF REDONDO BAIXO COM 460 MM DE DIÂMETRO   

  

06 



  
GRUPO III – MOVÉIS EM GERAL 

ITEM

 

DESCRIÇÃO QDE 
TOTAL 

01  

PLATAFORMA INDIVIDUAL MEDINDO 1400X700 MMCOM PAINEL 
FRONTAL    

Imagem ilustrativa:  

  

01 

02  

PLATAFORMA DE 02 POSTOS1200X1400X740 MM      

Imagem ilustrativa: 

  

01 

03  

PLATAFORMA DE 04 POSTOS 2400X1400X740 MM    

Imagem ilustrativa:  

03 



    

04  

PLATAFORMA DE 06 POSTOS 3600X1400X740 MM   

Imagem ilustrativa:   

  

01 

05  

PLATAFORMA DE 08 POSTOS 4800X1400X740 MM    

Imagem ilustrativa: 

  

06 

06  

PLATAFORMA DE 10 POSTOS 6000X1400X740 MM     

Imagem ilustrativa:  

01 



    

07  

PLATAFORMA DE 12 POSTOS 7200X1400X740 MM    

Imagem ilustrativa:   

  

01 

08  

MESA RETANGULAR 1400X600X740 MM   

Imagem ilustrativa: 

  

05 

09  
MESA RETANGULAR 1400X900X740 MM   

Imagem ilustrativa: 

01 



   

10  

DIVISÓRIA ATENDIMENTO COM FACES EM MELAMÍNICO 
1400X100X1000 MM   

Imagem ilustrativa: 

  

07 

11  

EMPILHAMENTO DIVISÓRIA ATENDIMENTO 1400X100X400 MM   

Imagem ilustrativa: 

  

07 

12  

BALCÃO DE RECEPÇÃO SIMPLES   

Imagem ilustrativa: 

  

01 



  

13  

BALCÃO DE RECEPÇÃO DUPLO COM ACESSIBILIDADE   

Imagem ilustrativa: 

 

01 

14  

ARMÁRIO MÉDIO 800X500X1000 MM       

Imagem ilustrativa: 

 

65 

15  

DIVISOR FRONTAL PARA PLATAFORMA 1200X270 MM   

Imagem ilustrativa: 

 

36 

16  
DIVISOR LATERAL 700X270 MM   

Imagem ilustrativa: 

64 



    

17  

GAVETEIRO VOLANTE 2 GAVETAS E 01 GAVETAO 330X500X630 
MM   

Imagem ilustrativa: 

 

36 

18  

MESA REDONDA REUNIÃO PÉ DISCO 1200 MM DE DIÂMETRO E 
740 MM H   

Imagem ilustrativa: 

  

05 

19  
MESA ALTA MEDINDO 2400X500X1000 MM   

Imagem ilustrativa: 

01 



    

20  

MESA REDONDA BAIXA 600 MM DE DIÂMETRO DE DIÂMETRO E 
420 MM H     

Imagem ilustrativa: 

  

03 

21  

MESA DE CENTRO MEDINDO 1067X600X345 MM    

Imagem ilustrativa: 

 

01 

22  

MESA DE REUNIÃO PARA 10 PESSOAS MEDINDO 
3200X1300x740 MM   

Imagem ilustrativa: 

01 



   

23  

MESA PRESIDENTE 1800X800X740 MM COM ARMÁRIO LATERAL 
MEDINDO 1800X500 MM COMPOSTO DE NICHO E ARMÁRIO 02 
PORTAS E GAVETEIRO   

Imagem ilustrativa: 

 

01 

24  

MESA DIRETOR 1600X800X740 MM COM ARMÁRIO LATERAL 
MEDINDO 1400X500 MM COMPOSTO DE NICHO E GAVETEIRO    

Imagem ilustrativa: 

 

08 

25  

MESA PLENÁRIO EM U MEDINDO 4900X3600X4900X800X740 MM   

. 
Itens estruturais não serão aceitos variações para menos.  

Imagem ilustrativa: 

01 



   

26  

MESA PLENÁRIO RETANGULAR MEDINDO 3600X800X740 MM    

Imagem ilustrativa: 

 

02 

27  

MESA PLENÁRIO RETANGULAR MEDINDO 1200X800X740 MM    

Imagem ilustrativa: 

  

01 

28  

MESA REDONDA REUNIÃO PÉ DISCO 1200 MM DE DIÂMETRO E 
740 MM H – COM CAIXA DE TOMADA     

03 



   
Imagem ilustrativa: 

     

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS

   

Em caso de divergência entre as descrições e especificações constantes do 
CATMAT e do presente Termo de Referência, prevalecem estas últimas. 

  

GRUPO I – CADEIRAS E POLTRONAS

   

ITEM 1 CATMAT QTDE ANUAL 
ESTIMADA 

V.UNIT. 
ESTIMADO 

V. TOTAL 
ESTIMADO 

 

Cadeira operacional 
com encosto em tela e 

apoio de braços. 

 

298509 

 

120 unidades 

 

R$ 999,16 

 

R$ 119.899,20 

ITEM 2 

     

Cadeira reunião com 
encosto em tela e 
apoio de braços. 

 

298509 

 

10 unidades 

 

R$ 872,50 

 

R$ 8.725,00 

ITEM 3 

     

Cadeira reunião com 
encosto em tela e sem 

apoio de braços. 

234655 08 unidades R$ 690,00 R$ 5.520,00 

ITEM 4 

     

Cadeira interlocutor 
com encosto em tela e 

apoio de braços. 

 

395748 

 

20 unidades 

 

R$ 862,50 

 

R$ 17.250,00 

ITEM 5 

     

Cadeira presidente 
com encosto em tela, 

apoio de cabeça e 
apoio de braços. 

  

469141 

 

01 unidade 

 

R$ 4.750,00 

 

R$ 4.750,00 



  
ITEM 6 

     
Cadeira interlocutor 

presidente em tela com 
apoio de braços. 

  

399298 

  

02 unidades 

  

R$ 1.753,00 

  

R$ 3.506,00 

ITEM 7

      

Longarina de 03 
lugares com encosto 
em tela e apoio de 

braços. 

 

366880 

 

02 unidades 

 

R$ 2.473,00 

 

R$ 4.946,00 

ITEM 8 

     

Longarina de 02 
lugares com encosto 
em tela e apoio de 

braços. 

 

396864 

 

04 unidades 

 

R$ 1.787,00 

 

R$ 7.148,00 

ITEM 9 

     

Cadeira empilhável 
com assento e encosto 

em polipropileno. 

 

383628 

 

10 unidades 

 

R$ 295,00 

 

R$ 2.950,00 

ITEM 10 

     

Cadeira operacional 
alta com encosto em 

tela e apoio de braços. 

 

469141 

 

02 unidades 

 

R$ 1.018,50 

 

R$ 2.037,00 

ITEM 11 

    

Poltrona para plenário. 

 

150664 

 

15 unidades 

 

R$ 1.550,00 

 

R$ 23.250,00 

ITEM 12 

     

Poltrona para plenário 
obeso. 

 

150664 

 

01 unidade 

 

R$ 3.050,00 

 

R$ 3.050,00 

ITEM 13 

     

Cadeira rebatível e com 
prancheta  

escamoteável, assento 
rebatível, encosto em 
tela, e com rodízios na 

parte traseira. 

 

265777 

 

78 unidades 

 

R$ 1.650,00 

 

R$ 128.700,00 

 

VALOR TOTAL GRUPO I – R$ 331.731,20 (Trezentos e trinta e um mil  setecentos e trinta 
e um reais e vinte centavos) 

    



  
GRUPO II – SOFÁS

  

ITEM 1 CATMAT QTDE ANUAL 
ESTIMADA 

V.UNIT. 
ESTIMADO 

V. TOTAL 
ESTIMADO 

 

Sofá de 02 lugares 
estofado com braços e 

todo revestido em 
couro ecológico. 

 

470186 

 

01 unidade 

 

R$ 2.750,00 

 

R$ 2.750,00 

ITEM 02 

     

Sofá de 03 lugares 
estofado com braços e 

todo revestido em 
couro ecológico. 

 

470187 

 

01 unidade 

 

R$ 3.360,00 

 

R$ 3.360,00 

ITEM 03 

     

Sofá em U composto 
por módulos 

 

469700 

 

01 unidade 

 

R$15.925,00 

 

R$ 15.925,00 

ITEM 04 

     

Sofá em S composto 
por módulos 

 

469700 

 

01 unidade 

 

R$ 20.140,00 

 

R$ 20.140,00 

ITEM 05 

     

Sofá convexo 
composto por módulos 

 

469700 

 

01 unidade 

 

R$ 7.900,00 

 

R$ 7.900,00 

ITEM 06 

     

Sofá tipo gancho 
composto por módulos 

 

469700 

 

01 unidade 

 

R$ 24.750,00 

 

R$ 24.750,00 

ITEM 07 

     

Puff redondo baixo com 
460 mm de diâmetro 

 

471351 

 

06 unidades 

 

R$ 692,00 

 

R$ 4.152,00 

 

VALOR TOTAL GRUPO II – R$ 78.977,00 (setenta e oito mil novecentos e setenta e sete 
reais) 

           



  
GRUPO III - MÓVEIS EM GERAL

   

ITEM 1 CATMAT QTDE ANUAL 
ESTIMADA V.UNIT. ESTIMADO V. TOTAL 

ESTIMADO 

 

Plataforma individual 
medindo 1400X700 

mm com painel frontal 

 

108219 

 

01 unidade 

 

R$ 1.995,00 

 

R$ 1.995,00 

ITEM 2

      

Plataforma de 02 
postos 

1200X1400X740 mm 

 

108219 

 

01 unidade 

 

R$ 2.350,00 

 

R$ 2.350,00 

ITEM 3

      

Plataforma de 04 
postos 

2400X1400X740 mm 

 

108219 03 unidades R$ 3.750,00 R$ 11.250,00 

ITEM 4 

     

Plataforma de 06 
Postos 

3600X1400X740 mm 

  

108219 

 

01 unidade 

 

R$ 5.365,00 

 

R$ 5.365,00 

ITEM 5 

     

Plataforma de 08 
postos 

4800X1400X740 mm 

  

108219 

 

06 unidades 

 

R$ 6.883,50 

 

R$ 41.301,00 

ITEM 6 

     

Plataforma de 10 
postos 

6000X1400X740 mm 

 

108219 

 

01 unidade 

 

R$ 8.400,00 

 

R$ 8.400,00 

ITEM 7 

     

Plataforma de 12 
postos 

7200X1400X740 mm 

 

108219 

 

01 unidade 

 

R$ 9.416,50 

 

R$ 9.416,50 

ITEM 8 

    

Mesa retangular 
1400X600X740 mm 

 

108219 

 

05 unidades 

 

R$ 832,00 

 

R$ 4.160,00 

ITEM 9 

     

Mesa retangular 
1400X900X740 mm 

  

108219 

 

01 unidade 

 

R$ 1.150,00 

 

R$ 1.150,00 

ITEM 10 

     

Divisória de 
atendimento com faces 

em melamínico 
1400X100X1000 mm 

 

150293 

 

07 unidades 

 

R$ 2.125,00 

 

R$ 14.875,00 



  
ITEM 11 

     
Empilhamento divisória 

atendimento 
1400X100X400 mm 

 

150293 

 

07 unidades 

 
R$ 1.360,00 

 
R$ 9.520,00 

ITEM 12 

     

Balcão de recepção 
simples 

 

150049 

 

01 unidade 

 

R$ 5.825,00 

 

R$ 5.825,00 

ITEM 13 

    

Balcão de recepção 
duplo 

 

150049 

 

01 unidade 

 

R$ 7.285,00 

 

R$ 7.285,00 

ITEM 14 

     

Armário médio 
800X500X1000 mm 

 

377122 

 

65 unidades 

 

R$ 972,50 

 

R$ 63.212,50 

ITEM 15 

     

Divisor frontal para 
plataforma 1200X270 

mm 

 

109649 

 

36 unidades 

 

R$ 190,00 

 

R$ 6.840,00 

ITEM 16 

     

Divisor lateral para 
plataforma 700X270 

mm 

  

109649 

 

64 unidades 

 

R$ 155,00 

 

R$ 9.920,00 

ITEM 17 

     

Gaveteiro volante 2 
gavetas e 01 gavetão 

330X500X630 mm 

 

376514 

 

36 unidades 

 

R$ 775,00 

 

R$ 27.900,00 

ITEM 18 

     

Mesa redonda reunião 
pé disco 1200 mm de 
diâmetro e 740 mm h 

 

460897 

 

05 unidades 

 

R$ 1.380,00 

 

R$ 6.900,00 

ITEM 19 

     

Mesa alta medindo 
2400X500X1000 mm 

  

108219 

 

01 unidade 

 

R$ 3.200,00 

 

R$ 3.200,00 

ITEM 20 

     

Mesa redonda baixa 
600mm de diâmetro e 

420mm h 

 

108219 

 

03 unidades 

 

R$ 1.098,50 

 

R$ 3.295,50 

ITEM 21 

     

Mesa de centro 
medindo 

1067X600X345 mm 

 

108219 

 

01 unidade 

 

R$ 1.480,00 

 

R$ 1.480,00 



  
ITEM 22 

     
Mesa de reunião para  
10 pessoas medindo  
3200X1300x740 mm 

 

392578 

 

01 unidade 

 
R$ 6.650,00 

 
R$ 6.650,00 

ITEM 23 

     

Mesa presidente  
1800X800X740 mm 
com armário lateral 
medindo 1800X500 

mm composto de nicho 
e armário 02 portas e 

gaveteiro 

 

108219 

 

01 unidade 

 

R$ 3.890,00 

 

R$ 3.890,00 

ITEM 24 

     

Mesa diretor 
1600X800X740 mm 
com armário lateral 
medindo 1400X500 

mm composto de nicho 
e gaveteiro 

 

108219 

 

08 unidades 

 

R$ 3.550,00 

 

R$ 28.400,00 

ITEM 25 

     

Mesa plenário em U 
medindo 

4900X3600X4900X800
X740 mm 

  

108219 

 

01 unidade 

 

R$ 26.950,00 

 

R$ 26.950,00 

ITEM 26 

     

Mesa plenário 
retangular medindo 
3600X800X740 mm 

 

108219 

 

02 unidades 

 

R$ 6.758,50 

 

R$ 13.517,00 

ITEM 27 

     

Mesa plenário 
retangular medindo 
1200X800X740 mm 

 

108219 

 

01 unidade 

 

R$ 2.950,00 

 

R$ 2.950,00 

ITEM 28 

     

Mesa redonda reunião 
pé disco 1200 mm de 

diâmetro e 740 mm h – 
com caixa de tomada 

 

207627 

 

03 unidades 

 

R$ 1.975,00 

 

R$ 5.925,00 

 

VALOR TOTAL GRUPO III – R$ 333.922,50 (trezentos e trinta e três mil novecentos e   
vinte e dois reais e cinquenta centavos)      



  
2. DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÃO DE ENTREGA DO PRODUTO  

2.1. Os produtos cujos fornecimentos vierem a ser contratados deverão ser entregues 
e montados/instalados em até 20 (vinte) dias corridos, após a emissão da ordem de 
serviço.   

2.2. O objeto desta licitação será recebido por representante designado pelo CRF/MG, 
designado para esse fim, que atestará a conformidade da entrega e acompanhará 
todo o processo de montagem, sendo-lhe permitida a assistência de terceiros.   

2.3.  Os materiais que não atenderem as exigências do Edital serão devolvidos para a 
empresa fornecedora, a qual deverá retirá-los no local em que se encontram 
armazenados e promover a imediata substituição dos mesmos no prazo máximo de 10 
(dez) dias úteis, sob pena da aplicação de penalidades previstas neste Edital.   

a) A relação da transportadora e o custo do frete são de responsabilidade do 
fornecedor e não existe valor mínimo de compra para isenção do mesmo.   

b) A entrega e montagem/instalação deverá ser realizada na nova Sede do CRF/MG,  
localizada à Rua Rodrigues Caldas 493,  Bairro Santo Agostinho,  das 08h00min as 
16h00min com aviso prévio ao responsável designado pelo CRF/MG para verificação, 
recebimento e aceite do objeto através do tel.: (31) 3218-1008 ou (31)3218-1020.  

3. DA FISCALIZAÇÃO 

3.1. A prestação dos serviços constantes neste instrumento será fiscalizada por 
empregado ou comissão de empregados designados pelo CONTRATANTE, doravante 
denominados “Fiscalização”, que terá autoridade para exercer, em seu nome, toda e 
qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da execução contratual.  

3.2. À Fiscalização compete, entre outras atribuições:  

a) Solicitar à Contratada e seus prepostos ou obter da Administração, 
tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste 
contrato e anexar aos autos do processo correspondente, cópia dos documentos 
escritos que comprovem essas solicitações de providências;  

b) Acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo;  

3.3. A ação da Fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades 
contratuais.  

4. DAS PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE  

4.1. Além das disposições constantes neste Termo, a Contratada deverá atender, no 
que couber, às demais disposições constantes da Resolução nº 103/2012 do CSJT – 
Guia de Sustentabilidade da Justiça do Trabalho , em especial:  

4.1.1. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação 
do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, 



  
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus 
similares;  

4.1.2. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem 
individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, 
de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e   

4.1.3. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da 
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais 
como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs).  

4.1.4. Os produtos devem apresentar menor consumo e maior eficiência energética 
dentro da categoria.  

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA   

5.1. Fornecer o bem cotado conforme previsto neste Termo de Referência/Edital, 
obedecendo rigorosamente às especificações e condições estipuladas no Edital de 
Licitação e na proposta comercial.   

5.1.1. Os mobiliários deverão ser compatíveis com suas referências e códigos. 
Deverão ainda, ser novos e originais de fábrica.   

5.1.2. Os mobiliários deverão ser entregues, acondicionados em suas embalagens 
originais, lacradas de forma tecnicamente correta, contendo, no mínimo, as indicações 
da marca.   

5.1.3.  A CONTRATADA não poderá alterar a marca e o valor dos itens ofertados em 
sua proposta comercial.   

5.1.4. A alteração da marca poderá ser apreciada, mediante justificativa fundamentada 
e apresentação de amostra/protótipo, pelo CONTRATANTE.   

5.1.5. O quantitativo e a marca dos mobiliários deverão ser especificados na 
proposta, com os preços individualizados, compondo o valor do preço final.  

5.1.6. Todos os itens objetos deste edital deverão estar em conformidade com as 
especificações do CRF/MG em qualidade e quantidade. O CRF/MG poderá recusar 
aqueles cuja qualidade não satisfaça as necessidades e o padrão do Conselho.   

5.2.  Cumprir fielmente o que estabelece o Edital e seus Anexos;   

5.3.  Assumir inteira responsabilidade pela entrega e garantia dos produtos e todos os 
custos com fretes, tributos, seguros e quaisquer outros encargos;   

5.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não 



  
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à Fiscalização ou acompanhamento 
pela Contratante;   

5.5. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do instrumento de 
Contrato, não transfere à Administração a responsabilidade por seu pagamento, nem 
poderá onerar o objeto deste instrumento contratual;   

5.6.  Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a entrega dos produtos objeto deste 
Edital, sem prévia expressa anuência da Contratante.   

5.7. aceitar, pelos mesmos preços e nas mesmas condições contratuais, acréscimos 
que lhe forem determinados, nos limites legais.   

5.8. O material que apresentar erros ou desconformidade com as exigências 
normativas não será recebido definitivamente, devendo ser imediatamente substituído 
pela CONTRATADA, sem ônus para o CRF/MG.   

5.9. Reparar, corrigir, remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o(s) 
material(s) em que verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como, 
providenciar a substituição dos mesmos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados 
da notificação que lhe for entregue via Correios ou via e-mail.   

6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE   

6.1. Efetuar o pagamento das obrigações assumidas.   

6.2. Receber provisoriamente os materiais mediante regular aferição de quantitativos, 
disponibilizando local, data e horário.  

6.3. Acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais, bem como atestar na nota 
fiscal/fatura a efetiva entrega do objeto contratado e o seu aceite.  

6.4. Aplicar as sanções regulamentares e contratuais, garantindo o contraditório e a 
ampla defesa.  

6.5. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do termo de referência e 
da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos.  

6.6. Notificar o fornecedor, por escrito, sobre imperfeições falhas ou irregularidades 
constantes nos materiais fornecidos, para que sejam corrigidos.  

6.7. Verificar se o material entregue pela empresa contratada está em conformidade 
com as especificações constantes deste termo podendo sustar, recusar, mandar fazer 
ou desfazer qualquer fornecimento do objeto que esteja em desacordo com as 
especificações técnicas descritas neste termo.  

7. DA AMOSTRA 



   
7.1. O pregoeiro e equipe técnica poderão solicitar ao licitante classificado em primeiro 
lugar amostra/protótipo dos itens licitados em um prazo de 10 dias úteis contados de 
sua solicitação formal. Tal apresentação terá como objetivo a avaliação do 
cumprimento das especificações pela equipe técnica, devendo as amostras estarem 
devidamente identificadas com o nome do fornecedor, nº do certame, nome do 
fabricante e respectivo CNPJ.  

7.2. As amostras/protótipos deverão estar em conformidade com as especificações 
técnicas constantes deste Termo de Referência e devidamente identificadas com o 
número do Pregão e nome do licitante, conter os respectivos prospectos, 
documentação técnica e manual, se for o caso, e dispor informações quanto às suas 
características, marca e modelo.  

7.3. Em caso de rejeição das amostras/protótipos, será facultado ao CRF/MG 
convocar a(s) empresa(s) remanescente(s), obedecida a ordem de classificação, para 
apresentação de proposta e catálogo para verificação. 

7.4. Quantidade: Deverá ser apresentado, se necessário, a critério do Pregoeiro, ao 
setor de infraestrutura do CRF/MG uma amostra de cada produto solicitado e 
respectivo componentes. 

7.5. Prazo: um prazo máximo de 10 dias úteis a contar da solicitação do pregoeiro. 

7.6. Critérios de avaliação e eventuais testes de aferição de compatibilidade pelos 
quais o item será submetido: O procedimento de análise da(s) amostra (s) mencionado 
será totalmente conduzido por funcionário ou representante técnico designado pelo 
CRF/MG, tendo por critério objetivo as informações constantes neste Termo de 
Referência, nas Especificações Técnicas, no Projeto de mobiliário e Planilha. A 
empresa somente terá seu material aceito caso as amostras estejam atendendo a 
todas as exigências de tais documentos técnicos. 

7.7. A amostra poderá ser aberta, desmontada, receber cortes, secções, vincos ou 
movimentos nas peças, sendo devolvida à empresa licitante no estado em que 
encontrar ao final da avaliação técnica, sem ensejar qualquer ônus a este Órgão. 

7.8. O fornecedor poderá ser dispensado dessa amostra caso seja possível a 
apresentação de seu produto instalado na cidade de Belo Horizonte ou região 
metropolitana, a ser verificado por meio de funcionário ou representante técnico 
designado  pelo CRF/MG. 

8. DA GARANTIA DOS PRODUTOS  

8.1. O prazo de garantia, para os mobiliários deverá ser de no mínimo 12 meses, 
contados a partir do recebimento definitivo emitido pelo CRF/MG;  

8.2. Na ocasião da entrega do material, os mobiliários deverão vir acompanhados dos 
respectivos certificados de garantia;  



  
8.2.1. A CONTRATADA oferecerá plena garantia do perfeito funcionamento dos 
mobiliários, obedecidas às especificações técnicas; 
8.2.2. A CONTRATADA se encarrega, por si ou pela rede credenciada do fabricante, 
dos serviços de assistência técnica de manutenção e reparos dos mobiliários, 
substituindo todas as peças defeituosas, identificadas como tal pelos técnicos da 
CONTRATADA. A manutenção inclui, além das peças trocadas, toda a mão-de-obra 
necessária à execução dos serviços;  

8.2.3. A CONTRATADA prestará os serviços de assistência técnica, sem ônus para o 
CRF/MG, durante o período de garantia;  

8.2.4. A assistência técnica deverá ser prestada mediante manutenção corretiva (por 
intermédio da CONTRATADA ou de sua credenciada, se for o caso) de acordo com as 
normas técnicas específicas, a fim de manter os mobiliários em perfeitas condições de 
uso, sem qualquer ônus adicional para o CRF/MG;  

8.2.5. A Contratada deverá disponibilizar meio para abertura de chamado técnico "ON 
SITE" e por meio de telefone 0800 e/ou e-mail para abertura de chamado, devendo, 
necessariamente, ocorrer o fornecimento de número de controle de chamado aberto, 
para que seja possível acompanhar o andamento dos serviços;  

8.2.6. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a remover os defeitos 
apresentados pelas poltronas, compreendendo, nesse caso, a substituição de peças, 
ajustes, reparos e correções necessárias.  

8.2.7. A manutenção corretiva deverá ser realizada em dias úteis, no horário de 
expediente das 08 às 17 horas.  

8.2.8. O início do atendimento não poderá ultrapassar o prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, contadas da solicitação efetuada;  

8.2.9. O término do atendimento, considerando a colocação dos mobiliários em 
perfeito estado de uso, não poderá ultrapassar 10 (dez) dias úteis, contados do 
atendimento.  

8.2.9.1. Para efeito desse item, deve considerado, ainda, o seguinte:  

8.2.9.1.1. Início do atendimento: a hora de chegada do técnico ao local onde está 
instalado o equipamento;  

8.2.9.1.2. O término do reparo do mobiliário: a sua disponibilidade para uso em 
perfeitas condições.  

8.2.10. Havendo necessidade de troca de peças, o término do atendimento não 
poderá ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do atendimento.  

8.2.11. A CONTRATADA aplicará no equipamento, quando necessária a substituição, 
partes e peças originais, adequadas, novas, que mantenham as especificações 
técnicas do fabricante, para o que fica, desde logo, autorizada pelo CRF/MG. 



   
8.2.12. As peças substituídas pertencerão à CONTRATADA. 
8.2.13. Decorridos os prazos estabelecidos nas alíneas acima, sem o atendimento 
devido, fica o CRF/MG autorizado a contratar esses serviços de outra empresa e a 
cobrar da CONTRATADA os custos respectivos, sem que tal fato acarrete qualquer 
perda quanto à garantia dos mobiliários ofertados, sem prejuízo da aplicação de 
penalidades previstas neste Instrumento;  

8.2.14. Caberá à Contratada trocar o mobiliário ofertado no prazo máximo de 15 
(quinze) dias úteis, se no período de 15 (quinze) dias corridos ocorrerem defeitos 
sistemáticos que não sejam corrigidos nos prazos definidos nesta coleta;  

8.2.15. Os serviços de assistência técnica serão prestados ON SITE, na área de 
abrangência do CRF/MG ou da empresa de assistência técnica autorizada, pela 
CONTRATADA;  

8.2.16. Serão da exclusiva responsabilidade da proponente as despesas decorrentes 
do deslocamento do seu pessoal incumbido da substituição do mobiliário, bem como 
das despesas relacionadas com a assistência técnica dentro do período de garantia.  

9. DO PAGAMENTO   

9.1. O pagamento dar-se-á em até 10 (dez) dias, após a emissão da Nota Fiscal, 
acompanhada de boleto bancário, que deverão ser enviados para o e-mail 
financeiro@crfmg.org.br, e do atesto comprovando a efetiva entrega e montagem dos 
mobiliários, conforme especificações do Edital.  

9.2.  Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, a mesma será devolvida à Contratada e o pagamento ficará pendente até 
que a referida Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 
prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para CRF/MG.   

9.3. Nos preços contratados já estão incluídos: impostos, contribuições, taxas, frete, 
transporte, bem como todos os demais encargos incidentes.  

9.4. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal/fatura, ou dos 
documentos exigidos como condição de pagamento por parte da CONTRATADA, 
importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do 
CONTRATANTE.  

9.5. O Pagamento será realizado, mediante comprovação da regularidade fiscal 
obrigatória (Receita Federal, Dívida Ativa da União, FGTS e INSS), devidamente 
atualizada. O CRF/MG não responde por qualquer encargo resultante de atrasos na 
liquidação dos pagamentos correspondentes. 



  
9.6. A efetivação do pagamento ficará condicionada à comprovação, por parte da 
Contratada, da manutenção de todas as condições habilitatórias exigidas no presente 
Edital.   

10. DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 
10.1. Durante a vigência da ata, os preços registrados serão irreajustáveis.  

11. PENALIDADES    

11.1.  Ficará impedida de participar de licitação e de contratar com a Administração e, 
se for o caso, será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 
prejuízo das multas previstas neste termo e seus anexos e das demais cominações 
legais garantida a defesa prévia, a licitante que, dentro do prazo de validade de sua 
proposta:  

11.1.1. - não mantiver sua proposta pelo prazo de validade da mesma, não podendo 
ser inferior a 60 (sessenta) dias;  

11.1.2. - deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou  apresentar 
documentação falsa;   

11.1.3. - ensejar o retardamento da execução de seu objeto;   

11.1.4. - falhar ou fraudar na execução do objeto licitado;   

11.1.5. - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.  

11.2. - Em conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a 
licitante vencedora que descumprir as condições deste termo e seus anexos, garantida 
a defesa prévia, ficará sujeita às seguintes penalidades, sem prejuízo do disposto no 
item 11.1.  

11.2.1.- pela inexecução total ou parcial do objeto licitado, a administração poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:   

11.2.1.1. - advertência;   

11.2.1.2. - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global do contrato, 
por dia de atraso injustificado e por descumprimento das obrigações estabelecidas no 
contrato, até o limite máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor global da 
contratação, a juízo da Administração;  

11.2.1.3. - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos;  

11.2.1.4. - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 



  
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na subcláusula 
11.2.1.3.  

11.3. A aplicação da penalidade ocorrerá após a defesa prévia do interessado, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.  

11.4. Os atos administrativos de aplicação de sanções, bem como a rescisão 
contratual, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União e registrados 
no SICAF.   

11.5. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de 
aplicação de outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por 
eventuais perdas e/ou danos causados à Administração.   

11.6. No caso de não recolhimento do valor da multa, dentro de 5 (cinco) dias úteis, a 
contar da data da intimação para pagamento, a importância poderá ser descontada de 
pagamentos pendentes, comprovando-se o depósito perante a Administração, ou 
ainda cobrada judicialmente, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento).  

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

12.1. A Contratada será responsável pelo pagamento de multas, punições ou 
indenizações que porventura venham a ser impostas por órgãos fiscalizadores de suas 
atividades, bem como dos ônus decorrentes de sua repercussão sobre o objeto a ser 
firmado com a Contratante.  

12.2. É proibida a subcontratação total ou parcial do objeto licitatório.    

Belo Horizonte/MG, 15 de setembro de 2020.       

JÚNIA CÉLIA DE MEDEIROS 
Presidente do CRF/MG     


