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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE 
 

EDITAL 
PREGÃO ELETRÔNICO para REGISTRO de PREÇOS Nº 14/2014 

(Processo Administrativo n.° 23060.002160/2013-15) 
 

PREÂMBULO 

A União, por intermédio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Sergipe, mediante o Pregoeiro Agnaldo dos Santos, designado pela Portaria nº 0973, de 

16 de abril de 2014, torna público para conhecimento dos interessados que na data, 

horário e local indicados, fará realizar licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalida-

de PREGÃO, na sua forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço por item e grupo, para a 

aquisição de mobiliário em geral, persianas e divisórias, nos termos da Lei nº 10.520, de 

17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, 

de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 

2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 

de junho de 2007, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, aplicando-se, subsi-

diariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste 

Edital. 

 

1. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO 

1.1. O encaminhamento das propostas terá início com a divulgação do aviso de Edital 

no sítio www.comprasnet.gov.br, até as 10 horas do dia 14/11/2014, hora e data 

para a abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

1.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública ob-

servarão o horário de Brasília-DF. 

 

2. DO OBJETO 

2.1. A presente licitação tem como objeto o registro de preços para eventual aquisição 

de Mobiliário em Geral, Persianas e Divisórias, conforme condições, quantidades 

e exigências estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital. 

2.2. A licitação será dividida em:  

2.2.1. Itens e neste caso será facultada ao licitante a participação em quantos itens 

forem de seu interesse; e 

2.2.2. Grupos, formados por dois ou mais itens, conforme tabela constante no 

Termo de Referência, e neste caso faculta-se ao licitante a participação em 

http://www.comprasnet.gov.br/
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quantos grupos for de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos 

os itens que o compõem. 

2.3. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no comprasnet 

e as especificações técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo I, o licitan-

te deverá obedecer a este último. 

 

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

3.1. O órgão gerenciador será o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Sergipe – Reitoria – UASG 158134. Endereço: Av. Jorge Amado, 1551, Loteamento 

Garcia, Bairro Jardins, CEP: 49.025-330 - Aracaju/SE. 

3.2. São participantes os seguintes órgãos: 

3.2.1. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – Campus A-

racaju – UASG 158393. Endereço: Av. Eng. Gentil Tavares da Motta, 1166, 

Bairro Getúlio Vargas, CEP: 49.055-260 - Aracaju/SE; 

3.2.2. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – Campus São 

Cristóvão – UASG 158392. Endereço: Rodovia BR-101, km 96, Povoado Quis-

samã, Caixa postal 11, CEP: 49.002-970 - São Cristóvão/SE; 

3.2.3. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – Campus Es-

tância – UASG 152426. Endereço: Praça Jackson de Figueiredo, 49, Bairro 

Centro, CEP: 49.200-000 - Estância/SE; 

3.2.4. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – Campus 

Nossa Senhora da Glória – UASG 152420. Endereço: Rodovia Rota do Sertão, 

s/n, CEP: 49.680-000 - Nossa Senhora da Glória/SE. 

  

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qual-

quer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do 

certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devida-

mente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as re-

gras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 

4.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando deseja-

rem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador 

da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

4.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde 



Fl. nº ___________ 

Proc. nº 23060.002160/2013-15 

Rubrica  _______________ 
Pregão Eletrônico nº 14/2014 - IFS 

 

 

Instituto Federal de Sergipe - REITORIA - Av. Jorge Amado, 1551 - Loteamento Garcia - Bairro Jardins – 
www.ifs.edu.br - CNPJ: 10.728.444/0001-00 - Fone: (79) 3711-3100 / Fone: (79) 3711-3202 / 3183 – Aracaju/SE. 

que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas 

com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos i-

tens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o 

órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.5. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo 

do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não parti-

cipantes que eventualmente aderirem. 

4.6. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança 

do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a 

aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 

decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas pró-

prias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

4.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar 

a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de validade 

da Ata de Registro de Preços. 

4.7.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a 

prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de 

vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante. 

 

5.  DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

5.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compa-

tível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto 

no § 3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10.  

5.1.1. Em relação aos itens 58, 59, 77, 109 e aos grupos 08 e 15, a participação é 

exclusiva às microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades coo-

perativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007 e os legalmente 

equiparados. 

5.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

5.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente: 

5.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no  Brasil com poderes ex-

pressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 



Fl. nº ___________ 

Proc. nº 23060.002160/2013-15 

Rubrica  _______________ 
Pregão Eletrônico nº 14/2014 - IFS 

 

 

Instituto Federal de Sergipe - REITORIA - Av. Jorge Amado, 1551 - Loteamento Garcia - Bairro Jardins – 
www.ifs.edu.br - CNPJ: 10.728.444/0001-00 - Fone: (79) 3711-3100 / Fone: (79) 3711-3202 / 3183 – Aracaju/SE. 

5.2.3. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993; 

5.2.4. que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso 

de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liqui-

dação; 

5.2.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

5.2.6. entidades empresariais controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

5.3. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 

em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

5.3.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

em seus arts. 42 a 49. 

5.3.1.1. nos itens ou grupos exclusivos a microempresas, empresas de pequeno 

porte e sociedades cooperativas, a assinalação do campo “não” impedirá 

o prosseguimento no certame; 

5.3.1.2. nos itens ou grupos não exclusivos, a assinalação do campo “não”, ape-

nas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favo-

recido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que mi-

croempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa; 

5.3.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus ane-

xos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação defi-

nidos no Edital; 

5.3.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

5.3.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insa-

lubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 

condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

5.3.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instru-

ção Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

 

6. DO CREDENCIAMENTO 

6.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma ele-

trônica. 
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6.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal 

– Comprasnet, no sítio www.comprasnet.gov.br, com a solicitação de login e senha 

pelo interessado. 

6.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica 

para realização das transações inerentes a este Pregão. 

6.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, inclu-

indo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não ca-

bendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta lici-

tação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da se-

nha, ainda que por terceiros. 

6.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente 

ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

 

7. DO ENVIO DA PROPOSTA 

7.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a 

data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

7.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública ob-

servarão o horário de Brasília – DF. 

7.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas 

e lances.  

7.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema 

ou de sua desconexão.  

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

apresentadas.   

7.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema ele-

trônico, dos seguintes campos: 

7.6.1. Valor unitário; 

7.6.2. A quantidade de unidades; 

7.6.3. Marca; 

7.6.4. Fabricante;  
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7.6.5. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, 

prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no 

órgão competente, quando for o caso. 

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

registrado.  

7.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que inci-

dam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação. 

 

8. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo a-

quelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência. 

8.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.2. Será, ainda, desclassificada a proposta que: 

8.2.2.1. Identifique a licitante na descrição do objeto; 

8.2.2.2. Apresente preço irrisório ou igual à zero; 

8.2.2.3. Não apresentar a descrição do objeto ofertado de forma clara e objetiva, 

com nível de precisão adequado, sendo vedadas descrições do tipo “con-

forme o edital”; 

8.2.2.4. Contenham vícios que comprometam o julgamento e ilegalidades. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 

em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que so-

mente estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoei-

ro e os licitantes. 
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8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusiva-

mente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema.  

8.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar.  

8.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

8.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a re-

cepção dos lances.  

8.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será 

suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos 

participantes.  

8.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O 

sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o 

que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente de-

terminado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção 

de lances.  

8.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, 

na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por 

ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

8.14. Em relação aos itens ou grupos não exclusivos a microempresas, empresas de pe-

queno porte e sociedades cooperativas, uma vez encerrada a etapa de lances, será 

efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade 

empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas, empresas 

de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo à compa-

ração com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, as-

sim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 

e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007. 

8.15. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e 

sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) 
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acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a 

primeira colocada. 

8.16. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar 

uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da pri-

meira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados 

após a comunicação automática para tanto. 

8.17. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa me-

lhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convo-

cadas as demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade 

cooperativa que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na or-

dem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no 

subitem anterior. 

8.18. No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, empresa de 

pequeno porte e equiparados que se encontrem em situação de empate, será rea-

lizado sorteio para que se identifique a primeira que poderá apresentar melhor o-

ferta. 

8.19. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no 

artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessiva-

mente, aos bens: 

8.19.1. produzidos no País; 

8.19.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  

8.19.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no de-

senvolvimento de tecnologia no País. 

8.20. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para 

o qual os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

8.21. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes 

poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classifica-

do. 

8.21.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o 

resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 

 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

9.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoei-

ro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua e-

xequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 
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9.2. Não será aceito pelo pregoeiro a proposta ou o lance vencedor cujo valor supere o 

preço estimado pela Administração para o item e grupo ou que apresentar preço 

manifestamente inexequível. 

9.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários sim-

bólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e sa-

lários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convoca-

tório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referi-

rem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

9.4. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que: 

9.4.1. contenha vícios ou ilegalidades; 

9.4.2. não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência. 

9.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio 

de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável 

para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.  

9.5.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se 

os que contenham as características do material ofertado, em compatibilida-

de com o Termo de Referência, minudenciando o modelo, tipo, procedência, 

garantia ou validade, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas contendo a imagem do produto ofertado e 

suas descrições. 

9.5.2. Os licitantes, ao cadastrarem suas propostas deverão providenciar de ante-

mão as fichas técnicas, laudos, rótulos ou catálogos do produto de forma a 

atenderem ao prazo estipulados pelo pregoeiro. 

9.5.3. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabeleci-

do, e formalmente aceito pelo Pregoeiro.  

9.6. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pes-

soal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe para orien-

tar sua decisão. Caso o Órgão não possua, no seu quadro de pessoal, profissionais 

habilitados para emitirem parecer técnico, poderá ser formulado por pessoa física 

ou jurídica qualificada. 

9.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a pro-

posta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.8. No julgamento das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, medi-

ante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os licitantes, 
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atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação (art. 26, § 

3º, do Decreto nº 5.450/05). 

9.9. O Pregoeiro poderá exigir da licitante provisoriamente classificado em primeiro 

lugar que apresente amostra(s) do(s) item(ns) que a Administração entender ne-

cessário, para a verificação da compatibilidade com as especificações constantes 

Termo de Referência e consequente aceitação da proposta, a ser entregue na Av. 

Jorge Amado, 1551, Bairro Jardins, loteamento Garcia, CEP. 49.025-330, Araca-

ju/SE, num prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis uma única vez a pe-

dido do licitante dentro do prazo de entrega e desde que aceita pelo pregoeiro;  

9.9.1. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) acei-

tável(eis), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance oferta-

do pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) 

e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especifica-

ções constantes no Termo de Referência.  

9.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.11. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta 

ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a ob-

tenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas 

neste Edital. 

9.11.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço 

melhor. 

9.11.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

9.12. Nos itens ou grupos não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte 

e sociedades cooperativas, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o 

pregoeiro passar à subseqüente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventu-

al ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

9.13. A falta de um ou mais documentos descritos para cada um dos ITENS, sem justo 

motivo, poderá ensejar desclassificação da proposta. 

 

10. DA HABILITAÇÃO  

10.1. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, 

em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
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econômica financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 

8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

10.1.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 

especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida 

junto ao SICAF. 

10.1.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através 

do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o 

licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas, docu-

mento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob 

pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regula-

ridade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e das socieda-

des cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

10.1.3. Os licitantes, ao cadastrarem suas propostas deverão providenciar de ante-

mão as documentações referentes à Habilitação de forma a atenderem ao 

prazo estipulados pelo pregoeiro. 

10.1.4. O prazo acima mencionado poderá ser prorrogado por solicitação escrita e 

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e for-

malmente aceito pelo Pregoeiro. 

10.2. Será realizada, também, consulta ao CEIS (Cadastro de Empresas Inidôneas ou 

Suspensas - www.portaltransparencia.gov.br) e CNJ (Cadastro Nacional de Conde-

nações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa - www.cnj.jus.br/improbida-

de_adm/consultar_requerido.php), sendo inabilitadas as empresas consideradas 

inidôneas ou que estiverem suspensas para contratação com a União. 

10.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 

Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documenta-

ção relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista. 

10.4. Habilitação jurídica:  

10.4.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

10.4.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devi-

damente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento comprobatório de seus administradores; 

10.4.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indica-

ção dos seus administradores; 
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10.4.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida 

pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o 

caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno 

porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 

30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC; 

10.4.5. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a 

ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial 

ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem 

como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

10.4.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

10.4.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva. 

10.5. Regularidade fiscal e trabalhista: 

10.5.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

10.5.2. prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional, quanto aos demais tributos federais e à Divida Ativa da União, por 

elas administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07);  

10.5.3. prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS); 

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

10.5.5. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de ne-

gativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, a-

provada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943; 

10.5.6. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicí-

lio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

10.5.7. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do lici-

tante;  

10.5.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relaciona-

dos ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresen-

tação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornece-

dor, ou outra equivalente, na forma da lei. 

10.5.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de 

pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 
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11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito 

de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

10.6. Em relação aos itens ou grupos não exclusivos às microempresas, empresas de 

pequeno porte e sociedades cooperativas, os licitantes que não estiverem cadas-

trados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF no nível da Qua-

lificação econômico-financeira, conforme Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 

2010,  deverão apresentar a seguinte documentação. 

10.6.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribu-

idor da sede da pessoa jurídica; 

10.6.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação fi-

nanceira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado 

há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

10.6.3. No caso de bens para pronta entrega, não será exigido da microempresa, 

empresa de pequeno porte, nem da sociedade cooperativa enquadrada no 

artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, a apresentação de balanço patrimonial 

do último exercício financeiro. (art. 3º do Decreto nº 6.204, de 5 de setembro 

de 2007); 

10.6.4. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a a-

presentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes 

ao período de existência da sociedade; 

10.6.5. Comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 

Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG = ---------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

Ativo Total 
SG = ----------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

Ativo Circulante 
LC = -----------------------; e 

Passivo Circulante 
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10.6.6. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado infe-

rior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvên-

cia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líqui-

do de 5% (cinco por cento) do valor estimado da contratação ou grupo perti-

nente. 

10.7. As empresas, cadastradas ou não no SICAF deverão comprovar, ainda, a qualifica-

ção técnica, por meio de: 

10.7.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o i-

tem pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pes-

soas jurídicas de direito público ou privado. 

10.8. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão 

ser apresentados pelos licitantes, via e-mail pregoeiro.delc05@ifs.edu.br com có-

pia para pregoeiro.ifs05@gmail.com, no prazo de 02 (duas) horas, após solicitação 

do Pregoeiro no sistema eletrônico. Posteriormente, serão remetidos em original, 

por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou 

por servidor da Administração, desde que conferido(s) com o original, ou publica-

ção no órgão da imprensa oficial, para análise, num prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis, depois de encerrado o prazo para o encaminhamento eletrônico. 

10.8.1. Os documentos deverão ser entregues em envelope lacrado e identificado, 

enviado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe, 

Av. Jorge Amado, 1551, Loteamento Garcia, Bairro Jardins, CEP: 49.025-330 – 

Aracaju/SE, A/C do Pregoeiro Agnaldo dos Santos no Departamento de Lici-

tações e Contratos indicando no número do respectivo pregão. 

10.9. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no 

que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cin-

co) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a 

regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período. 

10.9.1. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, 

sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição 

na documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

10.10. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

mailto:pregoeiro.delc05@ifs.edu.br
mailto:pregoeiro.ifs05@gmail.com
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10.11. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apre-

sentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital. 

10.12. Nos itens ou grupos não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte 

e sociedades cooperativas, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo 

sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC 

nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da 

proposta subsequente. 

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

 

11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de decorrida a fase de regularização fiscal 

de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o 

caso, será concedido o prazo de no mínimo 20 (vinte) minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando 

contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo 

próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o 

recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso; 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

3 (três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem con-

trarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que come-

çarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aprovei-

tamento. 

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
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12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório.  

 

13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

13.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário e os licitantes que acei-

tarem cotar preços iguais aos deste, o prazo de 5 (dias) dias úteis, contados a partir 

da data de sua(s) convocação(ões), para assinar(em) a Ata de Registro de Preços, 

cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair(em) do direito 

à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

13.2. Alternativamente à(s) convocação(ões) para comparecer(em) perante o órgão ou 

entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá 

encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de re-

cebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja(m) assinada(s) no prazo de 5 (di-

as) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 

13.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de 

Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado 

pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamen-

te aceito pela Administração. 

13.4. A recusa injustificada de fornecedor, classificado e convocado, em assinar a ata 

dentro do prazo estabelecido pela Administração ensejará a aplicação das penali-

dades estabelecidas em lei ou no presente instrumento convocatório. 

13.5. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de 

preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, 

na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 

propostas pelo primeiro classificado. 

13.6. No momento da assinatura da Ata a Administração verificará se os licitantes man-

têm as mesmas condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão 

ser mantidas durante toda a vigência da ata. 

13.7. Constatada a irregularidade no SICAF, quando o licitante vencedor recusar-se a 

assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, ou em qualquer outra hi-

pótese de cancelamento do registro prevista nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 

7.892/13, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe poderá 

convocar o licitante subsequente na ordem de classificação para assinar o contrato 

ou retirar o instrumento equivalente. 
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13.8. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o 

registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do 

licitante vencedor e dos licitantes que aceitarem cotar preços iguais aos deste, ob-

servada a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva, a 

descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais 

condições. 

13.8.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que acei-

tarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor 

na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à 

margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previs-

tos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.9. Será realizada, pela Administração, Pesquisa de Mercado periódica para compro-

vação da vantajosidade do uso da Ata de Registro de Preços. 

13.9.1. A pesquisa que trata o subitem anterior também deverá ser realizada pelos 

órgãos participantes e não participantes. 

 

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

14.1. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços e para o fiel cumprimento das 

obrigações assumidas a Nota de Empenho terá valor contratual, na forma do art. 

62, da Lei nº 8.666, de 1993.  

14.2. Previamente à contratação, será realizada consulta ao SICAF, pela contratante, 

para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público. 

14.3. O fornecedor registrado terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 

data de sua convocação para aceitar a Nota de Empenho, sob pena de decair do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

14.4. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 

para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equiva-

lente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para 

que seja assinado/retirado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de 

seu recebimento.  

14.5. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada do fornecedor, e aceita pela Administração. 

14.6. Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a 

Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, cujo resultado será anexado 

aos autos do processo.  
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14.7. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do ins-

trumento equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habi-

litação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá 

ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, 

após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os re-

quisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital e das demais cominações legais. 

 

15. DO PREÇO 

15.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados são fixos e irreajustáveis, devendo 

ser observadas, na hipótese de existência de variação dos preços de mercado, as 

normas dos artigos 17 a 19 do Decreto 7.892/2013. 

 

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

16.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimen-

to da nota de empenho, em remessa única, nos endereços constantes do Item 3 

(DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES) deste edital no horário 

normal de expediente das 08h:00min às 11h:30min e das 14h:00min às 17h:30min, 

de segunda à sexta-feira. 

16.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) res-

ponsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posteri-

or verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo 

de Referência e na proposta. 

16.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 

as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo 

ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, 

às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

16.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 

as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo 

ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, 

às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

16.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material 

e consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

16.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser pro-

cedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se 

o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo 
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16.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

17.1. São obrigações da Contratante: 

17.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

17.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebi-

dos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da propos-

ta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

17.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregula-

ridades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado 

ou corrigido; 

17.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, atra-

vés de comissão/servidor especialmente designado; 

17.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento 

do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 

17.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 

Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato 

da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

17.3. São obrigações da contratada: 

17.3.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 

anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 

despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda 

17.3.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especifi-

cações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado 

da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes: a 

marca, ao fabricante, ao modelo, à procedência e ao prazo de garantia 

ou validade; 

17.3.1.2. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma 

versão em português e da relação da rede de assistência técnica auto-

rizada; 

17.3.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de a-

cordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consu-

midor (Lei nº 8.078, de 1990); 
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17.3.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 

Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

17.3.1.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) ho-

ras que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o 

cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

17.3.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qua-

lificação exigidas na licitação; 

17.3.1.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 

18. DO PAGAMENTO 

18.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem 

bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contra-

tado. 

18.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 

que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no pra-

zo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos 

termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

18.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servi-

dor competente na nota fiscal apresentada.  

18.3.1. Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada não impede o paga-

mento, se o fornecimento tiver sido prestado e atestado. Tal hipótese ense-

jará, entretanto, a adoção das providências tendentes ao sancionamento da 

empresa e rescisão contratual.  

18.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, 

por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta 

ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providen-

cie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 

após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus 

para a Contratante. 

18.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

18.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para veri-

ficar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 
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18.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá 

ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

18.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a con-

tratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regulari-

dade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência 

de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e 

necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

18.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegu-

rada à contratada a ampla defesa. 

18.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normal-

mente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regula-

rize sua situação junto ao SICAF. 

18.11. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse 

público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxi-

ma autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a 

contratada inadimplente no SICAF. 

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

aplicável. 

18.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos 

impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pa-

gamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previs-

to na referida Lei Complementar. 

18.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de com-

pensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efe-

tivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fór-

mula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo paga-

mento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 
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I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 
I = (6/100) 

     365 
I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

19.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitan-

te/adjudicatário que:  

19.1.1. Não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, 

quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

19.1.2. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certa-

me; 

19.1.3. Comportar-se de modo inidôneo; 

19.1.3.1. Consideram-se inidôneos os atos praticados tais como os descritos nos 

artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93; 

19.1.4. Cometer fraude fiscal; 

19.1.5. Não mantiver a proposta. 

19.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP, ou o conluio 

entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerra-

mento da fase de lances. 

19.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no 

subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

seguintes sanções: 

19.3.1. Recusar-se a assinar ou receber o instrumento de contrato ou termo equi-

valente: 

19.3.1.1. Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5 (cin-

co) anos, e descredenciamento do SICAF; 

19.3.1.2. Multa de até 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empe-

nho. 

19.3.2. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o cer-

tame/contrato: 

19.3.2.1. Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5 (cin-

co) anos, e descredenciamento do SICAF; 

19.3.2.2. Multa de até 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empe-

nho. 
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19.3.3. Comportar-se de modo inidôneo: 

19.3.3.1. Advertência; 

19.3.3.2. Multa de até 10% (dez por cento) aplicada de forma proporcional à obri-

gação inadimplida; 

19.3.3.3. Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5 (cin-

co) anos, e descredenciamento do SICAF. 

19.3.4. Cometer fraude fiscal: 

19.3.4.1. Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5 (cin-

co) anos, e descredenciamento do SICAF. 

19.3.5. Não mantiver a proposta: 

19.3.5.1. Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5 (cin-

co) anos, e descredenciamento do SICAF. 

19.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impe-

dimento. 

19.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo admi-

nistrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitan-

te/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, 

e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

19.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

19.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

19.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no 

Termo de Referência. 

 

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

20.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

20.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail pregoei-

ro.delc05@ifs.edu.br com cópia para pregoeiro.ifs05@gmail.com ou por petição 

dirigida ou protocolizada no endereço: Av. Jorge Amado, 1551, Loteamento Garcia, 

Bairro Jardins, CEP: 49.025-330 - Aracaju/SE – Reitoria/IFS. 

20.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e qua-

tro) horas. 

mailto:pregoeiro.delc05@ifs.edu.br
mailto:pregoeiro.delc05@ifs.edu.br
mailto:pregoeiro.ifs05@gmail.com
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20.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

20.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para 

abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no 

endereço indicado no Edital. 

20.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 

no certame. 

20.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 

entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta 

por qualquer interessado. 

 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferi-

da para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabe-

lecido, desde que não haja comunicação em contrário pelo Pregoeiro.   

21.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

21.4. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contrata-

ções que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica pa-

ra aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferên-

cia de fornecimento em igualdade de condições. 

21.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o inte-

resse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da con-

tratação. 

21.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas pro-

postas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

21.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 

dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 
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21.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afasta-

mento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados 

os princípios da isonomia e do interesse público. 

21.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 

21.10. O uso do Sistema de Registro de Preços justifica-se pela necessidade de aquisição 

de bens para atendimento a mais de uma unidade do Instituto Federal de Educa-

ção, Ciência e Tecnologia de Sergipe consoante o inciso III do art. 3º do Decreto nº 

7.892/2013. 

21.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.ifs.edu.br, e 

também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço: Av. Jorge Amado, 1551, Bair-

ro Jardins, CEP. 49.025-330, Aracaju/SE, nos dias úteis, no horário das 08h:00min 

às 12h:00min e das 14h:00min às 18h:00min, mesmo endereço e período no qual 

os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos inte-

ressados. 

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

21.12.1. ANEXO I – Termo de Referência 

21.12.2. ANEXO II – Ata de Registro de Preços 

21.12.3. ANEXO III – Termo de Aceite de Cadastro de Reserva 

21.12.4. ANEXO IV – Modelos de Declaração 

21.12.5. ANEXO V – Declaração de menor 

21.12.6. ANEXO VI – Mínimo e Máximo dos Órgãos Participantes 

 

Aracaju, 30 de outubro de 2014 

 

 

_________________________________________ 
Agnaldo dos Santos 

Pregoeiro 
 

 

  

http://www.ifs.edu.br/


Fl. nº ___________ 

Proc. nº 23060.002160/2013-15 

Rubrica  _______________ 
Pregão Eletrônico nº 14/2014 - IFS 

 

 

Instituto Federal de Sergipe - REITORIA - Av. Jorge Amado, 1551 - Loteamento Garcia - Bairro Jardins – 
www.ifs.edu.br - CNPJ: 10.728.444/0001-00 - Fone: (79) 3711-3100 / Fone: (79) 3711-3202 / 3183 – Aracaju/SE. 

 

 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

Sistema de Registro de Preços 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 14/2014 

(Processo Administrativo nº 23060.002160/2013-15) 
 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Aquisição de Mobiliário em geral, persiana e divisória conforme condições, quan-

tidades, exigências estabelecidas neste instrumento: 

1.2. As descrições que se seguem serão tratadas como parâmetros mínimos de quali-

dade sendo, por tanto, aceitos objetos de qualidade similar, equivalente ou supe-

rior. 

IT
EM

 

ESPECIFICAÇÃO RESUMIDA 

C
A

TM
A

T 

U
N

ID
A

D
E 

REQUISIÇÃO 

Q
U

A
N

TI
D

A
D

E 
TO

TA
L 

Valor Estimado 

M
ÍN

IM
A

 

M
Á

X
IM

A
 

UNITÁRIO 
R$ 

TOTAL 
R$ 

Grupo 01 – Itens 01 a 12 – POLTRONAS 

0
1 

POLTRONA PRESIDENTE COM EN-
COSTO LOMBAR TELADO APOIO DE 
CABEÇA POLIURETANO. 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 22 32 3.451,76 110.456,32 

0
2 POLTRONA FIXA ENCOSTO TELADO 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 40 60 1.015,36 60.921,60 

0
3 

POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR 
ENCOSTO TELADO COM BRAÇOS 
REGULÁVEIS 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 63 103 2.540,61 261.682,83 

0
4 POLTRONA FIXA TIPO DIRETOR 

COM BRAÇOS FIXOS 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 12 28 803,27 22.491,56 
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0
5

 POLTRONA DIRETOR COM BRAÇOS 
E RELAX 

B
R

0
1

9
7

1
1

0
 

U
n

id
. 

1 49 82 1.594,77 130.771,14 

0
6 POLTRONA PRESIDENTE COM RE-

GULAGENS E BRACOS REGULÁVEIS 

B
R

0
1

9
7

1
1

0
 

U
n

id
. 

1 8 25 1.943,48 48.587,00 

0
7 POLTRONA EXECUTIVA COM 

PRANCHETA 

B
R

0
1

9
7

1
1

0
 

U
n

id
. 

1 16 25 806,58 20.164,50 

0
8 

POLTRONA PARA AUDITÓRIO DE 
ESPALDAR MÉDIO COM PRANCHE-
TA 

B
R

0
1

9
7

1
1

0
 

U
n

id
. 

1 80 170 1.777,97 302.254,90 

0
9 POLTRONA DIRETOR GIRATORIA 

SEM BRAÇO 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 40 60 1.096,21 65.772,60 

1
0 POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR 

ALTO COM BRAÇO 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 8 28 1.347,27 37.723,56 

1
1 POLTRONA FIXA COM BRAÇO 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 8 63 802,42 50.552,46 

1
2 POLTRONA INDIVIDUAL COM BRA-

ÇO 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 12 47 1.359,26 63.885,22 

Grupo 02 – Itens 13 a 21 – CADEIRAS 

1
3 CADEIRA INTERLOCUTOR ENCOSTO 

TELADO COM BRAÇOS FIXOS 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 8 13 1.175,41 15.280,33 

1
4 CADEIRA FIXA 4 PÉS 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 237 517 694,40 359.004,80 
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1
5

 CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA 
COM BRAÇOS 

B
R

0
1

9
7

1
1

0
 

U
n

id
. 

1 20 55 609,20 33.506,00 

1
6 CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO 

REGULÁVEL 

B
R

0
1

9
7

1
1

0
 

U
n

id
. 

1 28 128 1.115,48 142.781,44 

1
7 CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO 

B
R

0
1

9
7

1
1

0
 

U
n

id
. 

1 52 147 929,49 136.635,03 

1
8 CADEIRA CAIXA COM BRAÇO RE-

GULÁVEL 

B
R

0
1

9
7

1
1

0
 

U
n

id
. 

1 8 68 1.065,24 72.436,32 

1
9 CADEIRA CAIXA SEM BRAÇO 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 8 215 873,80 187.867,00 

2
0 CADEIRA FIXA SEM BRAÇO 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 32 67 568,39 38.082,13 

2
1 CADEIRA EXECUTIVA COM ENCOS-

TO TELADO E PRANCHETA 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 8 23 848,13 19.506,99 

Grupo 03 – Itens 22 a 26 – LONGARINAS 

2
2 LONGARINA DO TIPO POLTRONAS 

COM 3 LUGARES COM BRAÇOS 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 9 29 2.187,51 63.437,79 

2
3 

LONGARINA DO TIPO POLTRONAS 
COM 3 LUGARES COM BRAÇOS E 
PRANCHETA ESCAMOTEAVEL 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 8 23 2.518,71 57.930,33 

2
4 LONGARINA DE 03 LUGARES COM 

BRAÇOS TELADA 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 8 13 2.632,00 34.216,00 
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2
5

 

LONGARINA COM 02 LUGARES 

B
R

0
1

9
7

1
1

0
 

U
n

id
. 

1 8 18 1.677,87 30.201,66 

2
6 

LONGARINA POLTRONA 3 LUGARES 
COM ENCOSTO TELADO COM 
PRANCHETA 

B
R

0
1

9
7

1
1

0
 

U
n

id
. 

1 8 11 2.818,30 31.001,30 

Grupo 04 – Itens 27, 28 e 124 – SOFÁS e PUFF 

2
7 SOFÁ EXECUTIVO DE 02 LUGARES 

B
R

0
1

9
7

1
1

0
 

U
n

id
. 

1 14 38 2.717,88 103.279,44 

2
8 SOFÁ EXECULTIVO DE 3 LUGARES 

B
R

0
1

9
7

1
1

0
 

U
n

id
. 

1 15 37 3.414,75 126.345,75 

1
24

 

PUFF 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 12 45 988,78 44.495,10 

Grupo 05 – Itens 29 a 41 – MESAS 

2
9 MESA EM LAMINADO MELAMINI-

CO MED. 800X600X740 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 39 102 686,51 70.024,28 

3
0 MESA EM LAMINADO MELAMINI-

CO MED. 1000X700X740 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 88 163 920,28 150.006,18 

3
1 MESA EM LAMINADO MELAMINI-

CO MED. 1200X700X740 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 64 149 1.002,53 149.376,97 

3
2

 MESA EM LAMINADO MELAMINI-
CO MED. 1400X700X740 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 24 79 1.095,41 86.537,13 
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3
3 MESA EM LAMINADO MELAMINI-

CO MED. 1000X600X740 

B
R

0
1

9
7

1
1

0
 

U
n

id
. 

1 45 107 753,51 80.625,04 

3
4 MESA PARA REUNÃO MED. 

1200X740 

B
R

0
1

9
7

1
1

0
 

U
n

id
. 

1 16 46 842,83 38.770,33 

3
5

 MESA DE REUNIÃO OVAL MED. 
2000X1000X740 

B
R

0
1

9
7

1
1

0
 

U
n

id
. 

1 9 19 1.083,41 20.584,70 

3
6 MESA DE REUNIÃO MODULAR MED 

2400X1200X740 

B
R

0
1

9
7

1
1

0
 

U
n

id
. 

1 10 34 1.573,69 53.505,55 

3
7 MESA DE REUNIÃO MODULAR 

MED. 3200X1200X740 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 10 17 2.195,20 37.318,40 

3
8 MESA DE CANTO MED. 

600X600X362 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 9 40 608,86 24.354,20 

3
9 MESA DE CENTRO MED. 

100X600X365 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 11 39 699,02 27.261,78 

4
0 MESA RETA AUTO PORTANTE PARA 

GABINETE MED. 2000X900 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 18 24 2.395,88 57.501,00 

4
1 

MESA RETA AUXILIAR AUTO POR-
TANTE PARA GABINETE MED. 
900X600 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 17 26 817,81 21.263,06 

Grupo 06 – Itens 42 a 57 – ESTAÇÃO DE TRABALHO E GAVETEIROS 

4
2 ESTAÇÃO DE TRABALHO ORGANICA 

MED. 1200X1200X600X600X740 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 27 77 1.301,50 100.215,50 
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4
3 ESTAÇÃO DE TRABALHO ORGANICA 

MED. 1400X1400X600X600X740 

B
R

0
1

9
7

1
1

0
 

U
n

id
. 

1 28 78 1.443,51 112.593,39 

4
4 ESTAÇÃO DE TRABALHO ORGANICA 

MED. 1400X1600X600X600X740 

B
R

0
1

9
7

1
1

0
 

U
n

id
. 

1 27 37 1.606,81 59.451,97 

4
5 ESTAÇÃO DE TRABALHO ORGANICA 

MED. 1600X1600X600X600X740 

B
R

0
1

9
7

1
1

0
 

U
n

id
. 

1 16 21 1.708,31 35.874,51 

4
6

 ESTACÃO DE TRABALHO PENINSU-
LAR COM PAINEL FRONTAL MED. 
1200x1600x740 

B
R

0
1

9
7

1
1

0
 

U
n

id
. 

1 27 32 1.552,75 49.688,08 

4
7 

ESTACÃO DE TRABALHO PENINSU-
LAR COM PAINEL FRONTAL MED. 
1200x1800x740 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 14 16 1.671,44 26.743,08 

4
8 

ESTACÃO DE TRABALHO PENINSU-
LAR COM PAINEL FRONTAL MED. 
1400x1600x740 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 20 22 1.677,28 36.900,11 

4
9 

ESTACÃO DE TRABALHO PENINSU-
LAR COM PAINEL FRONTAL MED. 
1400x1800x740 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 20 22 1.822,73 40.100,06 

5
0 

ESTACÃO DE TRABALHO PENINSU-
LAR COM PAINEL FRONTAL MED. 
1600x1600x740 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 12 14 1.895,94 26.543,21 

5
1 

ESTACÃO DE TRABALHO PENINSU-
LAR COM PAINEL FRONTAL MED. 
1600x1800x740 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 12 14 1.900,83 26.611,59 

5
2

 ESTACÃO DE TRABALHO PENINSU-
LAR COM PAINEL FRONTAL MED. 
1600x2000x740 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 12 14 1.867,69 26.147,70 
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5
3 

ESTACÃO DE TRABALHO ORGANICA 
TAMPO ÚNICO COM PAINEL FRON-
TAL E LATERAL MED. 
1600x1400x740 B

R
0

1
9

7
1

1
0

 

U
n

id
. 

1 20 22 1.490,57 32.792,49 

5
4 GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS 

MED. 400X466X354 

B
R

0
1

9
7

1
1

0
 

U
n

id
. 

1 24 34 307,92 10.469,20 

5
5

 GAVETEIRO FIXO COM 3 GAVETAS 
MED. 400X466X504 

B
R

0
1

9
7

1
1

0
 

U
n

id
. 

1 34 44 377,41 16.605,82 

5
6 GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GA-

VETAS MED. 400X500X588 

B
R

0
1

9
7

1
1

0
 

U
n

id
. 

1 50 125 556,19 69.523,44 

5
7 GAVETEIRO MODULAR COM 4 GA-

VETAS MED. 400X600X740 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 41 51 668,10 34.072,85 

5
8 SUPORTE PARA CPU 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 16 46 150,79 6.936,34 

5
9 DESCANSO PÉS 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 61 231 184,50 42.619,50 

Grupo 07 – Itens 60 a 74 – CREDENZAS E ARMÁRIOS 

6
0 CREDENZA CONTENDO 3 ARMARIO 

MED. 2400X490X740 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 24 39 2.016,29 78.635,31 

6
1 CREDENZA CONTENDO 2 ARMARIO 

MED. 1600X490X1100 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 24 46 1.544,16 71.031,48 

6
2 ARMARIO BAIXO COM PORTAS DE 

ABRIR MED. 800X490X740 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 45 100 753,39 75.338,80 
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6
3 ARMARIO EXTRA ALTO COM POR-

TAS DE ABRIR MED. 800X490X2140 

B
R

0
1

9
7

1
1

0
 

U
n

id
. 

1 28 83 1.586,99 131.720,34 

6
4 

ARMARIO ALTO SEMI-ABERTO 
COM 02 PORTAS 01 PRAT. FIXA 02 
REGULAVEIS MED. 800X490X1610 

B
R

0
1

9
7

1
1

0
 

U
n

id
. 

1 12 34 1.204,78 40.962,59 

6
5

 ARMÁRIO ALTO TIPO ESCANINHO 
COM PORTAS P/ 8 VÃOS 
(800X490X1600) 

B
R

0
1

9
7

1
1

0
 

U
n

id
. 

1 12 35 2.089,19 73.121,74 

6
6 

ARMÁRIO ALTO TIPO ESCANINHO 
COM PORTA P/ 10 VÃOS 
(800X490X2100) 

B
R

0
1

9
7

1
1

0
 

U
n

id
. 

1 13 31 2.793,09 86.585,79 

6
7 

ARMÁRIO ALTO TIPO ESCANINHO 
SEM PORTAS P/ 10 VÃOS 
(800X490X1600) 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 8 18 1.424,16 25.634,93 

6
8 

ARMÁRIO ALTO TIPO ESCANINHO 
SEM PORTAS P/ 12 VÃOS 
(800X490X2100) 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 10 35 1.904,06 66.642,19 

6
9 

ARMARIO ALTO SEMI-ABERTO COM 
02 PORTAS 01 PRAT. FIXA 02 SU-
PORTES PARA PASTA SUSPENSA 
MED. 800X490X1610 B

R
0

19
71

1
0

 

U
n

id
. 

1 10 18 1.610,34 28.986,03 

7
0 

ARMARIO ALTO COM PORTAS 1 
PRATELEIRA FIXA 4 SUPORTE DE 
PASTA SUSPENSA MED. 
800X490X1610 B

R
0

19
71

1
0

 

U
n

id
. 

1 9 31 1.916,96 59.425,64 

7
1 

ARMARIO ALTO COM PORTAS 01 
PRAT. FIXA 02 REGULÁVEIS, 04 
SUPORTES DE PASTA SUSPENSA 
MED. 800X490X2140. B

R
0

19
71

1
0

 

U
n

id
. 

1 29 46 2.302,84 105.930,64 

7
2

 

ARMARIO EXTRA ALTO SEMI-
ABERTO 01 PRAT. FIXA 03 SUPOR-
TES P/ PASTA SUSPENSAS MED. 
800X490X2140 B

R
0

19
71

1
0

 

U
n

id
. 

1 9 16 2.127,98 34.047,64 
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7
3 

ARMARIO ALTO SEM PORTA 01 
PRAT. FIXA 02 REGULÁVEIS MED. 
800X490X1610 

B
R

0
1

9
7

1
1

0
 

U
n

id
. 

1 8 15 981,29 14.719,31 

7
4 

ARMARIO ALTO SEM PORTA 01 
PRAT. FIXA 04 REGULÁVEIS MED. 
800X490X2140 

B
R

0
1

9
7

1
1

0
 

U
n

id
. 

1 28 35 1.185,31 41.485,76 

Grupo 08 – Itens 75 e 76 – CADEIRA E MESA EM POLIPROPILENO 

7
5 CADEIRA PLÁSTICA 

B
R

0
1

9
7

1
1

0
 

U
n

id
. 

1 64 484 28,13 13.614,59 

7
6 MESA QUADRADA 

B
R

0
19

7
1

1
0

 

U
n

id
. 

1 48 128 49,94 6.392,54 

7
7 CAVALETE FLIP-CHART 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 28 61 399,08 24.343,88 

Grupo 09 – Itens 78 a 80 – PERSIANAS 

7
8 PERSIANA vertical em PVC 

B
R

0
19

71
1

0
 

m
2  

1 446 866 88,84 76.932,55 

7
9 PERSIANA VERTICAL, TECIDO 

BLACK-OUT 

B
R

0
19

71
1

0
 

m
2  

1 328 698 103,70 72.382,60 

8
0 PERSIANA VERTICAL, TECIDO CON-

VENCIONAL 

B
R

0
19

71
1

0
 

m
2  

1 332 652 101,07 65.899,81 

Grupo 10 – Itens 81 a 84 – DIVISÓRIAS SIMPLES 
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8
1 

Fornecimento e instalação de ferra-
gem para divisória (vão porta - di-
mensões de 0,60 / 0,70 / 0,80 m x 
2,10 m - completa com ferragem) 
composta de 3 dobradiças palmela 
e 1 fechadura (Pado, linha Capri, 
ref. 321-05, ou similar) acabamento 
alumínio. 

B
R

0
1

9
7

1
1

0
 

U
n

id
. 

1 41 151 263,00 39.713,00 

8
2 

Fornecimento e instalação de Divi-
sória Naval (painel cego) e=40mm, 
com perfis em aço. 

B
R

0
1

9
7

1
1

0
 

m
2
 

1 403 1403 84,33 118.319,67 

8
3 

Fornecimento e instalação de Divi-
sória Naval (painel com vidro), 
e=40mm, com perfis de aço. 

B
R

0
1

9
7

1
1

0
 

m
2
 

1 81 681 138,67 94.432,00 

8
4 

Fornecimento e instalação de vidro, 
transparente, liso, temperado, fu-
mê, incolor e=4mm. 

B
R

0
19

7
1

1
0

 

m
2  

1 81 531 113,95 60.507,45 

Grupo 11 – Itens 85 a 108 – DIVISÓRIAS ACÚSTICAS 

8
5 

Fornecimento e montagem de divi-
sórias removíveis. 
Módulo composto de painel cego 
do piso ao teto (altura de 500 mm 
a 2800 mm). B

R
0

19
71

1
0

 

m
2  

1 239 639 773,15 494.040,83 

8
6 

Fornecimento e montagem de divi-
sórias removíveis. 
Módulo composto de painel cego, 
do piso até 900 mm, painel em 
vidro, de 900 mm a 2100 mm, e 
bandeira superior em painel cego, 
de 2100 mm até o teto (altura total 
de 2800 mm). 

B
R

0
19

71
1

0
 

m
2  

1 119 569 1.241,55 706.441,57 

8
7 

Fornecimento e montagem de divi-
sórias removíveis. 
Módulo composto de painel em 
vidro do piso até 2100 mm e ban-
deira superior em painel cego de 
2100 mm até o teto (altura total de 
2800 mm). 

B
R

0
19

71
1

0
 

m
2  

1 100 500 1.369,07 684.534,75 

8
8 

Fornecimento e montagem de divi-
sórias removíveis. 
Módulo composto de painel em 
vidro do piso ao teto (altura de 500 
mm a 2800 mm). B

R
0

19
71

1
0

 

m
2  

1 100 400 1.278,24 511.296,20 
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8
9 

Fornecimento e montagem de divi-
sórias removíveis. 
Módulo composto de painel cego, 
do piso até 900 mm e painel em 
vidro, de 900 mm até o teto (altura 
total de 2800 mm). 

B
R

0
1

9
7

1
1

0
 

m
2
 

1 100 450 1.208,46 543.806,03 

9
0 

Fornecimento e montagem de divi-
sórias removíveis. 
Módulo composto de painel cego 
do piso até 2100 mm e bandeira 
superior em painel em vidro de 
2100 mm até o teto (altura total de 
2800 mm). 

B
R

0
1

9
7

1
1

0
 

m
2
 

1 250 450 994,11 447.347,78 

9
1

 

Fornecimento e montagem de divi-
sórias removíveis. 
Módulo composto de painel cego 
do piso até 2100 mm e bandeira 
superior em painel cego de 2100 
mm até o teto (altura total de 2800 
mm). 

B
R

0
1

9
7

1
1

0
 

m
2  

1 250 450 800,27 360.120,15 

9
2

 

Fornecimento e montagem de divi-
sórias removíveis. 
Módulo composto de painel cego, 
do piso até 900 mm, painel em 
vidro, de 900 mm a 2100 mm, e 
bandeira superior em painel em 
vidro, de 2100 mm até o teto (altu-
ra total de 2800 mm). 

B
R

0
19

71
1

0
 

m
2
 

1 250 450 1.283,58 577.613,10 

9
3 

Fornecimento e montagem de divi-
sórias removíveis. 
Módulo composto de painel em 
vidro do piso até 2100 mm e ban-
deira superior em painel em vidro 
de 2100 mm até o teto (altura total 
de 2800 mm). 

B
R

0
19

71
1

0
 

m
2  

1 250 100 1.394,49 557.796,20 

9
4 

Fornecimento e montagem de divi-
sórias removíveis. 
Módulo composto de painel cego 
do piso ao teto (altura total de 
2800 mm) com “n” segmentações 
horizontais (≥ 500 mm). 

B
R

0
19

71
1

0
 

m
2  

1 275 425 865,86 367.989,58 

9
5 

Fornecimento e montagem de divi-
sórias removíveis. 
Módulo composto de painel em 
vidro do piso ao teto (altura total 
de 2800 mm), com “n” segmenta-
ções horizontais (≥ 500 mm). 

B
R

0
19

71
1

0
 

m
2
 

1 250 400 1.458,08 583.233,67 

9
6 

Fornecimento e montagem de divi-
sórias removíveis. 
Módulo composto de painel misto 
cego e vidro do piso ao teto (altura 
total de 2800 mm), com “n” seg-
mentações horizontais (≥ 500 mm). 

B
R

0
19

71
1

0
 

m
2  

1 260 410 1.435,79 588.674,93 
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9
7 

Fornecimento e montagem de por-
tas para divisórias removíveis com 
isolamento acústico atestado atra-
vés de laudo do IPT. 
Módulo de porta do piso até 2100 
mm e bandeira superior em painel 
de divisórias (altura total de 2800 
mm). 

B
R

0
1

9
7

1
1

0
 

U
n

id
. 

1 35 90 2.107,40 189.666,00 

9
8

 

Fornecimento e montagem de por-
tas para divisórias removíveis com 
isolamento acústico atestado atra-
vés de laudo do IPT. 
Módulo de porta do piso até 2100 
mm e bandeira superior em painel 
de divisórias (altura total de 2800 
mm). 

B
R

0
1

9
7

1
1

0
 

U
n

id
. 

1 30 65 3.649,70 237.230,28 

9
9 

Fornecimento e montagem de por-
tas para divisórias removíveis com 
isolamento acústico atestado atra-
vés de laudo do IPT. 
Módulo de porta, com bandeira 
lateral fixa ou móvel, do piso até 
2100 mm e bandeira superior em 
painel de divisórias (altura total de 
2800 mm). 

B
R

0
19

7
1

1
0

 

U
n

id
. 

1 30 65 2.868,47 186.450,23 

1
00

 

Fornecimento e montagem de por-
tas para divisórias removíveis com 
isolamento acústico atestado atra-
vés de laudo do IPT. 
Módulo de porta, com bandeira 
lateral fixa ou móvel, do piso até 
2100 mm e bandeira superior em 
painel de divisórias (altura total de 
2800 mm). 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 30 60 4.383,97 263.038,40 

1
01

 

Fornecimento e montagem de por-
tas para divisórias removíveis com 
isolamento acústico atestado atra-
vés de laudo do IPT. 
Módulo de porta com folha dupla 
do piso até 2100 mm e bandeira 
superior em painel de divisórias 
(altura total de 2800 mm). 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 35 65 4.575,25 297.391,25 

1
02

 

Fornecimento e montagem de por-
tas para divisórias removíveis com 
isolamento acústico atestado atra-
vés de laudo do IPT. 
Módulo de porta com folha dupla 
do piso até 2100 mm e bandeira 
superior em painel de divisórias 
(altura total de 2800 mm). 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 30 55 5.862,70 322.448,50 
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1
0

3
 

Fornecimento e montagem de por-
tas para divisórias removíveis com 
isolamento acústico atestado atra-
vés de laudo do IPT. 
Módulo de porta do piso ao teto 
(altura total de 2800 mm). 

B
R

0
1

9
7

1
1

0
 

U
n

id
. 

1 30 55 2.072,24 113.973,20 

1
0

4
 

Fornecimento e montagem de por-
tas para divisórias removíveis com 
isolamento acústico atestado atra-
vés de laudo do IPT. 
Módulo de porta do piso ao teto 
(altura total de 2800 mm). 

B
R

0
1

9
7

1
1

0
 

U
n

id
. 

1 30 55 4.714,27 259.284,85 

1
0

5
 

Fornecimento e montagem de por-
tas para divisórias removíveis com 
isolamento acústico atestado atra-
vés de laudo do IPT. 
Módulo de porta, com bandeira 
lateral fixa ou móvel, do piso ao 
teto (altura total de 2800 mm). 

B
R

0
1

9
7

1
1

0
 

U
n

id
. 

1 30 40 3.334,58 133.383,20 

1
06

 

Fornecimento e montagem de por-
tas para divisórias removíveis com 
isolamento acústico atestado atra-
vés de laudo do IPT. 
Módulo de porta, com bandeira 
lateral fixa ou móvel, do piso ao 
teto (altura total de 2800 mm). 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 30 40 5.552,41 222.096,53 

1
07

 

Fornecimento e montagem de por-
tas para divisórias removíveis com 
isolamento acústico atestado atra-
vés de laudo do IPT. 
Módulo de porta com folha dupla 
do piso ao teto (altura total de 
2800 mm). 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 30 40 5.617,79 224.711,60 

1
08

 

Fornecimento e montagem de por-
tas para divisórias removíveis com 
isolamento acústico atestado atra-
vés de laudo do IPT. 
Módulo de porta com folha dupla 
do piso ao teto (altura total de 
2800 mm). 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 30 40 7.544,04 301.761,73 

1
09

 

BANCO DESENHISTA, material ma-
deira maçaranduba, envernizado, 
com descanso de pés, altura de 75 
cm. B

R
0

19
71

1
0

 

U
n

id
. 

1 30 160 287,97 46.074,40 

1
10

 CONJUNTO COMPOSTO DE MESA E 
CADEIRA FIXA 

B
R

0
19

71
1

0
 

C
o

n
j.

 

1 400 850 300,61 255.521,33 

Grupo 12 – Itens 111 e 112 – ESTANTES PARA PERIÓDICOS 
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1
1

1
 ESTANTE PARA LIVROS E PERIÓDI-

COS DUPLA FACE BASE FECHADA 

B
R

0
1

9
7

1
1

0
 

U
n

id
. 

1 58 248 2.119,61 525.663,28 

1
1

2
 ESTANTE PARA LIVROS E PERIÓDI-

COS FACE SIMPLES BASE FECHADA 

B
R

0
1

9
7

1
1

0
 

U
n

id
. 

1 29 129 1.492,51 192.533,79 

Grupo 13 – Itens 113 a 116 e 123 – Materiais para Biblioteca 

1
1

3
 EXPOSITORES DE LIVROS E PERIÓ-

DICOS 
B

R
0

1
9

7
1

1
0

 

U
n

id
. 

1 8 38 2.124,57 80.733,66 

1
1

4
 

CAIXAS PARA PERIÓDICOS 

B
R

0
19

7
1

1
0

 

U
n

id
. 

1 120 320 66,68 21.336,53 

1
15

 

BIBLIOCANTO 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 720 1570 18,75 29.437,50 

1
16

 

CARRINHO DE BIBLIOTECA 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 3 18 1.442,19 25.959,42 

1
2

3
 

EXPOSITOR DE MESA 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 24 94 28,19 2.649,86 

Grupo 14 – Itens 117 a 119 – LATERAIS DE FECHAMENTO 

1
17

 LATERAL DE FECHAMENTO PARA 
ESTANTE DUPLA FACE 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 29 139 392,69 54.583,91 

1
18

 LATERAL DE FECHAMENTO PARA 
ESTANTE FACE SIMPLES 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 15 76 233,83 17.771,08 

1
19

 LATERAL DE FECHAMENTO PARA 
ESTANTE MULTIMEIOS / EXPOSI-
TOR 

B
R

0
19

71
1

0
 

U
n

id
. 

1 15 60 316,20 18.972,00 
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Grupo 15 – Itens 120 e 122 – PLACAS DE SINALIZAÇÃO 

1
2

0
 PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA 

ESTANTE DUPLA FACE 

B
R

0
1

9
7

1
1

0
 

U
n

id
. 

1 29 189 157,37 29.743,56 

1
2

1
 PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA 

ESTANTE DUPLA FACE MULTIMIDI-
A/DVD 53 x 40,5 x 3,0 

B
R

0
1

9
7

1
1

0
 

U
n

id
. 

1 10 47 126,15 5.929,05 

1
2

2
 PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA 

ESTANTE FACE SIMPLES 
B

R
0

1
9

7
1

1
0

 

U
n

id
. 

1 15 135 86,35 11.657,25 

 

1.3. Distribuição entre os participantes 

IT
EM

 

ESPECIFICAÇÃO RESUMIDA 

U
N

ID
A

D
E 

IF
S 

– 
R

ei
to

ri
a 

– 
U

A
SG

 1
58

1
34

 
G

er
en

ci
ad

o
r 

Órgãos Participantes 

Q
U

A
N

TI
D

A
D

E 
TO

TA
L 

IF
S 

–
 C

am
p

u
s 

A
ra

ca
ju

  

U
A

SG
 1

58
3

93
  

IF
S 

– 
C

am
p

u
s 

Sã
o

 C
ri

st
ó

vã
o

 
U

A
SG

 1
58

3
92

 

IF
S 

– 
C

am
p

u
s 

Es
tâ

n
ci

a 

U
A

SG
 1

52
4

26
 

IF
S 

– 
C

am
p

u
s 

N
. S

rª
 G

ló
ri

a 
U

A
SG

 1
52

4
20

 

Grupo 01 – Itens 01 a 12 – POLTRONAS 

0
1 

POLTRONA PRESIDENTE COM EN-
COSTO LOMBAR TELADO APOIO DE 
CABEÇA POLIURETANO. U

n
id

. 

22 2 --- 5 3 32 

0
2 POLTRONA FIXA ENCOSTO TELADO 

U
n

id
. 

40 5 --- 15 --- 60 

0
3 

POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR 
ENCOSTO TELADO COM BRAÇOS 
REGULÁVEIS U

n
id

. 

63 5 30 5 --- 103 

0
4 POLTRONA FIXA TIPO DIRETOR 

COM BRAÇOS FIXOS U
n

id
. 

12 6 --- --- 10 28 

0
5 POLTRONA DIRETOR COM BRAÇOS 

E RELAX U
n

id
. 

49 3 --- 20 10 82 

0
6 POLTRONA PRESIDENTE COM RE-

GULAGENS E BRACOS REGULÁVEIS U
n

id
. 

8 2 --- --- 15 25 
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0
7 POLTRONA EXECUTIVA COM PRAN-

CHETA U
n

id
. 

5 20 --- --- --- 25 
0

8 

POLTRONA PARA AUDITÓRIO DE 
ESPALDAR MÉDIO COM PRANCHE-
TA U

n
id

. 

80 40 --- 50 --- 170 

0
9 POLTRONA DIRETOR GIRATORIA 

SEM BRAÇO U
n

id
. 

40 10 --- --- 10 60 

1
0

 POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR 
ALTO COM BRAÇO U

n
id

. 

8 5 --- 15 --- 28 

1
1 POLTRONA FIXA COM BRAÇO 

U
n

id
. 

8 25 --- 30 --- 63 

1
2

 POLTRONA INDIVIDUAL COM BRA-
ÇO U

n
id

. 
12 25 --- 10 --- 47 

Grupo 02 – Itens 13 a 21 - CADEIRAS 

1
3 CADEIRA INTERLOCUTOR ENCOSTO 

TELADO COM BRAÇOS FIXOS U
n

id
. 

8 5 --- --- --- 13 

1
4 CADEIRA FIXA 4 PÉS 

U
n

id
. 

237 50 130 70 30 517 

1
5 CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA COM 

BRAÇOS U
n

id
. 

20 30 --- --- 5 55 

1
6 CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO 

REGULÁVEL U
n

id
. 

28 30 15 50 5 128 

1
7 CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO 

U
n

id
. 

52 40 --- 50 5 147 

1
8 CADEIRA CAIXA COM BRAÇO REGU-

LÁVEL U
n

id
. 

8 20 --- 40 --- 68 

1
9 CADEIRA CAIXA SEM BRAÇO 

U
n

id
. 

8 162 --- 40 5 215 

2
0 CADEIRA FIXA SEM BRAÇO 

U
n

id
. 

32 20 --- 15 --- 67 

2
1 CADEIRA EXECUTIVA COM ENCOS-

TO TELADO E PRANCHETA U
n

id
. 

8 15 --- --- --- 23 

Grupo 03 – Itens 22 a 26 - LONGARINAS 

2
2 LONGARINA DO TIPO POLTRONAS 

COM 3 LUGARES COM BRAÇOS U
n

id
. 

9 10 --- --- 10 29 
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2
3 

LONGARINA DO TIPO POLTRONAS 
COM 3 LUGARES COM BRAÇOS E 
PRANCHETA ESCAMOTEAVEL U

n
id

. 

8 5 --- --- 10 23 

2
4 LONGARINA DE 03 LUGARES COM 

BRAÇOS TELADA U
n

id
. 

8 5 --- --- --- 13 

2
5 LONGARINA COM 02 LUGARES 

U
n

id
. 

8 5 --- --- 5 18 

2
6 

LONGARINA POLTRONA 3 LUGARES 
COM ENCOSTO TELADO COM 
PRANCHETA U

n
id

. 

8 3 --- --- --- 11 

Grupo 04 – Itens 27, 28 e 124 – SOFÁS 

2
7 SOFÁ EXECUTIVO DE 02 LUGARES 

U
n

id
. 

14 7 10 4 3 38 

2
8 SOFÁ EXECULTIVO DE 3 LUGARES 

U
n

id
. 

15 5 10 4 3 37 

1
24

 

PUFF 

U
n

id
. 

12 30 --- 3 --- 45 

Grupo 05 – Itens 29 a 41 – MESAS 

2
9 MESA EM LAMINADO MELAMINICO 

MED.800X600X740 U
n

id
. 

39 50 --- 13 --- 102 

3
0 MESA EM LAMINADO MELAMINICO 

1000X700X740 U
n

id
. 

88 20 --- 45 10 163 

3
1 MESA EM LAMINADO MELAMINICO 

1200X700X740 U
n

id
. 

64 20 5 50 10 149 

3
2 MESA EM LAMINADO MELAMINICO 

1400X700X740 U
n

id
. 

24 3 20 30 2 79 

3
3 MESA EM LAMINADO MELAMINICO 

1000X600X740 U
n

id
. 

45 10 10 40 2 107 

3
4 MESA PARA REUNÃO MED. 

1200X740 U
n

id
. 

16 8 --- 20 2 46 

3
5 MESA DE REUNIÃO OVAL MED. 

2000X1000X740 U
n

id
. 

9 5 --- 3 2 19 

3
6 MESA DE REUNIÃO MODULAR MED 

2400X1200X740 U
n

id
. 

10 2 20 --- 2 34 

3
7 MESA DE REUNIÃO MODULAR 

MED. 3200X1200X740 U
n

id
. 

10 2 --- 3 2 17 
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3
8 MESA DE CANTO 600X600X362 

U
n

id
. 

9 20 5 6 --- 40 
3

9 MESA DE CENTRO MED. 
100X600X365 U

n
id

. 

11 10 15 3 --- 39 

4
0 MESA RETA AUTO PORTANTE PARA 

GABINETE MED. 2000X900 U
n

id
. 

18 5 --- 1 --- 24 

4
1 

MESA RETA AUXILIAR AUTO POR-
TANTE PARA GABINETE MED. 
900X600 U

n
id

. 

17 8 --- 1 --- 26 

Grupo 06 – Itens 42 a 57 – ESTAÇÃO DE TRABALHO E GAVETEIROS 

4
2 ESTAÇÃO DE TRABALHO ORGANICA 

MED. 1200X1200X600X600X740 U
n

id
. 

27 25 15 --- 10 77 

4
3 ESTAÇÃO DE TRABALHO ORGANICA 

MED. 1400X1400X600X600X740 U
n

id
. 

28 10 --- 30 10 78 

4
4 ESTAÇÃO DE TRABALHO ORGANICA 

MED. 1400X1600X600X600X740 U
n

id
. 

27 2 --- 5 3 37 

4
5

 ESTAÇÃO DE TRABALHO ORGANICA 
MED. 1600X1600X600X600X740 U

n
id

. 

16 2 --- --- 3 21 

4
6 

ESTACÃO DE TRABALHO PENINSU-
LAR COM PAINEL FRONTAL MED. 
1200x1600x740 U

n
id

. 

27 5 --- --- --- 32 

4
7 

ESTACÃO DE TRABALHO PENINSU-
LAR COM PAINEL FRONTAL MED. 
1200x1800x740 U

n
id

. 

14 2 --- --- --- 16 

4
8 

ESTACÃO DE TRABALHO PENINSU-
LAR COM PAINEL FRONTAL MED. 
1400x1600x740 U

n
id

. 

20 2 --- --- --- 22 

4
9 

ESTACÃO DE TRABALHO PENINSU-
LAR COM PAINEL FRONTAL MED. 
1400x1800x740 U

n
id

. 

20 2 --- --- --- 22 

5
0 

ESTACÃO DE TRABALHO PENINSU-
LAR COM PAINEL FRONTAL MED. 
1600x1600x740 U

n
id

. 

12 2 --- --- --- 14 

5
1 

ESTACÃO DE TRABALHO PENINSU-
LAR COM PAINEL FRONTAL MED. 
1600x1800x740 U

n
id

. 

12 2 --- --- --- 14 

5
2 

ESTACÃO DE TRABALHO PENINSU-
LAR COM PAINEL FRONTAL MED. 
1600x2000x740 U

n
id

. 

12 2 --- --- --- 14 

5
3 

ESTACÃO DE TRABALHO ORGANICA 
TAMPO ÚNICO COM PAINEL FRON-
TAL E LATERAL MED. 
1600x1400x740 

U
n

id
. 

20 2 --- --- --- 22 
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5
4 GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS 

MED. 400X466X354 U
n

id
. 

24 10 --- --- --- 34 

5
5 GAVETEIRO FIXO COM 3 GAVETAS 

MED. 400X466X504 U
n

id
. 

34 10 --- --- --- 44 

5
6 GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GA-

VETAS MED. 400X500X588 U
n

id
. 

50 15 20 --- 40 125 

5
7

 GAVETEIRO MODULAR COM 4 GA-
VETAS MED. 400X600X740 U

n
id

. 

41 10 --- --- --- 51 

5
8 SUPORTE PARA CPU 

U
n

id
. 

16 30 --- --- --- 46 

5
9 DESCANSO PÉS 

U
n

id
. 

61 40 30 60 40 231 

Grupo 07 – Itens 60 a 74 – CREDENZAS E ARMÁRIOS 

6
0 CREDENZA CONTENDO 3 ARMARIO 

MED.2400X490X740 U
n

id
. 

24 10 --- 5 --- 39 

6
1 CREDENZA CONTENDO 2 ARMARIO 

MED. 1600X490X1100 U
n

id
. 

24 7 --- 15 --- 46 

6
2 ARMARIO BAIXO COM PORTAS DE 

ABRIR MED. 800X490X740 U
n

id
. 

45 20 15 10 10 100 

6
3 ARMARIO EXTRA ALTO COM POR-

TAS DE ABRIR MED. 800X490X2140 U
n

id
. 

28 10 15 20 10 83 

6
4 

ARMARIO ALTO SEMI-ABERTO COM 
02 PORTAS 01 PRAT. FIXA 02 REGU-
LAVEIS MED. 800X490X1610 U

n
id

. 

12 7 --- 15 --- 34 

6
5 

ARMÁRIO ALTO TIPO ESCANINHO 
COM PORTAS P/ 8 VÃOS 
(800X490X1600) U

n
id

. 

12 8 --- 5 10 35 

6
6 

ARMÁRIO ALTO TIPO ESCANINHO 
COM PORTA P/ 10 VÃOS 
(800X490X2100) U

n
id

. 

13 8 10 --- --- 31 

6
7 

ARMÁRIO ALTO TIPO ESCANINHO 
SEM PORTAS P/ 10 VÃOS 
(800X490X1600) U

n
id

. 

8 10 --- --- --- 18 

6
8 

ARMÁRIO ALTO TIPO ESCANINHO 
SEM PORTAS P/ 12 VÃOS 
(800X490X2100) U

n
id

. 

10 10 --- 5 10 35 

6
9 

ARMARIO ALTO SEMI-ABERTO COM 
02 PORTAS 01 PRAT. FIXA 02 SU-
PORTES PARA PASTA SUSPENSA 
MED. 800X490X1610 

U
n

id
. 

10 8 --- --- --- 18 
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7
0 

ARMARIO ALTO COM PORTAS 1 
PRATELEIRA FIXA 4 SUPORTE DE 
PASTA SUSPENSA MED. 
800X490X1610 

U
n

id
. 

9 7 --- 5 10 31 

7
1 

ARMARIO ALTO COM PORTAS 01 
PRAT. FIXA 02 REGULÁVEIS, 04 
SUPORTES DE PASTA SUSPENSA 
MED. 800X490X2140. 

U
n

id
. 

29 7 --- --- 10 46 

7
2 

ARMARIO EXTRA ALTO SEMI-
ABERTO 01 PRAT. FIXA 03 SUPOR-
TES P/ PASTA SUSPENSAS MED. 
800X490X2140 

U
n

id
. 

9 7 --- --- --- 16 

7
3 

ARMARIO ALTO SEM PORTA 01 
PRAT. FIXA 02 REGULÁVEIS MED. 
800X490X1610 U

n
id

. 

8 7 --- --- --- 15 

7
4 

ARMARIO ALTO SEM PORTA 01 
PRAT. FIXA 04 REGULÁVEIS MED. 
800X490X2140 U

n
id

. 
28 7 --- --- --- 35 

Grupo 08 – Itens 75 e 76 – CADEIRA E MESA EM POLIPROPILENO 

7
5 CADEIRA PLÁSTICA 

U
n

id
. 

64 320 --- 100 --- 484 

7
6 MESA QUADRADA 

U
n

id
. 

48 80 --- --- --- 128 

7
7 CAVALETE FLIP-CHART 

U
n

id
. 

28 30 --- --- 3 61 

Grupo 09 – Itens 78 a 80 – PERSIANAS 

7
8 PERSIANA vertical em PVC m
2  

446 200 220 --- --- 866 

7
9

 PERSIANA VERTICAL, TECIDO 
BLACK-OUT. m

2
 

328 150 170 --- 50 698 

8
0 PERSIANA VERTICAL, TECIDO CON-

VENCIONAL m
2  

332 150 170 --- --- 652 

Grupo 10 – Itens 81 a 84 – DIVISÓRIAS SIMPLES 

8
1 

Fornecimento e instalação de ferra-
gem para divisória (vão porta - di-
mensões de 0,60 / 0,70 / 0,80 m x 
2,10 m - completa com ferragem) 
composta de 3 dobradiças palmela e 
1 fechadura (Pado, linha Capri, ref. 
321-05, ou similar) acabamento 
alumínio. 

U
n

id
. 

41 50 40 --- 20 151 

8
2 

Fornecimento e instalação de Divi-
sória Naval (painel cego) e=40mm, 
com perfis em aço. 

m
2  

403 500 300 --- 200 1403 
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8
3 

Fornecimento e instalação de Divi-
sória Naval (painel com vidro), 
e=40mm, com perfis de aço. 

m
2
 

81 150 250 --- 200 681 

8
4 

Fornecimento e instalação de vidro, 
transparente, liso, temperado, fu-
mê, incolor e=4mm. 

m
2  

81 300 100 --- 50 531 

Grupo 11 – Itens 85 a 108 – DIVISÓRIAS ACÚSTICAS 

8
5

 

Fornecimento e montagem de divi-
sórias removíveis. 
Módulo composto de painel cego 
do piso ao teto (altura de 500 mm a 
2800 mm). 

m
2
 

239 200 200 --- --- 639 

8
6 

Fornecimento e montagem de divi-
sórias removíveis. 
Módulo composto de painel cego, 
do piso até 900 mm, painel em 
vidro, de 900 mm a 2100 mm, e 
bandeira superior em painel cego, 
de 2100 mm até o teto (altura total 
de 2800 mm). 

m
2  

119 200 250 --- --- 569 

8
7 

Fornecimento e montagem de divi-
sórias removíveis. 
Módulo composto de painel em 
vidro do piso até 2100 mm e ban-
deira superior em painel cego de 
2100 mm até o teto (altura total de 
2800 mm). 

m
2  

100 150 250 --- --- 500 

8
8 

Fornecimento e montagem de divi-
sórias removíveis. 
Módulo composto de painel em 
vidro do piso ao teto (altura de 500 
mm a 2800 mm). 

m
2  

100 150 150 --- --- 400 

8
9 

Fornecimento e montagem de divi-
sórias removíveis. 
Módulo composto de painel cego, 
do piso até 900 mm e painel em 
vidro, de 900 mm até o teto (altura 
total de 2800 mm). 

m
2  

100 200 150 --- --- 450 

9
0 

Fornecimento e montagem de divi-
sórias removíveis. 
Módulo composto de painel cego 
do piso até 2100 mm e bandeira 
superior em painel em vidro de 
2100 mm até o teto (altura total de 
2800 mm). 

m
2  

250 200 --- --- --- 450 
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9
1 

Fornecimento e montagem de divi-
sórias removíveis. 
Módulo composto de painel cego 
do piso até 2100 mm e bandeira 
superior em painel cego de 2100 
mm até o teto (altura total de 2800 
mm). 

m
2  

250 200 --- --- --- 450 

9
2 

Fornecimento e montagem de divi-
sórias removíveis. 
Módulo composto de painel cego, 
do piso até 900 mm, painel em 
vidro, de 900 mm a 2100 mm, e 
bandeira superior em painel em 
vidro, de 2100 mm até o teto (altu-
ra total de 2800 mm). 

m
2  

250 200 --- --- --- 450 

9
3

 

Fornecimento e montagem de divi-
sórias removíveis. 
Módulo composto de painel em 
vidro do piso até 2100 mm e ban-
deira superior em painel em vidro 
de 2100 mm até o teto (altura total 
de 2800 mm). 

m
2  

250 150 --- --- --- 100 

9
4 

Fornecimento e montagem de divi-
sórias removíveis. 
Módulo composto de painel cego 
do piso ao teto (altura total de 
2800 mm) com “n” segmentações 
horizontais (≥ 500 mm). 

m
2  

275 150 --- --- --- 425 

9
5 

Fornecimento e montagem de divi-
sórias removíveis. 
Módulo composto de painel em 
vidro do piso ao teto (altura total 
de 2800 mm), com “n” segmenta-
ções horizontais (≥ 500 mm). 

m
2  

250 150 --- --- --- 400 

9
6 

Fornecimento e montagem de divi-
sórias removíveis. 
Módulo composto de painel misto 
cego e vidro do piso ao teto (altura 
total de 2800 mm), com “n” seg-
mentações horizontais (≥ 500 mm). 

m
2  

260 150 --- --- --- 410 

9
7 

Fornecimento e montagem de por-
tas para divisórias removíveis com 
isolamento acústico atestado atra-
vés de laudo do IPT. 
Módulo de porta do piso até 2100 
mm e bandeira superior em painel 
de divisórias (altura total de 2800 
mm). 

U
n

id
. 

35 40 15 --- --- 90 
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9
8 

Fornecimento e montagem de por-
tas para divisórias removíveis com 
isolamento acústico atestado atra-
vés de laudo do IPT. 
Módulo de porta do piso até 2100 
mm e bandeira superior em painel 
de divisórias (altura total de 2800 
mm). 

U
n

id
. 

30 20 15 --- --- 65 

9
9 

Fornecimento e montagem de por-
tas para divisórias removíveis com 
isolamento acústico atestado atra-
vés de laudo do IPT. 
Módulo de porta, com bandeira 
lateral fixa ou móvel, do piso até 
2100 mm e bandeira superior em 
painel de divisórias (altura total de 
2800 mm). 

U
n

id
. 

30 20 15 --- --- 65 

1
00

 

Fornecimento e montagem de por-
tas para divisórias removíveis com 
isolamento acústico atestado atra-
vés de laudo do IPT. 
Módulo de porta, com bandeira 
lateral fixa ou móvel, do piso até 
2100 mm e bandeira superior em 
painel de divisórias (altura total de 
2800 mm). 

U
n

id
. 

30 15 15 --- --- 60 

1
01

 

Fornecimento e montagem de por-
tas para divisórias removíveis com 
isolamento acústico atestado atra-
vés de laudo do IPT. 
Módulo de porta com folha dupla 
do piso até 2100 mm e bandeira 
superior em painel de divisórias 
(altura total de 2800 mm). 

U
n

id
. 

35 15 15 --- --- 65 

1
02

 

Fornecimento e montagem de por-
tas para divisórias removíveis com 
isolamento acústico atestado atra-
vés de laudo do IPT. 
Módulo de porta com folha dupla 
do piso até 2100 mm e bandeira 
superior em painel de divisórias 
(altura total de 2800 mm). 

U
n

id
. 

30 10 15 --- --- 55 

1
03

 

Fornecimento e montagem de por-
tas para divisórias removíveis com 
isolamento acústico atestado atra-
vés de laudo do IPT. 
Módulo de porta do piso ao teto 
(altura total de 2800 mm). 

U
n

id
. 

30 10 15 --- --- 55 

1
04

 

Fornecimento e montagem de por-
tas para divisórias removíveis com 
isolamento acústico atestado atra-
vés de laudo do IPT. 
Módulo de porta do piso ao teto 
(altura total de 2800 mm). 

U
n

id
. 

30 10 15 --- --- 55 
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1
0

5
 

Fornecimento e montagem de por-
tas para divisórias removíveis com 
isolamento acústico atestado atra-
vés de laudo do IPT. 
Módulo de porta, com bandeira 
lateral fixa ou móvel, do piso ao 
teto (altura total de 2800 mm). 

U
n

id
. 

30 10 --- --- --- 40 

1
0

6
 

Fornecimento e montagem de por-
tas para divisórias removíveis com 
isolamento acústico atestado atra-
vés de laudo do IPT. 
Módulo de porta, com bandeira 
lateral fixa ou móvel, do piso ao 
teto (altura total de 2800 mm). 

U
n

id
. 

30 10 --- --- --- 40 

1
0

7
 

Fornecimento e montagem de por-
tas para divisórias removíveis com 
isolamento acústico atestado atra-
vés de laudo do IPT. 
Módulo de porta com folha dupla 
do piso ao teto (altura total de 
2800 mm). 

U
n

id
. 

30 10 --- --- --- 40 

1
08

 

Fornecimento e montagem de por-
tas para divisórias removíveis com 
isolamento acústico atestado atra-
vés de laudo do IPT. 
Módulo de porta com folha dupla 
do piso ao teto (altura total de 
2800 mm). 

U
n

id
. 

30 10 --- --- --- 40 

1
09

 

BANCO DESENHISTA, material ma-
deira maçaranduba, envernizado, 
com descanso de pés, altura de 75 
cm. 

U
n

id
. 

30 100 --- --- 30 160 

1
10

 CONJUNTO COMPOSTO DE MESA E 
CADEIRA FIXA C

o
n

j.
 

400 400 --- --- 50 850 

Grupo 12 – Itens 111 e 112 – ESTANTES PARA PERIÓDICOS 

1
11

 ESTANTE PARA LIVROS E PERIÓDI-
COS DUPLA FACE BASE FECHADA U

n
id

. 

58 70 --- 100 20 248 

1
12

 ESTANTE PARA LIVROS E PERIÓDI-
COS FACE SIMPLES BASE FECHADA U

n
id

. 

29 70 --- 20 10 129 

Grupo 13 – Itens 113 a 116 e 123 – Materiais para Biblioteca 

1
13

 EXPOSITORES DE LIVROS E PERIÓ-
DICOS U

n
id

. 

8 15 --- 10 5 38 

1
14

 

CAIXAS PARA PERIÓDICOS 

U
n

id
. 

120 100 --- 50 50 320 
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1
1

5
 

BIBLIOCANTO 

U
n

id
. 

720 300 --- 500 50 1570 

1
1

6
 

CARRINHO DE BIBLIOTECA 

U
n

id
. 

3 5 --- 3 4 15 

1
2

3
 

EXPOSITOR DE MESA 

U
n

id
. 

24 30 --- 10 30 94 

Grupo 14 – Itens 117 a 119 – LATERAIS DE FECHAMENTO 

1
1

7
 LATERAL DE FECHAMENTO PARA 

ESTANTE DUPLA FACE U
n

id
. 

29 50 --- 50 10 139 

1
1

8
 LATERAL DE FECHAMENTO PARA 

ESTANTE FACE SIMPLES U
n

id
. 

15 50 --- 6 5 76 

1
1

9
 LATERAL DE FECHAMENTO PARA 

ESTANTE MULTIMEIOS / EXPOSI-
TOR U

n
id

. 

15 20 --- 20 5 60 

Grupo 15 – Itens 120 e 122 – PLACAS DE SINALIZAÇÃO 

1
20

 PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA 
ESTANTE DUPLA FACE U

n
id

. 

29 100 --- 50 10 189 

1
21

 PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA 
ESTANTE DUPLA FACE MULTIMIDI-
A/DVD 53 x 40,5 x 3,0 U

n
id

. 

10 12 --- 20 5 47 

1
22

 PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA 
ESTANTE FACE SIMPLES U

n
id

. 

15 100 --- 15 5 135 

 

1.4. Descrição detalhada 

IT
EM

 

ESPECIFICAÇÃO DETALHADA 

U
n

id
ad

e 

Qtd. 

01 

POLTRONA PRESIDENTE COM ENCOSTO LOMBAR TELADO APOIO DE CABEÇA POLI-
URETANO. 
ASSENTO – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto 
por alma em madeira compensada (espessura 12mm), estofado em espuma de poliu-
retano injetado (espessura 46mm), de densidade entre 50/60kg/m³, revestido em 
tecido ou vinil. Dimensões mínimas do assento 480x460mm (L x P). 
ENCOSTO – o suporte do encosto é composto por três partes. Suporte superior pro-
duzido em tubo de aço 7/8” (espessura 1,9mm), dobrado em forma de “U”. Suporte 
inferior também produzido em tubo de aço 7/8” (espessura 1,9) e dobrado em forma 
de “U”, com dois tubos de aço 18mm (espessura 1,9mm) encaixados nas extremida-
des do mesmo para a fixação do suporte superior e uma chapa de aço soldada no 
centro para a fixação do encosto no mecanismo. “Travessa de suporte para o tecido 
do encosto produzida em tubo de aço 5/8” (espessura 1,5mm) em forma de arco, 
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com duas buchas produzidas em tubo de aço 7/8” (espessura 1,9) soldadas nas ex-
tremidades, para ser encaixada nos dois tubos das extremidades do suporte inferior. 
Na estrutura é fixa tela flexível altamente resistente 100% poliéster, com “faixa” de 
acabamento em tela dublada e costura nas extremidades ou tela dupla sem costura. 
Encosto medindo no mínimo 448x610mm (L x H). Possui apoio de cabeça produzido 
em poliuretano injetado encaixado no encosto, medindo 290x85x115mm. 
ESTRUTURA – composta por base giratória injetada em alumínio com acabamento 
polido ou base injetada em nylon 6.6, reforçada com 25% de fibra de vidro, 5 rodízios 
de duplo giro (51mm) injetados em nylon 6 para rodízio comum ou em nylon com 
reforço em poliuretano para rodízio de piso frio (maior resistência à abrasão) com o 
suporte em polipropileno. Pistão a gás que atende as normas internacionais de qua-
lidade e segurança ISO9001/DIN, constituído por suporte em chapa de aço (espessu-
ra 1,9mm), protegido por tubo industrial de 50mm (espessura 1,5mm), capa telescó-
pica produzida em polipropileno injetado e mecanismo de regulagem. 
BRAÇO REGULÁVEL – estrutura em forma de “U” composta por base formada por 
travessa fixa reta central medindo no mínimo 285x50,8mm (L x P) produzida em aço 
(espessura 6,35mm), conjunto fixo formado por chapa de fixação medindo 
165x40mm (L x P) produzida em aço (espessura 8mm), acabamento inferior medindo 
139,6x47,4x34mm (L x P x H) produzido em nylon (espessura 3mm), haste fixa pro-
duzida em tubo de aço 38mm (espessura 1,5mm) e conjunto regulável formado por 
dispositivo de regulagem com trava produzido em ABS, haste regulável em forma de 
“T” produzida em chapa de aço e capa do conjunto regulável produzida em polipro-
pileno. A base do braço é fixada no mecanismo sincronizado por 2 parafusos, o con-
junto fixo é unido à base por 2 parafusos, e o apoio de braço produzido em poliure-
tano injetado medindo 80x250x26mm (L x P x E), fixado na haste regulável por 4 
parafusos. 
FIXAÇÃO – A fixação do encosto no assento é feita através da chapa soldada no su-
porte inferior, presa ao mecanismo através de parafusos. 
ACABAMENTO - Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, rece-
bem tratamento desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antifer-
ruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletros-
tática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 
210°C. 
Características específicas: 
Regulagem do Assento: altura com variação entre 420 a 520mm (em relação ao piso) 
com acionamento através de alavanca produzida em alma de ferro chato 6x8mm 
revestido em nylon. 
Regulagem do Assento e Encosto: inclinação sincronizada entre assento e encosto na 
proporção 2:1 com acionamento através de alavanca produzida em alma de ferro 
chato 6x8mm revestido em nylon. 
Regulagem de altura dos braços: com curso de 70mm e variação entre 180mm e 
250mm (em relação ao assento), por sistema de regulagem integrada em 5 posições 
e acionamento manual. 
Regulagem de abertura dos apoios: com curso de 70mm e variação entre 435mm e 
505mm (dimensão entre os apoios), e abertura através de trava tipo alavanca. 
DIMENSÕES GERAIS: 630 x 640 x 1240-1135 (L x P x H) com apoio de cabeça 
Apresentar Parecer Técnico comprovando que o produto atende a NR-17, assinado 
por médico do trabalho ou profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- Admitir-se-á uma variação de até 5% das medidas apresentadas nos encostos, 
assentos, inclinações e elevações dos assentos, dos apoios e dos encostos. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
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aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 

02 

POLTRONA FIXA ENCOSTO TELADO 
ASSENTO – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto 
por alma em madeira compensada (espessura 12mm), estofado em espuma de poliu-
retano injetado (espessura 46mm), de densidade entre 50/60kg/m³, revestido em 
tecido ou vinil. Dimensões mínimas do assento 480x460mm (L x P). 
ENCOSTO – o suporte do encosto é composto por três partes. Suporte superior pro-
duzido em tubo de aço 7/8” (espessura 1,9mm), dobrado em forma de “U”. Suporte 
inferior também produzido em tubo de aço 7/8” (espessura 1,9mm) e dobrado em 
forma de “U”, com dois tubos de aço 18mm (espessura 1,9mm) encaixados nas ex-
tremidades do mesmo para a fixação do suporte superior Travessa de suporte para o 
tecido do encosto produzida em tubo de aço 5/8” (espessura 1,5mm) em forma de 
arco, com duas buchas produzidas em tubo de aço 7/8” (espessura 1,9) soldadas nas 
extremidades, para ser encaixada nos dois tubos das extremidades do suporte inferi-
or. Na estrutura é fixa tela flexível altamente resistente 100% poliéster, com “faixa” 
de acabamento em tela dublada e costura nas extremidades ou tela dupla sem costu-
ra. Encosto medindo no mínimo 448x527mm (L x H). 
ESTRUTURA– composta por base suspensa em forma de “L” produzida em tubo de 
aço 25,4mm (espessura 1,9mm), na qual são soldadas perpendicularmente 2 traves-
sas 25,4mm (espessura 2,66mm), e nas extremidades das travessas é soldado o su-
porte inferior do encosto. Na face inferior da base são encaixadas 4 sapatas proteto-
ras produzidas em nylon. BRAÇO – APOIO FIXO composto por 2 hastes produzidas em 
tubo de aço 7/8” (espessura 1,9mm), unidas por uma chapa de aço (espessura 
2”x1/4”) onde se fixa o braço no mecanismo através de parafusos e, apoios produzi-
dos em poliuretano fixados nas hastes através de parafusos M6x25mm. 
Apoios produzidos em poliuretano e fixados no braço através de parafusos. 
FIXAÇÃO – Assento e encosto independentes. Encosto soldado na estrutura. O assen-
to é fixado na estrutura por 4 parafusos M6x50mm. 
ACABAMENTO - Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, rece-
bem tratamento desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antifer-
ruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletros-
tática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 
210°C. 
Características específicas: 
DIMENSÕES GERAIS MINIMAS: 
622 x 578 x 873mm (L com braços x P x H) 
H assento: 460mm (em relação ao piso) 
H braço: 655mm (em relação ao assento) 
H encosto: 873mm (em relação ao piso). 
Apresentar Parecer Técnico comprovando que o produto atende a NR-17, assinado 
por médico do trabalho ou profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- Admitir-se-á uma variação de até 5% das medidas apresentadas nos encostos, as-
sentos, inclinações e elevações dos assentos, dos apoios e dos encostos. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 

Unid. 60 

03 

POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR ENCOSTO TELADO COM BRAÇOS REGULÁVEIS 
ASSENTO – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto 
por alma em madeira compensada (espessura 12mm), estofado em espuma de poliu-
retano injetado (espessura 46mm), de densidade entre 50/60kg/m³, revestido em 
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tecido ou vinil. Dimensões mínimas do assento 480x460mm (L x P). 
ENCOSTO – o suporte do encosto é composto por três partes. Suporte superior pro-
duzido em tubo de aço 7/8” (espessura 1,9mm), dobrado em forma de “U”. Suporte 
inferior também produzido em tubo de aço 7/8” (espessura 1,9) e dobrado em forma 
de “U”, com dois tubos de aço 18mm (espessura 1,9mm) encaixados nas extremida-
des do mesmo para a fixação do suporte superior e uma chapa de aço soldada no 
centro para a fixação do encosto no mecanismo. Travessa de suporte para o tecido 
do encosto produzida em tubo de aço 5/8” (espessura 1,5mm) em forma de arco, 
com duas buchas produzidas em tubo de aço 7/8” (espessura 1,9) soldadas nas ex-
tremidades, para ser encaixada nos dois tubos das extremidades do suporte inferior. 
Na estrutura é fixa tela flexível altamente resistente 100% poliéster, com “faixa” de 
acabamento em tela dublada e costura nas extremidades ou tela dupla sem costura. 
Encosto medindo no mínimo 448x527mm (L x H) 
ESTRUTURA – composta por base giratória injetada em nylon 6.6, reforçada com 
25% de fibra de vidro, 5 rodízios de duplo giro (51mm) injetados em nylon 6 para 
rodízio comum ou em nylon com reforço em poliuretano para rodízio de piso frio 
(maior resistência à abrasão) com o suporte em polipropileno. Pistão a gás que aten-
de as normas internacionais de qualidade e segurança ISO9001/DIN, constituído por 
suporte em chapa de aço (espessura 1,9mm), protegido por tubo industrial de 50mm 
(espessura 1,5mm), capa telescópica produzida em polipropileno injetado e meca-
nismo de regulagem. 
BRAÇO REGULÁVEL – estrutura em forma de “U” composta por base formada por 
travessa fixa reta central medindo 285x50,8mm (L x P) produzida em aço (espessura 
6,35mm), conjunto fixo formado por chapa de fixação medindo 165x40mm (L x P) 
produzida em aço (espessura 8mm), acabamento inferior medindo 
139,6x47,4x34mm (L x P x H) produzido em nylon (espessura 3mm), haste fixa produ-
zida em tubo de aço 38mm (espessura 1,5mm) e conjunto regulável formado por 
dispositivo de regulagem com trava produzido em ABS, haste regulável em forma de 
“T” produzida em chapa de aço e capa do conjunto regulável produzida em polipropi-
leno. A base do braço é fixada no mecanismo sincronizado por 2 parafusos, o conjun-
to fixo é unido à base por 2 parafusos, e o apoio de braço produzido em poliuretano 
injetado medindo no mínimo 80x250x26mm (L x P x E), fixado na haste regulável por 
4 parafusos. 
FIXAÇÃO – A fixação do encosto no assento é feita através da chapa soldada no su-
porte inferior, presa ao mecanismo através de parafusos. Assento fixado no meca-
nismo por parafusos M6x25 e M6x30mm. 
ACABAMENTO - Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, rece-
bem tratamento desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antifer-
ruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletros-
tática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 
210°C. 
Características específicas: 
Regulagem do Assento altura com variação entre 420 a 520mm (em relação ao piso) 
com acionamento através de alavanca produzida em alma de forro chato 6x8mm 
revestido em nylon 
Regulagem do Assento e Encosto: inclinação sincronizada entre assento e encosto na 
proporção 2:1 com acionamento através de alavanca produzida em alma de ferro 
chato 6x8mm revestido em nylon 
Regulagem de altura dos braços: com curso de 70mm e variação entre 180mm e 
250mm (em relação ao assento), por sistema de regulagem integrada em 5 posições 
e acionamento manual. 
Regulagem de abertura dos apoios: com curso de 70mm e variação entre 435mm e 
505mm (dimensão entre os apoios), e abertura através de trava tipo alavanca. 
Apresentar Parecer Técnico comprovando que o produto atende a NR-17, assinado 
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por médico do trabalho ou profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- Admitir-se-á uma variação de até 5% das medidas apresentadas nos encostos, as-
sentos, inclinações e elevações dos assentos, dos apoios e dos encostos. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 

04 

POLTRONA FIXA TIPO DIRETOR COM BRAÇOS FIXOS 
ASSENTO – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto 
por alma injetada em polipropileno (espessura 12mm), estofada em espuma de poli-
uretano injetado (espessura 67mm) de densidade entre 50/60kg/m³, revestido em 
tecido ou vinil e contra assento e borda protetora únicos produzidos em polipropile-
no injetado. Dimensões mínimas do assento 482x492mm (L x P), sendo 460mm de 
profundidade útil. 
ENCOSTO – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto 
por alma injetada em polipropileno (espessura 12mm), estofado em espuma de poli-
uretano injetado (espessura 55mm) de densidade entre 50/60kg/m³, revestido em 
tecido ou vinil e contra encosto e borda protetora únicos produzidos em polipropile-
no injetado. Dimensões mínimas do encosto 465x430mm (L x H). 
ESTRUTURA – composta por tubo dobrado em formato de base suspensa produzido 
em aço 25,4mm (espessura 1,9mm), soldado na extremidade frontal superior a 2 
travessas de suporte do assento, paralelas entre si a 155mm uma da outra (entre 
eixos), medindo 265mm de comprimento, produzidas em tubo de aço 25,4mm (es-
pessura 2,0mm) com acabamento na extremidade de ponteira injetada em polipropi-
leno, e unidas através de 1 chapa medindo 160x75mm (4,75mm de espessura), na 
qual é fixada a mola do encosto. Recebe 4 sapatas meia cana produzidas em nylon 
encaixadas na base da estrutura. 
FIXAÇÃO – O encosto é fixado através de uma haste dobrada em forma de “U” pro-
duzida em chapa de aço (espessura 1,9mm), sendo a haste parafusada na extremi-
dade superior a um chapa em aço unindo nas 2 porcas-garras fixadas na alma do 
encosto por 2 parafusos M6x30mm e na extremidade inferior parafusada na canaleta 
central através de 2 parafusos. O assento é fixado através 2 chapas produzidas em 
ferro chato (espessura 4,76mm) e fixadas por 4 parafusos, sendo as chapas soldadas 
nas extremidades da canaleta central. 
ACABAMENTO - Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, rece-
bem tratamento desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antifer-
ruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletros-
tática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 
210°C. 
BRAÇO APOIO FIXO – composto por estrutura dobrada em forma de “U” produzida 
em tubo de aço no formato oblongo 18x43mm (espessura 1,5mm), soldada a uma 
chapa de aço (espessura 5mm) para a fixação na canaleta central através de 4 para-
fusos, 2 chapas de aço soldadas nas duas extremidades da haste para a fixação dos 
apoios através de 4 parafusos e apoio de braço produzido em poliuretano injetado, 
medindo 65x247x62mm (L x P x H). 
Apresentar Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando que o 
produto está devidamente enquadrado dentro da NBR 13962 e Parecer Técnico 
comprovando que o produto atende a NR-17, assinado por médico do trabalho ou 
profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
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- Admitir-se-á uma variação de até 5% das medidas apresentadas nos encostos, as-
sentos, inclinações e elevações dos assentos, dos apoios e dos encostos. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 

05 

POLTRONA DIRETOR COM BRAÇOS E RELAX 
ASSENTO – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto 
por alma injetada em polipropileno (espessura 12mm), estofado em espuma de poli-
uretano injetado (espessura 67mm) de densidade entre 50/60kg/m³, revestido em 
tecido ou vinil, e contra assento e borda protetora únicos produzidos em polipropile-
no injetado. Dimensões mínimas do assento 482x492mm (L x P), sendo 460mm de 
profundidade útil. 
ENCOSTO – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto 
por alma injetada em polipropileno (espessura 12mm), estofado em espuma de poli-
uretano injetado (espessura 55mm) de densidade entre 50/60kg/m³, revestido em 
tecido, vinil ou couro, e contra encosto e borda protetora únicos produzidos em 
polipropileno injetado. Dimensões mínimas do encosto 465x430mm (L x H). 
ESTRUTURA – composta por base giratória injetada em alumínio com acabamento 
polido, 5 rodízios de duplo giro (51mm) injetados em nylon 6 para rodízio comum ou 
em nylon com reforço em poliuretano para rodízio de piso frio (maior resistência à 
abrasão) com o suporte em polipropileno. Pistão a gás que atende as normas inter-
nacionais de qualidade e segurança ISO9001/DIN, constituído por suporte em chapa 
de aço (espessura 1,9mm), protegido por tubo industrial de 50mm (espessura 
1,5mm), capa telescópica produzida em polipropileno injetado e mecanismo de regu-
lagem. 
FIXAÇÃO – A fixação do encosto no assento é feita através de uma mola produzida 
em ferro chato (espessura 8,76mm). A mola é fixada no encosto através de parafusos 
M6X30mm e a mesma fixada no eixo de regulagem do encosto, na base da cadeira. 
ACABAMENTO - Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, rece-
bem tratamento desengraxante à quente por meio de imersão (fosfatização) e tra-
tamento antiferruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de 
pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de a-
proximadamente 210°C. 
BRAÇO APOIO REGULÁVEL– estrutura em forma de “U” composta por base formada 
por travessa fixa reta central produzida em aço (espessura 8mm), reforço da travessa 
em forma de “U” produzido em aço dobrado e manípulo trava produzido em poli-
propileno, conjunto fixo formado por chapa de fixação produzida em aço (espessura 
8mm), acabamento inferior produzido em polipropileno, haste fixa produzida em 
tudo de aço 38mm (espessura 1,5mm) e conjunto regulável formado por dispositivo 
de regulagem com trava produzido em ABS, haste regulável em forma de “T” produ-
zido em produzida em chapa de aço e capa do conjunto regulável produzida em poli-
propileno. A base do braço é fixada na canaleta central por 2 parafusos, o conjunto 
fixo é unido à base por 2 parafusos M8x30mm, e o apoio de braço produzido em 
poliuretano injetado, medindo no mínimo 94x252x35mm (L x P x H), fixado na haste 
regulável por 4 parafusos. 
Regulagem de altura do assento: com variação entre 410 a 510mm (em relação ao 
piso), através de pistão a gás, acionamento através de alavanca produzida em alma 
de barra de aço trefilado 6x8mm revestido em polipropileno. 
Regulagem de inclinação do assento com travamento na posição desejada - aciona-
mento através da alavanca de regulagem produzida em alma de ferro chato 6x8mm 
revestido em nylon. 
Apresentar Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando que o 
produto está devidamente enquadrado dentro da NBR 13962 e Parecer Técnico 
comprovando que o produto atende a NR-17, assinado por médico do trabalho ou 
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profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- Admitir-se-á uma variação de até 5% das medidas apresentadas nos encostos, as-
sentos, inclinações e elevações dos assentos, dos apoios e dos encostos. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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POLTRONA PRESIDENTE COM REGULAGENS E BRACOS REGULÁVEIS 
ASSENTO – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto 
por alma injetada em polipropileno (espessura 12 mm), estofado em espuma de 
poliuretano injetado (espessura 67 mm) de densidade entre 50/60 kg/m³, revestido 
em couro, e contra assento e borda protetora únicos produzidos em polipropileno 
injetado. Dimensões mínimas do assento 482x492mm (L x P), sendo 460 mm de pro-
fundidade útil. 
ENCOSTO – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto 
por alma em madeira compensada (espessura 12 mm), estofado em espuma de poli-
uretano injetado (espessura 55 mm) de densidade entre 50/60 kg/m³, revestido em 
couro, e contra encosto e borda protetora únicos produzidos em polipropileno inje-
tado. Dimensões mínimas do encosto 457x610mm (L x H). 
ESTRUTURA – composta por base giratória injetada em alumínio com acabamento 
polido, 5 rodízios de duplo giro (51mm) injetados em nylon 6 para rodízio comum ou 
em nylon com reforço em poliuretano para rodízio de piso frio (maior resistência à 
abrasão) com o suporte em polipropileno. Pistão a gás que atende as normas inter-
nacionais de qualidade e segurança ISO9001/DIN, constituído por suporte em chapa 
de aço (espessura 1,9mm), protegido por tubo industrial de 50 mm (espessura 
1,5mm), capa telescópica produzida em polipropileno injetado e mecanismo de regu-
lagem. 
FIXAÇÃO – A fixação do encosto no assento é feita através de uma mola produzida 
em ferro chato (espessura 8,76mm). A mola é fixada no encosto através de parafusos 
M6X30mm e a mesma fixada no eixo de regulagem do encosto, na base da cadeira e 
protegido por capa injetada em polipropileno. 
ACABAMENTO - Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, rece-
bem tratamento desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antifer-
ruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletros-
tática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 
210°C. 
BRAÇO APOIO REGULÁVEL – estrutura em forma de “U” composta por base formada 
por travessa fixa reta central produzida em aço (espessura 8 mm), reforço da travessa 
em forma de “U” produzido em aço dobrado e manípulo trava produzido em polipro-
pileno, conjunto fixo formado por chapa de fixação produzida em aço (espessura 8 
mm), acabamento inferior produzido em polipropileno, haste fixa produzida em tudo 
de aço 38mm (espessura 1,5mm) e conjunto regulável formado por dispositivo de 
regulagem com trava produzido em ABS, haste regulável em forma de “T” produzido 
em produzida em chapa de aço e capa do conjunto regulável produzida em polipropi-
leno. A base do braço é fixada na canaleta central por 2 parafusos, o conjunto fixo é 
unido à base por 2 parafusos M8x30mm, e o apoio de braço produzido em poliureta-
no injetado, medindo no mínimo 94x252x35mm (L x P x H), fixado na haste regulável 
por 4 parafusos. 
Regulagem de altura do assento: com variação entre 410 a 510 mm (em relação ao 
piso), através de pistão a gás, acionamento através de alavanca produzida em alma 
de barra de aço trefilado 6x8mm revestido em polipropileno. 
Regulagem de inclinação do assento com travamento na posição desejada - aciona-
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mento através da alavanca de regulagem produzida em alma de ferro chato 6x8mm 
revestido em nylon. 
Regulagem de altura do encosto: com variação entre 640 a 720 mm (em relação ao 
assento) por sistema de cremalheira interna de regulagem integrada de 6 posições 
de altura. 
Regulagem de inclinação do encosto: com variação de 90° a 115° (em relação ao 
assento acionamento através de alavanca produzida em alma de ferro chato 6x8mm 
revestido em nylon. 
Regulagem de altura dos braços: com variação de 75 mm por sistema de regulagem 
integrada de 6 posições, acionamento através de botão, produzido em nylon, locali-
zado na lateral da haste regulável dos apoios. 
Regulagem de abertura dos braços: com variação de 50 mm através do acionamento 
de um manípulo abaixo dos apoios, composto por 1 parafuso M8X30mm e um su-
porte em polipropileno. 
Apresentar Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando que o 
produto está devidamente enquadrado dentro da NBR 13962 e Parecer Técnico 
comprovando que o produto atende a NR-17, assinado por médico do trabalho ou 
profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- Admitir-se-á uma variação de até 5% das medidas apresentadas nos encostos, as-
sentos, inclinações e elevações dos assentos, dos apoios e dos encostos. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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POLTRONA EXECUTIVA COM PRANCHETA 
ASSENTO – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto 
por alma injetada em polipropileno (espessura 12 mm), estofada em espuma de 
poliuretano injetado (espessura 67 mm) de densidade entre 50/60 kg/m³, revestido 
em tecido ou vinil, e contra assento e borda protetora únicos produzidos em poli-
propileno injetado. Dimensões mínimas do assento 482x492mm (L x P), sendo 460 
mm de profundidade útil. 
ENCOSTO – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto 
por alma injetada em polipropileno (espessura 12 mm), estofado em espuma de 
poliuretano injetado (espessura 55 mm) de densidade entre 50/60 kg/m³, revestido 
em tecido ou vinil, e contra encosto e borda protetora únicos produzidos em polipro-
pileno injetado. Dimensões mínimas do encosto 465x430mm (L x H). 
ESTRUTURA – composta por 2 tubos dobrados em forma de “U” produzidos em aço 
25,4mm (espessura 1,5mm), unidos por 2 travessas de suporte do assento paralelas 
entre si e produzidas em aço de 25,4mm (espessura 2 mm). Recebem 4 sapatas se-
mi-esféricas produzidas em polipropileno, encaixadas nas 4 extremidades dos tubos. 
FIXAÇÃO – O encosto é fixado através de uma haste dobrada em forma de “L” pro-
duzida em chapa de aço (espessura 8,76mm), sendo a haste parafusada na extremi-
dade superior a um chapa em aço unindo nas 2 porcas-garras fixadas na alma do 
encosto por 2 parafusos M6x30mm e na extremidade inferior parafusada na canaleta 
central através de 2 parafusos. O assento é fixado através das travessas de suporte 
do assento por 4 parafusos M6x40mm zincados 
ACABAMENTO - Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, rece-
bem tratamento desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antifer-
ruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletros-
tática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 
210°C 
BRAÇO APOIO FIXO – composto por estrutura dobrada em forma de “U” produzida 
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em tubo de aço no formato oblongo 18x43mm (espessura 1,5mm), soldada a uma 
chapa de aço (espessura 5 mm) para a fixação na canaleta central através de 4 para-
fusos, 2 chapas de aço soldadas nas duas extremidades da haste para a fixação dos 
apoios através de 4 parafusos e apoio de braço produzido em poliuretano injetado, 
medindo no mínimo 65x247x62mm (L x P x H). 
PRANCHETA – tampo medindo no mínimo 300x250mm (L x P) produzido em aglome-
rado de 18mm com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa 
pressão (BP) e fita de borda em PVC batida com 3mm de espessura, abaulada de raio 
40mm. O mecanismo escamoteavel é composto por apoio de fixação do tampo pro-
duzido em chapa de aço soldado ao mecanismo (formado por suporte fixo e um su-
porte giratório produzidos em aço) e cantoneira de fixação da prancheta na cadeira 
produzida em chapa de aço, rebitada no mecanismo e fixada no braço através de 
parafusos 
PORTA-LIVROS - com todos os componentes produzidos em aço trefilado de 4mm, 
medindo no mínimo 332x415mm, recebendo solda de projeção nos pontos de 
cruzamento da malha de apoio com o contorno do porta-livro 
DIMENSÕES GERAIS MINIMAS: 635x 611 x 880mm (L com braços x P x H) 
H assento: 420mm (em relação ao piso) 
H encosto: 460mm (em relação ao assento) 
H encosto: 880mm (em relação ao piso). 
Apresentar Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando que o 
produto está devidamente enquadrado dentro da NBR 13962 e Parecer Técnico 
comprovando que o produto atende a NR-17, assinado por médico do trabalho ou 
profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- Admitir-se-á uma variação de até 5% das medidas apresentadas nos encostos, as-
sentos, inclinações e elevações dos assentos, dos apoios e dos encostos. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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POLTRONA PARA AUDITÓRIO DE ESPALDAR MÉDIO COM PRANCHETA 
ASSENTO REBATÍVEL – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, 
composto por alma em madeira compensada (espessura 12mm), estofado em espu-
ma de poliuretano injetado de densidade entre 50/60kg/m³, revestido em tecido ou 
vinil e contra assento e borda protetora únicos produzidos em polipropileno injeta-
do. Dimensões mínimas do assento 500x508mm (L x P), sendo 460mm de profundi-
dade útil. O contra assento é fixado na alma por 5 parafusos M4x20mm 
ENCOSTO – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto 
por alma em madeira compensada (espessura 12mm), estofado em espuma de poli-
uretano injetado de densidade entre 50/60kg/m³, revestido em tecido ou vinil e 
contra encosto e borda protetora únicos produzidos em polipropileno injetado. Di-
mensões mínimas do encosto 508x620mm (L x H). O contra encosto é fixado na alma 
por 6 parafusos M4x20mm 
BRAÇO – é composto por apoio fixo produzido em poliuretano injetado, medindo 
48x279x30mm (L x P x H), alma do apoio produzida em ABS e chapa de fixação do 
apoio produzida de aço (espessura 3,4mm) fixada por 2 parafusos. 
PRANCHETA - possui movimento escamoteável, é injetada em plástico em forma de 
gota medindo no mínimo 335x264x15mm (L x P x H). É soldada no braço direito ou 
esquerdo através de conjunto de suporte de pino, pino 16,8mm e pino trava 6mm 
ESTRUTURA – composta por cavalete vertical formado por 2 colunas em formato 
oblongo cortado, produzidas em chapa de aço (espessura 1,5mm), dispostas a 
150mm uma da outra, sendo unidas e estruturadas por chapa de aço central, solda-
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da aos tubos oblongos; toda essa estrutura é soldada a uma base inferior (pata) me-
dindo 63x334mm (L x P) produzida em chapa de aço (espessura 1,5mm), com furação 
em 2 pontos para fixar ao piso. Entre os tubos oblongos, receberá um fechamento 
estrutural em chapa de aço (espessura 1,5m), e sobre a chapa virá uma tampa de 
acabamento medindo no mínimo 149x12x595mm (L x P x H) produzida em aglome-
rado, revestida em tecido. 
FIXAÇÃO – assento fixado ao mecanismo escamoteavel por parafusos através de um 
suporte de chapa de aço (espessura mínima 2,7mm), sendo o mecanismo fixado a 
um suporte produzido em chapa de aço por parafuso M6x10 soldado e 2 porcas M8 
que darão o movimento e o suporte do mecanismo fixado aos cavaletes laterais por 
rebites. Encosto é fixado através de chapa de aço medindo 75x73mm (L x P) de es-
pessura 1,5mm por parafusos M6x30mm, sendo a chapa fixada ao cavalete através 
de rebites. A poltrona é fixada no piso através da pata inferior por parafusos 
M5x45mm. 
ACABAMENTO - Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, rece-
bem tratamento desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antifer-
ruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletros-
tática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 
210°C. 
Dimensões: 
- altura mínima do assento em relação ao piso é de 448mm 
- altura mínima do encosto em relação ao piso é de 918mm 
- altura mínima do braço em relação ao piso é de 628mm 
- altura mínima da prancheta em relação ao piso é de 642mm 
- medida de eixo de braços variável entre 580mm e 610mm 
Apresentar Parecer Técnico comprovando que o produto atende a NR-17, assinado 
por médico do trabalho ou profissional qualificado para tal responsabilidade 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- Admitir-se-á uma variação de até 5% das medidas apresentadas nos encostos, as-
sentos, inclinações e elevações dos assentos, dos apoios e dos encostos. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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POLTRONA DIRETOR GIRATORIA SEM BRAÇO 
ASSENTO – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto 
por alma injetada em polipropileno (espessura 12mm), estofado em espuma de poli-
uretano injetado (espessura 67mm) de densidade entre 50/60kg/m³, revestido em 
tecido ou vinil, e contra assento e borda protetora únicos produzidos em polipropile-
no injetado. Dimensões mínimas do assento 482x492mm (L x P), sendo 460mm de 
profundidade útil. 
ENCOSTO – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto 
por alma injetada em polipropileno (espessura 12mm), estofado em espuma de poli-
uretano injetado (espessura 55mm) de densidade entre 50/60kg/m³, revestido em 
tecido ou vinil, e contra encosto e borda protetora únicos produzidos em polipropile-
no injetado. Dimensões mínimas do encosto 465x430mm (L x H). 
ESTRUTURA – composta por base giratória injetada em nylon 6.6, reforçada com 
25% de fibra de vidro, 5 rodízios de duplo giro (51mm) injetados em nylon 6 para 
rodízio comum ou em nylon com reforço em poliuretano para rodízio de piso frio 
(maior resistência à abrasão) com o suporte em polipropileno. Pistão a gás que aten-
de as normas internacionais de qualidade e segurança ISO9001/DIN, constituído por 
suporte em chapa de aço (espessura 1,9mm), protegido por tubo industrial de 50mm 
(espessura 1,5mm), capa telescópica produzida em polipropileno injetado e meca-
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nismo de regulagem. 
FIXAÇÃO – o encosto é fixado através de 2 chapas (tampa interna - 3mm e externa - 
5mm) fixadas entre si através de 4 parafusos M8x17mm cabeça chata, e fixados à 
alma do encosto através de uma chapa em aço unindo nas 2 porcas-garras fixadas na 
alma do encosto por 2 parafusos M6x30mm; é encaixado à uma haste dobrada em 
forma de “L” (mola regulável do encosto) produzida em chapa de aço (espessura 
8,76mm), que é fixada através de 1 parafuso ao suporte da mola regulável (em chapa 
de aço de 4mm de espessura) dobrada em “C” e encaixada ao mecanismo de regula-
gem por bucha e pino de giro e protegido por capa injetada em polipropileno. O 
assento é fixado aos suportes traseiro e frontal (chapa de acho de 3mm de espessu-
ra) por 4 parafusos, sendo os mesmos, soldados à canaleta central. 
ACABAMENTO - Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, rece-
bem tratamento desengraxante à quente por meio de imersão (fosfatização) e tra-
tamento antiferruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de 
pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de a-
proximadamente 210°C 
Apresentar Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando que o 
produto está devidamente enquadrado dentro da NBR 13962 e Parecer Técnico 
comprovando que o produto atende a NR-17, assinado por médico do trabalho ou 
profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- Admitir-se-á uma variação de até 5% das medidas apresentadas nos encostos, as-
sentos, inclinações e elevações dos assentos, dos apoios e dos encostos. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇO 
ASSENTO – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto 
por alma injetada em polipropileno (espessura 12 mm), estofado em espuma de 
poliuretano injetado (espessura 67 mm) de densidade entre 50/60 kg/m³, revestido 
em tecido ou vinil, e contra assento e borda protetora únicos produzidos em poli-
propileno injetado. Dimensões mínimas do assento 482x492mm (L x P), sendo 460 
mm de profundidade útil. 
ENCOSTO – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto 
por alma em madeira compensada (espessura 12 mm), estofado em espuma de poli-
uretano injetado (espessura 55 mm) de densidade entre 50/60 kg/m³, revestido em 
tecido ou vinil, e contra encosto e borda protetora únicos produzidos em polipropi-
leno injetado. Dimensões mínimas do encosto 457x610mm (L x H). 
ESTRUTURA – composta por base giratória injetada em nylon 6.6, reforçada com 
25% de fibra de vidro, 5 rodízios de duplo giro (51mm) injetados em nylon 6 para 
rodízio comum ou em nylon com reforço em poliuretano para rodízio de piso frio 
(maior resistência à abrasão) com o suporte em polipropileno. Pistão a gás que aten-
de as normas internacionais de qualidade e segurança ISO9001/DIN, constituído por 
suporte em chapa de aço (espessura 1,9mm), protegido por tubo industrial de 50mm 
(espessura mínima 1,5mm), capa telescópica produzida em polipropileno injetado e 
mecanismo de regulagem. 
FIXAÇÃO – A fixação do encosto no assento é feita através de uma mola produzida 
em ferro chato (espessura 8,76mm). A mola é fixada no encosto através de parafusos 
M6X30mm e a mesma fixada no eixo de regulagem do encosto, na base da cadeira e 
protegido por capa injetada em polipropileno. 
ACABAMENTO - Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, rece-
bem tratamento desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antifer-
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ruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletros-
tática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 
210°C. 
BRAÇO APOIO REGULÁVEL – estrutura em forma de “U” composta por base formada 
por travessa fixa reta central produzida em aço (espessura 8 mm), reforço da traves-
sa em forma de “U” produzido em aço dobrado e manípulo trava produzido em poli-
propileno, conjunto fixo formado por chapa de fixação produzida em aço (espessura 
8 mm), acabamento inferior produzido em polipropileno, haste fixa produzida em 
tudo de aço 38mm (espessura 1,5mm) e conjunto regulável formado por dispositivo 
de regulagem com trava produzido em ABS, haste regulável em forma de “T” produ-
zido em produzida em chapa de aço e capa do conjunto regulável produzida em poli-
propileno. A base do braço é fixada na canaleta central por 2 parafusos, o conjunto 
fixo é unido à base por 2 parafusos M8x30mm, e o apoio de braço produzido em 
poliuretano injetado, medindo no mínimo 94x252x35mm (L x P x H), fixado na haste 
regulável por 4 parafusos. 
Regulagem de altura do assento: com variação entre 410 a 510 mm (em relação ao 
piso), através de pistão a gás, acionamento através de alavanca produzida em alma 
de barra de aço trefilado 6x8mm revestido em polipropileno. 
Regulagem de inclinação do assento com travamento na posição desejada - aciona-
mento através da alavanca de regulagem produzida em alma de ferro chato 6x8mm 
revestido em nylon. 
Regulagem de altura do encosto: com variação entre 640 a 720 mm (em relação ao 
assento) por sistema de cremalheira interna de regulagem integrada de 6 posições 
de altura. 
Regulagem de inclinação do encosto: com variação de 90° a 115° (em relação ao 
assento) acionamento através de alavanca produzida em alma de ferro chato 6x8mm 
revestido em nylon. 
Regulagem de altura dos braços: com variação de 75 mm por sistema de regulagem 
integrada de 6 posições, acionamento através de botão, produzido em nylon, locali-
zado na lateral da haste regulável dos apoios. 
Regulagem de abertura dos braços: com variação de 50 mm através do acionamento 
de um manípulo abaixo dos apoios, composto por 1 parafuso M8X30mm e um su-
porte em polipropileno. 
Apresentar Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando que o 
produto está devidamente enquadrado dentro da NBR 13962 e Parecer Técnico 
comprovando que o produto atende a NR-17, assinado por médico do trabalho ou 
profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- Admitir-se-á uma variação de até 5% das medidas apresentadas nos encostos, as-
sentos, inclinações e elevações dos assentos, dos apoios e dos encostos. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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POLTRONA FIXA COM BRAÇO 
ASSENTO – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto 
por alma injetada em polipropileno (espessura 12mm), estofada em espuma de poli-
uretano injetado (espessura 67mm) de densidade entre 50/60kg/m³, revestido em 
tecido ou vinil, e contra assento e borda protetora únicos produzidos em polipropile-
no injetado. Dimensões mínimas do assento 482x492mm (L x P), sendo 460mm de 
profundidade útil. 
ENCOSTO – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto 
por alma injetada em polipropileno (espessura 12mm), estofado em espuma de poli-
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uretano injetado (espessura 55mm) de densidade entre 50/60kg/m³, revestido em 
tecido ou vinil e contra encosto e borda protetora únicos produzidos em polipropile-
no injetado. Dimensões mínimas do encosto 465x430mm (L x H). 
ESTRUTURA – composta por 2 tubos dobrados em forma de trapezoidal, produzidos 
em aço 25,4mm (espessura mínima 1,5mm), sendo 1 direito e 1 esquerdo, soldados 
entre si através de 2 travessas paralelas entre si, produzidas em aço 25,4mm (espes-
sura mínima 2,0mm) e 1 chapa medindo 160x75mm (4,75mm de espessura), na qual 
é fixada a mola do encosto. 
Recebe 4 sapatas meia cana produzidas em nylon encaixadas na base da estrutura. 
FIXAÇÃO – O encosto é fixado através de uma haste dobrada em forma de “U” pro-
duzida em chapa de aço (espessura 1,9mm), sendo a haste parafusada na extremida-
de superior a uma chapa em aço unindo nas 2 porcas-garras fixadas na alma do en-
costo por 2 parafusos M6x30mm e na extremidade inferior parafusada na chapa de 
união da estrutura por parafusos. O assento é fixado através da chapa de união da 
estrutura por parafusos M6x40mm. 
ACABAMENTO - Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, rece-
bem tratamento desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antifer-
ruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletros-
tática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 
210°C. 
BRAÇO APOIO FIXO - composto por estrutura dobrada em forma de “L” produzida 
em tubo de aço no formato oblongo 18x43mm (espessura 1,5mm) soldadas nas tra-
vessas centrais, 2 chapas de aço em formato oblongo medindo 45x120x3, 4mm (L x P 
x H) são soldadas nas duas extremidades da haste para a fixação dos apoios através 
de 4 parafusos e apoio de braço produzido em poliuretano injetado, medindo 
65x247x62mm (L x P x H). 
DIMENSÕES GERAIS MINIMAS:  600x 612 x 946 mm (L com braços x P x H) 
H assento: 460 mm (em relação ao piso) 
H encosto: 460 mm (em relação ao assento) 
H encosto: 946 mm (em relação ao piso). 
Apresentar Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando que o 
produto está devidamente enquadrado dentro da NBR 13962 e Parecer Técnico 
comprovando que o produto atende a NR-17, assinado por médico do trabalho ou 
profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- Admitir-se-á uma variação de até 5% das medidas apresentadas nos encostos, as-
sentos, inclinações e elevações dos assentos, dos apoios e dos encostos. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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POLTRONA INDIVIDUAL COM BRAÇO 
ASSENTO – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto 
por alma em madeira compensada (espessura 12 mm), estofado em espuma de poli-
uretano injetado (espessura 41 mm) de densidade entre 50/60 kg/m³, revestido em 
tecido ou vinil. Dimensões mínimas do assento 510x500mm (L x P). 
ENCOSTO - moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto 
por alma em madeira compensada (espessura 12 mm), estofado em espuma de poli-
uretano injetado (espessura 38 mm) de densidade entre 50/60 kg/m³, revestido em 
tecido ou vinil. Dimensões mínimas do encosto 510x510mm (L x H). 
BRAÇO (ESTRUTURA) – composto por alma em aglomerado (espessura 25 mm), 
estofado em espuma de poliuretano injetado (espessura 55 mm) de densidade entre 
50/60 kg/m³ (expandido por água, método este que elimina o uso de solventes tóxi-
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cos, garante maior qualidade e resistência), revestido em tecido, vinil ou couro. De 
formato retangular, formando a estrutura do sofá, medindo 500x620mm (P x H). 
Recebe entre os braços (abaixo do assento) um painel de acabamento frontal e outro 
posterior produzidos em aglomerado de 18 mm, revestidos em tecido, vinil ou couro, 
medindo 18x110mm (P x H). Recebe 4 niveladores de altura M8x20mm com base em 
polipropileno, ou 2 rodízios de duplo giro (51mm), injetados em nylon 6 para rodízio 
comum com o suporte em polipropileno, permitido apenas para opção de 1 lugar. 
FIXAÇÃO – os braços são unidos através de uma travessa de tubo de aço retangular 
40x20mm (espessura de 1,9mm), tendo nas extremidades soldadas a uma chapa (de 
cada lado), produzidos em aço (espessura de 4,75mm) e fixados ao braço por parafu-
sos M6x50mm. A união entre o assento e o encosto é feita através de uma mola 
produzida em ferro chato. A mola é fixada no encosto através de parafusos e no 
assento através de parafusos. O assento é fixado na travessa horizontal através de 
uma canaleta em chapa de aço, por parafusos, presa a uma braçadeira em chapa de 
aço (espessura 2,5mm), por parafusos. Os painéis de acabamento são fixados nos 
braços através de parafusos autoatarrachantes. 
ACABAMENTO - Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, rece-
bem tratamento desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antifer-
ruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletros-
tática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 
210°C. 
Sofá de 1 lugar com opção de rodízios. 
DIMENSÕES GERAIS MINIMAS: 
625 x 590 x 846 mm (L x P x H) 
H do assento: 430 mm (em relação ao piso). 
Apresentar Técnico comprovando que o produto atende a NR-17, assinado por mé-
dico do trabalho ou profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- Admitir-se-á uma variação de até 5% das medidas apresentadas nos encostos, as-
sentos, inclinações e elevações dos assentos, dos apoios e dos encostos. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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CADEIRA INTERLOCUTOR ENCOSTO TELADO COM BRAÇOS FIXOS 
ASSENTO – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto 
por alma em madeira compensada (espessura 12 mm), estofado em espuma de poli-
uretano injetado de densidade entre 50/60 kg/m³, revestido em tecido ou vinil. Di-
mensões mínimas do assento 462x457mm (L x P), sendo 425 mm de profundidade 
útil. 
ENCOSTO – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, é composto 
por estrutura em forma de moldura (travessa superior, travessa inferior e laterais) 
produzida em aço (6,35mm de espessura), revestida em tela flexível altamente resis-
tente 100% poliéster. Dimensões mínimas do encosto 464x312mm (L x H). 
ESTRUTURA – composta por base suspensa em forma de “C” (base e apoio de braços 
únicos), produzida em tubo de aço 25, 4 mm (espessura 2 mm), na parte frontal é 
soldada perpendicularmente a 2 travessas de suporte do assento, paralelas entre si a 
155 mm uma da outra (entre eixos), medindo 265 mm de comprimento, produzidas 
em tubo de aço 25,4mm (espessura 2,0mm) com acabamento na extremidade de 
ponteira injetada em polipropileno, e unidas através de 1 chapa medindo 160x75mm 
(4,75mm de espessura). Na face inferior da base são encaixadas 4 sapatas protetoras 
produzidas em nylon. 
BRAÇO– apoios injetados em ABS encaixados e fixos a estrutura por 2 parafusos 
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M5x25mm cada 
FIXAÇÃO – assento fixado à travessa por 2 parafusos M6x20 e no suporte do assento 
por 2 parafusos M6x35. Na estrutura do encosto é fixada por 2 parafusos M6x12 de 
cada lado uma chapa em forma de V produzida em aço (4,76mm de espessura), u-
nindo o encosto na estrutura da cadeira por 1 parafuso M8x20 de cada lado. 
ACABAMENTO - Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, rece-
bem tratamento desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antifer-
ruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletros-
tática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 
210°C. 
Empilhável até 3 cadeiras 
DIMENSÕES GERAIS MINIMAS: 
575 x 575 x 805 mm (L com braços x P x H) 
H braço: 660 mm (em relação ao piso) 
H assento: 470 mm (em relação ao piso) 
H encosto: 805 mm (em relação ao piso) 
Apresentar Parecer Técnico comprovando que o produto atende a NR-17, assinado 
por médico do trabalho ou profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- Admitir-se-á uma variação de até 5% das medidas apresentadas nos encostos, as-
sentos, inclinações e elevações dos assentos, dos apoios e dos encostos. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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CADEIRA FIXA 4 PÉS 
ASSENTO – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto 
por alma em polipropileno injetada (espessura 12 mm), estofado em espuma de 
poliuretano injetado (espessura 46 mm) de densidade entre 50/60 kg/m³, revestido 
em tecido ou vinil, e contra assento e borda protetora únicos produzidos em polipro-
pileno injetado. Dimensões mínimas do assento 455x450mm (L x P), sendo 425 mm 
de profundidade útil. 
ENCOSTO – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto 
por alma em polipropileno injetada (espessura 12 mm), estofado em espuma de 
poliuretano injetado (espessura 45 mm) de densidade entre 50/60 kg/m³, revestido 
em tecido, vinil ou couro, e contra encosto e borda protetora únicos produzidos em 
polipropileno injetado. Dimensões mínimas do encosto 415x320mm (L x H). 
ESTRUTURA – composta por 2 tubos dobrados em forma de “U” produzidos em aço 
22,2mm (espessura 1,5mm), soldados perpendicularmente a 2 travessas paralelas de 
apoio do assento, produzidas em aço 22, 2 mm (espessura 1,9mm). Recebem 4 sapa-
tas articuláveis produzidas em polipropileno, encaixadas nas 4 extremidades dos 
tubos. 
FIXAÇÃO – O encosto é fixado através de uma haste dobrada em forma de “L” pro-
duzida em tubo de formato oblongo 18x43mm (espessura 1,9mm), sendo a haste 
parafusada em uma das extremidades nas 2 porcas-garras fixadas na alma do encos-
to por 2 parafusos e na outra extremidade parafusada na estrutura do assento. O 
assento é fixado na estrutura por 4 parafusos M6x40mm. 
ACABAMENTO - Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, rece-
bem tratamento desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antifer-
ruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletros-
tática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 
210°C. 
Apresentar Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando que o 
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produto está devidamente enquadrado dentro da NBR 13962 e Parecer Técnico 
comprovando que o produto atende a NR-17, assinado por médico do trabalho ou 
profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- Admitir-se-á uma variação de até 5% das medidas apresentadas nos encostos, as-
sentos, inclinações e elevações dos assentos, dos apoios e dos encostos. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA COM BRAÇOS 
ASSENTO – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto 
por alma em polipropileno injetada (espessura mínima 12 mm), estofado em espuma 
de poliuretano injetado (espessura 46 mm) de densidade entre 50/60 kg/m³, revesti-
do em tecido ou vinil, e contra assento e borda protetora únicos produzidos em poli-
propileno injetado. Dimensões mínima do assento 455x450mm (L x P), sendo 425 
mm de profundidade útil. 
ENCOSTO – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto 
por alma em polipropileno injetada (espessura 12 mm), estofado em espuma de 
poliuretano injetado (espessura 45 mm) de densidade entre 50/60 kg/m³, revestido 
em tecido ou vinil, e contra encosto e borda protetora únicos produzidos em polipro-
pileno injetado. Dimensões mínimas do encosto 415x320mm (L x H). 
ESTRUTURA – composta por 2 tubos dobrados em formato trapezoidal produzidos 
em aço 22,2mm (espessura 1,5mm), soldados perpendicularmente a 2 travessas 
paralelas de apoio do assento, produzidas em aço 22, 2 mm (espessura mínima de 
1,9mm). Recebe 4 sapatas protetoras de formato trapezoidais produzidas em poli-
propileno, encaixadas e fixadas na base através de rebites. 
FIXAÇÃO – O encosto é fixado através de uma haste dobrada em forma de “L” pro-
duzida em tubo de formato oblongo 18x43mm (espessura 1,9mm), sendo a haste 
parafusada em uma das extremidades nas 2 porcas-garras fixadas na alma do encos-
to por 2 parafusos e na outra extremidade parafusada na estrutura do assento. O 
assento é fixado na estrutura por 4 parafusos M6x40mm. 
ACABAMENTO - Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, rece-
bem tratamento desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antifer-
ruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletros-
tática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 
210°C 
BRAÇO APOIO FIXO – composto por estrutura dobrada em forma de “L” produzida 
em tubo de aço no formato oblongo 18x43mm (espessura 1,5mm), soldada na tra-
vessa de apoio do assento, possui 2 chapas de aço soldadas nas duas extremidades 
da haste para a fixação dos apoios através de 4 parafusos e apoio de braço produzido 
em poliuretano injetado, medindo no mínimo 65x247x62mm (L x P x H). 
Apresentar Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando que o 
produto está devidamente enquadrado dentro da NBR 13962 e Parecer Técnico 
comprovando que o produto atende a NR-17, assinado por médico do trabalho ou 
profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- Admitir-se-á uma variação de até 5% das medidas apresentadas nos encostos, as-
sentos, inclinações e elevações dos assentos, dos apoios e dos encostos. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
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CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO REGULÁVEL 
ASSENTO – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto 
por alma em polipropileno injetada (espessura 12 mm), estofado em espuma de 
poliuretano injetado (espessura 46 mm) de densidade entre 50/60 kg/m³, revestido 
em tecido ou vinil, e contra assento e borda protetora únicos produzidos em polipro-
pileno injetado. Dimensões mínimas do assento 455x450mm (L x P), sendo 425 mm 
de profundidade útil. 
ENCOSTO – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto 
por alma em polipropileno injetada (espessura 12 mm), estofado em espuma de 
poliuretano injetado (espessura 45 mm) de densidade entre 50/60 kg/m³, revestido 
em tecido ou vinil, e contra encosto e borda protetora únicos produzidos em polipro-
pileno injetado. Dimensões mínimas do encosto 415x320mm (L x H). 
ESTRUTURA – composta por base giratória injetada em nylon 6.6, reforçada com 
25% de fibra de vidro, 5 rodízios de duplo giro (51mm) injetados em nylon 6 para 
rodízio comum ou em nylon com reforço em poliuretano para rodízio de piso frio 
(maior resistência à abrasão) com o suporte em polipropileno. Pistão a gás que aten-
de as normas internacionais de qualidade e segurança ISO9001/DIN, constituído por 
suporte em chapa de aço (espessura 1,9mm), protegido por tubo industrial de 50mm 
(espessura 1,5mm), capa telescópica produzida em polipropileno injetado e meca-
nismo de regulagem. 
FIXAÇÃO - o encosto é fixado através de uma haste em forma de “L” composta por 
suporte de haste produzido em chapa de aço dobrada, haste fixa produzida em tubo 
de aço no formato oblongo de 25x50 (espessura1, 5 mm), bucha em acetatal e haste 
regulável produzida em tubo de aço no formato oblongo de 18x43 (espessura 
1,5mm), sendo a haste regulável soldada na extremidade superior a uma chapa de 
aço (espessura 3 mm) e fixada nas 2 porcas garras da alma do encosto por 2 parafu-
sos e na outra extremidade o suporte de haste é fixado na canaleta central através 
de 2 pinos de giro. O assento é fixado no mecanismo através de uma chapa de aço 
(espessura 3 mm) soldada na canaleta do mecanismo da base, por 4 parafusos 
M6X40mm. 
ACABAMENTO - Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, rece-
bem tratamento desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antifer-
ruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletros-
tática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 
210°C. 
BRAÇO REGULÁVEL – estrutura em forma de “U” composta por base formada por 
travessa fixa reta central produzida em aço (espessura 8 mm), reforço da travessa em 
forma de “U” produzido em aço dobrado e manípulo trava produzido em polipropile-
no, conjunto fixo formado por chapa de fixação produzida em aço (espessura 8 mm), 
acabamento inferior produzido em polipropileno, haste fixa produzida em tudo de 
aço 38mm (espessura 1,5mm) e conjunto regulável formado por dispositivo de regu-
lagem com trava produzido em ABS, haste regulável em forma de “T” produzido em 
produzida em chapa de aço e capa do conjunto regulável produzida em polipropile-
no. A base do braço é fixada na canaleta central por 2 parafusos, o conjunto fixo é 
unido à base por 2 parafusos M8x30mm, e o apoio de braço produzido em poliureta-
no injetado, medindo no mínimo 78x248x26mm. (L x P x H) fixado na haste regulável 
por 4 parafusos. 
Características específicas: 
Regulagem de altura do assento: com variação entre 400 a 500 mm (em relação ao 
piso), através de pistão a gás, acionamento através de alavanca produzida em alma 
de ferro chato 6x8mm revestido em nylon. 
Regulagem de altura do encosto: com variação entre 360 a 440 mm (em relação ao 
assento) por sistema de regulagem integrada de 6 posições de altura, acionamento 
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através de botão localizado na estrutura do encosto, produzido em polipropileno. 
Regulagem de inclinação do encosto: com variação entre 80° e 105°, acionamento 
através de alavanca produzida em alma de ferro chato 6x8mm revestido em nylon. 
Regulagem de altura dos braços: com variação de 75 mm por sistema de regulagem 
integrada de 6 posições, acionamento através de botão, produzido em nylon, locali-
zado na lateral da haste regulável dos apoios. 
Regulagem de abertura dos braços: com variação de 50 mm através do acionamento 
de um manípulo abaixo dos apoios, composto por 1 parafuso M8X30mm e um su-
porte em polipropileno. 
Apresentar Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando que o 
produto está devidamente enquadrado dentro da NBR 13962 e Parecer Técnico 
comprovando que o produto atende a NR-17, assinado por médico do trabalho ou 
profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- Admitir-se-á uma variação de até 5% das medidas apresentadas nos encostos, as-
sentos, inclinações e elevações dos assentos, dos apoios e dos encostos. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO 
ASSENTO – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto 
por alma em polipropileno injetada (espessura 12 mm), estofado em espuma de 
poliuretano injetado (espessura 46 mmm) de densidade entre 50/60 kg/m³, revestido 
em tecido ou vinil, e contra assento e borda protetora únicos produzidos em polipro-
pileno injetado. Dimensões mínimas do assento 455x450mm (L x P), sendo 425 mm 
de profundidade útil. 
ENCOSTO – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto 
por alma em polipropileno injetada (espessura 12 mm), estofado em espuma de 
poliuretano injetado (espessura 45 mm) de densidade entre 50/60 kg/m³, revestido 
em tecido, vinil ou couro, e contra encosto e borda protetora únicos produzidos em 
polipropileno injetado. Dimensões mínimas do encosto 415x320mm (L x H) 
ESTRUTURA – composta por base giratória injetada em nylon 6.6, reforçada com 
25% de fibra de vidro, 5 rodízios de duplo giro (51mm) injetados em nylon 6 para 
rodízio comum ou em nylon com reforço em poliuretano para rodízio de piso frio 
(maior resistência à abrasão) com o suporte em polipropileno. Pistão a gás que aten-
de as normas internacionais de qualidade e segurança ISO9001/DIN, constituído por 
suporte em chapa de aço (espessura 1,9mm), protegido por tubo industrial de 50mm 
(espessura 1,5mm), capa telescópica produzida em polipropileno injetado e meca-
nismo de regulagem. 
FIXAÇÃO - o encosto é fixado através de uma haste em forma de “L” composta por 
suporte de haste produzido em chapa de aço dobrada, haste fixa produzida em tubo 
de aço no formato oblongo de 25x50 (espessura1, 5 mm), bucha em acetatal e haste 
regulável produzida em tubo de aço no formato oblongo de 18x43 (espessura 
1,5mm), sendo a haste regulável soldada na extremidade superior a uma chapa de 
aço (espessura 3 mm) e fixada nas 2 porcas garras da alma do encosto por 2 parafu-
sos e na outra extremidade o suporte de haste é fixado na canaleta central através 
de 2 pinos de giro. O assento é fixado no mecanismo através de uma chapa de aço 
(espessura 3 mm) soldada na canaleta do mecanismo da base, por 4 parafusos 
M6X40mm. 
ACABAMENTO - Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, rece-
bem tratamento desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antifer-
ruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletros-
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tática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 
210°C 
Regulagem de altura do assento: com variação entre 400 a 500 mm (em relação ao 
piso), através de pistão a gás, acionamento através de alavanca produzida em alma 
de ferro chato 6x8mm revestido em nylon. 
Regulagem de altura do encosto: com variação entre 360 a 440 mm (em relação ao 
assento) por sistema de regulagem integrada de 6 posições de altura, acionamento 
através de botão localizado na estrutura do encosto, produzido em polipropileno 
Regulagem de inclinação do encosto: com variação entre 80° e 105°, acionamento 
através de alavanca produzida em alma de ferro chato 6x8mm revestido em nylon. 
Apresentar Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando que o 
produto está devidamente enquadrado dentro da NBR 13962 e Parecer Técnico 
comprovando que o produto atende a NR-17, assinado por médico do trabalho ou 
profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- Admitir-se-á uma variação de até 5% das medidas apresentadas nos encostos, as-
sentos, inclinações e elevações dos assentos, dos apoios e dos encostos. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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CADEIRA CAIXA COM BRAÇO REGULÁVEL 
ASSENTO – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto 
por alma em polipropileno injetada (espessura 12 mm), estofado em espuma de 
poliuretano injetado (espessura 46 mm) de densidade entre 50/60 kg/m³, revestido 
em tecido ou vinil, e contra assento e borda protetora únicos produzidos em polipro-
pileno injetado. Dimensões mínimas do assento 455x450mm (L x P), sendo 425 mm 
de profundidade útil. 
ENCOSTO – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto 
por alma em polipropileno injetada (espessura 12 mm), estofado em espuma de 
poliuretano injetado (espessura 45 mm) de densidade entre 50/60 kg/m³, revestido 
em tecido, vinil ou couro, e contra encosto e borda protetora únicos produzidos em 
polipropileno injetado. Dimensões mínimas do encosto 415x320mm (L x H). 
ESTRUTURA – composta por base giratória injetada em nylon 6.6, reforçada com 25% 
de fibra de vidro, 5 sapatas fixas produzidas em nylon, pistão a gás que atende as 
normas internacionais de qualidade e segurança ISO9001/DIN, constituído por supor-
te em chapa de aço (espessura 1,9mm), protegido por tubo industrial de 50mm (es-
pessura 1,5mm) e capa telescópica produzida em polipropileno injetado. Apóia pé 
composto por um aro produzido em tubo de aço oblongo (espessura 1,5mm) e estru-
turado por dois tubos produzidos em tubo de aço redondo 63, 5mm (espessura 
2,25mm) dobrados em forma de “V” e soldados no mesmo. 
FIXAÇÃO - o encosto é fixado através de uma haste em forma de “L” composta por 
suporte de haste produzido em chapa de aço dobrada, haste fixa produzida em tubo 
de aço no formato oblongo de 25x50 (espessura1, 5 mm), bucha em acetatal e haste 
regulável produzida em tubo de aço no formato oblongo de 18x43 (espessura 
1,5mm), sendo a haste regulável soldada na extremidade superior a uma chapa de 
aço (espessura 3mm) e fixada nas 2 porcas garras da alma do encosto por 2 parafu-
sos M6x420mm e na outra extremidade o suporte de haste é fixado na canaleta cen-
tral através de 2 pinos de giro e protegido por capa injetada em polipropileno. O 
assento é fixado no mecanismo através de uma chapa de aço (espessura 3 mm) sol-
dada na canaleta do mecanismo da base, por 4 parafusos M6X40mm. O apóia pé é 
fixado no tubo do pistão por pressão através de parafuso encaixado dentro do maní-
pulo. 
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ACABAMENTO - Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, rece-
bem tratamento desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antifer-
ruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletros-
tática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 
210°C. 
BRAÇO REGULÁVEL– estrutura em forma de “U” composta por base formada por 
travessa fixa reta central produzida em aço (espessura 8 mm), reforço da travessa em 
forma de “U” produzido em aço dobrado e manípulo trava produzido em polipropile-
no, conjunto fixo formado por chapa de fixação produzida em aço (espessura 8 mm), 
acabamento inferior produzido em polipropileno, haste fixa produzida em tudo de 
aço 38mm (espessura 1,5mm) e conjunto regulável formado por dispositivo de regu-
lagem com trava produzido em ABS, haste regulável em forma de “T” produzido em 
produzida em chapa de aço e capa do conjunto regulável produzida em polipropile-
no. A base do braço é fixada na canaleta central por 2 parafusos, o conjunto fixo é 
unido à base por 2 parafusos M8x30mm, e o apoio de braço produzido em poliureta-
no injetado, medindo no mínimo 78x248x26mm. (L x P x H) fixado na haste regulável 
por 4 parafusos. 
Regulagem de altura do assento: com variação entre 580 a 680 mm (em relação ao 
piso), através de pistão a gás, acionamento através de alavanca produzida em alma 
de ferro chato 6x8mm revestido em nylon. 
Regulagem de altura do encosto: com variação entre 360 a 440 mm (em relação ao 
assento) por sistema de regulagem integrada de 5 posições de altura, acionamento 
através de botão localizado na estrutura do encosto, produzido em polipropileno 
Regulagem de inclinação do encosto: acionamento através de alavanca produzida em 
alma de ferro chato 6x8mm revestido em nylon. 
Regulagem de altura dos Braços: com variação de 75 mm por sistema de regulagem 
integrada de 6 posições, acionamento através de botão, produzido em nylon, locali-
zado na lateral da haste regulável dos apoios. 
Regulagem de abertura dos apoios: com variação de 50 mm através do acionamento 
de um manípulo abaixo dos apoios, composto por 1 parafuso M8X30mm e um su-
porte em polipropileno. 
Regulagem de altura do apóia pé: com variação entre 160 a 410 mm (em relação ao 
assento) através de pressão do parafuso acionado por manípulo produzido em nylon 
DIMENSÕES GERAIS MINIMAS: 
649 x616 x 1217 mm (L com braços x P x H). 
Apresentar Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando que o 
produto está devidamente enquadrado dentro da NBR 13962 e Parecer Técnico 
comprovando que o produto atende a NR-17, assinado por médico do trabalho ou 
profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- Admitir-se-á uma variação de até 5% das medidas apresentadas nos encostos, as-
sentos, inclinações e elevações dos assentos, dos apoios e dos encostos. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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CADEIRA CAIXA SEM BRAÇO 
ASSENTO – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto 
por alma em polipropileno injetada (espessura 12 mm), estofado em espuma de 
poliuretano injetado (espessura 46 mm) de densidade entre 50/60 kg/m³, revestido 
em tecido ou vinil, e contra assento e borda protetora únicos produzidos em poli-
propileno injetado. Dimensões mínimas do assento 455x450mm (L x P), sendo 425 
mm de profundidade útil. 
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ENCOSTO – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto 
por alma em polipropileno injetada (espessura 12 mm), estofado em espuma de 
poliuretano injetado (espessura 45 mm) de densidade entre 50/60 kg/m³, revestido 
em tecido ou vinil, e contra encosto e borda protetora únicos produzidos em poli-
propileno injetado. Dimensões mínimas do encosto 415x320mm (L x H). 
ESTRUTURA – composta por base giratória injetada em nylon 6.6, reforçada com 
25% de fibra de vidro, 5 sapatas fixas produzidas em nylon, pistão a gás que atende 
as normas internacionais de qualidade e segurança ISO9001/DIN, constituído por 
suporte em chapa de aço (espessura 1,9mm), protegido por tubo industrial de 50mm 
(espessura 1,5mm) e capa telescópica produzida em polipropileno injetado. Apóia pé 
composto por um aro produzido em tubo de aço oblongo (espessura 1,5mm) e estru-
turado por dois tubos produzidos em tubo de aço redondo 63,5mm (espessura 
2,25mm) dobrados em forma de “V” e soldados no mesmo. 
FIXAÇÃO - o encosto é fixado através de uma haste em forma de “L” composta por 
suporte de haste produzido em chapa de aço dobrada, haste fixa produzida em tubo 
de aço no formato oblongo de 25x50 (espessura1, 5 mm), bucha em acetatal e haste 
regulável produzida em tubo de aço no formato oblongo de 18x43 (espessura 
1,5mm), sendo a haste regulável soldada na extremidade superior a uma chapa de 
aço (espessura 3mm) e fixada nas 2 porcas garras da alma do encosto por 2 parafu-
sos M6x420mm e na outra extremidade o suporte de haste é fixado na canaleta cen-
tral através de 2 pinos de giro e protegido por capa injetada em polipropileno. O 
assento é fixado no mecanismo através de uma chapa de aço (espessura 3 mm) sol-
dada na canaleta do mecanismo da base, por 4 parafusos M6X40mm. O apóia pé 
fixado no tubo do pistão por pressão através de parafuso encaixado dentro do maní-
pulo. 
ACABAMENTO - Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, rece-
bem tratamento desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antifer-
ruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletros-
tática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 
210°C. 
Características específicas: 
Regulagem de altura do assento: com variação entre 580 a 680 mm (em relação ao 
piso), através de pistão a gás, acionamento através de alavanca produzida em alma 
de ferro chato 6x8mm revestido em nylon. 
Regulagem de altura do encosto: com variação entre 360 a 440 mm (em relação ao 
assento) por sistema de regulagem integrada de 5 posições de altura, acionamento 
através de botão localizado na estrutura do encosto, produzido em polipropileno 
Regulagem de inclinação do encosto: acionamento através de alavanca produzida 
em alma de ferro chato 6x8mm revestido em nylon. 
Regulagem de altura do apóia pé: com variação entre 160 a 410 mm (em relação ao 
assento) através de pressão do parafuso acionado por manípulo produzido em nylon 
DIMENSÕES GERAISMINIMAS: 616 x 616 x 1217 mm (L sem braços x P x H) 
Apresentar Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando que o 
produto está devidamente enquadrado dentro da NBR 13962 e Parecer Técnico 
comprovando que o produto atende a NR-17, assinado por médico do trabalho ou 
profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- Admitir-se-á uma variação de até 5% das medidas apresentadas nos encostos, as-
sentos, inclinações e elevações dos assentos, dos apoios e dos encostos. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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CADEIRA FIXA SEM BRAÇO 
ASSENTO – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto 
por alma em madeira compensada (espessura 12 mm), estofado em espuma de poli-
uretano injetado (espessura 46 mm) de densidade entre 50/60 kg/m³, revestido em 
tecido ou vinil. Dimensões mínimas do assento 510x500mm (L x P), sendo 425 mm de 
profundidade útil. 
ENCOSTO – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto 
por alma em madeira compensada (espessura 12 mm), estofado em espuma de poli-
uretano injetado (espessura 35 mm) de densidade entre 50/60 kg/m³, revestido em 
tecido ou vinil. Dimensões mínimas do encosto 510x490mm (L x H). 
ESTRUTURA – composta por dois tubos de aço de formato oblongo 16x30mm (espes-
sura 1,5mm) dobrados em formato trapezoidal que formam a base, são unidos (sol-
da) por uma estrutura produzida com dois tubos de aço 22, 2 (espessura 1,5mm) 
dobrados e soldados em forma de “X”. Recebe quatro sapatas protetoras, de formato 
retangular, produzidas em polipropileno fixadas na base através de rebites 
FIXAÇÃO – A fixação do encosto no assento é feita através de uma mola produzida 
em chapa de aço fixada por parafusos. O assento é fixado na estrutura por parafusos. 
ACABAMENTO - Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, rece-
bem tratamento desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antifer-
ruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletros-
tática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 
210°C. 
DIMENSÕES GERAIS MINIMAS: 613 x 600 x 910 mm (L x P x H) 
Apresentar Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando que o 
produto está devidamente enquadrado dentro da NBR 13962 e Parecer Técnico 
comprovando que o produto atende a NR-17, assinado por médico do trabalho ou 
profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- Admitir-se-á uma variação de até 5% das medidas apresentadas nos encostos, as-
sentos, inclinações e elevações dos assentos, dos apoios e dos encostos. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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CADEIRA EXECUTIVA COM ENCOSTO TELADO E PRANCHETA 
ASSENTO – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto 
por alma em madeira compensada (espessura 12 mm), estofado em espuma de poli-
uretano injetado de densidade entre 50/60 kg/m³, revestido em tecido ou vinil. Di-
mensões mínimas do assento 462x457mm (L x P), sendo 425 mm de profundidade 
útil. 
ENCOSTO – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, é composto 
por estrutura em forma de moldura (travessa superior, travessa inferior e laterais) 
produzida em aço (6,35mm de espessura), revestida em tela flexível altamente resis-
tente 100% poliéster. Dimensões mínimas do encosto 464x312mm (L x H). 
ESTRUTURA – composta por base suspensa em forma de “C” (base e apoio de braços 
únicos), produzida em tubo de aço 25,4mm (espessura 2mm), na parte frontal é 
soldada perpendicularmente a 2 travessas de suporte do assento, paralelas entre si a 
155mm uma da outra (entre eixos), medindo 265mm de comprimento, produzidas 
em tubo de aço 25,4mm (espessura 2,0mm) com acabamento na extremidade de 
ponteira injetada em polipropileno, e unidas através de 1 chapa medindo 160x75mm 
(4,75mm de espessura). Na face inferior da base são encaixadas 4 sapatas protetoras 
produzidas em nylon. 
BRAÇO– apoios injetados em ABS encaixados e fixos a estrutura por 2 parafusos 
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M5x25mm cada 
PRANCHETA - possui movimento escamoteável, é injetada em plástico em forma de 
gota medindo no mínimo 335x264x15mm (L x P x H). É soldada no braço direito ou 
esquerdo através de conjunto de suporte de pino, pino 16,8mm e pino trava 6mm. 
FIXAÇÃO – assento fixado à travessa por 2 parafusos M6x20 e no suporte do assento 
por 2 parafusos M6x35. Na alma de madeira do encosto é fixada por 2 parafusos 
M6x12 de cada lado uma chapa em forma de V produzida em aço (4,76mm de espes-
sura), unindo o encosto na estrutura da cadeira por 1 parafuso M8x20 de cada lado. 
ACABAMENTO - Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, rece-
bem tratamento desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antifer-
ruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletros-
tática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 
210°C. 
DIMENSÕES GERAIS MINIMAS: 575 x 575 x 805 mm (L com braços x P x H) 
H braço: 660 mm (em relação ao piso) 
H assento: 470 mm (em relação ao piso) 
H encosto: 805 mm (em relação ao piso). 
Apresentar Parecer Técnico comprovando que o produto atende a NR-17, assinado 
por médico do trabalho ou profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- Admitir-se-á uma variação de até 5% das medidas apresentadas nos encostos, as-
sentos, inclinações e elevações dos assentos, dos apoios e dos encostos. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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LONGARINA DO TIPO POLTRONAS COM 3 LUGARES COM BRAÇOS 
ASSENTO – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto 
por alma injetada em polipropileno (espessura 12 mm), estofado em espuma de 
poliuretano injetado (espessura 67 mm) de densidade entre 50/60 kg/m³, revestido 
em tecido ou vinil, e contra assento e borda protetora únicos produzidos em poli-
propileno injetado. Dimensões mínimas do assento 482x492mm (L x P). 
ENCOSTO – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto 
por alma injetada em polipropileno (espessura 12 mm), estofado em espuma de 
poliuretano injetado (espessura 55 mm) de densidade entre 50/60 kg/m³, revestido 
em tecido ou vinil, e contra encosto e borda protetora únicos produzidos em polipro-
pileno injetado. Dimensões mínimas do encosto 465x430mm (L x H). 
ESTRUTURA– estrutura do assento/encosto: composta por base suspensa em forma 
de “U” produzida em tudo de aço 7/8”, soldadas em uma canaleta produzida em 
chapa de aço também dobrada em forma de “U”. Duas chapas de fixação do assento, 
em aço, são soldadas nas extremidades da canaleta. Estrutura da base da longarina: 
composta por travessa central horizontal produzida em tubo de aço 30x70mm e duas 
colunas verticais em tubo de aço redondo 2” soldados na mesma. Duas bases produ-
zidas em alumínio, encaixadas nas colunas verticais. Recebe parafusos 4,8x75mm 
para fixação no piso (modelo auditório). 
FIXAÇÃO – A fixação do encosto no assento é feita através de uma haste produzida 
em tubo de formato oblongo 18x43mm. O encosto possui duas porcas garras fixadas 
na alma (na parte de trás da mesma) onde se fixa a haste, através de parafusos e a 
mesma será presa na travessa central horizontal da longarina em uma canaleta pro-
duzida em chapa de aço assento através de parafusos, presa a uma braçadeira em 
chapa de aço por parafusos. O assento é fixado na travessa central horizontal da 
longarina pela mesma canaleta onde se fixa o encosto. A fixação do tampo da mesa 
na longarina é feita por parafusos autoatarrachantes, em uma canaleta produzida em 
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chapa de aço, presa a uma braçadeira em chapa de aço por parafusos. 
ACABAMENTO - Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, rece-
bem tratamento desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antifer-
ruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletros-
tática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 
210°C. 
Acessórios: 
BRAÇO – APOIO FIXO – composto por duas hastes em tubo de aço no formato ob-
longo 18x43mm e apoio de braço em poliuretano injetado. 
Apresentar Parecer Técnico comprovando que o produto atende a NR-17, assinado 
por médico do trabalho ou profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- Admitir-se-á uma variação de até 5% das medidas apresentadas nos encostos, as-
sentos, inclinações e elevações dos assentos, dos apoios e dos encostos. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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LONGARINA DO TIPO POLTRONAS COM 3 LUGARES COM BRAÇOS E PRANCHETA 
ESCAMOTEAVEL 
ASSENTO – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto 
por alma injetada em polipropileno (espessura 12 mm), estofado em espuma de 
poliuretano injetado (espessura 67 mm) de densidade entre 50/60 kg/m³, revestido 
em tecido ou vinil, e contra assento e borda protetora únicos produzidos em poli-
propileno injetado. Dimensões mínimas do assento 482x492mm (L x P). 
ENCOSTO – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto 
por alma injetada em polipropileno (espessura 12 mm), estofado em espuma de 
poliuretano injetado (espessura 55 mm) de densidade entre 50/60 kg/m³, revestido 
em tecido, vinil ou couro, e contra encosto e borda protetora únicos produzidos em 
polipropileno injetado. Dimensões mínimas do encosto 465x430mm (L x H). 
ESTRUTURA– estrutura do assento/encosto: composta por base suspensa em forma 
de “U” produzida em tudo de aço 7/8”, soldadas em uma canaleta produzida em 
chapa de aço também dobrada em forma de “U”. Duas chapas de fixação do assento, 
em aço, são soldadas nas extremidades da canaleta. Estrutura da base da longarina: 
composta por travessa central horizontal produzida em tubo de aço 30x70mm e duas 
colunas verticais em tubo de aço redondo 2” soldados na mesma. Duas bases produ-
zidas em alumínio, encaixadas nas colunas verticais. Recebe parafusos 4,8x75mm 
para fixação no piso (modelo auditório). 
FIXAÇÃO – A fixação do encosto no assento é feita através de uma haste produzida 
em tubo de formato oblongo 18x43mm. O encosto possui duas porcas garras fixadas 
na alma (na parte de trás da mesma) onde se fixa a haste, através de parafusos e a 
mesma será presa na travessa central horizontal da longarina em uma canaleta pro-
duzida em chapa de aço assento através de parafusos, presa a uma braçadeira em 
chapa de aço por parafusos. O assento é fixado na travessa central horizontal de 
longarina pela mesma canaleta onde se fixa o encosto. A fixação do tampo da mesa 
na longarina é feita por parafusos autoatarrachantes, em uma caneleta produzida 
em chapa de aço, presa a uma braçadeira em chapa de aço por parafusos. 
ACABAMENTO - Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, rece-
bem tratamento desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antifer-
ruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletros-
tática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 
210°C. 
BRAÇO – APOIO FIXO – composto por duas hastes em tubo de aço no formato ob-
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longo 18x43mm e apoio de braço em poliuretano injetado. 
PRANCHETA – tampo produzido em aglomerado de 18 mm com acabamento nas 
duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) e fita de borda em PVC 
batida com 3 mm de espessura, abaulada. O mecanismo é composto por apoio de 
fixação do tampo, produzido em chapa de aço, soldada ao mecanismo, composto por 
um suporte fixo e um suporte giratório, produzidos em aço. Uma cantoneira de fixa-
ção da prancheta na cadeira, produzida em chapa de aço, rebitada no mecanismo e 
fixada no braço através de parafusos. 
Apresentar Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando que o 
produto está devidamente enquadrado dentro da NBR 13962 e Parecer Técnico 
comprovando que o produto atende a NR-17, assinado por médico do trabalho ou 
profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- Admitir-se-á uma variação de até 5% das medidas apresentadas nos encostos, as-
sentos, inclinações e elevações dos assentos, dos apoios e dos encostos. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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LONGARINA DE 03 LUGARES COM BRAÇOS TELADA 
ASSENTO – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto 
por alma em madeira compensada (espessura 12 mm), estofado em espuma de poli-
uretano injetado (espessura 46 mm) de densidade entre 50/60 kg/m³, revestido em 
tecido ou vinil. Dimensões mínimas do assento 460x480mm (L x P). 
ENCOSTO– o suporte do encosto é composto por três partes. Suporte superior e 
inferior produzidos em tubo de aço 7/8” (espessura 1,9mm), dobradas em forma de 
“U”, contendo a inferior dois tubos de aço 18mm (espessura 1,9mm) encaixados nas 
extremidades para a fixação do suporte superior, e mais dois tubos soldados perpen-
dicularmente a estrutura inferior unidos pelo suporte do assento, produzido em 
chapa de aço dobrada em forma “U”. Uma travessa de suporte para o tecido do en-
costo, produzida em tubo de aço 5/8” (espessura 1,5mm) em forma de arco, com 
duas buchas produzidas em tubo de aço 7/8” (espessura 1,9) soldadas nas extremi-
dades, para ser encaixada nos dois tubos das extremidades do suporte inferior. Na 
estrutura é fixa tela flexível altamente resistente 100% poliéster, com “faixa” de 
acabamento em tela dublada e costura nas extremidades ou tela dupla sem costura. 
Encosto medindo no mínimo 448x527mm (L x H). 
ESTRUTURA – composta por travessa horizontal da longarina produzida em tubo de 
aço redondo de 60mm (3 mm de espessura) medindo no mínimo 1175 mm de com-
primento para 2 posições e 1800 mm para 3 posições. Em cada extremidade da tra-
vessa horizontal é soldada uma chapa para fixação da tampa de acabamento lateral, 
e 2 pés curvos produzidos em tubo de aço redondo de 32mm (2,65mm de espessura) 
medindo 292 mm de altura, na base dos quais é soldada uma aruela de 26mm 
(4,76mm de espessura) servindo para encaixe das sapatas niveladoras produzidas em 
nylon. Sobre a travessa horizontal são soldadas chapas dobradas em forma “U” me-
dindo 66x66x20mm (4,75mm de espessura) através das quais a longarina é unida ao 
suporte do assento ou da mesa. 
BRAÇO – APOIO FIXO – composto por duas hastes em tubo de aço no formato ob-
longo 18x43mm e apoio de braço em poliuretano injetado. 
PRANCHETA – tampo produzido em aglomerado de 18 mm com acabamento nas 
duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) e fita de borda em PVC 
batida com 3 mm de espessura, abaulada. O mecanismo é composto por apoio de 
fixação do tampo, produzido em chapa de aço, soldada ao mecanismo, composto por 
um suporte fixo e um suporte 
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FIXAÇÃO – assento é fixado na longarina através da chapa em forma de “U” da tra-
vessa e do suporte do assento por 4 parafusos M8x10mm cada. A estrutura dos bra-
ços é fixada através da travessa central do conjunto de braços no suporte do assento. 
ACABAMENTO - Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, rece-
bem tratamento desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antifer-
ruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletros-
tática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 
210°C. 
DIMENSÕES GERAIS MINIMAS: 
1872x 644x 880 mm (L x P x H) 
H assento: 450 mm em relação ao piso 
H braços: 664 mm em relação ao piso 
Apresentar Parecer Técnico comprovando que o produto atende a NR-17, assinado 
por médico do trabalho ou profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- Admitir-se-á uma variação de até 5% das medidas apresentadas nos encostos, as-
sentos, inclinações e elevações dos assentos, dos apoios e dos encostos. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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LONGARINA COM 02 LUGARES 
ASSENTO – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto 
por alma injetada em polipropileno (espessura 12 mm), estofado em espuma de 
poliuretano injetado (espessura 67 mm) de densidade entre 50/60 kg/m³, revestido 
em tecido ou vinil, e contra assento e borda protetora únicos produzidos em poli-
propileno injetado. Dimensões mínimas do assento 482x492mm (L x P). 
ENCOSTO – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto 
por alma injetada em polipropileno (espessura 12 mm), estofado em espuma de 
poliuretano injetado (espessura 55 mm) de densidade entre 50/60 kg/m³, revestido 
em tecido ou vinil, e contra encosto e borda protetora únicos produzidos em polipro-
pileno injetado. Dimensões mínimas do encosto 465x430mm (L x H). 
ESTRUTURA – estrutura do assento/encosto: composta por base suspensa em forma 
de “U” produzida em tudo de aço 7/8”, soldadas em uma canaleta produzida em 
chapa de aço também dobrada em forma de “U”. Duas chapas de fixação do assento, 
em aço, são soldadas nas extremidades da canaleta. Estrutura da base da longarina: 
composta por travessa central horizontal produzida em tubo de aço 30x70mm e duas 
colunas verticais em tubo de aço redondo 2” soldados na mesma. Duas bases produ-
zidas em alumínio, encaixadas nas colunas verticais. Recebe parafusos 4,8x75mm 
para fixação no piso (modelo auditório). 
FIXAÇÃO – A fixação do encosto no assento é feita através de uma haste produzida 
em tubo de formato oblongo 18x43mm. O encosto possui duas porcas garras fixadas 
na alma (na parte de trás da mesma) onde se fixa a haste, através de parafusos e a 
mesma será presa na travessa central horizontal da longarina em uma canaleta pro-
duzida em chapa de aço assento através de parafusos, presa a uma braçadeira em 
chapa de aço por parafusos. O assento é fixado na travessa central horizontal da 
longarina pela mesma canaleta onde se fixa o encosto. A fixação do tampo da mesa 
na longarina é feita por parafusos autoatarrachantes, em uma canaleta produzida em 
chapa de aço, presa a uma braçadeira em chapa de aço por parafusos. 
ACABAMENTO - Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, rece-
bem tratamento desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antifer-
ruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletros-
tática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 
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210°C. 
BRAÇO FIXO TRAPEZOIDAL – em formato trapezoidal, produzido com alma em ferro 
chato, revestido em poliuretano injetado. 
Apresentar Laudo Técnico comprovando que o produto atende a NR-17, assinado 
por médico do trabalho ou profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- Admitir-se-á uma variação de até 5% das medidas apresentadas nos encostos, as-
sentos, inclinações e elevações dos assentos, dos apoios e dos encostos. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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LONGARINA POLTRONA 3 LUGARES COM ENCOSTO TELADO COM PRANCHETA 
ASSENTO – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto 
por alma em madeira compensada (espessura 12 mm), estofado em espuma de poli-
uretano injetado (espessura 46 mm), de densidade entre 50/60 kg/m³, revestido em 
tecido ou vinil. Dimensões mínimas do assento 480x460mm (L x P). 
ENCOSTO – o suporte do encosto é composto por três partes. Suporte superior pro-
duzido em tubo de aço 7/8” (espessura 1,9mm), dobrado em forma de “U”. Suporte 
inferior também produzido em tubo de aço 7/8” (espessura 1,9mm) e dobrado em 
forma de “U”, com dois tubos de aço 18mm (espessura 1,9mm) encaixados nas ex-
tremidades do mesmo para a fixação do suporte superior Travessa de suporte para o 
tecido do encosto produzida em tubo de aço 5/8” (espessura 1,5mm) em forma de 
arco, com duas buchas produzidas em tubo de aço 7/8” (espessura 1,9) soldadas nas 
extremidades, para ser encaixada nos dois tubos das extremidades do suporte inferi-
or. Na estrutura é fixa tela flexível altamente resistente 100% poliéster, com “faixa” 
de acabamento em tela dublada e costura nas extremidades ou tela dupla sem costu-
ra. Encosto medindo no mínimo 448x527mm (LxH). 
ESTRUTURA – composta por travessa horizontal da longarina produzida em tubo de 
aço redondo de 60mm (3 mm de espessura) medindo 1175 mm de comprimento 
para 2 posições e 1800 mm para 3 posições. Em cada extremidade da travessa hori-
zontal é soldada uma chapa para fixação da tampa de acabamento lateral, e 2 pés 
curvos produzidos em tubo de aço redondo de 32mm (2,65mm de espessura) medin-
do 292 mm de altura, na base dos quais é soldada uma aruela de 26mm (4,76mm de 
espessura) servindo para encaixe das sapatas niveladoras produzidas em nylon. Sobre 
a travessa horizontal são soldadas chapas dobradas em forma “U” medindo no míni-
mo 66x66x20mm (4,75mm de espessura) através das quais a longarina é unida ao 
suporte do assento ou da mesa. 
BRAÇO – estrutura em forma de “U” produzida em tubo de aço redondo de 25,4 mm 
(1,9mm de espessura) soldada perpendicularmente a 2 travessas de suporte do as-
sento, paralelas entre si a 155 mm uma da outra (entre eixos), medindo 265 mm de 
comprimento, produzidas em tubo de aço 25,4mm (espessura mínima 2,0mm) com 
acabamento na extremidade de ponteira injetada em polipropileno, e unidas através 
de 1 chapa medindo 160x75mm (4,75mm de espessura). Na face inferior da base são 
encaixadas 4 sapatas protetoras produzidas em nylon. 
PRANCHETA - possui movimento escamoteável, é injetada em plástico em forma de 
gota medindo no mínimo 335x264x15mm (L x P x H). É soldada no braço direito ou 
esquerdo através de conjunto de suporte de pino, pino 16,8 mm e pino trava 6mm. 
FIXAÇÃO – assento é fixado na longarina através da chapa em forma de “U” da tra-
vessa e do suporte do assento por 4 parafusos M8x10mm cada, e unido ao encosto 
através da mola amortecedora, produzida em chapa de aço dobrada (4,76mm de 
espessura) por 4 parafusos. Na estrutura do encosto é fixada por 2 parafusos M6x12 
de cada lado uma chapa em forma de V produzida em aço (4,76mm de espessura), 
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unindo o encosto na estrutura da cadeira por 1 parafuso M8x20 de cada lado 
ACABAMENTO - Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, rece-
bem tratamento desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antifer-
ruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletros-
tática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 
210°C. 
DIMENSÕES GERAIS MINIMAS: 
1834x 632x 785 mm (L x P x H) – 3 posições 
H assento: 470 mm em relação ao piso 
H braços: 680 mm em relação ao piso 
H prancheta: 660 mm em relação ao piso. 
Apresentar Parecer Técnico comprovando que o produto atende a NR-17, assinado 
por médico do trabalho ou profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- Admitir-se-á uma variação de até 5% das medidas apresentadas nos encostos, as-
sentos, inclinações e elevações dos assentos, dos apoios e dos encostos. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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SOFÁ EXECUTIVO DE 02 LUGARES 
ASSENTO – moldado anatomicamente é composto por alma em madeira compensa-
da (espessura 18 mm), estofada em espuma de poliuretano injetado de densidade 
entre 50/60 kg/m³ (expandido por água, método este que elimina o uso de solventes 
tóxicos, garante maior qualidade e resistência), revestido em tecido, vinil ou couro. 
Dimensões mínimas do assento 600x530x160mm (L x P x H), sendo 460 mm de pro-
fundidade útil do assento. 
ENCOSTO – moldado anatomicamente é composto por alma em madeira compensa-
da (espessura 12 mm), estofado em espuma de poliuretano injetado de densidade 
entre 50/60kg/m³ (expandido por água, método este que elimina o uso de solventes 
tóxicos, garante maior qualidade e resistência), revestido em tecido ou vinil. Dimen-
sões mínimas do encosto 600x130x460mm (L x P x H). 
BRAÇO – composto por alma em madeira compensada (espessura 25 mm), estofado 
em espuma de poliuretano injetado de densidade 60g/CMM, revestido em tecido ou 
vinil, medindo no mínimo 120x677x630mm (L x P x H) 
PAINEL FRONTAL E POSTERIOR – produzido em aglomerado (espessura 18 mm), 
revestidos em tecido ou vinil. 
NIVELADOR DE ALTURA – composto por parafuso M8X20mm e base em polipropile-
no. A fixação é feita através de uma chapa de aço fixada no braço da poltrona atra-
vés de parafusos auto-atarrachantes, onde possui um furo com rosca para a fixação 
do nivelador. 
FIXAÇÃO – A fixação do encosto no assento é feita através de uma mola produzida 
em ferro chato (espessura 8mm) e fixada através de buchas metálicas cravadas na 
almas dos mesmos por parafusos. O assento é fixado em duas estruturas produzidas 
em tudo de aço retangular 30x70mm (espessura 1,9mm) com uma chapa de aço 
soldada no centro para a fixação do assento através de parafuso auto-atarrachante e 
nas extremidades são soldadas duas chapas de aço para a fixação dos braços através 
de parafusos M6X50mm. 
Os painéis frontal e posterior para acabamento são fixados através de buchas plásti-
cas fixadas nos mesmos e parafusos auto-atarrachantes. 
ACABAMENTO - Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, rece-
bem tratamento desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antifer-
ruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletros-
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tática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 
210°C. 
DIMENSÕES GERAIS MINIMAS: 
1450x740x 800 mm (L x P x H) 
H do Assento: 450 mm (em relação ao piso) 
H do Braço: 650 mm (em relação ao piso). 
Apresentar Laudo Técnico comprovando que o produto atende a NR-17, assinado 
por médico do trabalho ou profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- Admitir-se-á uma variação de até 5% das medidas apresentadas nos encostos, as-
sentos, inclinações e elevações dos assentos, dos apoios e dos encostos. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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SOFÁ EXECULTIVO DE 3 LUGARES 
ASSENTO – moldado anatomicamente é composto por alma em madeira compensa-
da (espessura 18 mm), estofada em espuma de poliuretano injetado de densidade 
entre 50/60 kg/m³ (expandido por água, método este que elimina o uso de solventes 
tóxicos, garante maior qualidade e resistência), revestido em tecido ou vinil. Dimen-
sões mínimas do assento 600x530x160 mm (L x P x H), sendo 460 mm de profundi-
dade útil do assento. 
ENCOSTO – moldado anatomicamente é composto por alma em madeira compensa-
da (espessura 12 mm), estofado em espuma de poliuretano injetado de densidade 
entre 50/60 kg/m³ (expandido por água, método este que elimina o uso de solventes 
tóxicos, garante maior qualidade e resistência), revestido em tecido ou vinil. Dimen-
sões mínimas do encosto 600x130x460 mm (L x P x H). 
BRAÇO – composto por alma em madeira compensada (espessura 25 mm), estofado 
em espuma de poliuretano injetado de densidade 60 g/cm³, revestido em tecido, 
vinil ou couro, medindo no mínimo 120x677x630 mm (L x P x H) 
PAINEL FRONTAL E POSTERIOR – produzido em aglomerado (espessura 18 mm), 
revestidos em tecido ou vinil. 
NIVELADOR DE ALTURA – composto por parafuso M8X20mm e base em polipropile-
no. A fixação é feita através de uma chapa de aço fixada no braço da poltrona atra-
vés de parafusos auto-atarrachantes, onde possui um furo com rosca para a fixação 
do nivelador. 
FIXAÇÃO – A fixação do encosto no assento é feita através de uma mola produzida 
em ferro chato (espessura 8mm) e fixada através de buchas metálicas cravadas na 
almas dos mesmos por parafusos. O assento é fixado em duas estruturas produzidas 
em tudo de aço retangular 30x70mm (espessura 1,9mm) com uma chapa de aço 
soldada no centro para a fixação do assento através de parafuso auto-atarrachante e 
nas extremidades são soldadas duas chapas de aço para a fixação dos braços através 
de parafusos M6X50mm. 
Os painéis frontal e posterior para acabamento são fixados através de buchas plásti-
cas fixadas nos mesmos e parafusos auto-atarrachantes. 
ACABAMENTO - Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, rece-
bem tratamento desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antifer-
ruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletros-
tática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 
210°C. 
DIMENSÕES GERAIS MINIMAS: 
2040x740x 800 mm (L x P x H) 
Assento: 450 mm (em relação ao piso) 
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H do Braço: 650 mm (em relação ao piso). 
Apresentar Laudo Técnico comprovando que o produto atende a NR-17, assinado 
por médico do trabalho ou profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- Admitir-se-á uma variação de até 5% das medidas apresentadas nos encostos, as-
sentos, inclinações e elevações dos assentos, dos apoios e dos encostos. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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MESA EM LAMINADO MELAMINICO MED.800X600X740 
TAMPO – tampo em formato retangular ou retangular com ângulo constituído em 
aglomerado de 25 mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e su-
perior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As faces laterais dos tampos 
recebem fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 3 mm e raio de 3 
mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT, coladas 
pelo processo Hot Melt. 
ESTRUTURA – auto-portante composta por 2 cavaletes laterais e 1 travessa horizon-
tal.  Cavaletes laterais são formados por coluna vertical em forma de “C”, produzida 
em chapa de aço estampada (1,5 mm de espessura), dentro da qual é encaixado 
perfil produzido em ABS com 3 canais distintos para passagem de fiação e fechamen-
to constituído por tampa removível produzida em ABS encaixada no perfil; na parte 
superior é soldado perfil em formato retangular medindo 15x62x60 mm produzido 
em chapa de aço (1,5 mm de espessura), no qual serão fixadas as travessas estrutu-
rais. 
A parte inferior da coluna vertical é fixada por 2 parafusos M10x20 mm em uma pata 
(base) de formato côncavo, estampada, sem ponteiras e cortada a laser (1,9 mm de 
espessura), possuindo cada pata inferior 2 niveladores de altura com rosca M8x37 
mm produzidos com base em polipropileno. Na parte superior a coluna é soldada a 
uma chapa em “L” (2,7 mm de espessura), por solda MAG, através da qual o cavalete 
lateral será fixado ao tampo. 
Travessa horizontal composta por perfil externo e interno. Perfil externo em formato 
retangular medindo 60x15 mm produzido em chapa de aço (1,5 mm de espessura) e 
perfil interno produzido em chapa de aço (3,4 mm de espessura), unidos através de 
dispositivo de montagem regulável, encaixado dentro do perfil externo e composto 
por 2 perfis de encaixe produzidos em ABS, 2 porcas M6 e 2 parafusos M6x6mm com 
a função de ajuste do comprimento. 
FIXAÇÃO – o tampo é fixado na estrutura através da chapa em “L” do cavalete lateral 
e de 4 buchas metálicas M6x13mm embutidas na face inferior do tampo por 4 para-
fusos M6x16 mm para cada cavalete. 
ACABAMENTO - Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, rece-
bem tratamento desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antifer-
ruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletros-
tática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 
210°C. 
Acessórios: 
- Painel frontal produzido em aglomerado de 25 mm de espessura, revestido em 
ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão e laterais recebem perfil 
de borda reta produzida em PVC com espessura de 1 mm, coladas pelo processo Hot 
Melt.  O painel frontal é fixado através de 2 chapas dobradas por 2 parafusos  no 
tampo e 2 parafusos M6x12 mm e 2 parafusos MF7x11 mm no painel. 
- Divisor lateral (apenas para ser utilizado em mesa reta + auxiliar) produzido em 
aglomerado de 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado me-
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lamínico de baixa pressão e laterais recebem perfil de borda reta produzida em PVC 
com espessura de 1 mm, coladas pelo processo Hot Melt. A face superior recebe 
perfil em alumínio para encaixe de acessórios. O divisor lateral é fixado através de 
perfil em “L” produzido em alumínio fundido e acabamento plástico por 2 auto-
atarrachante 4,5x25mm no tampo e 1 parafuso e 1 auto-atarrachante 4x16mm no 
divisor. 
Dimensão  800x600x740mm 
Apresentar Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando que o 
produto está devidamente enquadrado dentro da NBR 13966 e Parecer Técnico 
comprovando que o produto atende a NR-17, assinado por médico do trabalho ou 
profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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MESA EM LAMINADO MELAMINICO 1000X700X740 
TAMPO – tampo em formato retangular ou retangular com ângulo constituído em 
aglomerado de 25 mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e su-
perior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As faces laterais dos tampos 
recebem fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 3 mm e raio de 3 
mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT, coladas 
pelo processo Hot Melt. 
ESTRUTURA – auto-portante composta por 2 cavaletes laterais e 1 travessa horizon-
tal.  Cavaletes laterais são formados por coluna vertical em forma de “C”, produzida 
em chapa de aço estampada (1,5 mm de espessura), dentro da qual é encaixado 
perfil produzido em ABS com 3 canais distintos para passagem de fiação e fechamen-
to constituído por tampa removível produzida em ABS encaixada no perfil; na parte 
superior é soldado perfil em formato retangular medindo 15x62x60mm produzido 
em chapa de aço (1,5 mm de espessura), no qual serão fixadas as travessas estrutu-
rais. 
A parte inferior da coluna vertical é fixada por 2 parafusos M10x20mm em uma pata 
(base) de formato côncavo, estampada, sem ponteiras e cortada a laser (1,9mm de 
espessura), possuindo cada pata inferior 2 niveladores de altura com rosca 
M8x37mm produzidos com base em polipropileno. Na parte superior a coluna é 
soldada a uma chapa em “L” (2,7mm de espessura), por solda MAG, através da qual 
o cavalete lateral será fixado ao tampo. 
Travessa horizontal composta por perfil externo e interno. Perfil externo em formato 
retangular medindo 60x15mm produzido em chapa de aço (1,5mm de espessura) e 
perfil interno produzido em chapa de aço (3,4mm de espessura), unidos através de 
dispositivo de montagem regulável, encaixado dentro do perfil externo e composto 
por 2 perfis de encaixe produzidos em ABS, 2 porcas M6 e 2 parafusos M6x6mm com 
a função de ajuste do comprimento. 
FIXAÇÃO – o tampo é fixado na estrutura através da chapa em “L” do cavalete lateral 
e de 4 buchas metálicas M6x13mm embutidas na face inferior do tampo por 4 para-
fusos para cada cavalete. 
ACABAMENTO - Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, rece-
bem tratamento desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antifer-
ruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletros-
tática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 
210°C. 
Acessórios: 
- Painel frontal produzido em aglomerado de 25 mm de espessura, revestido em 
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ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão e laterais recebem perfil 
de borda reta produzida em PVC com espessura de 1 mm, coladas pelo processo Hot 
Melt.  O painel frontal é fixado através de 2 chapas dobradas por 2 parafusos  no 
tampo e 2 parafusos  e 2 parafusos MF7x11mm no painel. 
 - Divisor lateral produzido em aglomerado de 25 mm de espessura, revestido em 
ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão e laterais recebem perfil 
de borda reta produzida em PVC com espessura de 1 mm, coladas pelo processo Hot 
Melt. A face superior recebe perfil em alumínio para encaixe de acessórios. O divisor 
lateral é fixado através de perfil em “L” produzido em alumínio fundido e acabamen-
to plástico por 2 auto-atarrachante 4,5x25mm no tampo e 1 parafuso e 1 auto-
atarrachante 4x16mm no divisor. 
- Calha eletrificável dobrada em forma de “C”, medindo 500x162x49mm (L x P x H), 
produzida em chapa de aço (1,2mm de espessura) é encaixada na travessa estrutural 
da mesa através de suporte produzido em polipropileno homopolímero. 
- Barra de tomadas produzida em chapa de aço pintado na cor preto, possui 4 elétri-
cas e 3 RJ 
Dimensão: 1000x700x740mm 
Apresentar Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando que o 
produto está devidamente enquadrado dentro da NBR 13966 e Parecer Técnico 
comprovando que o produto atende a NR-17, assinado por médico do trabalho ou 
profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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MESA EM LAMINADO MELAMINICO 1200X700X740 
TAMPO – tampo em formato retangular ou retangular com ângulo constituído em 
aglomerado de 25 mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e su-
perior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As faces laterais dos tampos 
recebem fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 3 mm e raio de 3 
mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT, coladas 
pelo processo Hot Melt. 
ESTRUTURA – auto-portante composta por 2 cavaletes laterais e 1 travessa horizon-
tal.  Cavaletes laterais são formados por coluna vertical em forma de “C”, produzida 
em chapa de aço estampada (1,5mm de espessura), dentro da qual é encaixado per-
fil produzido em ABS com 3 canais distintos para passagem de fiação e fechamento 
constituído por tampa removível produzida em ABS encaixada no perfil; na parte 
superior é soldado perfil em formato retangular medindo 15x62x60mm produzido 
em chapa de aço (1,5mm de espessura), no qual serão fixadas as travessas estrutu-
rais. 
A parte inferior da coluna vertical é fixada por 2 parafusos M10x20mm em uma pata 
(base) de formato côncavo, estampada, sem ponteiras e cortada a laser (1,9mm de 
espessura), possuindo cada pata inferior 2 niveladores de altura com rosca 
M8x37mm produzidos com base em polipropileno. Na parte superior a coluna é 
soldada a uma chapa em “L” (2,7mm de espessura), por solda MAG, através da qual 
o cavalete lateral será fixado ao tampo. 
Travessa horizontal composta por perfil externo e interno. Perfil externo em formato 
retangular medindo 60x15mm produzido em chapa de aço (1,5mm de espessura) e 
perfil interno produzido em chapa de aço (3,4mm de espessura), unidos através de 
dispositivo de montagem regulável, encaixado dentro do perfil externo e composto 
por 2 perfis de encaixe produzidos em ABS, 2 porcas M6 e 2 parafusos M6x6mm com 
a função de ajuste do comprimento. 
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FIXAÇÃO – o tampo é fixado na estrutura através da chapa em “L” do cavalete lateral 
e de 4 buchas metálicas M6x13mm embutidas na face inferior do tampo por 4 para-
fusos para cada cavalete. 
ACABAMENTO - Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, rece-
bem tratamento desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antifer-
ruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletros-
tática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 
210°C. 
Acessórios: 
- Painel frontal produzido em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em am-
bas as faces em laminado melamínico de baixa pressão e laterais recebem perfil de 
borda reta produzida em PVC com espessura de 1mm, coladas pelo processo Hot 
Melt.  O painel frontal é fixado através de 2 chapas dobradas por 2 parafusos  no 
tampo e 2 parafusos  e 2 parafusos MF7x11mm no painel. 
- Divisor lateral produzido em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em 
ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão e laterais recebem perfil 
de borda reta produzida em PVC com espessura de 1mm, coladas pelo processo Hot 
Melt. A face superior recebe perfil em alumínio para encaixe de acessórios. O divisor 
lateral é fixado através de perfil em “L” produzido em alumínio fundido e acabamen-
to plástico por 2 auto-atarrachante 4,5x25mm no tampo e 1 parafuso e 1 auto-
atarrachante 4x16mm no divisor. 
- Calha eletrificável dobrada em forma de “C”, medindo 500x162x49mm (L x P x H), 
produzida em chapa de aço (1,2mm de espessura) é encaixada na travessa estrutural 
da mesa através de suporte produzido em polipropileno homopolímero. 
- Barra de tomadas produzida em chapa de aço pintado na cor preto, possui 4 elétri-
cas e 3 RJ ou 3 elétricas e 2 RJ. 
Dimensão  1200x700x740mm 
Admitindo-se uma variação de até 5% para mais nas medidas apresentadas 
Apresentar Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando que o 
produto está devidamente enquadrado dentro da NBR 13966 e Parecer Técnico 
comprovando que o produto atende a NR-17, assinado por médico do trabalho ou 
profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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MESA EM LAMINADO MELAMINICO 1400X700X740 
TAMPO – tampo em formato retangular ou retangular com ângulo constituído em 
aglomerado de 25 mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e su-
perior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As faces laterais dos tampos 
recebem fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 3 mm e raio de 3 
mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT, coladas 
pelo processo Hot Melt. 
ESTRUTURA – auto-portante composta por 2 cavaletes laterais e 1 travessa horizon-
tal.  Cavaletes laterais são formados por coluna vertical em forma de “C”, produzida 
em chapa de aço estampada (1,5mm de espessura), dentro da qual é encaixado per-
fil produzido em ABS com 3 canais distintos para passagem de fiação e fechamento 
constituído por tampa removível produzida em ABS encaixada no perfil; na parte 
superior é soldado perfil em formato retangular medindo 15x62x60mm produzido 
em chapa de aço (1,5mm de espessura), no qual serão fixadas as travessas estrutu-
rais. 
A parte inferior da coluna vertical é fixada por 2 parafusos M10x20mm em uma pata 
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(base) de formato côncavo, estampada, sem ponteiras e cortada a laser (1,9mm de 
espessura), possuindo cada pata inferior 2 niveladores de altura com rosca 
M8x37mm produzidos com base em polipropileno. Na parte superior a coluna é 
soldada a uma chapa em “L” (2,7mm de espessura), por solda MAG, através da qual 
o cavalete lateral será fixado ao tampo. 
Travessa horizontal composta por perfil externo e interno. Perfil externo em formato 
retangular medindo 60x15mm produzido em chapa de aço (1,5mm de espessura) e 
perfil interno produzido em chapa de aço (3,4mm de espessura), unidos através de 
dispositivo de montagem regulável, encaixado dentro do perfil externo e composto 
por 2 perfis de encaixe produzidos em ABS, 2 porcas M6 e 2 parafusos M6x6mm com 
a função de ajuste do comprimento. 
FIXAÇÃO – o tampo é fixado na estrutura através da chapa em “L” do cavalete lateral 
e de 4 buchas metálicas M6x13mm embutidas na face inferior do tampo por 4 para-
fusos para cada cavalete. 
ACABAMENTO - Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, rece-
bem tratamento desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antifer-
ruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletros-
tática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 
210°C. 
Acessórios: 
- Painel frontal produzido em aglomerado de 25 mm de espessura, revestido em 
ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão e laterais recebem perfil 
de borda reta produzida em PVC com espessura de 1 mm, coladas pelo processo Hot 
Melt.  O painel frontal é fixado através de 2 chapas dobradas por 2 parafusos  no 
tampo e 2 parafusos  e 2 parafusos MF7x11mm no painel. 
- Divisor lateral produzido em aglomerado de 25 mm de espessura, revestido em 
ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão e laterais recebem perfil 
de borda reta produzida em PVC com espessura de 1 mm, coladas pelo processo Hot 
Melt. A face superior recebe perfil em alumínio para encaixe de acessórios. O divisor 
lateral é fixado através de perfil em “L” produzido em alumínio fundido e acabamen-
to plástico por 2 auto-atarrachante 4,5x25mm no tampo e 1 parafuso e 1 auto-
atarrachante 4x16mm no divisor. 
- Calha eletrificável dobrada em forma de “C”, medindo 500x162x49mm (L x P x H), 
produzida em chapa de aço (1,2mm de espessura) é encaixada na travessa estrutural 
da mesa através de suporte produzido em polipropileno homopolímero. 
- Barra de tomadas produzida em chapa de aço pintado na cor preto, possui 4 elétri-
cas e 3 RJ Dimensão:  1400x700x740mm 
Apresentar Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando que o 
produto está devidamente enquadrado dentro da NBR 13966 e Parecer Técnico 
comprovando que o produto atende a NR-17, assinado por médico do trabalho ou 
profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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MESA EM LAMINADO MELAMINICO 1000X600X740 
TAMPO – tampo em formato retangular ou retangular com ângulo constituído em 
aglomerado de 25 mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e su-
perior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As faces laterais dos tampos 
recebem fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 3 mm e raio de 3 
mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT, coladas 
pelo processo Hot Melt. Furação para encaixe da tampa basculante opcional. 
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ESTRUTURA – auto-portante composta por 2 cavaletes laterais e 1 travessa horizon-
tal.  Cavaletes laterais são formados por coluna vertical em forma de “C”, produzida 
em chapa de aço estampada (1,5mm de espessura), dentro da qual é encaixado per-
fil produzido em ABS com 3 canais distintos para passagem de fiação e fechamento 
constituído por tampa removível produzida em ABS encaixada no perfil; na parte 
superior é soldado perfil em formato retangular medindo 15x62x60mm produzido 
em chapa de aço (1,5mm de espessura), no qual serão fixadas as travessas estrutu-
rais. 
A parte inferior da coluna vertical é fixada por 2 parafusos M10x20mm em uma pata 
(base) de formato côncavo, estampada, sem ponteiras e cortada a laser (1,9mm de 
espessura), possuindo cada pata inferior 2 niveladores de altura com rosca 
M8x37mm produzidos com base em polipropileno. Na parte superior a coluna é 
soldada a uma chapa em “L” (2,7mm de espessura), por solda MAG, através da qual 
o cavalete lateral será fixado ao tampo. 
Travessa horizontal composta por perfil externo e interno. Perfil externo em formato 
retangular medindo 60x15mm produzido em chapa de aço (1,5mm de espessura) e 
perfil interno produzido em chapa de aço (3,4mm de espessura), unidos através de 
dispositivo de montagem regulável, encaixado dentro do perfil externo e composto 
por 2 perfis de encaixe produzidos em ABS, 2 porcas M6 e 2 parafusos M6x6mm com 
a função de ajuste do comprimento. 
FIXAÇÃO – o tampo é fixado na estrutura através da chapa em “L” do cavalete lateral 
e de 4 buchas metálicas M6x13mm embutidas na face inferior do tampo por 4 para-
fusos para cada cavalete. 
ACABAMENTO - Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, rece-
bem tratamento desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antifer-
ruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletros-
tática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 
210°C. 
Acessórios: 
- Painel frontal produzido em aglomerado de 25 mm de espessura, revestido em 
ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão e laterais recebem perfil 
de borda reta produzida em PVC com espessura de 1 mm, coladas pelo processo Hot 
Melt.  O painel frontal é fixado através de 2 chapas dobradas por 2 parafusos  no 
tampo e 2 parafusos  e 2 parafusos MF7x11mm no painel. 
- Divisor lateral produzido em aglomerado de 25 mm de espessura, revestido em 
ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão e laterais recebem perfil 
de borda reta produzida em PVC com espessura de 1 mm, coladas pelo processo Hot 
Melt. A face superior recebe perfil em alumínio para encaixe de acessórios. O divisor 
lateral é fixado através de perfil em “L” produzido em alumínio fundido e acabamen-
to plástico por 2 auto-atarrachante 4,5x25mm no tampo e 1 parafuso e 1 auto-
atarrachante 4x16mm no divisor. 
- Calha eletrificável dobrada em forma de “C”, medindo 500x162x49mm (L x P x H), 
produzida em chapa de aço (1,2mm de espessura) é encaixada na travessa estrutural 
da mesa através de suporte produzido em polipropileno homopolímero. 
- Barra de tomadas produzida em chapa de aço pintado na cor preto, possui 4 elétri-
cas e 3 RJ 
Dimensão  1000x600x740mm 
Apresentar Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando que o 
produto está devidamente enquadrado dentro da NBR 13966 e Parecer Técnico 
comprovando que o produto atende a NR-17, assinado por médico do trabalho ou 
profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
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- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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MESA PARA REUNÃO MED. 1200X740 
TAMPO – tampo circular produzido em aglomerado de 25 mm de espessura com 
acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa 
pressão (BP). Recebe fita de borda reta produzida em PVC de 3 mm de espessura, 
com raio de 3 mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da 
ABNT, colada pelo processo Hot Melt. 
ESTRUTURA – formada por uma coluna central, produzida em tubo de aço redondo 
de 100 mm (1,5mm de espessura), soldada em 4 bases inferiores e 4 bases superiores 
(patas) cortadas a laser (1,5mm de espessura) sem ponteiras e com fechamento 
frontal da mesma chapa formando uma estrutura de formato arredondado na parte 
frontal, possuindo cada pata inferior 2 niveladores de altura com rosca M8x40 produ-
zidos com base em polipropileno. 
FIXAÇÃO – o tampo é fixado na estrutura por buchas metálicas M6x13 embutidas na 
face inferior do tampo e unido por parafusos M6x35. 
ACABAMENTO - Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, rece-
bem tratamento desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antifer-
ruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletros-
tática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 
210°C. 
Apresentar Parecer Técnico comprovando que o produto atende a NR-17, assinado 
por médico do trabalho ou profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- Admite-se uma variação de 5% (cinco por cento) nas dimensões apresentadas. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 

Unid. 46 
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MESA DE REUNIÃO OVAL MED. 2000X1000X740 
Mesa de reunião Oblonga medindo no mínimo 2000x1000mm 
Tampo – tampo em formato oblongo produzido em MDP de no mínimo 25 mm de 
espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado mela-
mínico de baixa pressão (BP). Com fita de borda reta produzida em PVC com (3 mm 
de espessura mínima) com raio de no mínimo 3 mm nas extremidades superior e 
inferior de acordo com as normas da ABNT, colada pelo processo Hot Melt. 
Estrutura – formada por 2 cavaletes laterais, compostos por tubo industrial redondo 
com diâmetro de no mínimo 100 mm soldados em base inferior e base superior (pa-
tas) duplas cortadas a laser (1,9mm de espessura mínima) sem ponteiras e com fe-
chamento frontal da mesma chapa formando uma estrutura de formato arredonda-
do na parte frontal, possuindo cada pata inferior 2 niveladores de altura com rosca 
M8x40 produzidos com base em polipropileno. Cavaletes unidos por travessa produ-
zida em aço 40x80mm de 1,5mm de espessura mínima. 
Fixação – tampo fixado na estrutura por buchas metálicas M6x13 embutidas na face 
inferior do tampo e unido às chapas de aço de apoio (3 mm de espessura mínima), 
fixadas à base superior do cavalete e travessa central por parafusos M6x45 e parafu-
sos M6x35. 
Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação com tratamento desen-
graxante a quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de cons-
tituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com 
polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C. 
Apresentar Parecer Técnico comprovando que o produto atende a NR-17, assinado 
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por médico do trabalho ou profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- Admite-se uma variação de 5% (cinco por cento) nas dimensões apresentadas. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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MESA DE REUNIÃO MODULAR MED 2400X1200X740 
Mesa para Reunião componível medindo no minimo2400x1200x740mm. 
Tampo - Mesa auto portante para reunião com 2 módulos externos oval de no míni-
mo 2400x1200 em MDP de no mínimo 25 mm de espessura com acabamento supe-
rior e inferior em laminado melamínico de baixa pressão com 0,3 mm de espessura 
texturizada na cor a escolher.  Acabamento nas extremidades na parte frontal e pos-
terior deverá ter bordas reta em fita de PVC de no mínimo 3 mm de espessura. Com 
parte superior da fita arredondada com raio de no mínimo 3 mm de acordo com as 
normas da ABNT de ergonomia e na transversal em fita de PVC de no mínimo 1,0 
mm de espessura na mesma cor do laminado coladas pelo processo hot-melt (cola-
gem a quente). O tampo deverá ter em sua parte inferior buchas metálicas 
M6X13mm para receber os parafusos para fixação do mesmo a estrutura, após fixa-
ção de uma chapa de aço de no mínimo 1,5mm de espessura com dimensões e for-
mato da pata superior para apoio e melhor acabamento para fixação do cavalete ao 
tampo através de parafusos  zincado. Cada tampo deve conter um passa cabo em 
polipropileno com formato de ¼ de um circulo com raio mínimo de 85 mm e Maximo 
de 100 mm com 03 (três) furos independentes nas extremidades tanto na parte infe-
rior funcionando como guia quanto na parte superior de fechamento que permita a 
subida independente dos cabos. 
Sustentação do tampo feita por no mínimo 4 tubos ovais, medindo no mínimo 
40x77mm, de 1,5mm de espessura ligados entre si através de travessas horizontais 
fabricadas em tubo de aço, medida 40x60mm, com no mínimo 1,5mm de espessura 
estruturando os pés. A fixação dos dois elementos: tampo e estrutura; é feita através 
de buchas metálicas, medida M6x13, cravadas abaixo do tampo e unidas ao cavalete 
através de parafusos RM, medida , de ferro zincado.  Os pés da mesa recebem nive-
ladores de nível, medida M8x40, com base em Poliamida. 
Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação com pré-tratamento que 
abrange: Desengraxe à quente por meio de imersão em desengraxante alcalino bio-
degradável, na temperatura de 90º C e pré-tratamento de fosfato de zinco (decapa-
gem e fosfatização) a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pin-
tura eletrostática epoxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproxi-
madamente 210°C. 
Apresentar Parecer Técnico comprovando que o produto atende a NR-17, assinado 
por médico do trabalho ou profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- Admite-se uma variação de 5% (cinco por cento) nas dimensões apresentadas. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 

Unid. 34 
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MESA DE REUNIÃO MODULAR MED. 3200X1200X740 
Mesa para Reunião componível 3200x1200x740mm. 
Tampo - Mesa auto portante para reunião com 2 módulos externos oval de 
1200x1200 e 01 interno complementar de 800x1200mm, em MDP de 25 mm de 
espessura com acabamento superior e inferior em laminado melamínico de baixa 
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pressão com 0,3 mm de espessura texturizada na cor a escolher.  Acabamento nas 
extremidades na parte frontal e posterior deverá ter bordas reta em fita de PVC de 3 
mm de espessura. Com parte superior da fita arredondada com raio de 3 mm de 
acordo com as normas da ABNT de ergonomia e na transversal em fita de PVC de 1,0 
mm de espessura na mesma cor do laminado coladas pelo processo hot-melt (cola-
gem a quente). O tampo deverá ter em sua parte inferior buchas metálicas 
M6X13mm para receber os parafusos para fixação do mesmo a estrutura, após fixa-
ção de uma chapa de aço de no mínimo 1,5mm de espessura com dimensões e for-
mato da pata superior para apoio e melhor acabamento para fixação do cavalete ao 
tampo através de parafusos  zincado. Cada tampo deve conter um passa cabo em 
polipropileno com formato de ¼ de um circulo com raio mínimo de 85 mm e Maximo 
de 100 mm com 03 (três) furos independentes nas extremidades tanto na parte infe-
rior funcionando como guia quanto na parte superior de fechamento que permita a 
subida independente dos cabos. 
Estrutura - a sustentação do tampo é feita por no mínimo 4 tubos ovais para cada 
modulo externo e 8 tubos ovais para os modulo internos, medindo 40x77mm, de 
1,5mm de espessura ligados entre si através de travessas horizontais fabricadas em 
tubo de aço, medida 40x60mm, com 1,5mm de espessura estruturando os pés. A 
fixação dos dois elementos: tampo e estrutura; é feita através de buchas metálicas, 
medida M6x13, cravadas abaixo do tampo e unidas ao cavalete através de parafusos 
RM, medida , de ferro zincado.  Os pés da mesa recebem niveladores de nível, medi-
da M8x40, com base em Poliamida. 
Acabamento - Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação recebem 
pré-tratamento que abrange: Desengraxe à quente por meio de imersão em desen-
graxante alcalino biodegradável, na temperatura de 90º C e pré-tratamento de fosfa-
to de zinco (decapagem e fosfatização) a fim de constituir um substrato seguro para 
a aplicação de pintura eletrostática epoxi-pó com polimerização em estufa na tem-
peratura de aproximadamente 210° C. 
Admitindo-se uma variação de até 5% para mais nas medidas apresentadas 
Apresentar Parecer Técnico comprovando que o produto atende a NR-17, assinado 
por médico do trabalho ou profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- Admite-se uma variação de 5% (cinco por cento) nas dimensões apresentadas. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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MESA DE CANTO 600X600X362 
TAMPO – em formato retangular produzido em aglomerado de 25mm de espessura, 
com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de 
baixa pressão (BP. Faces laterais dos tampos recebem fita de borda reta produzida 
em PVC com espessura de 3mm com raio de 3mm nas extremidades superior e infe-
rior, coladas pelo processo Hot Melt. 
ESTRUTURA – composta por 2 perfis em forma de “U” produzidas em tubo de aço 
18x43mm (espessura 1,5mm) soldados por 2 travessas 18x43mm (espessura 1,5mm) 
Recebe niveladores de altura M8X40mm com base em polipropileno. 
FIXAÇÃO - Fixação do tampo na estrutura feita através de buchas metálicas 
M6X13mm fixadas abaixo do tampo e unida a estrutura por parafusos. 
DIMENSÕES GERAIS 
600x600x365mm (L x P x H), 
Apresentar Parecer Técnico comprovando que o produto atende a NR-17, assinado 
por médico do trabalho ou profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
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- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- Admite-se uma variação de 5% (cinco por cento) nas dimensões apresentadas. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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MESA DE CENTRO MED. 100X600X365 
TAMPO – em formato retangular produzido em aglomerado de 25mm de espessura, 
com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de 
baixa pressão (BP), alta pressão (AP) ou lâmina de madeira. As faces laterais dos 
tampos recebem fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 3mm com 
raio de 3mm nas extremidades superior e inferior, coladas pelo processo Hot Melt. 
ESTRUTURA – composta por 2 perfis em forma de “U” produzidas em tubo de aço 
18x43mm (espessura 1,5mm) soldados por 2 travessas 18x43mm (espessura 1,5mm). 
Recebe niveladores de altura M8X40mm com base em polipropileno. 
FIXAÇÃO - Fixação do tampo na estrutura feita através de buchas metálicas 
M6X13mm fixadas abaixo do tampo e unida a estrutura por parafusos. 
Características específicas. 
Todas as peças metálicas utilizadas recebem tratamento de desengraxe à quente por 
meio de imersão em desengraxante alcalino biodegradável, na temperatura de 90°C 
e tratamento de zinco (decapagem e fosfatização) preparando a superfície para rece-
ber a pintura; Pintura eletrostática epóxi-pó, texturizada, com polimerização em 
estufa na temperatura de no mínimo 180°C, na cor a escolher. 
Dimensões: 
Comprimento: 1000 mm 
Largura:  600 mm 
Apresentar Parecer Técnico comprovando que o produto atende a NR-17, assinado 
por médico do trabalho ou profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- Admite-se uma variação de 5% (cinco por cento) nas dimensões apresentadas. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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MESA RETA AUTO PORTANTE PARA GABINETE MED. 2000X900 
Mesa reta auto portante para gabinete medindo 2000x900mm. Tampo em formato 
retangular constituído em MDP de 25mm de espessura com acabamento nas duas 
faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Faces late-
rais dos tampos recebem fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 
3mm e raio de 3mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas 
da ABNT, coladas pelo processo Hot Melt. Estrutura auto-portante composta por 2 
quadros laterais e conjunto de travessas horizontais. Quadros laterais: formados por 
2 colunas verticais produzidas em tubo retangular 20x100mm (1,5mm de espessura) 
posicionadas diagonalmente e 2 horizontais produzidas em tubo retangular 
20x70mm (1,5mm de espessura), sendo fixadas tanto superior quanto inferior atra-
vés de parafusos cabeça sextavada e arruelas parafuso M8 (20x1, 9mm). Travessa 
horizontal composta por perfil externo e interno. Travessa horizontal angular com-
posta por perfil externo angular constituído por 2 tubos soldadas entre si através de 
solda MAG formando uma angulação e perfil interno.  Perfil externo em formato 
retangular medindo 60x15mm produzido em chapa de aço (1,5mm de espessura) e 
perfil interno produzido em chapa de aço (3,4mm de espessura), unidos através de 
dispositivo de montagem regulável, encaixado dentro do perfil externo e composto 
por 2 perfis de encaixe produzidos em ABS, 2 porcas sextavadas rosca M6 e 2 parafu-
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sos M6x6mm com a função de ajuste do comprimento. Perfil de fixação do tampo: 
produzido em chapa de aço (2,66mm de espessura), dobrado em forma de “C”, sen-
do fixado entre as travessas horizontais de travamento, que ficam dispostas parale-
lamente, interligando-as, através de 2 parafusos sextavado M6x10mm. Tampo fixado 
na estrutura através da chapa em “L” do cavalete lateral e de 4 buchas metálicas 
M6x13mm embutidas na face inferior do tampo por 4 parafusos para cada cavalete. 
Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação recebem tratamento 
desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de 
constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó 
com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C. - Painel 
frontal: produzido em chapa de aço (1,2mm de espessura), dobrada e encaixada na 
estrutura antes da fixação do tampo. - Calha eletrificável dobrada em forma de “C”, 
medindo 500x162x49mm (L x P x H), produzida em chapa de aço (1,2mm de espessu-
ra) é encaixada na travessa estrutural da mesa através de suporte produzido em ABS. 
- Barra de tomadas produzida em chapa de aço pintado na cor preto, possui 4 elétri-
cas e 3 RJ ou 3 elétricas e 2 RJ. 
Admitindo-se uma variação de até 5% para mais nas medidas apresentadas 
Apresentar Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando que o 
produto está devidamente enquadrado dentro da NBR 13966 e Parecer Técnico 
comprovando que o produto atende a NR-17, assinado por médico do trabalho ou 
profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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MESA RETA AUXILIAR AUTO PORTANTE PARA GABINETE MED. 900X600 
Mesa auxiliar auto portante para gabinete medindo 900x600mm. Tampo em forma-
to retangular constituído em aglomerado de 25mm de espessura com acabamento 
nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (BP. As 
faces laterais dos tampos recebem fita de borda reta produzida em PVC com espessu-
ra de 3mm e raio de 3mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as 
normas da ABNT. 
Estrutura auto-portante composta por 1 quadro lateral e conjunto de travessas hori-
zontais. 
Quadros laterais: são formados por 2 colunas verticais produzidas em tubo retangular 
20x100mm (1,5mm de espessura) posicionadas diagonalmente e 2 horizontais produ-
zidas em tubo retangular 20x70mm (1,5mm de espessura), sendo fixadas tanto supe-
rior quanto inferior através de parafusos cabeça sextavada e arruelas parafuso M8 
(20x1,9mm). Cada quadro recebe 2 niveladores de altura M8x20 medindo 30mm 
produzidos em polipropileno. Travessa horizontal composta por perfil externo e in-
terno. Perfil externo em formato retangular medindo 60x15mm produzido em chapa 
de aço (1,5mm de espessura) e perfil interno produzido em chapa de aço (3,4mm de 
espessura), unidos através de dispositivo de montagem regulável, encaixado dentro 
do perfil externo e composto por 2 perfis de encaixe produzidos em ABS, 2 porcas 
sextavadas rosca M6 e 2 parafusos M6x6mm com a função de ajuste do comprimen-
to. Na extremidade de um dos perfis internos é soldada uma chapa de aço (3,4mm de 
espessura) dobrada em forma de “L”, para encaixe na travessa horizontal da mesa 
reta principal. Travessa horizontal angular composta por perfil externo angular consti-
tuído por 2 tubos soldadas entre si através de solda MAG formando uma angulação e 
perfil interno.  Perfil externo em formato retangular medindo 60x15mm produzido 
em chapa de aço (1,5mm de espessura) e perfil interno produzido em chapa de aço 
(3,4mm de espessura), unidos através de dispositivo de montagem regulável, encai-
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xado dentro do perfil externo e composto por 2 perfis de encaixe produzidos em ABS, 
2 porcas sextavadas rosca M6 e 2 parafusos M6x6mm com a função de ajuste do 
comprimento. Perfil de fixação do tampo: produzido em chapa de aço (2,66mm de 
espessura), dobrado em forma de “C”, sendo fixado entre as travessas horizontais de 
travamento, que ficam dispostas paralelamente, interligando-as, através de 2 parafu-
sos sextavado M6x10mm. O tampo é fixado na estrutura através da chapa em “L” do 
cavalete lateral e de 4 buchas metálicas M6x13mm embutidas na face inferior do 
tampo por 4 parafusos para cada cavalete.  Todas as peças metálicas usadas no pro-
cesso de fabricação, recebem tratamento desengraxante à quente por meio de imer-
são e tratamento antiferruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a apli-
cação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura 
de aproximadamente 210°C. Barra de tomadas produzida em chapa de aço pintado 
na cor preto, possui 4 elétricas e 3 RJ ou 3 elétricas e 2 RJ. 
Admitindo-se uma variação de até 5% para mais nas medidas apresentadas 
Apresentar Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando que o 
produto está devidamente enquadrado dentro da NBR 13966 e Parecer Técnico 
comprovando que o produto atende a NR-17, assinado por médico do trabalho ou 
profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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ESTAÇÃO DE TRABALHO ORGANICA MED. 1200X1200X600X600X740 
Mesa Angular 1 lugar medindo no mínimo 1200x1200x600x600mm 
Tampo em formato angular constituído em MDP de no mínimo 25mm de espessura 
com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de 
baixa pressão (BP). Faces laterais dos tampos com fita de borda reta produzida em 
PVC com espessura de no mínimo 3mm e raio de 3mm nas extremidades superior e 
inferior de acordo com as normas da ABNT, coladas pelo processo Hot Melt. Estrutu-
ra auto-portante composta por 3 cavaletes laterais e 2 travessas horizontais.  Cavale-
tes laterais formados por coluna vertical em forma de “C”, produzida em chapa de 
aço estampada (no mínimo 1,5mm de espessura), onde é encaixado perfil produzido 
em ABS com 3 canais distintos para passagem de fiação e fechamento constituído 
por tampa removível produzida em ABS encaixada no perfil; Tampo fixado na estru-
tura através da chapa em “L” do cavalete lateral e de 4 buchas metálicas M6x13mm 
embutidas na face inferior do tampo por 4 parafusos para cada cavalete.  Todas as 
peças metálicas usadas no processo de fabricação com tratamento desengraxante à 
quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de constituir um 
substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimeriza-
ção em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C. 
Calha eletrificável dobrada em forma de “C”, medindo no mínimo 500x162x49mm (L 
x P x H), produzida em chapa de aço (mínimo 1,2mm de espessura), encaixada na 
travessa estrutural da mesa através de suporte produzido em ABS. 
Barra de tomadas produzida em chapa de aço pintado na cor preto, com 3 elétricas e 
2 RJ. - Painel frontal produzido em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em 
ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão e laterais recebem perfil 
de borda reta produzida em PVC com espessura de 1mm, coladas pelo processo Hot 
Melt.  O painel frontal é fixado através de 2 chapas dobradas por 2 parafusos  no 
tampo e 2 parafusos  e 2 parafusos MF7x11mm no painel. 
- Divisor lateral produzido em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em 
ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão e laterais recebem perfil 
de borda reta produzida em PVC com espessura de 1mm, coladas pelo processo Hot 
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Melt. A face superior recebe perfil em alumínio para encaixe de acessórios. O divisor 
lateral é fixado através de perfil em “L” produzido em alumínio fundido e acabamen-
to plástico por 2 auto-atarrachante 4,5x25mm no tampo e 1 parafuso e 1 auto-
atarrachante 4x16mm no divisor. 
Apresentar Parecer Técnico comprovando que o produto atende a NR-17, assinado 
por médico do trabalho ou profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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ESTAÇÃO DE TRABALHO ORGANICA MED. 1400X1400X600X600X740 
Mesa Angular 1 lugar medindo no mínimo 1400x1400x600x600mm 
Tampo em formato angular constituído em MDP de no mínimo 25mm de espessura 
com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de 
baixa pressão (BP). Faces laterais dos tampos com fita de borda reta produzida em 
PVC com espessura de no mínimo 3mm e raio de 3mm nas extremidades superior e 
inferior de acordo com as normas da ABNT, coladas pelo processo Hot Melt. Estru-
tura auto-portante composta por 3 cavaletes laterais e 2 travessas horizontais.  
Cavaletes laterais formados por coluna vertical em forma de “C”, produzida em 
chapa de aço estampada (no mínimo 1,5mm de espessura), onde é encaixado perfil 
produzido em ABS com 3 canais distintos para passagem de fiação e fechamento 
constituído por tampa removível produzida em ABS encaixada no perfil; Tampo 
fixado na estrutura através da chapa em “L” do cavalete lateral e de 4 buchas me-
tálicas M6x13mm embutidas na face inferior do tampo por 4 parafusos para cada 
cavalete.  Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação com trata-
mento desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, 
a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática 
epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 
210°C. 
Calha eletrificável dobrada em forma de “C”, medindo no mínimo 500x162x49mm 
(L x P x H), produzida em chapa de aço (mínimo 1,2mm de espessura), encaixada na 
travessa estrutural da mesa através de suporte produzido em ABS. 
Barra de tomadas produzida em chapa de aço pintado na cor preto, com 3 elétricas 
e 2 RJ. 
- Divisor lateral produzido em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em 
ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão e laterais recebem perfil 
de borda reta produzida em PVC com espessura de 1mm, coladas pelo processo Hot 
Melt. A face superior recebe perfil em alumínio para encaixe de acessórios. O divisor 
lateral é fixado através de perfil em “L” produzido em alumínio fundido e acabamen-
to plástico por 2 auto-atarrachante 4,5x25mm no tampo e 1 parafuso e 1 auto-
atarrachante 4x16mm no divisor. 
Apresentar Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando que o 
produto está devidamente enquadrado dentro da NBR 13966 e Parecer Técnico 
comprovando que o produto atende a NR-17, assinado por médico do trabalho ou 
profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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Mesa Angular 1 lugar medindo no mínimo 1400x1600x600x600mm 
Tampo em formato angular constituído em MDP de no mínimo 25mm de espessura 
com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de 
baixa pressão (BP). Faces laterais dos tampos com fita de borda reta produzida em 
PVC com espessura de no mínimo 3mm e raio de 3mm nas extremidades superior e 
inferior de acordo com as normas da ABNT, coladas pelo processo Hot Melt. Estru-
tura auto-portante composta por 3 cavaletes laterais e 2 travessas horizontais.  
Cavaletes laterais formados por coluna vertical em forma de “C”, produzida em 
chapa de aço estampada (no mínimo 1,5mm de espessura), onde é encaixado perfil 
produzido em ABS com 3 canais distintos para passagem de fiação e fechamento 
constituído por tampa removível produzida em ABS encaixada no perfil; Tampo 
fixado na estrutura através da chapa em “L” do cavalete lateral e de 4 buchas me-
tálicas M6x13mm embutidas na face inferior do tampo por 4 parafusos para cada 
cavalete.  Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação com trata-
mento desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, 
a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática 
epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 
210°C. 
Calha eletrificável dobrada em forma de “C”, medindo no mínimo 500x162x49mm 
(L x P x H), produzida em chapa de aço (mínimo 1,2mm de espessura), encaixada na 
travessa estrutural da mesa através de suporte produzido em ABS. 
Barra de tomadas produzida em chapa de aço pintado na cor preto, com 3 elétricas 
e 2 RJ. 
- Divisor lateral produzido em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em 
ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão e laterais recebem perfil 
de borda reta produzida em PVC com espessura de 1mm, coladas pelo processo Hot 
Melt. A face superior recebe perfil em alumínio para encaixe de acessórios. O divisor 
lateral é fixado através de perfil em “L” produzido em alumínio fundido e acabamen-
to plástico por 2 auto-atarrachante 4,5x25mm no tampo e 1 parafuso e 1 auto-
atarrachante 4x16mm no divisor. 
Apresentar Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando que o 
produto está devidamente enquadrado dentro da NBR 13966 e Parecer Técnico 
comprovando que o produto atende a NR-17, assinado por médico do trabalho ou 
profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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ESTAÇÃO DE TRABALHO ORGANICA MED. 1600X1600X600X600X740 
Mesa Angular 1 lugar medindo no mínimo 1600x1600x600x600mm 
Tampo em formato angular constituído em MDP de no mínimo 25mm de espessura 
com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de 
baixa pressão (BP). Faces laterais dos tampos com fita de borda reta produzida em 
PVC com espessura de no mínimo 3mm e raio de 3mm nas extremidades superior e 
inferior de acordo com as normas da ABNT, coladas pelo processo Hot Melt. Estru-
tura auto-portante composta por 3 cavaletes laterais e 2 travessas horizontais.  
Cavaletes laterais formados por coluna vertical em forma de “C”, produzida em 
chapa de aço estampada (no mínimo 1,5mm de espessura), onde é encaixado perfil 
produzido em ABS com 3 canais distintos para passagem de fiação e fechamento 
constituído por tampa removível produzida em ABS encaixada no perfil; Tampo 
fixado na estrutura através da chapa em “L” do cavalete lateral e de 4 buchas me-
tálicas M6x13mm embutidas na face inferior do tampo por 4 parafusos para cada 
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cavalete.  Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação com trata-
mento desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, 
a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática 
epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 
210°C. 
Calha eletrificável dobrada em forma de “C”, medindo no mínimo 500x162x49mm 
(L x P x H), produzida em chapa de aço (mínimo 1,2mm de espessura), encaixada na 
travessa estrutural da mesa através de suporte produzido em ABS. 
Barra de tomadas produzida em chapa de aço pintado na cor preto, com 3 elétricas 
e 2 RJ. 
- Divisor lateral produzido em aglomerado de 25mm de espessura, revestido em 
ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão e laterais recebem perfil 
de borda reta produzida em PVC com espessura de 1mm, coladas pelo processo Hot 
Melt. A face superior recebe perfil em alumínio para encaixe de acessórios. O divisor 
lateral é fixado através de perfil em “L” produzido em alumínio fundido e acabamen-
to plástico por 2 auto-atarrachante 4,5x25mm no tampo e 1 parafuso e 1 auto-
atarrachante 4x16mm no divisor. 
Apresentar Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando que o 
produto está devidamente enquadrado dentro da NBR 13966 e Parecer Técnico 
comprovando que o produto atende a NR-17, assinado por médico do trabalho ou 
profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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ESTACÃO DE TRABALHO PENINSULAR COM PAINEL FRONTAL MED. 1200x1600x740 
Mesa Península medindo no mínimo 1200x1600x 600x800x740mm com painel fron-
tal. 
Tampo único em “L” constituído por MDP de no mínimo 25mm de espessura com 
acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa 
pressão (BP) com cor a ser definida no momento da efetivação da compra. Faces 
laterais dos tampos recebem fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 
1mm e as faces frontal e posterior recebem fita de borda reta produzida em PVC 
com espessura de 3mm com raio de 3mm nas extremidades superior e inferior, am-
bas coladas pelo processo Hot Melt. Possui furo para passagem de fiação de 60mm 
de diâmetro com acabamento produzido em poliestireno. Painel frontal – em MDP 
de no mínimo 18mm com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de 
baixa pressão (BP) com cor a ser definida no momento da efetivação da compra. 
Bordas com fitas de bordas em PVC com espessura de no mínimo 0,5mm, coladas 
pelo processo Hot Melt. Fixação feita através de encaixe com cantoneiras em chapa 
de aço, fixadas no painel e parafusos AA cabeça chata 3,9x32mm parafusados no 
cavalete da mesa. 
Estrutura – auto-portante composta por 2 cavaletes laterais, 1 cavalete de canto e 2 
calhas estruturais.  Cavaletes laterais formados por 2 colunas verticais em formato 
oblongo cortado, produzidas em chapa de aço (1,5mm de espessura mínimo), dis-
postas paralelamente uma da outra a uma distancia de 120mm com fechamento 
constituído por tampa interna e externa removíveis, produzidas em chapa de aço 
(0,75mm de espessura mínima), engatadas nas colunas através de ganchos metáli-
cos, formando um leito interno para passagem de cabos. Colunas verticais estampa-
das e soldadas a uma base inferior e à uma base superior (patas), ambas cortadas a 
laser (1,9mm de espessura mínima) sem ponteiras e com fechamento frontal e pos-
terior da mesma chapa formando uma estrutura de formato arredondado na parte 

Unid. 32 



Fl. nº ___________ 

Proc. nº 23060.002160/2013-15 

Rubrica  _______________ 
Pregão Eletrônico nº 14/2014 - IFS 

 

 

Instituto Federal de Sergipe - REITORIA - Av. Jorge Amado, 1551 - Loteamento Garcia - Bairro Jardins – 
www.ifs.edu.br - CNPJ: 10.728.444/0001-00 - Fone: (79) 3711-3100 / Fone: (79) 3711-3202 / 3183 – Aracaju/SE. 

frontal e posterior, possuindo cada pata inferior 2 niveladores de altura com rosca 
M8x40 produzidos com base em polipropileno. Cavalete de canto formado por colu-
na dobrada em forma de “L” produzida em chapa de aço (1,2mm de espessura) com 
fechamento constituído por tampa interna removível, produzida em chapa de aço 
(0,75mm de espessura mínima), engatada na coluna através de ganchos metálicos, 
formando um leito interno para passagem de cabos, possui na base inferior uma 
chapa soldada que recebe 1 nivelador de altura com rosca M8x40 produzido com 
base em polipropileno. Calha estrutural horizontal para passagem da fiação dobrada 
em forma de “C” e produzida em chapa de aço (1,5mm de espessura mínima), fixada 
aos cavaletes laterais por 2 parafusos sextavados M10x16 através de 2 chapas solda-
das nas extremidades da mesma. Fixação – tampo é fixado na estrutura por 6 buchas 
metálicas M6x13 embutidas na face inferior do tampo e unido à uma chapa de aço 
de apoio de 3mm de espessura, fixada na base superior do cavalete por 2 parafusos 
M6x45 e 2 parafusos M6x35 e na calha por 2 parafusos . 
Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação com tratamento desen-
graxante a quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de cons-
tituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com 
polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C. 
Apresentar Parecer Técnico comprovando que o produto atende a NR-17, assinado 
por médico do trabalho ou profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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ESTACÃO DE TRABALHO PENINSULAR COM PAINEL FRONTAL MED. 1200x1800x740 
Mesa Península medindo no mínimo 1200x1800x 600x800x740mm com painel fron-
tal. 
Tampo único em “L” constituído por MDP de no mínimo 25mm de espessura com 
acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa 
pressão (BP) com cor a ser definida no momento da efetivação da compra. Faces 
laterais dos tampos recebem fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 
1mm e as faces frontal e posterior recebem fita de borda reta produzida em PVC 
com espessura de 3mm com raio de 3mm nas extremidades superior e inferior, am-
bas coladas pelo processo Hot Melt. Possui furo para passagem de fiação de 60mm 
de diâmetro com acabamento produzido em poliestireno. Painel frontal – em MDP 
de no mínimo 18mm com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de 
baixa pressão (BP) com cor a ser definida no momento da efetivação da compra. 
Bordas com fitas de bordas em PVC com espessura de no mínimo 0,5mm, coladas 
pelo processo Hot Melt. Fixação feita através de encaixe com cantoneiras em chapa 
de aço, fixadas no painel e parafusos AA cabeça chata 3,9x32mm parafusados no 
cavalete da mesa. 
Estrutura – auto-portante composta por 2 cavaletes laterais, 1 cavalete de canto e 2 
calhas estruturais.  Cavaletes laterais formados por 2 colunas verticais em formato 
oblongo cortado, produzidas em chapa de aço (1,5mm de espessura mínimo), dis-
postas paralelamente uma da outra a uma distancia de 120mm com fechamento 
constituído por tampa interna e externa removíveis, produzidas em chapa de aço 
(0,75mm de espessura mínima), engatadas nas colunas através de ganchos metáli-
cos, formando um leito interno para passagem de cabos. Colunas verticais estampa-
das e soldadas a uma base inferior e à uma base superior (patas), ambas cortadas a 
laser (1,9mm de espessura mínima) sem ponteiras e com fechamento frontal e pos-
terior da mesma chapa formando uma estrutura de formato arredondado na parte 
frontal e posterior, possuindo cada pata inferior 2 niveladores de altura com rosca 
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M8x40 produzidos com base em polipropileno. Cavalete de canto formado por colu-
na dobrada em forma de “L” produzida em chapa de aço (1,2mm de espessura) com 
fechamento constituído por tampa interna removível, produzida em chapa de aço 
(0,75mm de espessura mínima), engatada na coluna através de ganchos metálicos, 
formando um leito interno para passagem de cabos, possui na base inferior uma 
chapa soldada que recebe 1 nivelador de altura com rosca M8x40 produzido com 
base em polipropileno. Calha estrutural horizontal para passagem da fiação dobrada 
em forma de “C” e produzida em chapa de aço (1,5mm de espessura mínima), fixada 
aos cavaletes laterais por 2 parafusos sextavados M10x16 através de 2 chapas solda-
das nas extremidades da mesma. Fixação – tampo é fixado na estrutura por 6 buchas 
metálicas M6x13 embutidas na face inferior do tampo e unido à uma chapa de aço 
de apoio de 3mm de espessura, fixada na base superior do cavalete por 2 parafusos 
M6x45 e 2 parafusos M6x35 e na calha por 2 parafusos . 
Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação com tratamento desen-
graxante a quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de cons-
tituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com 
polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C. 
Apresentar Parecer Técnico comprovando que o produto atende a NR-17, assinado 
por médico do trabalho ou profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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ESTACÃO DE TRABALHO PENINSULAR COM PAINEL FRONTAL MED. 1400x1600x740 
Mesa Península medindo no mínimo 1400x1600x 600x800x740mm com painel fron-
tal. 
Tampo único em “L” constituído por MDP de no mínimo 25mm de espessura com 
acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa 
pressão (BP) com cor a ser definida no momento da efetivação da compra. Faces 
laterais dos tampos recebem fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 
1mm e as faces frontal e posterior recebem fita de borda reta produzida em PVC 
com espessura de 3mm com raio de 3mm nas extremidades superior e inferior, am-
bas coladas pelo processo Hot Melt. Possui furo para passagem de fiação de 60mm 
de diâmetro com acabamento produzido em poliestireno. Painel frontal – em MDP 
de no mínimo 18mm com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de 
baixa pressão (BP) com cor a ser definida no momento da efetivação da compra. 
Bordas com fitas de bordas em PVC com espessura de no mínimo 0,5mm, coladas 
pelo processo Hot Melt. Fixação feita através de encaixe com cantoneiras em chapa 
de aço, fixadas no painel e parafusos A cabeça chata 3,9x32mm parafusados no cava-
lete da mesa. 
Estrutura – auto-portante composta por 2 cavaletes laterais, 1 cavalete de canto e 2 
calhas estruturais.  Cavaletes laterais formados por 2 colunas verticais em formato 
oblongo cortado, produzidas em chapa de aço (1,5mm de espessura mínimo), dis-
postas paralelamente uma da outra a uma distancia de 120mm com fechamento 
constituído por tampa interna e externa removíveis, produzidas em chapa de aço 
(0,75mm de espessura mínima), engatadas nas colunas através de ganchos metáli-
cos, formando um leito interno para passagem de cabos. Colunas verticais estampa-
das e soldadas a uma base inferior e à uma base superior (patas), ambas cortadas a 
laser (1,9mm de espessura mínima) sem ponteiras e com fechamento frontal e pos-
terior da mesma chapa formando uma estrutura de formato arredondado na parte 
frontal e posterior, possuindo cada pata inferior 2 niveladores de altura com rosca 
M8x40 produzidos com base em polipropileno. Cavalete de canto formado por colu-
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na dobrada em forma de “L” produzida em chapa de aço (1,2mm de espessura) com 
fechamento constituído por tampa interna removível, produzida em chapa de aço 
(0,75mm de espessura mínima), engatada na coluna através de ganchos metálicos, 
formando um leito interno para passagem de cabos, possui na base inferior uma 
chapa soldada que recebe 1 nivelador de altura com rosca M8x40 produzido com 
base em polipropileno. Calha estrutural horizontal para passagem da fiação dobrada 
em forma de “C” e produzida em chapa de aço (1,5mm de espessura mínima), fixada 
aos cavaletes laterais por 2 parafusos sextavados M10x16 através de 2 chapas solda-
das nas extremidades da mesma. Fixação – tampo é fixado na estrutura por 6 buchas 
metálicas M6x13 embutidas na face inferior do tampo e unido à uma chapa de aço 
de apoio de 3mm de espessura, fixada na base superior do cavalete por 2 parafusos 
M6x45 e 2 parafusos M6x35 e na calha por 2 parafusos . Todas as peças metálicas 
usadas no processo de fabricação com tratamento desengraxante a quente por meio 
de imersão e tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática epóxi-pó com polime-
rização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C. 
Apresentar Parecer Técnico comprovando que o produto atende a NR-17, assinado 
por médico do trabalho ou profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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ESTACÃO DE TRABALHO PENINSULAR COM PAINEL FRONTAL MED. 1400x1800x740 
Mesa Península medindo no mínimo 1400x1800x 600x800x740mm com painel fron-
tal. 
Tampo único em “L” constituído por MDP de no mínimo 25mm de espessura com 
acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa 
pressão (BP) com cor a ser definida no momento da efetivação da compra. Faces 
laterais dos tampos recebem fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 
1mm e as faces frontal e posterior recebem fita de borda reta produzida em PVC 
com espessura de 3mm com raio de 3mm nas extremidades superior e inferior, am-
bas coladas pelo processo Hot Melt. Possui furo para passagem de fiação de 60mm 
de diâmetro com acabamento produzido em poliestireno. Painel frontal – em MDP 
de no mínimo 18mm com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de 
baixa pressão (BP) com cor a ser definida no momento da efetivação da compra. 
Bordas com fitas de bordas em PVC com espessura de no mínimo 0,5mm, coladas 
pelo processo Hot Melt. Fixação feita através de encaixe com cantoneiras em chapa 
de aço, fixadas no painel e parafusos AA cabeça chata 3,9x32mm parafusados no 
cavalete da mesa. 
Estrutura – auto-portante composta por 2 cavaletes laterais, 1 cavalete de canto e 2 
calhas estruturais.  Cavaletes laterais formados por 2 colunas verticais em formato 
oblongo cortado, produzidas em chapa de aço (1,5mm de espessura mínimo), dis-
postas paralelamente uma da outra a uma distancia de 120mm com fechamento 
constituído por tampa interna e externa removíveis, produzidas em chapa de aço 
(0,75mm de espessura mínima), engatadas nas colunas através de ganchos metáli-
cos, formando um leito interno para passagem de cabos. Colunas verticais estampa-
das e soldadas a uma base inferior e à uma base superior (patas), ambas cortadas a 
laser (1,9mm de espessura mínima) sem ponteiras e com fechamento frontal e pos-
terior da mesma chapa formando uma estrutura de formato arredondado na parte 
frontal e posterior, possuindo cada pata inferior 2 niveladores de altura com rosca 
M8x40 produzidos com base em polipropileno. Cavalete de canto formado por colu-
na dobrada em forma de “L” produzida em chapa de aço (1,2mm de espessura) com 
fechamento constituído por tampa interna removível, produzida em chapa de aço 
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(0,75mm de espessura mínima), engatada na coluna através de ganchos metálicos, 
formando um leito interno para passagem de cabos, possui na base inferior uma 
chapa soldada que recebe 1 nivelador de altura com rosca M8x40 produzido com 
base em polipropileno. Calha estrutural horizontal para passagem da fiação dobrada 
em forma de “C” e produzida em chapa de aço (1,5mm de espessura mínima), fixada 
aos cavaletes laterais por 2 parafusos sextavados M10x16 através de 2 chapas solda-
das nas extremidades da mesma. Fixação – tampo é fixado na estrutura por 6 buchas 
metálicas M6x13 embutidas na face inferior do tampo e unido à uma chapa de aço 
de apoio de 3mm de espessura, fixada na base superior do cavalete por 2 parafusos 
M6x45 e 2 parafusos M6x35 e na calha por 2 parafusos . 
Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação com tratamento desen-
graxante a quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de cons-
tituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com 
polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C. 
Apresentar Parecer Técnico comprovando que o produto atende a NR-17, assinado 
por médico do trabalho ou profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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ESTACÃO DE TRABALHO PENINSULAR COM PAINEL FRONTAL MED. 1600x1600x740 
Mesa Península medindo no mínimo 1600x1600x 600x800x740mm com painel fron-
tal. 
Tampo único em “L” constituído por MDP de no mínimo 25mm de espessura com 
acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa 
pressão (BP) com cor a ser definida no momento da efetivação da compra. Faces 
laterais dos tampos recebem fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 
1mm e as faces frontal e posterior recebem fita de borda reta produzida em PVC 
com espessura de 3mm com raio de 3mm nas extremidades superior e inferior, am-
bas coladas pelo processo Hot Melt. Possui furo para passagem de fiação de 60mm 
de diâmetro com acabamento produzido em poliestireno. Painel frontal – em MDP 
de no mínimo 18mm com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de 
baixa pressão (BP) com cor a ser definida no momento da efetivação da compra. 
Bordas com fitas de bordas em PVC com espessura de no mínimo 0,5mm, coladas 
pelo processo Hot Melt. Fixação feita através de encaixe com cantoneiras em chapa 
de aço, fixadas no painel e parafusos AA cabeça chata 3,9x32mm parafusados no 
cavalete da mesa. 
Estrutura – auto-portante composta por 2 cavaletes laterais, 1 cavalete de canto e 2 
calhas estruturais.  Cavaletes laterais formados por 2 colunas verticais em formato 
oblongo cortado, produzidas em chapa de aço (1,5mm de espessura mínimo), dis-
postas paralelamente uma da outra a uma distancia de 120mm com fechamento 
constituído por tampa interna e externa removíveis, produzidas em chapa de aço 
(0,75mm de espessura mínima), engatadas nas colunas através de ganchos metáli-
cos, formando um leito interno para passagem de cabos. Colunas verticais estampa-
das e soldadas a uma base inferior e à uma base superior (patas), ambas cortadas a 
laser (1,9mm de espessura mínima) sem ponteiras e com fechamento frontal e pos-
terior da mesma chapa formando uma estrutura de formato arredondado na parte 
frontal e posterior, possuindo cada pata inferior 2 niveladores de altura com rosca 
M8x40 produzidos com base em polipropileno. Cavalete de canto formado por colu-
na dobrada em forma de “L” produzida em chapa de aço (1,2mm de espessura) com 
fechamento constituído por tampa interna removível, produzida em chapa de aço 
(0,75mm de espessura mínima), engatada na coluna através de ganchos metálicos, 
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formando um leito interno para passagem de cabos, possui na base inferior uma 
chapa soldada que recebe 1 nivelador de altura com rosca M8x40 produzido com 
base em polipropileno. Calha estrutural horizontal para passagem da fiação dobrada 
em forma de “C” e produzida em chapa de aço (1,5mm de espessura mínima), fixada 
aos cavaletes laterais por 2 parafusos sextavados M10x16 através de 2 chapas solda-
das nas extremidades da mesma. Fixação – tampo é fixado na estrutura por 6 buchas 
metálicas M6x13 embutidas na face inferior do tampo e unido à uma chapa de aço 
de apoio de 3mm de espessura, fixada na base superior do cavalete por 2 parafusos 
M6x45 e 2 parafusos M6x35 e na calha por 2 parafusos . Todas as peças metálicas 
usadas no processo de fabricação com tratamento desengraxante a quente por meio 
de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de constituir um substrato seguro 
para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa na 
temperatura de aproximadamente 210°C. 
Apresentar Parecer Técnico comprovando que o produto atende a NR-17, assinado 
por médico do trabalho ou profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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ESTACÃO DE TRABALHO PENINSULAR COM PAINEL FRONTAL MED. 1600x1800x740 
Mesa Península medindo no mínimo 1600x1800x 600x800x740mm com painel fron-
tal. 
Tampo único em “L” constituído por MDP de no mínimo 25mm de espessura com 
acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa 
pressão (BP) com cor a ser definida no momento da efetivação da compra. Faces 
laterais dos tampos recebem fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 
1mm e as faces frontal e posterior recebem fita de borda reta produzida em PVC 
com espessura de 3mm com raio de 3mm nas extremidades superior e inferior, am-
bas coladas pelo processo Hot Melt. Possui furo para passagem de fiação de 60mm 
de diâmetro com acabamento produzido em poliestireno. Painel frontal – em MDP 
de no mínimo 18mm com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de 
baixa pressão (BP) com cor a ser definida no momento da efetivação da compra. 
Bordas com fitas de bordas em PVC com espessura de no mínimo 0,5mm, coladas 
pelo processo Hot Melt. Fixação feita através de encaixe com cantoneiras em chapa 
de aço, fixadas no painel e parafusos AA cabeça chata 3,9x32mm parafusados no 
cavalete da mesa. 
Estrutura – auto-portante composta por 2 cavaletes laterais, 1 cavalete de canto e 2 
calhas estruturais.  Cavaletes laterais formados por 2 colunas verticais em formato 
oblongo cortado, produzidas em chapa de aço (1,5mm de espessura mínimo), dis-
postas paralelamente uma da outra a uma distancia de 120mm com fechamento 
constituído por tampa interna e externa removíveis, produzidas em chapa de aço 
(0,75mm de espessura mínima), engatadas nas colunas através de ganchos metáli-
cos, formando um leito interno para passagem de cabos. Colunas verticais estampa-
das e soldadas a uma base inferior e à uma base superior (patas), ambas cortadas a 
laser (1,9mm de espessura mínima) sem ponteiras e com fechamento frontal e pos-
terior da mesma chapa formando uma estrutura de formato arredondado na parte 
frontal e posterior, possuindo cada pata inferior 2 niveladores de altura com rosca 
M8x40 produzidos com base em polipropileno. Cavalete de canto formado por colu-
na dobrada em forma de “L” produzida em chapa de aço (1,2mm de espessura) com 
fechamento constituído por tampa interna removível, produzida em chapa de aço 
(0,75mm de espessura mínima), engatada na coluna através de ganchos metálicos, 
formando um leito interno para passagem de cabos, possui na base inferior uma 
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chapa soldada que recebe 1 nivelador de altura com rosca M8x40 produzido com 
base em polipropileno. Calha estrutural horizontal para passagem da fiação dobrada 
em forma de “C” e produzida em chapa de aço (1,5mm de espessura mínima), fixada 
aos cavaletes laterais por 2 parafusos sextavados M10x16 através de 2 chapas solda-
das nas extremidades da mesma. Fixação – tampo é fixado na estrutura por 6 buchas 
metálicas M6x13 embutidas na face inferior do tampo e unido à uma chapa de aço 
de apoio de 3mm de espessura, fixada na base superior do cavalete por 2 parafusos 
M6x45 e 2 parafusos M6x35 e na calha por 2 parafusos . 
Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação com tratamento desen-
graxante a quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de cons-
tituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com 
polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C. 
Apresentar Parecer Técnico comprovando que o produto atende a NR-17, assinado 
por médico do trabalho ou profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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ESTACÃO DE TRABALHO PENINSULAR COM PAINEL FRONTAL MED. 1600x2000x740 
Mesa Península medindo no mínimo 1600x2000x 600x800x740mm com painel fron-
tal. 
Tampo único em “L” constituído por MDP de no mínimo 25mm de espessura com 
acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa 
pressão (BP) com cor a ser definida no momento da efetivação da compra. Faces 
laterais dos tampos recebem fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 
1mm e as faces frontal e posterior recebem fita de borda reta produzida em PVC 
com espessura de 3mm com raio de 3mm nas extremidades superior e inferior, am-
bas coladas pelo processo Hot Melt. Possui furo para passagem de fiação de 60mm 
de diâmetro com acabamento produzido em poliestireno. Painel frontal – em MDP 
de no mínimo 18mm com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de 
baixa pressão (BP) com cor a ser definida no momento da efetivação da compra Bor-
das com fitas de bordas em PVC com espessura de no mínimo 0,5mm, coladas pelo 
processo Hot Melt. Fixação feita através de encaixe com cantoneiras em chapa de 
aço, fixadas no painel e parafusos AA cabeça chata 3,9x32mm parafusados no cava-
lete da mesa. 
Estrutura – auto-portante composta por 2 cavaletes laterais, 1 cavalete de canto e 2 
calhas estruturais.  Cavaletes laterais formados por 2 colunas verticais em formato 
oblongo cortado, produzidas em chapa de aço (1,5mm de espessura mínimo), dis-
postas paralelamente uma da outra a uma distancia de 120mm com fechamento 
constituído por tampa interna e externa removíveis, produzidas em chapa de aço 
(0,75mm de espessura mínima), engatadas nas colunas através de ganchos metáli-
cos, formando um leito interno para passagem de cabos. Colunas verticais estampa-
das e soldadas a uma base inferior e à uma base superior (patas), ambas cortadas a 
laser (1,9mm de espessura mínima) sem ponteiras e com fechamento frontal e pos-
terior da mesma chapa formando uma estrutura de formato arredondado na parte 
frontal e posterior, possuindo cada pata inferior 2 niveladores de altura com rosca 
M8x40 produzidos com base em polipropileno. Cavalete de canto formado por colu-
na dobrada em forma de “L” produzida em chapa de aço (1,2mm de espessura) com 
fechamento constituído por tampa interna removível, produzida em chapa de aço 
(0,75mm de espessura mínima), engatada na coluna através de ganchos metálicos, 
formando um leito interno para passagem de cabos, possui na base inferior uma 
chapa soldada que recebe 1 nivelador de altura com rosca M8x40 produzido com 
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base em polipropileno. Calha estrutural horizontal para passagem da fiação dobrada 
em forma de “C” e produzida em chapa de aço (1,5mm de espessura mínima), fixada 
aos cavaletes laterais por 2 parafusos sextavados M10x16 através de 2 chapas solda-
das nas extremidades da mesma. Fixação – tampo é fixado na estrutura por 6 buchas 
metálicas M6x13 embutidas na face inferior do tampo e unido à uma chapa de aço 
de apoio de 3mm de espessura, fixada na base superior do cavalete por 2 parafusos 
M6x45 e 2 parafusos M6x35 e na calha por 2 parafusos . 
Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação com tratamento desen-
graxante a quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de cons-
tituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com 
polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C. 
Apresentar Parecer Técnico comprovando que o produto atende a NR-17, assinado 
por médico do trabalho ou profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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ESTACÃO DE TRABALHO ORGANICA TAMPO ÚNICO COM PAINEL FRONTAL E LATE-
RAL MED. 1600x1400x740 
Mesa Angular 1 lugar medindo no mínimo 1600x1400x600x700mm 
Tampo em formato angular constituído em MDP de no mínimo 25mm de espessura 
com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de 
baixa pressão (BP). Faces laterais dos tampos com fita de borda reta produzida em 
PVC com espessura de no mínimo 3mm e raio de no mínimo 3mm nas extremida-
des superior e inferior de acordo com as normas da ABNT, coladas pelo processo 
Hot Melt. Estrutura auto-portante composta por 3 cavaletes laterais e 2 travessas 
horizontais.  Cavaletes laterais formados por coluna vertical em forma de “C”, pro-
duzida em chapa de aço estampada (1,5mm de espessura), onde é encaixado perfil 
produzido em ABS com 3 canais distintos para passagem de fiação e fechamento 
constituído por tampa removível produzida em ABS encaixada no perfil; Tampo 
fixado na estrutura através da chapa em “L” do cavalete lateral e de 4 buchas me-
tálicas M6x13mm embutidas na face inferior do tampo por 4 parafusos para cada 
cavalete.  Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação com trata-
mento desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, 
a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática 
epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 
210°C. 
Fixado através de 2 chapas dobradas por 2 parafusos  no tampo e 2 parafusos  e 2 
parafusos MF7x11mm no painel. Calha eletrificável dobrada em forma de “C”, me-
dindo no mínimo 500x162x49mm (L x P x H), produzida em chapa de aço (1,2mm 
de espessura), encaixada na travessa estrutural da mesa através de suporte produ-
zido em ABS. Barra de tomadas produzida em chapa de aço pintado na cor preto, 
com 3 elétricas e 2 RJ. 
Apresentar Parecer Técnico comprovando que o produto atende a NR-17, assinado 
por médico do trabalho ou profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 

Unid. 22 
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Gaveteiro fixo com 02 Gavetas em plástico medindo 400x466x354mm 
CORPO - composto por lateral, fundo, base e travessas de fixação produzidos em 
MDP de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa 
pressão (BP). Faces laterais recebem fita de borda reta produzidas em PVC (1mm de 
espessura), coladas pelo sistema Hot Melt. 
Gavetas injetadas em ABS (2mm de espessura) na cor preto liso e dobradas em for-
ma de “U” com nervuras estruturais na face inferior. Dotadas de sistema de desliza-
mento fixado nas laterais do corpo através de corrediças produzidas em chapa de 
aço dobrada e roldanas produzidas em nylon com trava de segurança. Frente das 
gavetas produzidas em MDP de 18mm revestido em ambas as faces em laminado 
melamínico de baixa pressão (BP). Faces laterais recebem borda reta produzidas em 
PVC (1mm de espessura), coladas pelo processo hot melt. Gavetas dotadas de puxa-
dores tipo concha plástico produzido em ABS. 
União dos componentes do corpo dos gaveteiros feita por tambores “minifix” e para-
fusos “rapid”. Tampo fixado no corpo através de 4 pinos rastex e 4 cavilhas. Gavetei-
ro fixado nas mesas através das travessas por parafusos M8x25mm. 
Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, recebem tratamento 
desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de 
constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó 
com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C. 
Admitindo-se uma variação de até 5% para mais nas medidas apresentadas 
Apresentar Parecer Técnico comprovando que o produto atende a NR-17, assinado 
por médico do trabalho ou profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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GAVETEIRO FIXO COM 3 GAVETAS MED. 400X466X504 
Gaveteiro Fixo com 03 Gavetas em plástico - 400x466x504mm. 
CORPO composto por lateral, fundo, base e travessas de fixação produzidos em MDP 
de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão 
(BP). Faces laterais recebem fita de borda reta produzidas em PVC (1mm de espessu-
ra), coladas pelo sistema Hot Melt. 
Gavetas injetadas em ABS (2mm de espessura) na cor preto liso e dobradas em forma 
de “U” com nervuras estruturais na face inferior. Dotadas de sistema de deslizamento 
fixado nas laterais do corpo através de corrediças produzidas em chapa de aço do-
brada e roldanas produzidas em nylon com trava de segurança. Frente das gavetas 
produzidas em MDP de 18mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico 
de baixa pressão (BP). Faces laterais recebem borda reta produzidas em PVC (1mm de 
espessura), coladas pelo processo hot melt. Gavetas dotadas de puxadores tipo con-
cha plástico produzido em ABS. 
União dos componentes do corpo dos gaveteiros feita por tambores “minifix” e para-
fusos “rapid”. Tampo fixado no corpo através de 4 pinos rastex e 4 cavilhas. Gaveteiro 
fixado nas mesas através das travessas por parafusos M8x25mm. 
Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, recebem tratamento 
desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de 
constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com 
polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C. 
Admitindo-se uma variação de até 5% para mais nas medidas apresentadas 
Apresentar Parecer Técnico comprovando que o produto atende a NR-17, assinado 
por médico do trabalho ou profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
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- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS MED. 400X500X588 
Gaveteiro Volante com 03 gavetas em ABS medindo 400x500x588mm (C x P x H). 
Composto por lateral, fundo e base produzidos em MDP de 18mm revestidos em 
ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão. A base recebe 4 rodízios 
auto lubrificantes de duplo giro de 35mm fabricado em polipropileno copolímero na 
cor preta respeitando as normas da ABNT e base em aço (2,3mm de espessura). 
GAVETAS – injetadas em ABS na cor preto liso e dobradas em forma de “U” com 
nervuras estruturais na face inferior, dotadas de sistema de deslizamento fixado nas 
laterais do corpo através de corrediças produzidas em chapa de aço dobrada e rolda-
nas produzidas em nylon com trava de segurança. Frente das gavetas produzidas em 
MDP de 18mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pres-
são (BP). 
TAMPO – sobreposto ao corpo produzido em aglomerado de 18mm de espessura 
com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão 
(BP) 
ACABAMENTO – Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, rece-
bem tratamento desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antifer-
ruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletros-
tática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 
210°C. 
Apresentar Parecer Técnico comprovando que o produto atende a NR-17, assinado 
por médico do trabalho ou profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 

Unid. 125 
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GAVETEIRO MODULAR COM 4 GAVETAS MED. 400X600X740 
Gaveteiro Mesa com 04 gavetas em ABS medindo 400x600x740mm(C x P x H) 
CORPO composto por lateral, fundo e base produzidos em MDP de 18mm revestidos 
em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). A base recebe 4 
niveladores de altura produzidos com rosca e base em polipropileno com regulagem 
na parte interna do armário, facilitando o manuseio dos niveladores. 
GAVETAS – injetadas em ABS (2mm de espessura) na cor preto liso e dobradas em 
forma de “U” com nervuras estruturais na face inferior. Frente das gavetas produzi-
das em MDP de 18mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico de 
baixa pressão (BP) 
TAMPO – sobreposto ao corpo produzido em MDP de 25mm de espessura com as 
faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP). 
ACABAMENTO - Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, rece-
bem tratamento desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antifer-
ruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletros-
tática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 
210°C. 
Admitindo-se uma variação de até 5% para mais nas medidas apresentadas 
Apresentar Parecer Técnico comprovando que o produto atende a NR-17, assinado 
por médico do trabalho ou profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
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- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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SUPORTE PARA CPU 
Suporte volante composto por base e fundo. A base é constituída por 2 tubos de aço 
20x40mm unidos por chapa de aço (1,2mm de espessura) soldada aos tubos, os quais 
possuem acabamentos frontais produzidos em polipropileno injetado e recebem 4 
rodízios de duplo giro produzidos em nylon fixados através de chapa de aço. Fundo 
produzido em chapa de aço perfurada (1,2mm de espessura) dobrada em forma de 
“C” soldado nas extremidades dos 2 tubos da base. 
ACABAMENTO - Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, rece-
bem tratamento desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antifer-
ruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletros-
tática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 
210°C. 
Dimensões: 
230 x 540 x 560mm (C x P x H) 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- Admite-se uma variação de 5% (cinco por cento) nas dimensões apresentadas. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 

Unid. 46 
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DESCANSO PÉS 
Material estrutura aço, material bandeja emborrachada, tipo ajustável, ajuste altura 
6,80 a 10 cm, largura 30 cm, comprimento 42 cm. 

Unid. 231 
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CREDENZA CONTENDO 3 ARMARIO MED. 2400X490X740 
CORPO – composto por lateral, fundo e base, produzidos em aglomerado de 18mm, 
com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão 
(BP). As faces laterais recebem borda reta produzidas em PVC de (1mm de espessura) 
com 1mm de espessura no mínimo, coladas pelo processo Hot Melt. A base recebe 4 
niveladores de altura compostos por uma rosca M10 e com base em polipropileno. A 
regulagem dos niveladores é feita internamente na base do armário. As laterais pos-
suem furação a cada 25mm para fixação de prateleiras. 
PORTAS – produzidas em aglomerado de 18mm de espessura, com as faces superior 
e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As faces laterais 
recebem fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura) coladas pelo pro-
cesso Hot Melt. Possui dobradiças metálicas tipo zamak (liga metálica) de eixo exter-
no que permitem abertura das portas de até 270º, fechadura embutida tipo varão de 
giro 180º com travamento simultâneo superior (no tampo) e inferior (na base) e 
puxadores tipo alça (forma côncava) produzidos em zamak (liga metálica). 
TAMPO – sobreposto ao corpo produzido em aglomerado de 25mm com as faces 
superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão. As faces 
laterais do tampo recebem fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura) 
e as faces frontais e posterior recebem fita de borda reta produzida em PVC (3mm de 
espessura, com raios de 3mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as 
normas da ABNT de ergonomia), sendo as bordas retas coladas pelo processo Hot 
Melt. 
FIXAÇÃO – A união dos componentes do corpo dos armários é feita por tambores 
“minifix” e parafusos “rapid”. O tampo é fixado no corpo através de 4 pinos rastex e 4 
cavilhas 
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ACABAMENTO - Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, recebem 
tratamento desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antiferrugi-
noso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostáti-
ca epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 
210°C. 
Acessórios: 
Prateleiras produzidas em aglomerado de 18mm revestidas em ambas as faces em 
laminado melamínico de baixa pressão (BP), coladas pelo processo Hot melt. A prate-
leira é fixada na lateral do armário através de peças produzidas em zamak (liga metá-
lica). 
Apresentar Parecer Técnico comprovando que o produto atende a NR-17, assinado 
por médico do trabalho ou profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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CREDENZA CONTENDO 2 ARMARIO MED. 1600X490X1100 
CORPO – composto por laterais, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm 
de espessura, com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de 
baixa pressão (BP). As faces laterais dos componentes do corpo recebem fita de bor-
da reta produzida em PVC (1mm de espessura), coladas pelo processo Hot Melt. 
As faces laterais dos componentes do corpo recebem fita de borda reta produzida em 
PVC (1mm de espessura) coladas pelo processo Hot Melt. A base recebe 4 nivelado-
res de altura com rosca M10 e com base em polipropileno. A regulagem dos nivela-
dores é feita internamente na base do armário, facilitando o manuseio. As laterais 
possuem furação a cada 25mm para fixação de prateleiras. 
PORTAS – produzidas em aglomerado de 18mm de espessura, com as faces superior 
e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As faces laterais 
recebem fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura) coladas pelo pro-
cesso Hot Melt. Possui dobradiças metálicas tipo zamak (liga metálica) de eixo exter-
no que permitem abertura das portas de até 270°, fechadura embutida tipo varão de 
giro 180° com travamento simultâneo superior (no tampo) e inferior (na base) e 
puxadores tipo alça (forma côncava) produzidos em zamak (liga metálica). 
TAMPO – sobreposto ao corpo produzido em aglomerado de 25mm com as faces 
superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As 
faces laterais do tampo recebem fita de borda reta produzida em PVC (1mm de es-
pessura) e as faces frontais e posterior recebem fita de borda reta produzida em PVC 
(3mm de espessura, com raios de 3mm nas extremidades superior e inferior de acor-
do com as normas da ABNT de ergonomia), coladas pelo processo Hot Melt. 
FIXAÇÃO – A união dos componentes do corpo dos armários é feita por tambores 
“minifix” e parafusos “rapid”. O tampo é fixado no corpo através de 4 pinos rastex e 4 
cavilhas 
ACABAMENTO - Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, rece-
bem tratamento desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antifer-
ruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletros-
tática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 
210°C. 
PRATELEIRAS em aglomerado de 18mm ou 25mm revestidas em ambas as faces em 
laminado melamínico de baixa pressão, com fitas de borda reta produzidas em PVC 
de (1mm de espessura), coladas pelo processo Hot melt. A prateleira é fixada na 
lateral do armário através de peças produzidas em zamak (liga metálica). 
Apresentar Parecer Técnico comprovando que o produto atende a NR-17, assinado 
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por médico do trabalho ou profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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ARMARIO BAIXO COM PORTAS DE ABRIR MED. 800X490X740 
Armário Baixo Fechado 800x490x740mm (C x P x H). CORPO – composto por late-
rais, fundo e base produzidos em MDP de 18mm de espessura, com as faces superior 
e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Faces laterais 
dos componentes do corpo recebem fita de borda reta produzida em PVC (1 mm de 
espessura), colada pelo processo Hot Melt. Base com 4 niveladores de altura com 
rosca M10 e com base em polipropileno. Regulagem dos niveladores feita interna-
mente na base do armário, facilitando o manuseio. PORTAS – produzidas em MDP de 
18mm de espessura, com as faces superior e inferior revestidas em laminado mela-
mínico de baixa pressão (BP). Faces laterais recebem fita de borda reta produzida em 
PVC (1mm de espessura), colada pelo processo Hot Melt. Possui dobradiças em aço 
de eixo interior que permitem abertura das portas de até 90º, fechadura com trava-
mento superior (no tampo) e puxadores concha plástico injetados em ABS. 
TAMPO – produzido em MDP de 25mm com as faces superior e inferior revestidas 
em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Faces laterais recebem fita de borda 
reta produzida em PVC (1mm de espessura), coladas pelo processo Hot Melt. 
FIXAÇÃO – união dos componentes do corpo dos armários feita por tambores “mini-
fix” e parafusos “rapid”. Tampo fixado no corpo através de 4 pinos rastex e 4 cavi-
lhas. 
ACABAMENTO - Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, rece-
bem tratamento desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antifer-
ruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletros-
tática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 
210°C. 1 Prateleira produzida em MDP de 18mm revestida nas faces superior e infe-
rior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), bordas laterais recebem fitas de 
borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura), coladas pelo processo Hot melt. 
Prateleira é fixada na lateral do armário através de peças produzidas em zamak (liga 
metálica). 
Admitindo-se uma variação de até 5% para mais nas medidas apresentadas 
Apresentar Parecer Técnico comprovando que o produto atende a NR-17, assinado 
por médico do trabalho ou profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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ARMARIO EXTRA ALTO COM PORTAS DE ABRIR MED. 800X490X2140 
Armário único extra alto Fechado com 02 portas medindo 800x490x2140mm. Cor-
po composto por laterais, fundo e base produzidos em MDP de 18mm de espessura, 
com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão 
(BP). Faces laterais dos componentes do corpo recebem fita de borda reta produzida 
em PVC (1 mm de espessura), colada pelo processo Hot Melt. Base com 4 nivelado-
res de altura com rosca M10 e com base em polipropileno. 
Portas produzidas em MDP de 18mm de espessura, com as faces superior e inferior 
revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Faces laterais recebem fita 
de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura), colada pelo processo Hot Melt. 
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Possui dobradiças em aço de eixo interior que permitem abertura das portas de até 
270°, fechadura com travamento superior (no tampo) e puxadores concha plástico 
injetados em ABS. 
Tampo superior individual produzido em MDP de 25mm com as faces superior e infe-
rior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Faces laterais recebem 
fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura), coladas pelo processo Hot 
Melt. 
União dos componentes do corpo dos armários feita por tambores “minifix” e parafu-
sos “rapid”. Tampos fixados no corpo através de 4 pinos rastex e 4 cavilhas. 
Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, recebem tratamento 
desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de 
constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com 
polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C. 
Apresentar Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando que o 
produto está devidamente enquadrado dentro da NBR 13961 e Parecer Técnico com-
provando que o produto atende a NR-17, assinado por médico do trabalho ou profis-
sional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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ARMARIO ALTO SEMI-ABERTO COM 02 PORTAS 01 PRAT. FIXA 02 REGULAVEIS 
MED. 800X490X1610 
Armário único alto ½ porta 800x490x1610mm. Corpo composto por laterais, fundo e 
base produzidos em MDP de 18mm de espessura, com as faces superior e inferior 
revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Faces laterais dos compo-
nentes do corpo recebem fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura) 
coladas pelo processo Hot Melt. Faces laterais dos componentes do corpo com fita de 
borda reta produzida em PVC (1mm de espessura), coladas pelo processo Hot Melt. 
Base com 4 niveladores de altura com rosca M10 e com base em polipropileno. Regu-
lagem dos niveladores feita internamente na base do armário, facilitando o manusei-
o. Laterais possuem furação a cada 25mm para fixação de prateleiras. Portas produzi-
das em MDP de 18mm de espessura, com as faces superior e inferior revestidas em 
laminado melamínico de baixa pressão (BP). Faces laterais com fita de borda reta 
produzida em PVC (1mm de espessura), coladas pelo processo Hot Melt. Com dobra-
diças metálicas tipo zamak (liga metálica) de eixo externo que permitem abertura das 
portas de até 270°, fechadura embutida tipo varão de giro 180° com travamento si-
multâneo superior (no tampo) e inferior (na base) e puxadores tipo alça (forma côn-
cava) produzidos em zamak (liga metálica). Tampo superior individual sobreposto ao 
corpo produzido em MDP de 25mm com as faces superior e inferior revestidas em 
laminado melamínico de baixa pressão (BP). Faces laterais dos tampos com fita de 
borda reta produzida em PVC (1mm de espessura) e faces frontais e posterior com 
fita de borda reta produzida em PVC (3mm de espessura, com raios de 3mm nas ex-
tremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT de ergonomia), 
coladas pelo processo Hot Melt. 
União dos componentes do corpo dos armários feita por tambores “minifix” e parafu-
sos “rapid”. Tampo fixado no corpo através de 4 pinos rastex e 4 cavilhas. 
Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, recebem tratamento 
desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de 
constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com 
polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C. 
Apresentar Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando que o 
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produto está devidamente enquadrado dentro da NBR 13961 e Parecer Técnico com-
provando que o produto atende a NR-17, assinado por médico do trabalho ou profis-
sional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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ARMÁRIO ALTO TIPO ESCANINHO COM PORTAS P/ 8 VÃOS (800X490X1600) 
Dimensões Aproximadas: 
Largura: 800 mm 
Profundidade: 490 mm 
Altura: 1600 mm 
Medindo 800mm de largura por 500mm de profundidade por 1630mm de altura. 
Composto por sobretampo; base; duas laterais; fundo; duas portas com giro de 270 
graus, com três dobradiças cada; parte interna com 06 compartimentos méd. aprox. 
(400x400x500) mm; rodapé. 
TAMPO SUPERIOR 
Retangular sobreposto as laterais e o fundo, em aglomerado de madeira com 18mm 
e revestido em laminado plástico de baixa pressão texturizado com 0,3mm de espes-
sura na parte superior e inferior em laminado melamínico de baixa pressão texturiza-
do com 0,3mm de espessura, com acabamento nas extremidades na parte longitudi-
nal com bordas retas em fita de poliestireno de 3mm de espessura com parte superi-
or da fita arredondada com raio de 3mm de acordo com as normas da ABNT de ergo-
nomia a NBR 13965 TAB1/ 13966 TAB-6 e na transversal em fita de poliestireno de no 
mínimo 1,0mm de espessura. Tanto as bordas laterais, posterior e frontal recebem 
perfeito acabamento respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico. O 
tampo deve conter em sua parte inferior porcas metálicas para receber os parafusos 
para fixação do mesmo à estrutura. 
ACABAMENTO E FIXAÇÃO AO TAMPO. 
A estrutura metálica deverá receber tratamento antiferruginoso (desengraxante, 
decapagem e fosfatização) e acabamento em pintura epóxi - pó aplicada pelo proces-
so de disposição eletrostática com polimerização em estufa a 180°C na cor preta. 
A fixação dos dois elementos se fará através de parafusos auto atarrachantes próprio 
para madeira aglomerada RM zincado. 
06 – Portas com fechadura e chaves 
De abrir, em madeira aglomerada com 18mm de espessura; 
Revestimento em ambas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturi-
zado, na cor a escolher, com acabamento em todas as extremidades em fita de poli-
estireno com no mínimo 1,0 mm de espessura na mesma cor do laminado; 
Dobradiças metálicas do tipo zamak niquelada proporcionando abertura mínima das 
portas de 90°. Puxadores plástico ABS, fechadura de embutir com espelho reduzido, 
rotação 90° dupla, extração da chave, sistema de travamento vertical simultâneo 
através de cilindro de 4 pinos com segredo de comando único, permitindo fechamen-
to/abertura simultânea das gavetas. 
LATERAIS 
Em madeira aglomerada com 18mm de espessura no mínimo; revestimento em am-
bas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado, na cor a escolher, 
com acabamento em todas as extremidades em fita de poliestireno com no mínimo 
0,5 mm de espessura na mesma cor do laminado. 
FUNDO 
Em madeira aglomerada com 18mm de espessura no mínimo; revestimento em am-
bas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado, na cor a escolher, 

Unid. 35 



Fl. nº ___________ 

Proc. nº 23060.002160/2013-15 

Rubrica  _______________ 
Pregão Eletrônico nº 14/2014 - IFS 

 

 

Instituto Federal de Sergipe - REITORIA - Av. Jorge Amado, 1551 - Loteamento Garcia - Bairro Jardins – 
www.ifs.edu.br - CNPJ: 10.728.444/0001-00 - Fone: (79) 3711-3100 / Fone: (79) 3711-3202 / 3183 – Aracaju/SE. 

com acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de poliestireno 
com no mínimo 0,5 mm de espessura na mesma cor do laminado. 
PRATELEIRA 
Em madeira aglomerada com 18mm de espessura no mínimo; revestimento, em 
ambas as faces; com laminado melamínico baixa pressão texturizado com 0,5mm de 
espessura, na cor imbuia. 
Bordas longitudinais e transversais com bordas retas revestidas em fita poliestireno 
de no mínimo 0,5 mm de espessura (em toda extremidade); regulável internamente 
de 25 a 25mm, aproximadamente, em várias posições, fixada através de 4 pinos do 
tipo zamak niquelado, encaixados nas laterais e parte inferior da prateleiras ofere-
cendo perfeito travamento. 
BASE 
Em madeira aglomerada com 18mm de espessura no mínimo; revestimento em am-
bas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado, na cor a escolher, 
com acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de poliestireno 
com no mínimo 0,5 mm de espessura; com sapatas reguladoras de nível encaixada e 
fixada na base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte 
interna como externa do armário. A sapata deve ser em polipropileno ou poliestireno 
com no mínimo 30mm na parte de contato com piso. 
MONTAGEM 
As laterais, fundo, tampo e base são ligados entre si pelo sistema lack fix e cavilhas 
propiciando ajuste e firmeza. 
Apresentar Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando que o 
produto está devidamente enquadrado dentro da NBR 13961 e Parecer Técnico 
comprovando que o produto atende a NR-17, assinado por médico do trabalho ou 
profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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ARMÁRIO ALTO TIPO ESCANINHO COM PORTA P/ 10 VÃOS (800X490X2100) 
Dimensões Aproximadas: 
Largura: 800 mm 
Profundidade: 490 mm 
Altura: 2100 mm 
Medindo 800mm de largura por 500mm de profundidade por 1630mm de altura. 
Composto por sobretampo; base; duas laterais; fundo; duas portas com giro de 270 
graus, com três dobradiças cada; parte interna com 06 compartimentos méd. aprox. 
(400x400x500) mm; rodapé. 
TAMPO SUPERIOR 
Retangular sobreposto as laterais e o fundo, em aglomerado de madeira com 18mm 
e revestido em laminado plástico de baixa pressão texturizado com 0,3mm de espes-
sura na parte superior e inferior em laminado melamínico de baixa pressão texturiza-
do com 0,3mm de espessura, com acabamento nas extremidades na parte longitudi-
nal com bordas retas em fita de poliestireno de 3mm de espessura com parte superi-
or da fita arredondada com raio de 3mm de acordo com as normas da ABNT de ergo-
nomia a NBR 13965 TAB1/ 13966 TAB-6 e na transversal em fita de poliestireno de no 
mínimo 1,0mm de espessura. Tanto as bordas laterais, posterior e frontal recebem 
perfeito acabamento respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico. O 
tampo deve conter em sua parte inferior porcas metálicas para receber os parafusos 
para fixação do mesmo à estrutura. 
ACABAMENTO E FIXAÇÃO AO TAMPO 
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A estrutura metálica deverá receber tratamento antiferruginoso (desengraxante, 
decapagem e fosfatização) e acabamento em pintura epóxi - pó aplicada pelo proces-
so de disposição eletrostática com polimerização em estufa a 180°C na cor preta. 
A fixação dos dois elementos se fará através de parafusos auto atarrachantes próprio 
para madeira aglomerada RM  zincado. 
06 – Portas com fechadura e chaves 
De abrir, em madeira aglomerada com 18mm de espessura; 
Revestimento em ambas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturi-
zado, na cor a escolher, com acabamento em todas as extremidades em fita de poli-
estireno com no mínimo 1,0 mm de espessura na mesma cor do laminado; 
Dobradiças metálicas do tipo zamak niquelada proporcionando abertura mínima das 
portas de 90°.  Puxadores plástico ABS, fechadura de embutir com espelho reduzido, 
rotação 90° dupla, extração da chave, sistema de travamento vertical simultâneo 
através de cilindro de 4 pinos com segredo de comando único, permitindo fechamen-
to/abertura simultânea das gavetas. 
LATERAIS 
Em madeira aglomerada com 18mm de espessura no mínimo; revestimento em am-
bas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado, na cor a escolher, 
com acabamento em todas as extremidades em fita de poliestireno com no mínimo 
0,5 mm de espessura na mesma cor do laminado. 
FUNDO 
Em madeira aglomerada com 18mm de espessura no mínimo; revestimento em am-
bas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado, na cor a escolher, 
com acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de poliestireno 
com no mínimo 0,5 mm de espessura na mesma cor do laminado. 
PRATELEIRA: 
Em madeira aglomerada com 18mm de espessura no mínimo; revestimento, em 
ambas as faces; com laminado melamínico baixa pressão texturizado com 0,5mm de 
espessura, na cor imbuia. 
Bordas longitudinais e transversais com bordas retas revestidas em fita poliestireno 
de no mínimo 0,5 mm de espessura (em toda extremidade); regulável internamente 
de 25 a 25mm, aproximadamente, em várias posições, fixada através de 4 pinos do 
tipo zamak niquelado, encaixados nas laterais e parte inferior da prateleiras ofere-
cendo perfeito travamento. 
BASE 
Em madeira aglomerada com 18mm de espessura no mínimo; revestimento em am-
bas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado, na cor a escolher, 
com acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de poliestireno 
com no mínimo 0,5 mm de espessura; com sapatas reguladoras de nível encaixada e 
fixada na base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte 
interna como externa do armário. A sapata deve ser em polipropileno ou poliestireno 
com no mínimo 30mm na parte de contato com piso. 
MONTAGEM 
As laterais, fundo, tampo e base são ligados entre si pelo sistema lack fix e cavilhas 
propiciando ajuste e firmeza. 
Apresentar Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando que o 
produto está devidamente enquadrado dentro da NBR 13961 e Parecer Técnico 
comprovando que o produto atende a NR-17, assinado por médico do trabalho ou 
profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
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rior”. 
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ARMÁRIO ALTO TIPO ESCANINHO SEM PORTAS P/ 10 VÃOS (800X490X1600) 
Dimensões Aproximadas: 
Largura:  800 mm 
Profundidade: 490 mm 
Altura: 160 mm 
Medindo 800mm de largura por 500mm de profundidade por 1630mm de altura. 
Composto por sobretampo; base; duas laterais; fundo; duas portas com giro de 270 
graus, com três dobradiças cada; parte interna com 06 compartimentos méd. aprox. 
(400x400x500) mm; rodapé. 
TAMPO SUPERIOR 
Retangular sobreposto as laterais e o fundo, em aglomerado de madeira com 18mm 
e revestido em laminado plástico de baixa pressão texturizado com 0,3mm de espes-
sura na parte superior e inferior em laminado melamínico de baixa pressão texturiza-
do com 0,3mm de espessura, com acabamento nas extremidades na parte longitudi-
nal com bordas retas em fita de poliestireno de 3mm de espessura com parte superi-
or da fita arredondada com raio de 3mm de acordo com as normas da ABNT de ergo-
nomia a NBR 13965 TAB1/ 13966 TAB-6 e na transversal em fita de poliestireno de no 
mínimo 1,0mm de espessura. Tanto as bordas laterais, posterior e frontal recebem 
perfeito acabamento respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico. O 
tampo deve conter em sua parte inferior porcas metálicas para receber os parafusos 
para fixação do mesmo à estrutura. 
ACABAMENTO E FIXAÇÃO AO TAMPO 
A estrutura metálica deverá receber tratamento antiferruginoso (desengraxante, 
decapagem e fosfatização) e acabamento em pintura epóxi - pó aplicada pelo proces-
so de disposição eletrostática com polimerização em estufa a 180°C na cor preta. 
A fixação dos dois elementos se fará através de parafusos auto atarrachantes próprio 
para madeira aglomerada RM  zincado. 
06 – Portas com fechadura e chaves de abrir, em madeira aglomerada com 18mm de 
espessura; 
Revestimento em ambas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturi-
zado, na cor a escolher, com acabamento em todas as extremidades em fita de poli-
estireno com no mínimo 1,0 mm de espessura na mesma cor do laminado; 
Dobradiças metálicas do tipo zamak niquelada proporcionando abertura mínima das 
portas de 90°.  Puxadores plástico ABS, fechadura de embutir com espelho reduzido, 
rotação 90° dupla, extração da chave, sistema de travamento vertical simultâneo 
através de cilindro de 4 pinos com segredo de comando único, permitindo fechamen-
to/abertura simultânea das gavetas. 
LATERAIS 
Em madeira aglomerada com 18mm de espessura no mínimo; revestimento em am-
bas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado, na cor a escolher, 
com acabamento em todas as extremidades em fita de poliestireno com no mínimo 
0,5 mm de espessura na mesma cor do laminado. 
FUNDO 
Em madeira aglomerada com 18mm de espessura no mínimo; revestimento em am-
bas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado, na cor a escolher, 
com acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de poliestireno 
com no mínimo 0,5 mm de espessura na mesma cor do laminado. 
PRATELEIRA: 
Em madeira aglomerada com 18mm de espessura no mínimo; revestimento, em 
ambas as faces; com laminado melamínico baixa pressão texturizado com 0,5mm de 
espessura, na cor imbuia. 
Bordas longitudinais e transversais com bordas retas revestidas em fita poliestireno 
de no mínimo 0,5 mm de espessura (em toda extremidade); regulável internamente 
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de 25 a 25mm, aproximadamente, em várias posições, fixada através de 4 pinos do 
tipo zamak niquelado, encaixados nas laterais e parte inferior da prateleiras ofere-
cendo perfeito travamento. 
BASE 
Em madeira aglomerada com 18mm de espessura no mínimo; revestimento em am-
bas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado, na cor a escolher, 
com acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de poliestireno 
com no mínimo 0,5 mm de espessura; com sapatas reguladoras de nível encaixada e 
fixada na base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte 
interna como externa do armário. A sapata deve ser em polipropileno ou poliestireno 
com no mínimo 30mm na parte de contato com piso. 
MONTAGEM 
As laterais, fundo, tampo e base são ligados entre si pelo sistema lack fix e cavilhas 
propiciando ajuste e firmeza. 
Apresentar Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando que o 
produto está devidamente enquadrado dentro da NBR 13961 e Parecer Técnico 
comprovando que o produto atende a NR-17, assinado por médico do trabalho ou 
profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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ARMÁRIO ALTO TIPO ESCANINHO SEM PORTAS P/ 12 VÃOS (800X490X2100) 
Dimensões Aproximadas: 
Largura:  800 mm 
Profundidade: 490 mm 
Altura: 2100 mm 
Medindo 800mm de largura por 500mm de profundidade por 1630mm de altura. 
Composto por sobretampo; base; duas laterais; fundo; duas portas com giro de 270 
graus, com três dobradiças cada; parte interna com 06 compartimentos méd. aprox. 
(400x400x500) mm; rodapé. 
TAMPO SUPERIOR 
Retangular sobreposto as laterais e o fundo, em aglomerado de madeira com 18mm 
e revestido em laminado plástico de baixa pressão texturizado com 0,3mm de espes-
sura na parte superior e inferior em laminado melamínico de baixa pressão texturiza-
do com 0,3mm de espessura, com acabamento nas extremidades na parte longitudi-
nal com bordas retas em fita de poliestireno de 3mm de espessura com parte superi-
or da fita arredondada com raio de 3mm de acordo com as normas da ABNT de ergo-
nomia a NBR 13965 TAB1/ 13966 TAB-6 e na transversal em fita de poliestireno de no 
mínimo 1,0mm de espessura. Tanto as bordas laterais, posterior e frontal recebem 
perfeito acabamento respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico. O 
tampo deve conter em sua parte inferior porcas metálicas para receber os parafusos 
para fixação do mesmo à estrutura. 
ACABAMENTO E FIXAÇÃO AO TAMPO 
A estrutura metálica deverá receber tratamento antiferruginoso (desengraxante, 
decapagem e fosfatização) e acabamento em pintura epóxi - pó aplicada pelo proces-
so de disposição eletrostática com polimerização em estufa a 180°C na cor preta. 
A fixação dos dois elementos se fará através de parafusos auto atarrachantes próprio 
para madeira aglomerada RM  zincado. 
06 – Portas com fechadura e chaves 
De abrir, em madeira aglomerada com 18mm de espessura; 
Revestimento em ambas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturi-
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zado, na cor a escolher, com acabamento em todas as extremidades em fita de poli-
estireno com no mínimo 1,0 mm de espessura na mesma cor do laminado; 
Dobradiças metálicas do tipo zamak niquelada proporcionando abertura mínima das 
portas de 90º.  Puxadores plástico ABS, fechadura de embutir com espelho reduzido, 
rotação 90º dupla, extração da chave, sistema de travamento vertical simultâneo 
através de cilindro de 4 pinos com segredo de comando único, permitindo fechamen-
to/abertura simultânea das gavetas. 
LATERAIS 
Em madeira aglomerada com 18mm de espessura no mínimo; revestimento em am-
bas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado, na cor a escolher, 
com acabamento em todas as extremidades em fita de poliestireno com no mínimo 
0,5 mm de espessura na mesma cor do laminado. 
FUNDO 
Em madeira aglomerada com 18mm de espessura no mínimo; revestimento em am-
bas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado, na cor a escolher, 
com acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de poliestireno 
com no mínimo 0,5 mm de espessura na mesma cor do laminado. 
PRATELEIRA: 
Em madeira aglomerada com 18mm de espessura no mínimo; revestimento, em 
ambas as faces; com laminado melamínico baixa pressão texturizado com 0,5mm de 
espessura, na cor imbuia. 
Bordas longitudinais e transversais com bordas retas revestidas em fita poliestireno 
de no mínimo 0,5 mm de espessura (em toda extremidade); regulável internamente 
de 25 a 25mm, aproximadamente, em várias posições, fixada através de 4 pinos do 
tipo zamak niquelado, encaixados nas laterais e parte inferior da prateleiras ofere-
cendo perfeito travamento. 
BASE 
Em madeira aglomerada com 18mm de espessura no mínimo; 
revestimento em ambas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturiza-
do, na cor a escolher, com acabamento em todas as extremidades com bordas retas 
em fita de poliestireno com no mínimo 0,5 mm de espessura; com sapatas regulado-
ras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso permitindo a regulagem 
da mesma tanto na parte interna como externa do armário. A sapata deve ser em 
polipropileno ou poliestireno com no mínimo 30mm na parte de contato com piso. 
MONTAGEM 
As laterais, fundo, tampo e base são ligados entre si pelo sistema lack fix e cavilhas 
propiciando ajuste e firmeza. 
Apresentar Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando que o 
produto está devidamente enquadrado dentro da NBR 13961 e Parecer Técnico 
comprovando que o produto atende a NR-17, assinado por médico do trabalho ou 
profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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ARMARIO ALTO SEMI-ABERTO COM 02 PORTAS 01 PRAT. FIXA 02 SUPORTES PARA 
PASTA SUSPENSA MED. 800X490X1610 
Armário único alto ½ porta 800x490x1610mm. Corpo composto por laterais, fundo e 
base produzidos em MDP de 18mm de espessura, com as faces superior e inferior 
revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Faces laterais dos compo-
nentes do corpo recebem fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura) 
coladas pelo processo Hot Melt. Sub-tampo produzido em MDP de 25mm de espessu-
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ra, com as faces superior e inferior revestidas no mesmo acabamento do corpo. Faces 
laterais dos componentes do corpo com fita de borda reta produzida em PVC (1mm 
de espessura), coladas pelo processo Hot Melt. Base com 4 niveladores de altura com 
rosca M10 e com base em polipropileno. Regulagem dos niveladores feita interna-
mente na base do armário, facilitando o manuseio. Laterais possuem furação a cada 
25mm para fixação de prateleiras. Portas produzidas em MDP de 18mm de espessura, 
com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão 
(BP). Faces laterais com fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura), 
coladas pelo processo Hot Melt. Com dobradiças metálicas tipo zamak (liga metálica) 
de eixo externo que permitem abertura das portas de até 270º, fechadura embutida 
tipo varão de giro 180º com travamento simultâneo superior (no tampo) e inferior (na 
base) e puxadores tipo alça (forma côncava) produzidos em zamak (liga metálica). 
Tampo superior individual sobreposto ao corpo produzido em MDP de 25mm com as 
faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP). 
Faces laterais dos tampos com fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espes-
sura) e faces frontais e posterior com fita de borda reta produzida em PVC (3mm de 
espessura, com raios de 3mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as 
normas da ABNT de ergonomia), coladas pelo processo Hot Melt. 
União dos componentes do corpo dos armários feita por tambores “minifix” e parafu-
sos “rapid”. Tampo fixado no corpo através de 4 pinos rastex e 4 cavilhas. 
Prateleiras produzidas em aglomerado de 18mm revestidas em ambas as faces em 
laminado melamínico de baixa pressão (BP), com fitas de borda reta produzidas em 
PVC (1mm de espessura), coladas pelo processo Hot melt. A prateleira é fixada na 
lateral do armário através de peças produzidas em zamak (liga metálica). 
Suporte de pasta suspensa produzido em chapa de aço de (1,5mm de espessura) 
dobrada e soldado formando uma quadro, no qual são encaixadas 2 corrediças teles-
cópicas fixadas nas laterais do armário por 4 parafusos auto-atarrachantes. 
Travessa para suporte para pasta suspensa produzida em chapa de aço dobrada 
(1,5mm de espessura) encaixada lateralmente no suporte para pasta suspensa, resul-
tando em 1 fileira de pastas paralelas a porta e 1 fileira de pastas perpendiculares a 
porta. 
Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, recebem tratamento 
desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de 
constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com 
polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C. 
Apresentar Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando que o 
produto está devidamente enquadrado dentro da NBR 13961 e Parecer Técnico com-
provando que o produto atende a NR-17, assinado por médico do trabalho ou profis-
sional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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ARMARIO ALTO COM PORTAS 1 PRATELEIRA FIXA 4 SUPORTE DE PASTA SUSPENSA 
MED. 800X490X1610 
Armário Fechado com 02 portas medindo 800x490x1610mm. Corpo composto por 
laterais, fundo e base produzidos em MDP de 18mm de espessura, com as faces supe-
rior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Faces late-
rais dos componentes do corpo recebem fita de borda reta produzida em PVC (1 mm 
de espessura), colada pelo processo Hot Melt. Base com 4 niveladores de altura com 
rosca M10 e com base em polipropileno. 
Portas produzidas em MDP de 18mm de espessura, com as faces superior e inferior 
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revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Faces laterais recebem fita 
de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura), colada pelo processo Hot Melt. 
Possui dobradiças em aço de eixo interior que permitem abertura das portas de até 
270º, fechadura com travamento superior (no tampo) e puxadores concha plástico 
injetados em ABS. 
Tampo superior individual produzido em MDP de 25mm com as faces superior e infe-
rior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Faces laterais recebem 
fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura), coladas pelo processo Hot 
Melt. 
União dos componentes do corpo dos armários feita por tambores “minifix” e parafu-
sos “rapid”. Tampos fixados no corpo através de 4 pinos rastex e 4 cavilhas. 
Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, recebem tratamento 
desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de 
constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com 
polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C. 
Prateleiras produzidas em aglomerado de 18mm revestidas em ambas as faces em 
laminado melamínico de baixa pressão (BP), com fitas de borda reta produzidas em 
PVC (1mm de espessura), coladas pelo processo Hot melt. A prateleira é fixada na 
lateral do armário através de peças produzidas em zamak (liga metálica). 
Suporte de pasta suspensa produzido em chapa de aço de (1,5mm de espessura) 
dobrada e soldado formando uma quadro, no qual são encaixadas 2 corrediças teles-
cópicas fixadas nas laterais do armário por 4 parafusos auto-atarrachantes. 
Travessa para suporte para pasta suspensa produzida em chapa de aço dobrada 
(1,5mm de espessura) encaixada lateralmente no suporte para pasta suspensa, resul-
tando em 1 fileira de pastas paralelas a porta e 1 fileira de pastas perpendiculares a 
porta. 
Apresentar Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando que o 
produto está devidamente enquadrado dentro da NBR 13961 e Parecer Técnico com-
provando que o produto atende a NR-17, assinado por médico do trabalho ou profis-
sional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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ARMARIO ALTO COM PORTAS 01 PRAT. FIXA 02 REGULÁVEIS, 04 SUPORTES DE 
PASTA SUSPENSA MED. 800X490X2140. 
Corpo composto por laterais, fundo e base produzidos em MDP de 18mm de espessu-
ra, com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pres-
são (BP). Faces laterais dos componentes do corpo recebem fita de borda reta produ-
zida em PVC (1 mm de espessura), colada pelo processo Hot Melt. Base com 6 nivela-
dores de altura com rosca M10 e com base em polipropileno. 
Portas produzidas em MDP de 18mm de espessura, com as faces superior e inferior 
revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Faces laterais recebem fita 
de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura), colada pelo processo Hot Melt. 
Possui dobradiças em aço de eixo interior que permitem abertura das portas de até 
270º, fechadura com travamento superior (no tampo) e puxadores concha plástico 
injetados em ABS. 
Tampos produzido em MDP de 25mm com as faces superior e inferior revestidas em 
laminado melamínico de baixa pressão (BP). Faces laterais recebem fita de borda reta 
produzida em PVC (1mm de espessura), coladas pelo processo Hot Melt. 
União dos componentes do corpo dos armários feita por tambores “minifix” e parafu-
sos “rapid”. Tampos fixados no corpo através de 4 pinos rastex e 4 cavilhas. 
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Prateleiras produzidas em aglomerado de 18mm revestidas em ambas as faces em 
laminado melamínico de baixa pressão (BP), com fitas de borda reta produzidas em 
PVC (1mm de espessura), coladas pelo processo Hot melt. A prateleira é fixada na 
lateral do armário através de peças produzidas em zamak (liga metálica). 
Suporte de pasta suspensa produzido em chapa de aço de (1,5mm de espessura) 
dobrada e soldado formando uma quadro, no qual são encaixadas 2 corrediças teles-
cópicas fixadas nas laterais do armário por 4 parafusos auto-atarrachantes. 
Travessa para suporte para pasta suspensa produzida em chapa de aço dobrada 
(1,5mm de espessura) encaixada lateralmente no suporte para pasta suspensa, resul-
tando em 1 fileira de pastas paralelas a porta e 1 fileira de pastas perpendiculares à 
porta. 
Apresentar Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando que o 
produto está devidamente enquadrado dentro da NBR 13961 e Parecer Técnico com-
provando que o produto atende a NR-17, assinado por médico do trabalho ou profis-
sional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 
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ARMARIO EXTRA ALTO SEMI-ABERTO 01 PRAT. FIXA 03 SUPORTES P/ PASTA SUS-
PENSAS MED. 800X490X2140 
Corpo composto por laterais, fundo e base produzidos em MDP de 18mm de espessu-
ra, com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pres-
são (BP). Faces laterais dos componentes do corpo recebem fita de borda reta produ-
zida em PVC (1mm de espessura) coladas pelo processo Hot Melt. Faces laterais dos 
componentes do corpo com fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessu-
ra), coladas pelo processo Hot Melt. Base com 4 niveladores de altura com rosca M10 
e com base em polipropileno. Regulagem dos niveladores feita internamente na base 
do armário, facilitando o manuseio. Laterais possuem furação a cada 25mm para 
fixação de prateleiras. Portas produzidas em MDP de 18mm de espessura, com as 
faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP). 
Faces laterais com fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura), coladas 
pelo processo Hot Melt. Com dobradiças metálicas tipo zamak (liga metálica) de eixo 
externo que permitem abertura das portas de até 270º, fechadura embutida tipo 
varão de giro 180º com travamento simultâneo superior (no tampo) e inferior (na 
base) e puxadores tipo alça (forma côncava) produzidos em zamak (liga metálica). 
Tampo superior produzido em MDP de 25mm com as faces superior e inferior reves-
tidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Faces laterais dos tampos com 
fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura) e faces frontais e posterior 
com fita de borda reta produzida em PVC (3mm de espessura, com raios de 3mm nas 
extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT de ergonomia), 
coladas pelo processo Hot Melt. 
União dos componentes do corpo dos armários feita por tambores “minifix” e parafu-
sos “rapid”. Tampo fixado no corpo através de 4 pinos rastex e 4 cavilhas. 
Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, recebem tratamento 
desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de 
constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com 
polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C. 
Prateleiras produzidas em aglomerado de 18mm revestidas em ambas as faces em 
laminado melamínico de baixa pressão (BP), alta pressão (AP) ou lâmina de madeira 
com fitas de borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura), coladas pelo proces-
so Hot melt. A prateleira é fixada na lateral do armário através de peças produzidas 

Unid. 16 
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em zamak (liga metálica). 
Suporte para pasta suspensa produzido em chapa de aço dobrada (1,9mm de espes-
sura) soldado lateralmente em corrediças telescópicas produzidas também em aço, as 
quais são fixadas na lateral do armário através de 2 chapas de aço por 4 parafusos  
cada. 
Travessa para suporte para pasta suspensa produzida em chapa de aço dobrada 
(1,5mm de espessura) encaixada lateralmente no suporte para pasta suspensa, resul-
tando em 1 fileira de pastas paralelas a porta e 1 fileira de pastas perpendiculares à 
porta. 
Apresentar Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando que o 
produto está devidamente enquadrado dentro da NBR 13961 e Parecer Técnico com-
provando que o produto atende a NR-17, assinado por médico do trabalho ou profis-
sional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 

73 

ARMARIO ALTO SEM PORTA 01 PRAT. FIXA 02 REGULÁVEIS MED. 800X490X1610 
Corpo composto por laterais, fundo e base produzidos em MDP de 18mm de espessu-
ra, com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pres-
são (BP). Faces laterais dos componentes do corpo recebem fita de borda reta produ-
zida em PVC (1 mm de espessura), colada pelo processo Hot Melt. Base com 4 nivela-
dores de altura com rosca M10 e com base em polipropileno. 
Tampo superior individual produzido em MDP de 25mm com as faces superior e infe-
rior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Faces laterais recebem 
fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura), coladas pelo processo Hot 
Melt. 
União dos componentes do corpo dos armários feita por tambores “minifix” e parafu-
sos “rapid”. Tampos fixados no corpo através de 4 pinos rastex e 4 cavilhas. 
Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, recebem tratamento 
desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de 
constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com 
polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C. 
Prateleiras produzidas em aglomerado de 18mm revestidas em ambas as faces em 
laminado melamínico de baixa pressão (BP), com fitas de borda reta produzidas em 
PVC (1mm de espessura), coladas pelo processo Hot melt. A prateleira é fixada na 
lateral do armário através de peças produzidas em zamak (liga metálica). 
Apresentar Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando que o 
produto está devidamente enquadrado dentro da NBR 13961 e Parecer Técnico com-
provando que o produto atende a NR-17, assinado por médico do trabalho ou profis-
sional qualificado para tal responsabilidade. 
Apresentar Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando que o 
produto está devidamente enquadrado dentro da NBR 13961 e Parecer Técnico 
comprovando que o produto atende a NR-17, assinado por médico do trabalho ou 
profissional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 
- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 

Unid. 15 

74 ARMARIO ALTO SEM PORTA 01 PRAT. FIXA 04 REGULÁVEIS MED. 800X490X2140 Unid. 35 
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Corpo composto por laterais, fundo e base produzidos em MDP de 18mm de espessu-
ra, com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pres-
são (BP). Faces laterais dos componentes do corpo recebem fita de borda reta produ-
zida em PVC (1mm de espessura) coladas pelo processo Hot Melt. Faces laterais dos 
componentes do corpo com fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura), 
coladas pelo processo Hot Melt. Base com 4 niveladores de altura com rosca M10 e 
com base em polipropileno. Regulagem dos niveladores feita internamente na base do 
armário, facilitando o manuseio. Laterais possuem furação a cada 25mm para fixação 
de prateleiras. Tampo superior produzido em MDP de 25mm com as faces superior e 
inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Faces laterais dos 
tampos com fita de borda reta produzida em PVC (1mm de espessura) e faces frontais 
e posterior com fita de borda reta produzida em PVC (3mm de espessura, com raios 
de 3mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT de 
ergonomia), coladas pelo processo Hot Melt. 
União dos componentes do corpo dos armários feita por tambores “minifix” e parafu-
sos “rapid”. Tampo fixado no corpo através de 4 pinos rastex e 4 cavilhas. 
Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação, recebem tratamento 
desengraxante à quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de 
constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com 
polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C. 
Prateleiras produzidas em aglomerado de 18mm revestidas em ambas as faces em 
laminado melamínico de baixa pressão (BP), alta pressão (AP) ou lâmina de madeira 
com fitas de borda reta produzidas em PVC (1mm de espessura), coladas pelo proces-
so Hot melt. A prateleira é fixada na lateral do armário através de peças produzidas 
em zamak (liga metálica). 
Apresentar Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando que o 
produto está devidamente enquadrado dentro da NBR 13961 e Parecer Técnico com-
provando que o produto atende a NR-17, assinado por médico do trabalho ou profis-
sional qualificado para tal responsabilidade. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação. 

- Montagem a cargo da contratada e conforme local de entrega constante do termo 
de referência. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “superi-
or”. 

75 

CADEIRA PLÁSTICA - Cadeira confeccionada em resina de polipropileno + aditivos 
que permite maior resistência e durabilidade. Aprovação pelo INMETRO, conforme 
norma NBR 14776, garantindo um padrão de qualidade. Deve estar apta a suportar o 
peso de até 120kg. Produto resistente e empilhável, Cor branca. 

- Garantia mínima de 5 anos contra defeito de fabricação; 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “superi-
or”. 

Unid. 484 

76 

MESA QUADRADA - Mesa quadrada produzida com matéria-prima 100% virgem, 
tendo dessa forma, garantia de qualidade do material. Produto aditivado com anti-
UV, o que proporciona resistência aos raios solares e de fácil limpeza. Valoriza o es-
paço pelo estilo e convida ao lazer pela praticidade. 
CARACTERÍSTICAS 
Material: Polipropileno + Aditivos; Quantidade de Lugares: 4; Cor: Branca Conteúdo 
da Embalagem:- 1 Mesa Fixa. 
Medidas aproximadas: 72 x 72 x 72cm. 
Produto resistente e empilhável, Cor branca. 
- Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação; 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 

Unid. 128 
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aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 

77 

CAVALETE FLIP-CHART 
Cavalete Flip-Chart em alumínio, lousa branca,base redonda com rodinhas fixas 
Composto de um quadro branco medindo 100x70m confeccionado com laminado 
melamínico (fórmica) branco brilhante Molduras arredondadas em alumínio. 
Garantia mínima de 05 anos contra defeito de fabricação; 
Local de Entrega e Montagem conforme termo de referência. 
Os quadros serão fixados contrapostos à parede ou no perfil da divisória, por meio 
de buchas, parafusos e ganchos, em local e posição a ser definido pela administra-
ção; 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 

Unid. 61 

78 
 

PERSIANA vertical em PVC com lâminas de 09 cm de largura e no mínimo 0,6 mm de 
espessura, trilho de alumínio anodizado e carrinhos em PVC transparentes auto-
alinháveis com movimento giratório de 180°, suporte de ferro zincado, controle gira-
tório com correntes de comando em PVC, cor a definir durante o momento da con-
tratação. Montagem e instalação por conta do fornecedor. 
- Garantia mínima de 02 anos contra defeito de fabricação. 
- Local de Entrega e Montagem conforme termo de referência. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 

m2 866 

79 

PERSIANA VERTICAL, TECIDO BLACK-OUT, COR A DEFINIR DE ACORDO COM OPÇÕES 
DO FABRICANTE, composição 100% poliéster, lavável, lâmina de 9 cm, dividida ao 
meio com puxadores na esquerda ou na direita em polipropileno 2,5 mm, comando e 
ponta oposta quadrados, com corrente em fio de polipropileno com bola n° 
10(dispostas de 1 x 1 cm), trilho único em alumínio quadrado reforçado 4cm x 4,5cm, 
- Ancoramento: suporte de ancoramento 80 x1,50 mm/1/2” x 1/4”em ferro galvani-
zado C/fixação em alvenaria c/ 6mm e bucha, em nylon e presilha inoxidável de pres-
são p/sustentação de todo e sistema e fácil remoção. CUSTO POR m² instalado. Mon-
tagem e instalação por conta do fornecedor. 
- Garantia mínima de 02 anos contra defeito de fabricação. 
- Local de Entrega e Montagem conforme termo de referência. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 

m2 698 

80 

PERSIANA VERTICAL, TECIDO CONVENCIONAL, cor a definir, composição 100% poli-
éster, lavável, lâmina de 9 cm, atóxica, dividida ao meio com puxadores na esquerda 
ou na direita em polipropileno 2,5 mm, comando e ponta oposta quadrados, com 
corrente em fio de polipropileno com bola n° 10 (dispostas de 1 x 1 cm), trilho único 
em alumínio quadrado reforçado 4cm x 4,5cm, - Ancoramento: suporte de ancora-
mento 80 x1,50 mm/1/2” x 1/4”em ferro galvanizado C/fixação em alvenaria c/ 6mm 
e bucha, em nylon e presilha inoxidável de pressão p/ sustentação de todo e sistema 
e fácil remoção. CUSTO POR m² instalado. Montagem e instalação por conta do for-
necedor. 
- Garantia mínima de 02 anos contra defeito de fabricação. 
- Local de Entrega e Montagem conforme termo de referência. 
OBS: Com trespasso de 38 % sobre área da abertura. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 

m2 652 

81 Fornecimento e instalação de ferragem para divisória (vão porta - dimensões de 0,60 Unid. 151 
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/ 0,70 / 0,80 m x 2,10 m - completa com ferragem) composta de 3 dobradiças palme-
la e 1 fechadura (Pado, linha Capri, ref. 321-05, ou similar) acabamento alumínio. 
Montagem e instalação por conta do fornecedor. 
- Garantia mínima de 02 anos contra defeito de fabricação. 
- Local de Entrega e Montagem conforme termo de referência. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 

82 

Fornecimento e instalação de Divisória Naval (painel cego) e=40mm, com perfis em 
aço. 
Montagem e instalação por conta do fornecedor. 
- Garantia mínima de 02 anos contra defeito de fabricação. 
- Local de Entrega e Montagem conforme termo de referência. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 

m2 1403 

83 

Fornecimento e instalação de Divisória Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis 
de aço. 
Montagem e instalação por conta do fornecedor. 
- Garantia mínima de 02 anos contra defeito de fabricação. 
- Local de Entrega e Montagem conforme termo de referência. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetro mínimo será aceito 
bens com qualidade comprovadamente similar ou superior. 

m2 681 

84 

Fornecimento e instalação de vidro, transparente, liso, temperado, fumê, incolor 
e=4mm. 
Montagem e instalação por conta do fornecedor. 
- Garantia mínima de 02 anos contra defeito de fabricação. 
- Local de Entrega e Montagem conforme termo de referência. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 

m2 531 

85 

Fornecimento e montagem de divisórias removíveis, saque frontal e individual, es-
trutura interna e externa em alumínio, modulação horizontal entre eixos de 1250 
mm, com espessura de 85 mm, isolamento acústico atestado com laudo do IPT (em 
média de Rw 42 dB a 46 dB), passagem de fiação pelo interior da divisória ou por 
rodapé eletrificável. 
Módulo composto de painel cego do piso ao teto (altura de 500 mm a 2800 mm). 
Painéis cegos com placas de madeira aglomerada prensada dupla, termo fundida, 
tratada contra fungos e insetos, com densidade variando entre 685 kg/m3 e 733,3 
kg/m3, com espessura de 15 mm, revestidos em laminados melamínicos baixa pres-
são (BP), alta pressão (Fórmica), película vinílica, folha de madeiras pré-composta, 
naturais, tecidos ou em conformidade com especificação. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 

m2 639 

86 

Fornecimento e montagem de divisórias removíveis, saque frontal e individual, es-
trutura interna e externa em alumínio, modulação horizontal entre eixos de 1250 
mm, com espessura de 85 mm, isolamento acústico atestado com laudo do IPT (em 
média de Rw 42 dB a 46 dB), passagem de fiação pelo interior da divisória ou por 
rodapé eletrificável. 
Módulo composto de painel cego, do piso até 900 mm, painel em vidro, de 900 mm 
a 2100 mm, e bandeira superior em painel cego, de 2100 mm até o teto (altura 
total de 2800 mm). Painéis cegos com placas de madeira aglomerada prensada du-
pla, termo fundida, tratada contra fungos e insetos, com densidade variando entre 

m2 569 
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685 kg/m3 e 733,3 kg/m3, com espessura de 15 mm, revestidos em laminados mela-
mínicos baixa pressão (BP), alta pressão (Fórmica), película vinílica, folha de madeiras 
pré-composta, naturais, tecidos ou em conformidade com especificação. Painéis em 
vidro com placas (quadros) de vidro único ou duplo, emolduradas por caixilhos de 
alumínio cortados em ângulo de 45 graus (meia esquadria), encaixilhados ou monta-
dos em pele de vidro, laminado de segurança 6 mm (3 mm + película PVB + 3 mm) ou 
cristal incolor na espessura de 6 mm, ancorados aos caixilhos através de perfil não 
aparente de borracha. Os painéis em vidro podem conter persianas com lâminas 
horizontais de alumínio (16, 25 ou 50 mm) entre os vidros da divisória, acionadas por 
botão, haste ou mesmo motorização e mecanismos que ficam discretamente embu-
tidos na estrutura das divisórias, com trilhos superiores não aparentes, embutidos 
nos perfis dos quadros de vidro e a possibilidade de apenas um comando para o 
acionamento de persianas em vários vãos verticalmente alinhados. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 

87 

Fornecimento e montagem de divisórias removíveis, saque frontal e individual, es-
trutura interna e externa em alumínio, modulação horizontal entre eixos de 1250 
mm, com espessura de 85 mm, isolamento acústico atestado com laudo do IPT (em 
média de Rw 42 dB a 46 dB), passagem de fiação pelo interior da divisória ou por 
rodapé eletrificável. 
Módulo composto de painel em vidro do piso até 2100 mm e bandeira superior em 
painel cego de 2100 mm até o teto (altura total de 2800 mm). 
Painéis cegos com placas de madeira aglomerada prensada dupla, termo fundida, 
tratada contra fungos e insetos, com densidade variando entre 685 kg/m3 e 733,3 
kg/m3, com espessura de 15 mm, revestidos em laminados melamínicos baixa pres-
são (BP), alta pressão (Fórmica), película vinílica, folha de madeiras pré-composta, 
naturais, tecidos ou em conformidade com especificação. Painéis em vidro com pla-
cas (quadros) de vidro único ou duplo, emolduradas por caixilhos de alumínio corta-
dos em ângulo de 45 graus (meia esquadria), encaixilhados ou montados em pele de 
vidro, laminado de segurança 6 mm (3 mm + película PVB + 3 mm) ou cristal incolor 
na espessura de 6 mm, ancorados aos caixilhos através de perfil não aparente de 
borracha. Os painéis em vidro podem conter persianas com lâminas horizontais de 
alumínio (16, 25 ou 50 mm) entre os vidros da divisória, acionadas por botão, haste 
ou mesmo motorização e mecanismos que ficam discretamente embutidos na estru-
tura das divisórias, com trilhos superiores não aparentes, embutidos nos perfis dos 
quadros de vidro e a possibilidade de apenas um comando para o acionamento de 
persianas em vários vãos verticalmente alinhados. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 

m2 500 

88 

Fornecimento e montagem de divisórias removíveis, saque frontal e individual, es-
trutura interna e externa em alumínio, modulação horizontal entre eixos de 1250 
mm, com espessura de 85 mm, isolamento acústico atestado com laudo do IPT (em 
média de Rw 42 dB a 46 dB), passagem de fiação pelo interior da divisória ou por 
rodapé eletrificável. 
Módulo composto de painel em vidro do piso ao teto (altura de 500 mm a 2800 
mm). Painéis em vidro com placas (quadros) de vidro único ou duplo, emolduradas 
por caixilhos de alumínio cortados em ângulo de 45 graus (meia esquadria), encaixi-
lhados ou montados em pele de vidro, laminado de segurança 6 mm (3 mm + pelícu-
la PVB + 3 mm) ou cristal incolor na espessura de 6 mm, ancorados aos caixilhos 
através de perfil não aparente de borracha. Os painéis em vidro podem conter persi-
anas com lâminas horizontais de alumínio (16, 25 ou 50 mm) entre os vidros da divi-
sória, acionadas por botão, haste ou mesmo motorização e mecanismos que ficam 

m2 400 
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discretamente embutidos na estrutura das divisórias, com trilhos superiores não 
aparentes, embutidos nos perfis dos quadros de vidro e a possibilidade de apenas 
um comando para o acionamento de persianas em vários vãos verticalmente alinha-
dos. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 

89 

Fornecimento e montagem de divisórias removíveis, saque frontal e individual, es-
trutura interna e externa em alumínio, modulação horizontal entre eixos de 1250 
mm, com espessura de 85 mm, isolamento acústico atestado com laudo do IPT (em 
média de Rw 42 dB a 46 dB), passagem de fiação pelo interior da divisória ou por 
rodapé eletrificável. 
Módulo composto de painel cego, do piso até 900 mm e painel em vidro, de 900 
mm até o teto (altura total de 2800 mm). 
Painéis cegos com placas de madeira aglomerada prensada dupla, termo fundida, 
tratada contra fungos e insetos, com densidade variando entre 685 kg/m3 e 733,3 
kg/m3, com espessura de 15 mm, revestidos em laminados melamínicos baixa pres-
são (BP), alta pressão (Fórmica), película vinílica, folha de madeiras pré-composta, 
naturais, tecidos ou em conformidade com especificação. Painéis em vidro com pla-
cas (quadros) de vidro único ou duplo, emolduradas por caixilhos de alumínio corta-
dos em ângulo de 45 graus (meia esquadria), encaixilhados ou montados em pele de 
vidro, laminado de segurança 6 mm (3 mm + película PVB + 3 mm) ou cristal incolor 
na espessura de 6 mm, ancorados aos caixilhos através de perfil não aparente de 
borracha. Os painéis em vidro podem conter persianas com lâminas horizontais de 
alumínio (16, 25 ou 50 mm) entre os vidros da divisória, acionadas por botão, haste 
ou mesmo motorização e mecanismos que ficam discretamente embutidos na estru-
tura das divisórias, com trilhos superiores não aparentes, embutidos nos perfis dos 
quadros de vidro e a possibilidade de apenas um comando para o acionamento de 
persianas em vários vãos verticalmente alinhados. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 

m2 450 

90 

Fornecimento e montagem de divisórias removíveis, saque frontal e individual, es-
trutura interna e externa em alumínio, modulação horizontal entre eixos de 1250 
mm, com espessura de 85 mm, isolamento acústico atestado com laudo do IPT (em 
média de Rw 42 dB a 46 dB), passagem de fiação pelo interior da divisória ou por 
rodapé eletrificável. 
Módulo composto de painel cego do piso até 2100 mm e bandeira superior em 
painel em vidro de 2100 mm até o teto (altura total de 2800 mm). 
Painéis cegos com placas de madeira aglomerada prensada dupla, termo fundida, 
tratada contra fungos e insetos, com densidade variando entre 685 kg/m3 e 733,3 
kg/m3, com espessura de 15 mm, revestidos em laminados melamínicos baixa pres-
são (BP), alta pressão (Fórmica), película vinílica, folha de madeiras pré-composta, 
naturais, tecidos ou em conformidade com especificação. Painéis em vidro com pla-
cas (quadros) de vidro único ou duplo, emolduradas por caixilhos de alumínio corta-
dos em ângulo de 45 graus (meia esquadria), encaixilhados ou montados em pele de 
vidro, laminado de segurança 6 mm (3 mm + película PVB + 3 mm) ou cristal incolor 
na espessura de 6 mm, ancorados aos caixilhos através de perfil não aparente de 
borracha. Os painéis em vidro podem conter persianas com lâminas horizontais de 
alumínio (16, 25 ou 50 mm) entre os vidros da divisória, acionadas por botão, haste 
ou mesmo motorização e mecanismos que ficam discretamente embutidos na estru-
tura das divisórias, com trilhos superiores não aparentes, embutidos nos perfis dos 
quadros de vidro e a possibilidade de apenas um comando para o acionamento de 
persianas em vários vãos verticalmente alinhados. 

m2 450 
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- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 

91 

Fornecimento e montagem de divisórias removíveis, saque frontal e individual, es-
trutura interna e externa em alumínio, modulação horizontal entre eixos de 1250 
mm, com espessura de 85 mm, isolamento acústico atestado com laudo do IPT (em 
média de Rw 42 dB a 46 dB), passagem de fiação pelo interior da divisória ou por 
rodapé eletrificável. 
Módulo composto de painel cego do piso até 2100 mm e bandeira superior em 
painel cego de 2100 mm até o teto (altura total de 2800 mm). 
Painéis cegos com placas de madeira aglomerada prensada dupla, termo fundida, 
tratada contra fungos e insetos, com densidade variando entre 685 kg/m3 e 733,3 
kg/m3, com espessura de 15 mm, revestidos em laminados melamínicos baixa pres-
são (BP), alta pressão (Fórmica), película vinílica, folha de madeiras pré-composta, 
naturais, tecidos ou em conformidade com especificação. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 

m2 450 

92 

Fornecimento e montagem de divisórias removíveis, saque frontal e individual, es-
trutura interna e externa em alumínio, modulação horizontal entre eixos de 1250 
mm, com espessura de 85 mm, isolamento acústico atestado com laudo do IPT (em 
média de Rw 42 dB a 46 dB), passagem de fiação pelo interior da divisória ou por 
rodapé eletrificável. 
Módulo composto de painel cego, do piso até 900 mm, painel em vidro, de 900 mm 
a 2100 mm, e bandeira superior em painel em vidro, de 2100 mm até o teto (altura 
total de 2800 mm). 
Painéis cegos com placas de madeira aglomerada prensada dupla, termo fundida, 
tratada contra fungos e insetos, com densidade variando entre 685 kg/m3 e 733,3 
kg/m3, com espessura de 15 mm, revestidos em laminados melamínicos baixa pres-
são (BP), alta pressão (Fórmica), película vinílica, folha de madeiras pré-composta, 
naturais, tecidos ou em conformidade com especificação. Painéis em vidro com pla-
cas (quadros) de vidro único ou duplo, emolduradas por caixilhos de alumínio corta-
dos em ângulo de 45 graus (meia esquadria), encaixilhados ou montados em pele de 
vidro, laminado de segurança 6 mm (3 mm + película PVB + 3 mm) ou cristal incolor 
na espessura de 6 mm, ancorados aos caixilhos através de perfil não aparente de 
borracha. Os painéis em vidro podem conter persianas com lâminas horizontais de 
alumínio (16, 25 ou 50 mm) entre os vidros da divisória, acionadas por botão, haste 
ou mesmo motorização e mecanismos que ficam discretamente embutidos na estru-
tura das divisórias, com trilhos superiores não aparentes, embutidos nos perfis dos 
quadros de vidro e a possibilidade de apenas um comando para o acionamento de 
persianas em vários vãos verticalmente alinhados. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 

m2 450 

93 

Fornecimento e montagem de divisórias removíveis, saque frontal e individual, es-
trutura interna e externa em alumínio, modulação horizontal entre eixos de 1250 
mm, com espessura de 85 mm, isolamento acústico atestado com laudo do IPT (em 
média de Rw 42 dB a 46 dB), passagem de fiação pelo interior da divisória ou por 
rodapé eletrificável. 
Módulo composto de painel em vidro do piso até 2100 mm e bandeira superior em 
painel em vidro de 2100 mm até o teto (altura total de 2800 mm). 
Painéis em vidro com placas (quadros) de vidro único ou duplo, emolduradas por 
caixilhos de alumínio cortados em ângulo de 45 graus (meia esquadria), encaixilha-
dos ou montados em pele de vidro, laminado de segurança 6 mm (3 mm + película 

m2 100 
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PVB + 3 mm) ou cristal incolor na espessura de 6 mm, ancorados aos caixilhos atra-
vés de perfil não aparente de borracha. Os painéis em vidro podem conter persianas 
com lâminas horizontais de alumínio (16, 25 ou 50 mm) entre os vidros da divisória, 
acionadas por botão, haste ou mesmo motorização e mecanismos que ficam discre-
tamente embutidos na estrutura das divisórias, com trilhos superiores não aparen-
tes, embutidos nos perfis dos quadros de vidro e a possibilidade de apenas um co-
mando para o acionamento de persianas em vários vãos verticalmente alinhados. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 

94 

Fornecimento e montagem de divisórias removíveis, saque frontal e individual, es-
trutura interna e externa em alumínio, modulação horizontal entre eixos de 1250 
mm, com espessura de 85 mm, isolamento acústico atestado com laudo do IPT (em 
média de Rw 42 dB a 46 dB), passagem de fiação pelo interior da divisória ou por 
rodapé eletrificável. 
Módulo composto de painel cego do piso ao teto (altura total de 2800 mm) com 
“n” segmentações horizontais (≥ 500 mm). 
Painéis cegos com placas de madeira aglomerada prensada dupla, termo fundida, 
tratada contra fungos e insetos, com densidade variando entre 685 kg/m3 e 733,3 
kg/m3, com espessura de 15 mm, revestidos em laminados melamínicos baixa pres-
são (BP), alta pressão (Fórmica), película vinílica, folha de madeiras pré-composta, 
naturais, tecidos ou em conformidade com especificação. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 

m2 425 

95 

Fornecimento e montagem de divisórias removíveis, saque frontal e individual, es-
trutura interna e externa em alumínio, modulação horizontal entre eixos de 1250 
mm, com espessura de 85 mm, isolamento acústico atestado com laudo do IPT (em 
média de Rw 42 dB a 46 dB), passagem de fiação pelo interior da divisória ou por 
rodapé eletrificável. 
Módulo composto de painel em vidro do piso ao teto (altura total de 2800 mm), 
com “n” segmentações horizontais (≥ 500 mm). 
Painéis em vidro com placas (quadros) de vidro único ou duplo, emolduradas por 
caixilhos de alumínio cortados em ângulo de 45 graus (meia esquadria), encaixilha-
dos ou montados em pele de vidro, laminado de segurança 6 mm (3 mm + película 
PVB + 3 mm) ou cristal incolor na espessura de 6 mm, ancorados aos caixilhos atra-
vés de perfil não aparente de borracha. Os painéis em vidro podem conter persianas 
com lâminas horizontais de alumínio (16, 25 ou 50 mm) entre os vidros da divisória, 
acionadas por botão, haste ou mesmo motorização e mecanismos que ficam discre-
tamente embutidos na estrutura das divisórias, com trilhos superiores não aparen-
tes, embutidos nos perfis dos quadros de vidro e a possibilidade de apenas um co-
mando para o acionamento de persianas em vários vãos verticalmente alinhados. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 

m2 400 

96 

Fornecimento e montagem de divisórias removíveis, saque frontal e individual, es-
trutura interna e externa em alumínio, modulação horizontal entre eixos de 1250 
mm, com espessura de 85 mm, isolamento acústico atestado com laudo do IPT (em 
média de Rw 42 dB a 46 dB), passagem de fiação pelo interior da divisória ou por 
rodapé eletrificável. 
Módulo composto de painel misto cego e vidro do piso ao teto (altura total de 
2800 mm), com “n” segmentações horizontais (≥ 500 mm). 
Painéis cegos com placas de madeira aglomerada prensada dupla, termo fundida, 
tratada contra fungos e insetos, com densidade variando entre 685 kg/m3 e 733,3 

m2 410 
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kg/m3, com espessura de 15 mm, revestidos em laminados melamínicos baixa pres-
são (BP), alta pressão (Fórmica), película vinílica, folha de madeiras pré-composta, 
naturais, tecidos ou em conformidade com especificação. Painéis em vidro com pla-
cas (quadros) de vidro único ou duplo, emolduradas por caixilhos de alumínio corta-
dos em ângulo de 45 graus (meia esquadria), encaixilhados ou montados em pele de 
vidro, laminado de segurança 6 mm (3 mm + película PVB + 3 mm) ou cristal incolor 
na espessura de 6 mm, ancorados aos caixilhos através de perfil não aparente de 
borracha. Os painéis em vidro podem conter persianas com lâminas horizontais de 
alumínio (16, 25 ou 50 mm) entre os vidros da divisória, acionadas por botão, haste 
ou mesmo motorização e mecanismos que ficam discretamente embutidos na estru-
tura das divisórias, com trilhos superiores não aparentes, embutidos nos perfis dos 
quadros de vidro e a possibilidade de apenas um comando para o acionamento de 
persianas em vários vãos verticalmente alinhados. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 

97 

Fornecimento e montagem de portas para divisórias removíveis com isolamento 
acústico atestado através de laudo do IPT. 
Módulo de porta do piso até 2100 mm e bandeira superior em painel de divisórias 
(altura total de 2800 mm). 
Folhas de porta em madeira aglomerada maciça, prensada, termo fundida, com tra-
tamento contra fungos e insetos com densidade variando entre 645 kg/m3 e 733,3 
kg/m3, espessura entre 38 e 40 mm, com as mesmas possibilidades de revestimentos 
dos painéis. Dobradiças de alumínio com anéis de náilon e fechaduras tipo cha-
ve/botão ou chave/alavanca. 

Unid. 90 

98 

Fornecimento e montagem de portas para divisórias removíveis com isolamento 
acústico atestado através de laudo do IPT. 
Módulo de porta do piso até 2100 mm e bandeira superior em painel de divisórias 
(altura total de 2800 mm). 
Folhas de porta em vidro temperado, em vidros encaixilhados ou em vidros monta-
dos em “pele” sobre estrutura em alumínio. Dobradiças de alumínio com anéis de 
náilon e fechaduras tipo chave/botão ou chave/alavanca. 

Unid. 65 

99 

Fornecimento e montagem de portas para divisórias removíveis com isolamento 
acústico atestado através de laudo do IPT. 
Módulo de porta, com bandeira lateral fixa ou móvel, do piso até 2100 mm e ban-
deira superior em painel de divisórias (altura total de 2800 mm). 
Folhas de porta em madeira aglomerada maciça, prensada, termo fundida, com tra-
tamento contra fungos e insetos com densidade variando entre 645 kg/m3 e 733,3 
kg/m3, espessura entre 38 e 40 mm, com as mesmas possibilidades de revestimentos 
dos painéis. Dobradiças de alumínio com anéis de náilon e fechaduras tipo cha-
ve/botão ou chave/alavanca 

Unid. 65 

100 

Fornecimento e montagem de portas para divisórias removíveis com isolamento 
acústico atestado através de laudo do IPT. 
Módulo de porta, com bandeira lateral fixa ou móvel, do piso até 2100 mm e ban-
deira superior em painel de divisórias (altura total de 2800 mm). 
Folhas de porta em vidro temperado, em vidros encaixilhados ou em vidros monta-
dos em “pele” sobre estrutura em alumínio. Dobradiças de alumínio com anéis de 
náilon e fechaduras tipo chave/botão ou chave/alavanca 

Unid. 60 

101 

Fornecimento e montagem de portas para divisórias removíveis com isolamento 
acústico atestado através de laudo do IPT. 
Módulo de porta com folha dupla do piso até 2100 mm e bandeira superior em 
painel de divisórias (altura total de 2800 mm). 
Folhas de porta em madeira aglomerada maciça, prensada, termo fundida, com tra-
tamento contra fungos e insetos com densidade variando entre 645 kg/m3 e 733,3 

Unid. 65 
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kg/m3, espessura entre 38 e 40 mm, com as mesmas possibilidades de revestimentos 
dos painéis. Dobradiças de alumínio com anéis de náilon e fechaduras tipo cha-
ve/botão ou chave/alavanca. 

102 

Fornecimento e montagem de portas para divisórias removíveis com isolamento 
acústico atestado através de laudo do IPT. 
Módulo de porta com folha dupla do piso até 2100 mm e bandeira superior em 
painel de divisórias (altura total de 2800 mm). 
Folhas de porta em vidro temperado, em vidros encaixilhados ou em vidros monta-
dos em “pele” sobre estrutura em alumínio. Dobradiças de alumínio com anéis de 
náilon e fechaduras tipo chave/botão ou chave/alavanca. 

Unid. 55 

103 

Fornecimento e montagem de portas para divisórias removíveis com isolamento 
acústico atestado através de laudo do IPT. 
Módulo de porta do piso ao teto (altura total de 2800 mm). 
Folhas de porta em madeira aglomerada maciça, prensada, termo fundida, com tra-
tamento contra fungos e insetos com densidade variando entre 645 kg/m3 e 733,3 
kg/m3, espessura entre 38 e 40 mm, com as mesmas possibilidades de revestimentos 
dos painéis. Dobradiças de alumínio com anéis de náilon e fechaduras tipo cha-
ve/botão ou chave/alavanca. 

Unid. 55 

104 

Fornecimento e montagem de portas para divisórias removíveis com isolamento 
acústico atestado através de laudo do IPT. 
Módulo de porta do piso ao teto (altura total de 2800 mm). 
Folhas de porta em vidro temperado, em vidros encaixilhados ou em vidros monta-
dos em “pele” sobre estrutura em alumínio. Dobradiças de alumínio com anéis de 
náilon e fechaduras tipo chave/botão ou chave/alavanca. 

Unid. 55 

105 

Fornecimento e montagem de portas para divisórias removíveis com isolamento 
acústico atestado através de laudo do IPT. 
Módulo de porta, com bandeira lateral fixa ou móvel, do piso ao teto (altura total 
de 2800 mm). 
Folhas de porta em madeira aglomerada maciça, prensada, termo fundida, com tra-
tamento contra fungos e insetos com densidade variando entre 645 kg/m3 e 733,3 
kg/m3, espessura entre 38 e 40 mm, com as mesmas possibilidades de revestimentos 
dos painéis. Dobradiças de alumínio com anéis de náilon e fechaduras tipo cha-
ve/botão ou chave/alavanca. 

Unid. 40 

106 

Fornecimento e montagem de portas para divisórias removíveis com isolamento 
acústico atestado através de laudo do IPT. 
Módulo de porta, com bandeira lateral fixa ou móvel, do piso ao teto (altura total 
de 2800 mm). 
Folhas de porta em vidro temperado, em vidros encaixilhados ou em vidros monta-
dos em “pele” sobre estrutura em alumínio. Dobradiças de alumínio com anéis de 
náilon e fechaduras tipo chave/botão ou chave/alavanca. 

Unid. 40 

107 

Fornecimento e montagem de portas para divisórias removíveis com isolamento 
acústico atestado através de laudo do IPT. 
Módulo de porta com folha dupla do piso ao teto (altura total de 2800 mm). 
Folhas de porta em madeira aglomerada maciça, prensada, termo fundida, com tra-
tamento contra fungos e insetos com densidade variando entre 645 kg/m3 e 733,3 
kg/m3, espessura entre 38 e 40 mm, com as mesmas possibilidades de revestimentos 
dos painéis. Dobradiças de alumínio com anéis de náilon e fechaduras tipo cha-
ve/botão ou chave/alavanca. 

Unid. 40 

108 

Fornecimento e montagem de portas para divisórias removíveis com isolamento 
acústico atestado através de laudo do IPT. 
Módulo de porta com folha dupla do piso ao teto (altura total de 2800 mm). 
Folhas de porta em vidro temperado, em vidros encaixilhados ou em vidros monta-
dos em “pele” sobre estrutura em alumínio. Dobradiças de alumínio com anéis de 
náilon e fechaduras tipo chave/botão ou chave/alavanca. 

Unid. 40 
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109 
BANCO DESENHISTA, material madeira maçaranduba, envernizado, com descanso de 
pés, altura de 75 cm. 

Unid. 160 

110 

CONJUNTO COMPOSTO DE MESA E CADEIRA FIXA 
Em resina plástica de alto impacto, fabricados pelo processo de injeção termoplásti-
co; 
MESA em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos e outros layout; 
tampo em ABS com cor a ser definida no momento da efetivação da compra, com 
nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior e sob 
tampo com fechamento frontal e lateral, dotado porta lápis/ caneta/ borracha; es-
trutura em tubo de aço industrial, sendo uma ou duas colunas de no máximo 80x40 
mm, a base superior e reforço transversal em tubo 20x30 mm, base dos pés em for-
ma de arco, com raio máximo de 800 mm, em tubo oblongo, medindo no mínimo 20 
x 48 mm. Sapatas antiderrapantes e de proteção à pintura nas extremidades dos pés, 
fixadas nas extremidades destes, medindo aproximadamente 55 x 55 x 23 mm e 174 
x 55 x 23 mm com tolerância de 1 mm, fabricadas em polipropileno virgem, injetadas 
na mesma cor do tampo e fixadas à estrutura por meios de rebites galvanizados com 
proteção para pintura;altura da mesa prancheta/ chão: 76 cm. 
CADEIRA fixa com assento e encosto em resina plástica de alto impacto injetado e 
curvaturas anatômicas, fixado através de parafusos auto-atarrachantes invisíveis, 
com orifícios para ventilação; estrutura em tubo de aço industrial seção retangular 
de 50x30 mm para as colunas, com base do assento e encosto em tubo de 20x30 mm 
e base dos pés em forma de arco, com raio máximo de 800 mm, em tubo oblongo, 
medindo no mínimo 20 x 48 mm. 
Sapatas antiderrapantes e de proteção à pintura nas extremidades dos pés, fixadas 
nas extremidades destes, medindo aproximadamente 55 x 55 x 23 mm e 174 x 55 x 
23 mm com tolerância de 1 mm, fabricadas em polipropileno virgem, injetadas na 
mesma cor do tampo e fixadas à estrutura por meios de rebites galvanizados para a 
proteção da pintura; estrutura soldada pelo sistema MIG de alta resistência, com 
tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó; fixação do tampo, sob 
tampo, assento e encosto através de parafusos auto-atarrachantes; 
Encosto: 41 x 24cm; 
Assento: 41 x 40cm; 
Altura assento/chão: 44cm. 
Tampo, sob tampo, assento e encosto com cor a ser definida no momento da efeti-
vação da compra; estrutura na cor branca; medidas do tampo: 66 x 44 x 44 x 41 cm; 
Garantia mínima de 05 (cinco) anos. 
Referência: DESK modelo CBT2. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 

CONJ
. 

850 

111 

ESTANTE PARA LIVROS E PERIÓDICOS DUPLA FACE BASE FECHADA 
Confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e 
rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-
ferruginosa e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó com ca-
mada mínima de 70 micras. 
Composição: 
08 Prateleiras com dimensões de 93 cm de comprimento e 23,5 cm de profundidade, 
confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que permitem as 
mesmas a união das laterais pelo sistema de encaixe, sem parafusos, deverão possuir 
04 (quatro) dobras consecutivas na parte frontal e traseira da prateleira, evitando 
assim possíveis lesões aos usuários e garantindo maior capacidade de carga. 
01 Base em formato retangular, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm), 
com altura de 17,5 cm; 1 reforço interno em chapa nº 20 (0,90mm) soldado na ex-
tensão da mesma; 2 anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da es-

Unid. 248 
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tante através de parafusos de cada lado. 
01 Travessa superior horizontal (chapéu), confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm) e 
dobrado em forma de ‘U’ com altura de 7,0 cm; 2 anteparos laterais em chapa nº 16 
(1,50 mm) soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de parafusos 
de cada lado. 
02 Laterais de sustentação, com altura de 2,0 metros e largura de 58 cm, confeccio-
nadas em chapa nº 18 (1,20 mm), com fendas para encaixe das prateleiras e ventila-
ção. 
Cor: Cinza com lateral vermelha 
Dimensões: Altura: 200 cm; Largura: 100 cm; Profundidade: 58 cm. Podendo ter 
uma variação de 5%. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 

112 

ESTANTE PARA LIVROS E PERIÓDICOS FACE SIMPLES BASE FECHADA 
Confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e 
rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-
ferruginosa e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó com ca-
mada mínima de 70 micras. 
Composição: 
04 Prateleiras com dimensões de 93 cm de comprimento e 23,5 cm de profundidade, 
confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que permitem as 
mesmas a união das laterais pelo sistema de encaixe, sem parafusos, deverão possuir 
04 (quatro) dobras consecutivas na parte frontal e traseira da prateleira, evitando 
assim possíveis lesões aos usuários e garantindo maior capacidade de carga. 
01 Base em formato retangular, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm), 
com altura de 17,5 cm; 1 reforço interno em chapa nº 20 (0,90 mm) soldado na ex-
tensão da mesma; 2 anteparos laterais soldadas a base e fixado nas laterais da estan-
te através de parafusos de cada lado. 
01 Travessa superior horizontal (chapéu), confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm) e 
dobrado em forma de ‘U’ com altura de 7,0 cm; 2 anteparos laterais em chapa nº 16 
(1,50 mm) soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de parafusos 
de cada lado. 
02 Laterais de sustentação, com altura de 2,0 metros e largura de 32 cm, confeccio-
nadas em chapa nº 18 (1,20 mm) com fendas para encaixe das prateleiras e ventila-
ção. 
Cor: Cinza com lateral vermelha 
Dimensões: Altura: 200 cm; Largura: 100 cm; Profundidade: 32 cm 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 

Unid. 129 

113 

EXPOSITORES DE LIVROS E PERIÓDICOS 
Expositor com prateleiras articuláveis, totalmente confeccionado em chapa de aço 
de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo 
sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura 
através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. 
Composição: 
1 base retangular, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm), com altura de 
17,5 cm; 2 anteparos laterais soldados a base e fixados nas laterais da estante atra-
vés de 4 parafusos de cada lado. 
01 Travessa superior horizontal (chapéu), confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm) e 
dobrado em forma de ‘U’ com altura de 7,0 cm; 2 anteparos laterais em chapa nº 16 
(1,50mm) soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de parafusos 
de cada lado. 

Unid. 38 
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02 Laterais de sustentação, com altura de 2,0 metros e largura de 44,5 cm, confec-
cionadas em chapa nº 18 (1,20mm). 
Laterais com nove linhas retas de 3 fendas cada, com altura de 2,8 cm; largura de 
10,5 cm; permitindo encaixe das bandejas em passos de 17,5 cm. 
Deverá possuir 04 (quatro) prateleiras inclinadas com dimensões mínimas de 92,1 cm 
de comprimento e 29,0 cm de profundidade, confeccionadas em chapa nº 20 
(0,90mm), fixadas as laterais através de parafusos; 
Deverá possuir 04 (quatro) prateleiras planas com dimensões mínimas de 93,0 cm de 
comprimento e 37,0 cm de profundidade, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90mm), 
com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de 
encaixe (sem parafusos); 
02 (dois) painéis de fechamento para expositores, totalmente confeccionado em 
chapa de aço com espessura de 0,90mm, com fendas para facilitar a ventilação. Di-
mensões mínimas: Altura: 2,0 (dois) metros, Largura: 44,5 cm, Profundidade: 3,5 cm. 
Cor: Cinza com lateral vermelha 
Dimensões: Altura: 200 cm; Largura:  100 cm; Profundidade: 44,5 cm. Podendo ter 
uma variação de 5%. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 

114 

CAIXAS PARA PERIÓDICOS 
Com fundo aberto, totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo de carbono, 
sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento 
químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema ele-
trostático a pós, com camada mínima de tinta de 70 micras. 
Composição: 
Confeccionada em chapa nº 18 (1,20 mm). 
3 fendas retangulares distribuídos nas abas laterais e frontal. 
Cor: Vermelha 
Dimensões: Altura: 20 cm; Largura: 10 cm; Profundidade: 20 cm. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 

Unid. 320 

115 

BIBLIOCANTO 
Bibliocanto Sinalizador, totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de 
carbono. Não poderá possuir arestas cortantes e rebarbas. O acabamento deverá ser 
pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e a 
pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 
micras. Deverá ser confeccionado em chapa nº 18 (1,20mm), dobrado em forma de 
“L”; Deverá possuir 01 (uma) fenda em forma de retângulo distribuída ao longo da 
peça com no mínimo 27 cm de comprimento; Deverá possuir aba lateral e inferior, 
que servirá como sinalização com 2,5 cm de largura; Dimensões mínimas: Altura: 20 
cm, Largura: 13+2,5 cm da aba, Base: 13 cm. 
Cor: Vermelho 
Dimensões: 
Altura: 20 cm; Largura: 13 cm; Profundidade: 13 cm. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 

Unid. 1570 

116 

CARRINHO DE BIBLIOTECA 
Carrinho para transporte de livros, Confeccionado em chapa de aço de baixo teor de 
carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de trata-
mento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de siste-
ma eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. 

Unid. 15 
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Composição: 
2 estruturas tubulares em aço 20x20, com parede de 1,20mm de espessura; semi-
fechadas com chapa nº 16 (1,5mm) com 9 fendas de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de 
largura cada. 
3 níveis de bandejas confeccionadas em chapa nº 20 (0,90mm), sendo 2 superiores 
inclinadas com divisórias central e 1 inferior plana, medindo 490 mm de largura e 
490mm de comprimento, unidas a estrutura através de solda. 
2 suportes para rodas confeccionados em chapa nº16 (1,50mm), com 4 rodízios gira-
tórios com roda de 3” de diâmetro. 
Capacidade total de 170 kg. 
Cor: Vermelho 
Dimensões: 
Altura: 1,05 metros; Largura: 53 cm; Profundidade: 53 cm. 
- As especificações acima devem ser entendidas como parâmetros mínimos, serão 
aceitos bens com qualidade comprovadamente “similar”, “equivalente” ou “supe-
rior”. 

117 

LATERAL DE FECHAMENTO PARA ESTANTE DUPLA FACE 
Confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e 
rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-
ferruginosa e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó com ca-
mada mínima de 70 micras, com fendas para ventilação e colocação da placa de sina-
lização. 
Cor: Vermelho 
Altura: 200 cm Largura: 58 cm Profundidade: 3,5 cm 

Unid. 139 

118 

LATERAL DE FECHAMENTO PARA ESTANTE FACE SIMPLES 
Confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e 
rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-
ferruginosa e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó com ca-
mada mínima de 70 micras, com fendas para ventilação e colocação da placa de sina-
lização. 
Cor: Vermelho 
Altura: 200 cm Largura: 32 cm Profundidade: 3,5 cm 

Unid. 76 

119 

LATERAL DE FECHAMENTO PARA ESTANTE MULTIMEIOS / EXPOSITOR 
Confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e 
rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-
ferruginosa e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó com ca-
mada mínima de 70 micras, com fendas para ventilação e colocação da placa de sina-
lização. 
Cor: Vermelha 
Altura: 200 cm; Largura: 44,5 cm; Profundidade: 3,5 cm 

Unid. 60 

120 

PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA ESTANTE DUPLA FACE 
Confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e 
rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-
ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com ca-
mada mínima de tinta de 70 micras. 
Composição: 
Confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm). 
1 placa superior para titulo e duas inferiores para acervo. 
Cor: Vermelho 
Dimensões: 
Altura: 53 cm; Largura: 54 cm; Profundidade: 3,0 cm. 

Unid. 189 

121 
PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA ESTANTE DUPLA FACE MULTIMIDIA/DVD 53 x 40,5 x 
3,0 
Confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e 

Unid. 47 
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rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-
ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com ca-
mada mínima de tinta de 70 micras. 
Composição: 
1 Testeira dupla com 2 placas de sinalização 
Cor: Cinza 
Dimensões: 
Altura: 53 cm; Largura: 40,5 cm; Profundidade: 3,0 cm. 

122 

PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA ESTANTE FACE SIMPLES 
Confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e 
rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-
ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com ca-
mada mínima de tinta de 70 micras. 
Composição: 
Confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm). 
1 placa superior para titulo e duas inferiores para acervo. 
Cor: Vermelho 
Dimensões: 
Altura: 53 cm; Largura: 27 cm; Profundidade: 3,0 cm. 

Unid. 135 

123 

EXPOSITOR DE MESA 
Confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e 
rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-
ferruginosa e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó com ca-
mada mínima de 70 micras. 
Cor: Vermelho 
Dimensões: 
Altura: 20 cm; Largura: 13 cm; Profundidade: 16,5 cm 

Unid. 94 

124 

PUFF 
Puff redondo produzido com estrutura em madeira reflorestada de eucalipto seco 
em estufa, fixadas com parafusos, grampos e cantoneiras para reforço. Assento e 
laterais confeccionados em espuma soft. 
Cor: A Definir - Composição: Courino 
Dimensões: Altura: 46 cm; Diâmetro: 56cm 

Unid. 45 

 

1.4.1. A adjudicatária deverá elaborar Catálogo, sem custos para a Administração, 

contendo os itens e/ou grupos que, em decorrência do processo competitivo 

do certame, sagrar-se vencedora contendo: Nº do Item, Nº do Grupo, Ima-

gem ilustrativa, Descrição sucinta, Quantidade, Valor Unitário Registrado, 

Medidas, Marca e Modelo, opções de acabamento e cores, Garantia. 

1.4.1.1. O Catálogo supracitado deverá conter ainda: 

1.4.1.1.1. na capa: Nº do processo, Nº do pregão, Validade da ATA, UASG Ge-

renciadora. 

1.4.1.1.2. na contracapa dados da Adjudicatária tais como: Razão Social, CNPJ, 

Endereço da Fábrica, Endereço do Preposto, Telefone de Contato da 

Fábrica e do Preposto, e-mails de contato da Fábrica e Preposto, 

Nome do Preposto ou Representante Legal. 
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1.4.1.2. O Catálogo terá função de facilitar a comunicação entre os órgãos parti-

cipantes e a adjudicatária quando do momento da aquisição. 

 

2. JUSTIFICATIVA DA COMPRA 

2.1. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – REITORIA é uma 

instituição de educação superior, pluricurricular e descentralizada, especializada na 

oferta de educação superior profissional e tecnológica nas diferentes modalidades 

de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos, e 

uma de suas obrigações é a oferta de um quadro de docentes e de servidores técni-

cos administrativos qualificados e, em permanente processo de atualização e pro-

dução científica. 

2.2. A aquisição de mobiliários em geral para os anos de 2014/2015 se faz necessária 

levando em consideração o quantitativo de professores, servidores, terceirizados e 

estagiários existentes no Instituto Federal de Sergipe, que necessitam de mobiliário 

adequado para desenvolverem efetivamente suas atividades didáticas e administra-

tivas. Como também para suprir a demanda frente à expansão da rede federal de 

ensino profissional, assim como aos programas Mulheres Mil, Pronatec e Profuncio-

nário. 

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

3.1. O objeto deste termo de referência apresenta padrões de desempenho e qualidade 

que estão aqui descritos objetivamente por meio de suas especificações, sendo, 

pois considerados bens comuns nos termos do Art. 1º da Lei 10.520 de 2002. 

 

4. DA AMOSTRA. 

4.1. Poderá ser exigido do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que 

apresente amostra(s) do(s) item(ns) que a Administração entender necessário, para 

a verificação da compatibilidade com as especificações deste Termo de Referência e 

consequente aceitação da proposta, a ser entregue na Av. Jorge Amado, 1551, Bair-

ro Jardins, CEP. 49.025-330, Aracaju/SE, num prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. 

4.1.1. A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome do licitante, 

conter os respectivos prospectos e manuais, se for o caso, e dispor na emba-

lagem de informações quanto às suas características, tais como data de fabri-

cação, prazo de validade, quantidade do produto, sua marca, número de refe-

rência, código do produto e modelo. 

4.1.2. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como 

protótipos, podendo ser manuseados, desmontados ou instalados pela equipe 
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técnica responsável pela análise, bem como conectados a equipamentos e 

submetidos aos testes necessários. 

4.1.3. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condi-

ções indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais 

impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, 

quando for o caso. 

4.1.4. Será considerada aprovada a amostra que atender aos critérios técnicos esta-

belecidos no instrumento convocatório e neste anexo, sobretudo no que tan-

ge às especificações e descrições, inclusive concernentes aos critérios de sus-

tentabilidade ambiental. 

4.1.5. O prazo estipulado poderá ser prorrogado por igual período desde que solici-

tado pelo licitante e aceito pelo pregoeiro via chat ou, na sua indisponibilida-

de, meio eletrônico por e-mail informado no edital. 

 

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento 

da nota de empenho, em remessa única, nos endereços constantes deste Termo de 

referência no horário normal de expediente das 08h:00min às 11h:30min e das 

14h:00min às 17h:30min, de segunda à sexta-feira. 

5.2.  Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) res-

ponsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 

verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de 

Referência e na proposta. 

5.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às 

suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

5.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 

consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

5.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser proce-

dida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 

recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 
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5.4.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilida-

de da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contra-

to. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

6.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos pro-

visoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; 

6.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

6.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

6.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

6.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Con-

tratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Refe-

rência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e 

sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decor-

rentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

7.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 

prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva 

nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, 

modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 

7.1.2. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em 

português e da relação da rede de assistência técnica autorizada; 

7.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com 

os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, 

de 1990); 



 
 

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – REITORIA – Av. Jorge Amado, 1551 – Lo-
teamento Garcia – Bairro Jardins, CEP: 49.025-330 – www.ifs.edu.br – CNPJ: 10.728.444/0001-00 – Fone: 
(79) 3711-3100 – Aracaju/SE. 

7.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo 

de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

7.1.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do 

prazo previsto, com a devida comprovação; 

7.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as o-

brigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação; 

7.1.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 

8. DA SUBCONTRATAÇÃO 

8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

9. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

9.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos 

de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e 

condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a 

anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

 

10. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

10.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à re-

gularização de falhas ou defeitos observados. 

10.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) 

será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados 

pela autoridade competente. 

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que re-

sultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não 

implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, 

de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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10.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o 

nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessá-

rio à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os aponta-

mentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

10.4. O pagamento somente será procedido 10 (dez) dias após o atesto definitivo, pelo 

servidor competente na nota fiscal apresentada. 

 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 

10.520, de 2002, a Contratada que:  

11.1.1. Atraso injustificado na execução do contrato; 

11.1.2. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em de-

corrência da contratação; 

11.1.3. Não celebrar contrato; 

11.1.4. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certa-

me/contrato; 

11.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

11.1.6. Fraudar na execução do contrato; 

11.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

11.1.7.1. Consideram-se inidôneos os atos praticados tais como os descritos nos ar-

tigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93 

11.1.8. Cometer fraude fiscal; 

11.1.9. Não mantiver a proposta. 

11.2. A adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 

ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes san-

ções: 

11.2.1. Atraso injustificado na execução do contrato. 

11.2.1.1. Advertência; 

11.2.1.2. Multa de mora de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso in-

justificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) 

dias. 
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11.2.2. Inexecução parcial do objeto. 

11.2.2.1. Advertência; 

11.2.2.2. Multa de até 10% (dez por cento) aplicada de forma proporcional à obri-

gação inadimplida; 

11.2.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com o Instituo Federal de Sergipe por prazo não superior a 2 

(dois) anos. 

11.2.3. Inexecução total. 

11.2.3.1. Advertência; 

11.2.3.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato / nota 

de empenho; 

11.2.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com o Instituo Federal de Sergipe por prazo não superior a 2 

(dois) anos; 

11.2.3.4. 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 a Contratada res-

sarcir a Contratante pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no subitem anterior. 

11.2.4. Recusar-se a assinar ou receber o instrumento de contrato ou equivalente. 

11.2.4.1. Multa de até 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho; 

11.2.4.2. Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5 (cin-

co) anos, e descredenciamento do SICAF. 

11.2.5. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certa-

me/contrato. 

11.2.5.1. Multa de até 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho; 

11.2.5.2. Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5 (cin-

co) anos, e descredenciamento do SICAF. 

11.2.6. Ensejar o retardamento da execução do objeto. 

11.2.6.1. Advertência; 

11.2.6.2. Multa de até 10% (dez por cento) aplicada de forma proporcional à obri-

gação inadimplida; 
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11.2.6.3. Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5 (cin-

co) anos, e descredenciamento do SICAF. 

11.2.7. Falhar ou fraudar na execução do contrato. 

11.2.7.1. Advertência; 

11.2.7.2. Multa de até 10% (dez por cento) aplicada de forma proporcional à obri-

gação inadimplida; 

11.2.7.3. Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5 (cin-

co) anos, e descredenciamento do SICAF. 

11.2.8. Comportar-se de modo inidôneo. 

11.2.8.1. Advertência; 

11.2.8.2. Multa de até 10% (dez por cento) aplicada de forma proporcional à obri-

gação inadimplida; 

11.2.8.3. Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5 (cin-

co) anos, e descredenciamento do SICAF. 

11.2.9. Cometer fraude fiscal. 

11.2.9.1. Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5 (cin-

co) anos, e descredenciamento do SICAF. 

11.2.10. Não mantiver a proposta. 

11.2.10.1. Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, e descredenciamento do SICAF. 

11.3. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 

Contratada que: 

11.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

11.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

11.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

11.4. As sanções de advertência, suspensão temporária e impedimento de contratar, bem 

como a declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a sanção 

de multa, facultada ao interessado a defesa prévia, no respectivo processo, no pra-

zo de 5 (cinco) dias úteis. 

11.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo admi-

nistrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitan-
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te/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, 

e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

11.6. As infrações tipificadas como crime na Lei nº 8.666/93 são de ação penal pública 

incondicionada, cabendo ao Ministério Público promovê-la. 

11.6.1. Qualquer pessoa poderá provocar, para os efeitos da Lei nº 8.666/93, a inicia-

tiva do Ministério Público, fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o 

fato e sua autoria, bem como as circunstâncias em que se deu a ocorrência 

11.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gra-

vidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano cau-

sado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

11.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

Aracaju/SE,  08 de outubro de 2014.  

_________________________________________________ 

Alex Sandro Barbosa de Carvalho 
Pró-Reitor de Administração 

 

 

 

 

 

 

  

APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA, COM MOTIVAÇÃO NAS 
JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS 

( x ) Aprovado (    ) Não Aprovado 

Data: 10 / 10 / 2014 

______________________________ 
AILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA 

Reitor 



 
 

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – REITORIA – Av. Jorge Amado, 1551 – Lo-
teamento Garcia – Bairro Jardins, CEP: 49.025-330 – www.ifs.edu.br – CNPJ: 10.728.444/0001-00 – Fone: 
(79) 3711-3100 – Aracaju/SE. 

 

 

 

ANEXO II 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. --/2014 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 14/2014 

(Processo Administrativo n.° 23060.002160/2013-15) 

 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – Unidade Reitoria, com 

sede na Avenida Jorge Amado, 1551, Loteamento Garcia, Bairro Jardins, na cidade de Ara-

caju/SE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.728.444/0001-00, neste ato representado pelo 

...... (cargo e nome), inscrito no CPF sob o nº ............. portador(a) da Carteira de Identida-

de nº ......., considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma 

eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 14/2014, publicada no ...... de ...../...../2014, 

processo administrativo n.º 23060.002160/2013-15, RESOLVE registrar os preços da(s)  

empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) 

alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, 

sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com 

as disposições a seguir: 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de 

Mobiliário em Geral, persianas e divisórias, especificado(s) no(s) item(ns) do(s) gru-

po(s) descritos no Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 14/2014, 

que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independen-

temente de transcrição. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as 

demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 
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Fornecedor: ........................................................................................................................ 
CNPJ: .........................../...........-........ 
Inscrição Estadual: ...................................................................... 
Endereço: ........................................................................................................................ 
Telefone: (.....).............-............... 
E-mail: ............................................................................. 
Representante: ..................................................................CPF: ......................RG: ............ 
Dados Bancários:.......................................... Agência: ...................... CC: ......................... 
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3. CADASTRO DE RESERVA 

3.1. As seguintes licitantes aceitaram registrar seus preços ao nível da proposta mais 

bem classificada e homologada. 

CADASTRO DE RESERVA 

O
rd

em
 

Item 
do 
TR 

Especificação 
Dados do Fornecedor 

(Razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, repre-
sentante) 

xx xx ... ... 

... ... ... ... 

 

3.2. O Anexo III do edital do pregão consta o Termo de Aceite de Cadastro de Reserva 

que será parte integrante desta ATA. 

3.2.1. O termo do anexo III do edital deverá ser assinado pelos licitantes que aceita-

rem registrar seus preços ao nível da proposta mais bem classificada e adjudi-

cada. 

3.2.2. A não assinatura do termo a que se refere o item anterior no prazo de 5 (cin-

co) dias úteis implicará decadência do direito de registrar seus preços e será 

excluída da ATA. 
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4. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) 

4.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 
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ESPECIFICAÇÃO RESUMIDA 

U
N

ID
A

D
E

 

IF
S 

– 
R

e
it

o
ri

a
 –

 U
A

SG
 1

5
8

1
3

4
 

G
er

en
ci

ad
o

r 

Órgãos Participantes 

Q
U

A
N

TI
D

A
D

E 
TO

T
A

L 

IF
S 

– 
C

am
p

u
s 

A
ra

ca
ju

  

U
A

SG
 1

5
8

3
9

3
  

IF
S 

– 
C

am
p

u
s 

Sã
o

 C
ri

st
ó

vã
o

 

U
A

SG
 1

5
8

3
9

2
 

IF
S 

– 
C

am
p

u
s 

Es
tâ

n
ci

a
 

U
A

SG
 1

5
2

4
2

6
 

IF
S 

– 
C

am
p

u
s 

N
. S

rª
 G

ló
ri

a
 

U
A

SG
 1

5
2

4
2

0
 

Grupo .. – Itens .. a .. – ......... 

X
X

 

......................................... ..
. .. .. .. .. .. .. 

 

5. VALIDADE DA ATA 

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir de sua assinatu-

ra, não podendo ser prorrogada. 

 

6. REVISÃO E CANCELAMENTO 

6.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 

preços  praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, 

cabendo à Administração promover as  negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

6.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 

motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negoci-

ar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

6.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado 

será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

6.3.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços 

aos valores de mercado observará a classificação original. 

6.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornece-

dor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

6.4.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 
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antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confir-

mada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; 

6.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de nego-

ciação. 

6.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revo-

gação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção 

da contratação mais vantajosa. 

6.6. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

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

6.6.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabe-

lecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

6.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superi-

or àqueles praticados no mercado; ou 

6.6.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

6.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.6.1, 6.6.2 e 6.6.4 

será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e 

a ampla defesa. 

6.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, de-

corrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 

devidamente comprovados e justificados: 

6.8.1. por razão de interesse público; ou 

6.8.2. a pedido do fornecedor.  

 

7. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

7.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada 

que:  

7.1.1. Atraso injustificado na execução do contrato; 

7.1.2. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em de-

corrência da contratação; 

7.1.3. Não celebrar contrato; 

7.1.4. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certa-

me/contrato; 
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7.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

7.1.6. Fraudar na execução do contrato; 

7.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

7.1.7.1. Consideram-se inidôneos os atos praticados tais como os descritos nos ar-

tigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93 

7.1.8. Cometer fraude fiscal. 

7.2. A adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 

ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes san-

ções: 

7.2.1. Atraso injustificado na execução do contrato. 

7.2.1.1. Advertência; 

7.2.1.2. Multa de mora de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso in-

justificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) 

dias. 

7.2.2. Inexecução parcial do objeto. 

7.2.2.1. Advertência; 

7.2.2.2. Multa de até 10% (dez por cento) aplicada de forma proporcional à obri-

gação inadimplida; 

7.2.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com o Instituo Federal de Sergipe por prazo não superior a 2 

(dois) anos. 

7.2.3. Inexecução total. 

7.2.3.1. Advertência; 

7.2.3.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato / nota 

de empenho; 

7.2.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com o Instituo Federal de Sergipe por prazo não superior a 2 

(dois) anos; 

7.2.3.4. 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 a Contratada res-
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sarcir a Contratante pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no subitem anterior. 

7.2.4. Recusar-se a assinar ou receber o instrumento de contrato ou equivalente. 

7.2.4.1. Multa de até 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho; 

7.2.4.2. Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5 (cin-

co) anos, e descredenciamento do SICAF. 

7.2.5. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certa-

me/contrato. 

7.2.5.1. Multa de até 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho; 

7.2.5.2. Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5 (cin-

co) anos, e descredenciamento do SICAF. 

7.2.6. Ensejar o retardamento da execução do objeto. 

7.2.6.1. Advertência; 

7.2.6.2. Multa de até 10% (dez por cento) aplicada de forma proporcional à obri-

gação inadimplida; 

7.2.6.3. Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5 (cin-

co) anos, e descredenciamento do SICAF. 

7.2.7. Falhar ou fraudar na execução do contrato. 

7.2.7.1. Advertência; 

7.2.7.2. Multa de até 10% (dez por cento) aplicada de forma proporcional à obri-

gação inadimplida; 

7.2.7.3. Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5 (cin-

co) anos, e descredenciamento do SICAF. 

7.2.8. Comportar-se de modo inidôneo. 

7.2.8.1. Advertência; 

7.2.8.2. Multa de até 10% (dez por cento) aplicada de forma proporcional à obri-

gação inadimplida; 

7.2.8.3. Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5 (cin-

co) anos, e descredenciamento do SICAF. 

7.2.9. Cometer fraude fiscal. 

7.2.9.1. Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5 (cin-

co) anos, e descredenciamento do SICAF; 
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7.3. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 

Contratada que: 

7.3.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fis-

cal no recolhimento de quaisquer tributos; 

7.3.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

7.3.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

7.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

7.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo admi-

nistrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitan-

te/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, 

e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

7.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gra-

vidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano cau-

sado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

7.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

8. CONDIÇÕES GERAIS 

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebi-

mento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, pena-

lidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Refe-

rência, ANEXO I do EDITAL. 

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de pre-

ços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes 

que aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, 

será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, § 4º do Decre-

to n. 7.892, de 2014. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (três) vias de igual 

teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada 

cópia aos demais órgãos participantes.  

 

Aracaju, ....... de .................... de 2014 
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Assinaturas: 

________________________________                     ________________________________ 

               Ailton Ribeiro de Oliveira                                      (Representante da Adjudicatária) 

 

Testemunhas 

________________________________                     ________________________________ 

CPF:                                                                                   CPF:  
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ANEXO III 

Termo de Aceite de Cadastro de Reserva 

Anexo da Ata de Registro de Preços n. ---/2014 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 14/2014 

(Processo Administrativo nº 23060.002160/2013-15) 

 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – Unidade Reitoria, com 

sede na Avenida Jorge Amado, 1551, Loteamento Garcia, Bairro Jardins, na cidade de Ara-

caju/SE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.728.444/0001-00, neste ato representado pelo 

...... (cargo e nome), inscrito no CPF sob o nº ............. portador(a) da Carteira de Identida-

de nº ......., considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma 

eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 14/2014, publicada no ...... de ...../...../2014, 

processo administrativo n.º 23060.002160/2013-15, RESOLVE registrar os preços da(s)  

empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) neste documento, de acordo com a classificação 

por ela(s) alcançada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as par-

tes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no 

Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a 

seguir: 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Registro de preços para eventual aquisição de Mobiliário em Geral, persianas e divi-

sórias, especificado(s) no(s) item(ns) do(s) grupo(s) descritos no Termo de Referên-

cia, anexo I do edital de Pregão nº 14/2014, que é parte integrante da Ata de Regis-

tro de Preços n. ---/2014, assim como a proposta vencedora, independentemente 

de transcrição. 

 

2. DO CADASTRO DE RESERVA 

Fornecedor: ........................................................................................................................ 

CNPJ: .........................../...........-........ 

Inscrição Estadual: ...................................................................... 
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Endereço: ........................................................................................................................ 

Telefone: (.....).............-............... 

E-mail: ............................................................................. 

Representante: ..................................................................CPF: ......................RG: ............ 

Dados Bancários:.......................................... Agência: ...................... CC: ......................... 

Item 

do 

TR 

Especificação Resumida 

A especificação detalhada encontra-se no anexo I 

do edital do Pregão Eletrônico para Registro de 

Preços n. 14/2014 

U
n

id
ad

e 

Q
u

an
ti

d
ad
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ad
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To
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Grupo ...... – Itens ..... a ...... 

... ... ..
. 

..
. 

..
. 

..
. 

..
. 

..
. 

..
. 

 

Por este expresso a concordância da empresa ................................................................. 

inscrita no CNPJ ....................................../........-..... representada por 

.................................................. inscrito no CPF ..............................-...... em registrar seus 

preços para os itens e grupos constantes do item 2 (CADASTRO DE RESERVA) ao nível da 

proposta mais bem classificada e adjudicada. 

 

Aracaju, ____ de ________________ de 2014 

 

 

Assinaturas: 

________________________________                     ________________________________ 

               Ailton Ribeiro de Oliveira                                      (Representante da Adjudicatária) 

 

Testemunhas 

________________________________                     ________________________________ 

CPF:                                                                                   CPF: 
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ANEXO IV 

MODELOS DE DECLARAÇÃO 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

 A empresa_____________________, CNPJ nº. _______________________, 

declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 

habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores.  

 

 

 

__________________ (local), __________________________ (data).  

________________________________________________________________ 

(representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa)  
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DECLARAÇÃO DE MENOR  

 

 A empresa ________________________________ (nome da empresa), inscrita no 

CNPJ n.________________________, declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 

da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 

1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 

(quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da 

Constituição Federal. 

 

 

 

__________________ (local), __________________________ (data).  

________________________________________________________________ 

(representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa) 

 

 

 

 

  



 
 

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – REITORIA – Av. Jorge Amado, 1551 – Lo-
teamento Garcia – Bairro Jardins, CEP: 49.025-330 – www.ifs.edu.br – CNPJ: 10.728.444/0001-00 – Fone: 
(79) 3711-3100 – Aracaju/SE. 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

Pregão 14/2014 

 

(Identificação completa do representante da licitante – nome completo, CPF, RG e en-

dereço completo), como representante devidamente constituído de (Identificação com-

pleta da licitante ou do Consórcio) doravante denominado “licitante”, para fins do dis-

posto neste Edital, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 

Brasileiro, que: 

a) a proposta apresentada para participar do Pregão 14/2014 foi elaborada de maneira 

independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, 

direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 

potencial ou de fato da do Pregão 14/2014 do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Sergipe, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão 14/2014 do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe, não foi informada, discu-

tida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão 14/2014, 

por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qual-

quer outro participante potencial ou de fato do Pregão 14/2014 quanto a participar ou 

não da referida licitação; 

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão 14/2014 não será, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer 

outro participante potencial ou de fato do Pregão 14/2014 antes da adjudicação do obje-

to da referida licitação; 

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão 14/2014 não foi, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qual-

quer integrante do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe antes 

da abertura oficial das propostas; e  

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém ple-

nos poderes e informações para firmá-la. 

 

___________________, em ______ de ___________________ de __________ 

___________________________________________________________________ 

(representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa) 



 
 

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – REITORIA – Av. Jorge Amado, 1551 – Lo-
teamento Garcia – Bairro Jardins, CEP: 49.025-330 – www.ifs.edu.br – CNPJ: 10.728.444/0001-00 – Fone: 
(79) 3711-3100 – Aracaju/SE. 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL  

 

 

INSERIR O TIMBRE DA EMPRESA CONTENDO SEU CNPJ E DADOS CADASTRAIS 

 

 

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento li-

citatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico para registro de preços n.º 14/2014, cujo 

objeto é a aquisição de mobiliário em geral, persianas e divisórias, que atendemos aos 

critérios de sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de proteção ao meio am-

biente, conforme estabelece a Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, nos 

casos em que a referida instrução se aplicar ao objeto.  

 

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

  

Aracaju, _____ de ______________ de 2014.  

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Nome: 
RG/CPF: 
Cargo: 
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ANEXO V 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Ao 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe 
Pregão Eletrônico SRP  nº 14/2014 – Pregoeiro Agnaldo dos Santos 
Processo: 23060.002160/2013-15 
 
Razão social da empresa: XXXXXXXX 
CNPJ: XXXX 
Endereço: XXXXX 
Telefone: (XX) xxxx-xxxx [Ramal: xxxx] – Fax: (XX) xxxx-xxxx – Celular: (XX) xxxx-xxxx 
Email: xxxx@xxxx.com.br 
Banco: XXXX; Agência: XXXX; C/C: XXXX 
Representante da empresa: Nome ____________; Telefone: xxxx-xxxx; Email: 
xxxx@xxxx.com.br  
 

ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA UND QTD Valor Unitário 

Grupo xx – Itens xx a xx – Descrição do grupo 

XX ....................................................... .... ........ R$ ........ 

XX ....................................................... .... ........ R$ ........ 

... ....................................................... .... ........ R$ ........ 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias 
GARANTIA/VALIDADE:  

PRAZO DE ENTREGA: 30 dias 

DECLARAMOS QUE NOS NOSSOS PREÇOS COTADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS DIRETAS E 
INDIRETAS, FRETE, TRIBUTOS, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, TRANS-
PORTE E SEGURO ATÉ O DESTINO, LUCRO E DEMAIS ENCARGOS DE QUALQUER NATUREZA NECESSÁ-
RIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, NADA MAIS SENDO 
VÁLIDO PLEITEAR A ESSE TÍTULO. 

 

 

____________________________________ 

Assinatura 
CPF nº 
RG nº 

  

mailto:xxxx@xxxx.com.br
mailto:xxxx@xxxx.com.br
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ANEXO VI 

Mínimo e Máximo dos Órgãos Participantes 

 

IT
EM

 

ESPECIFICAÇÃO RESUMIDA 

U
N

ID
A

D
E 

IFS – Campus 
Aracaju  

UASG 158393 

IFS – Campus 
São Cristóvão 
UASG 158392 

IFS – Campus 
Estância 

UASG 152426 

IFS – Campus 
N. Srª Glória 

UASG 
152420 

M
ín

im
o

 

M
áx

im
o

 

M
ín

im
o

 

M
áx

im
o

 

M
ín

im
o

 

M
áx

im
o

 

M
ín

im
o

 

M
áx

im
o

 

Grupo 01 – Itens 01 a 12 – POLTRONAS 

0
1 

POLTRONA PRESIDENTE COM 
ENCOSTO LOMBAR TELADO 
APOIO DE CABEÇA POLIURE-
TANO. 

U
n

id
. 

1 2 ..... ..... 1 5 1 3 

0
2 POLTRONA FIXA ENCOSTO 

TELADO U
n

id
. 

1 5 ..... ..... 5 15 ..... ..... 

0
3 

POLTRONA GIRATÓRIA DIRE-
TOR ENCOSTO TELADO COM 
BRAÇOS REGULÁVEIS U

n
id

. 

1 5 9 30 1 5 ..... ..... 

0
4 POLTRONA FIXA TIPO DIRETOR 

COM BRAÇOS FIXOS U
n

id
. 

1 6 ..... ..... ..... ..... 2 10 

0
5 POLTRONA DIRETOR COM 

BRAÇOS E RELAX U
n

id
. 

1 3 ..... ..... 5 20 2 10 

0
6 

POLTRONA PRESIDENTE COM 
REGULAGENS E BRACOS REGU-
LÁVEIS U

n
id

. 

1 2 ..... ..... ..... ..... 3 15 

0
7 POLTRONA EXECUTIVA COM 

PRANCHETA U
n

id
. 

1 20 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 
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0
8 

POLTRONA PARA AUDITÓRIO 
DE ESPALDAR MÉDIO COM 
PRANCHETA U

n
id

. 

20 40 ..... ..... 10 50 ..... ..... 

0
9 POLTRONA DIRETOR GIRATO-

RIA SEM BRAÇO U
n

id
. 

1 10 ..... ..... ..... ..... 2 10 

1
0 POLTRONA GIRATORIA ESPAL-

DAR ALTO COM BRAÇO U
n

id
. 

1 5 ..... ..... 5 15 ..... ..... 

1
1 POLTRONA FIXA COM BRAÇO 

U
n

id
. 

1 25 ..... ..... 5 30 ..... ..... 

1
2

 POLTRONA INDIVIDUAL COM 
BRAÇO U

n
id

. 

1 25 ..... ..... 2 10 ..... ..... 

Grupo 02 – Itens 13 a 21 – CADEIRAS 

1
3 

CADEIRA INTERLOCUTOR EN-
COSTO TELADO COM BRAÇOS 
FIXOS U

n
id

. 

1 5 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

1
4 CADEIRA FIXA 4 PÉS 

U
n

id
. 

1 50 20 130 10 70 6 30 

1
5 CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA 

COM BRAÇOS U
n

id
. 

1 30   ..... ..... 1 5 

1
6 CADEIRA GIRATÓRIA COM 

BRAÇO REGULÁVEL U
n

id
. 

1 30 5 15 10 50 1 5 

1
7 CADEIRA GIRATÓRIA SEM 

BRAÇO U
n

id
. 

1 40 ..... ..... 5 50 1 5 
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1
8 CADEIRA CAIXA COM BRAÇO 

REGULÁVEL U
n

id
. 

1 20 ..... ..... 10 40 ..... ..... 

1
9 CADEIRA CAIXA SEM BRAÇO 

U
n

id
. 

1 162 ..... ..... 10 40 1 5 

2
0 CADEIRA FIXA SEM BRAÇO 

U
n

id
. 

1 20 ..... ..... 5 15 ..... ..... 

2
1 CADEIRA EXECUTIVA COM EN-

COSTO TELADO E PRANCHETA U
n

id
. 

1 15 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

Grupo 03 – Itens 22 a 26 – LONGARINAS 

2
2 

LONGARINA DO TIPO POLTRO-
NAS COM 3 LUGARES COM 
BRAÇOS U

n
id

. 

1 10 ..... ..... ..... ..... 2 10 

2
3 

LONGARINA DO TIPO POLTRO-
NAS COM 3 LUGARES COM 
BRAÇOS E PRANCHETA ESCA-
MOTEAVEL 

U
n

id
. 

1 5 ..... ..... ..... ..... 2 10 

2
4 LONGARINA DE 03 LUGARES 

COM BRAÇOS TELADA U
n

id
. 

1 5 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

2
5 LONGARINA COM 02 LUGARES 

U
n

id
. 

1 5 ..... ..... ..... ..... 1 5 

2
6 

LONGARINA POLTRONA 3 LU-
GARES COM ENCOSTO TELADO 
COM PRANCHETA U

n
id

. 

1 3 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

Grupo 04 – Itens 27 e 28 – SOFÁS 
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2
7 SOFÁ EXECUTIVO DE 02 LUGA-

RES U
n

id
. 

1 7 5 10 1 4 1 3 

2
8 SOFÁ EXECULTIVO DE 3 LUGA-

RES U
n

id
. 

1 5 5 10 1 4 1 3 

Grupo 05 – Itens 29 a 41 – MESAS 

2
9 MESA EM LAMINADO MELA-

MINICO MED. 800X600X740 U
n

id
. 

1 50 ..... ..... 1 13 ..... ..... 

3
0 MESA EM LAMINADO MELA-

MINICO MED. 1000X700X740 U
n

id
. 

1 20 ..... ..... 10 45 2 10 

3
1 MESA EM LAMINADO MELA-

MINICO MED. 1200X700X740 U
n

id
. 

1 20 2 5 10 50 2 10 

3
2 MESA EM LAMINADO MELA-

MINICO MED. 1400X700X740 U
n

id
. 

1 3 10 20 5 30 1 2 

3
3 MESA EM LAMINADO MELA-

MINICO MED. 1000X600X740 U
n

id
. 

1 10 5 10 10 40 1 2 

3
4 MESA PARA REUNÃO MED. 

1200X740 U
n

id
. 

1 8 ..... ..... 5 20 1 2 

3
5 MESA DE REUNIÃO OVAL MED. 

2000X1000X740 U
n

id
. 

1 5 ..... ..... 1 3 1 2 

3
6 MESA DE REUNIÃO MODULAR 

MED 2400X1200X740 U
n

id
. 

1 2 5 20 ..... ..... 1 2 
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3
7 MESA DE REUNIÃO MODULAR 

MED. 3200X1200X740 U
n

id
. 

1 2 ..... ..... 1 3 1 2 

3
8 MESA DE CANTO MED. 

600X600X362 U
n

id
. 

1 20 2 5 2 6 ..... ..... 

3
9 MESA DE CENTRO MED. 

100X600X365 U
n

id
. 

1 10 5 15 1 3 ..... ..... 

4
0 

MESA RETA AUTO PORTANTE 
PARA GABINETE MED. 
2000X900 U

n
id

. 

1 5 ..... ..... 1 1 ..... ..... 

4
1

 MESA RETA AUXILIAR AUTO 
PORTANTE PARA GABINETE 
MED. 900X600 U

n
id

. 

1 8 ..... ..... 1 1 ..... ..... 

Grupo 06 – Itens 42 a 57 – ESTAÇÃO DE TRABALHO E GAVETEIROS 

4
2 

ESTAÇÃO DE TRABALHO OR-
GANICA MED. 
1200X1200X600X600X740 U

n
id

. 

1 25 5 15 ..... ..... 2 10 

4
3 

ESTAÇÃO DE TRABALHO OR-
GANICA MED. 
1400X1400X600X600X740 U

n
id

. 

1 10 ..... ..... 5   2 10 

4
4 

ESTAÇÃO DE TRABALHO OR-
GANICA MED. 
1400X1600X600X600X740 U

n
id

. 

1 2 ..... ..... 1 5 1 3 

4
5 

ESTAÇÃO DE TRABALHO OR-
GANICA MED. 
1600X1600X600X600X740 U

n
id

. 

1 2 ..... ..... ..... ..... 1 3 

4
6 

ESTACÃO DE TRABALHO PE-
NINSULAR COM PAINEL FRON-
TAL MED. 1200x1600x740 U

n
id

. 

1 5 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 
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4
7 

ESTACÃO DE TRABALHO PE-
NINSULAR COM PAINEL FRON-
TAL MED. 1200x1800x740 U

n
id

. 

1 2 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

4
8 

ESTACÃO DE TRABALHO PE-
NINSULAR COM PAINEL FRON-
TAL MED. 1400x1600x740 U

n
id

. 

1 2 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

4
9 

ESTACÃO DE TRABALHO PE-
NINSULAR COM PAINEL FRON-
TAL MED. 1400x1800x740 U

n
id

. 
1 2 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

5
0 

ESTACÃO DE TRABALHO PE-
NINSULAR COM PAINEL FRON-
TAL MED. 1600x1600x740 U

n
id

. 

1 2 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

5
1

 ESTACÃO DE TRABALHO PE-
NINSULAR COM PAINEL FRON-
TAL MED. 1600x1800x740 U

n
id

. 

1 2 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

5
2 

ESTACÃO DE TRABALHO PE-
NINSULAR COM PAINEL FRON-
TAL MED. 1600x2000x740 U

n
id

. 

1 2 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

5
3 

ESTACÃO DE TRABALHO OR-
GANICA TAMPO ÚNICO COM 
PAINEL FRONTAL E LATERAL 
MED. 1600x1400x740 

U
n

id
. 

1 2 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

5
4 GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVE-

TAS MED. 400X466X354 U
n

id
. 

1 10 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

5
5 GAVETEIRO FIXO COM 3 GAVE-

TAS MED. 400X466X504 U
n

id
. 

1 10 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

5
6 GAVETEIRO VOLANTE COM 3 

GAVETAS MED. 400X500X588 U
n

id
. 

1 15 5 20 ..... ..... 8 40 
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5
7 GAVETEIRO MODULAR COM 4 

GAVETAS MED. 400X600X740 U
n

id
. 

1 10 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

5
8 SUPORTE PARA CPU 

U
n

id
. 

1 30 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

5
9 DESCANSO PÉS 

U
n

id
. 

1 40 20 30 30 60 8 40 

Grupo 07 – Itens 60 a 74 – CREDENZAS E ARMÁRIOS 

6
0 CREDENZA CONTENDO 3 AR-

MARIO MED. 2400X490X740 U
n

id
. 

1 10 ..... ..... 1 5 ..... ..... 

6
1 CREDENZA CONTENDO 2 AR-

MARIO MED. 1600X490X1100 U
n

id
. 

1 7 ..... ..... 2 15 ..... ..... 

6
2 ARMARIO BAIXO COM PORTAS 

DE ABRIR MED. 800X490X740 U
n

id
. 

1 20 5 15 2 10 2 10 

6
3 

ARMARIO EXTRA ALTO COM 
PORTAS DE ABRIR MED. 
800X490X2140 U

n
id

. 

1 10 5 15 5 20 2 10 

6
4 

ARMARIO ALTO SEMI-ABERTO 
COM 02 PORTAS 01 PRAT. FIXA 
02 REGULAVEIS MED. 
800X490X1610 

U
n

id
. 

1 7 ..... ..... 2 15 ..... ..... 

6
5 

ARMÁRIO ALTO TIPO ESCANI-
NHO COM PORTAS P/ 8 VÃOS 
(800X490X1600) U

n
id

. 

1 8 ..... ..... 1 5 2 10 

6
6 

ARMÁRIO ALTO TIPO ESCANI-
NHO COM PORTA P/ 10 VÃOS 
(800X490X2100) U

n
id

. 

1 8 5 10 ..... ..... ..... ..... 
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6
7 

ARMÁRIO ALTO TIPO ESCANI-
NHO SEM PORTAS P/ 10 VÃOS 
(800X490X1600) U

n
id

. 

1 10 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

6
8 

ARMÁRIO ALTO TIPO ESCANI-
NHO SEM PORTAS P/ 12 VÃOS 
(800X490X2100) U

n
id

. 

1 10 ..... ..... 1 5 2 10 

6
9 

ARMARIO ALTO SEMI-ABERTO 
COM 02 PORTAS 01 PRAT. FIXA 
02 SUPORTES PARA PASTA 
SUSPENSA MED. 800X490X1610 

U
n

id
. 

1 8 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

7
0

 

ARMARIO ALTO COM PORTAS 1 
PRATELEIRA FIXA 4 SUPORTE 
DE PASTA SUSPENSA MED. 
800X490X1610 

U
n

id
. 

1 7 ..... ..... 1 5 2 10 

7
1

 

ARMARIO ALTO COM PORTAS 
01 PRAT. FIXA 02 REGULÁVEIS, 
04 SUPORTES DE PASTA SUS-
PENSA MED. 800X490X2140. 

U
n

id
. 

1 7 ..... ..... ..... ..... 2 10 

7
2 

ARMARIO EXTRA ALTO SEMI-
ABERTO 01 PRAT. FIXA 03 SU-
PORTES P/ PASTA SUSPENSAS 
MED. 800X490X2140 

U
n

id
. 

1 7 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

7
3 

ARMARIO ALTO SEM PORTA 01 
PRAT. FIXA 02 REGULÁVEIS 
MED. 800X490X1610 U

n
id

. 

1 7 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

7
4 

ARMARIO ALTO SEM PORTA 01 
PRAT. FIXA 04 REGULÁVEIS 
MED. 800X490X2140 U

n
id

. 

1 7 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

Grupo 08 – Itens 75 e 76 – CADEIRA E MESA EM POLIPROPILENO 

7
5 CADEIRA PLÁSTICA 

U
n

id
. 

8 320 ..... ..... 50 100 ..... ..... 

7
6 MESA QUADRADA 

U
n

id
. 

2 80 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 
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7
7 CAVALETE FLIP-CHART 

U
n

id
. 

1 30 ..... ..... ..... ..... 1 3 

Grupo 09 – Itens 78 a 80 – PERSIANAS 

7
8

 

PERSIANA vertical em PVC m
2  

1 200 20 220 ..... ..... ..... ..... 

7
9 PERSIANA VERTICAL, TECIDO 

BLACK-OUT m
2  

1 150 20 170 ..... ..... 10 50 

8
0 PERSIANA VERTICAL, TECIDO 

CONVENCIONAL m
2  

1 150 20 170 ..... ..... ..... ..... 

Grupo 10 – Itens 81 a 84 – DIVISÓRIAS SIMPLES 

8
1 

Fornecimento e instalação de 
ferragem para divisória (vão 
porta - dimensões de 0,60 / 
0,70 / 0,80 m x 2,10 m - com-
pleta com ferragem) composta 
de 3 dobradiças palmela e 1 
fechadura (Pado, linha Capri, 
ref. 321-05, ou similar) acaba-
mento alumínio. 

U
n

id
. 

1 50 10 40 ..... ..... 4 20 

8
2 

Fornecimento e instalação de 
Divisória Naval (painel cego) 
e=40mm, com perfis em aço. 

m
2  

1 500 100 300 ..... ..... 40 200 

8
3 

Fornecimento e instalação de 
Divisória Naval (painel com 
vidro), e=40mm, com perfis de 
aço. 

m
2
 

1 150 100 250 ..... ..... 40 200 

8
4 

Fornecimento e instalação de 
vidro, transparente, liso, tem-
perado, fumê, incolor e=4mm. 

m
2  

1 300 50 100 ..... ..... 10 50 

Grupo 11 – Itens 85 a 108 – DIVISÓRIAS ACÚSTICAS 
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8
5 

Fornecimento e montagem de 
divisórias removíveis. 
Módulo composto de painel 
cego do piso ao teto (altura de 
500 mm a 2800 mm). 

m
2  

1 200 50 200 ..... ..... ..... ..... 

8
6 

Fornecimento e montagem de 
divisórias removíveis. 
Módulo composto de painel 
cego, do piso até 900 mm, pai-
nel em vidro, de 900 mm a 
2100 mm, e bandeira superior 
em painel cego, de 2100 mm 
até o teto (altura total de 2800 
mm). 

m
2  

1 200 100 250 ..... ..... ..... ..... 

8
7 

Fornecimento e montagem de 
divisórias removíveis. 
Módulo composto de painel 
em vidro do piso até 2100 mm 
e bandeira superior em painel 
cego de 2100 mm até o teto 
(altura total de 2800 mm). 

m
2  

1 150 100 250 ..... ..... ..... ..... 

8
8 

Fornecimento e montagem de 
divisórias removíveis. 
Módulo composto de painel 
em vidro do piso ao teto (altu-
ra de 500 mm a 2800 mm). 

m
2  

1 150 50 150 ..... ..... ..... ..... 

8
9 

Fornecimento e montagem de 
divisórias removíveis. 
Módulo composto de painel 
cego, do piso até 900 mm e 
painel em vidro, de 900 mm 
até o teto (altura total de 2800 
mm). 

m
2  

1 200 50 150 ..... ..... ..... ..... 

9
0 

Fornecimento e montagem de 
divisórias removíveis. 
Módulo composto de painel 
cego do piso até 2100 mm e 
bandeira superior em painel 
em vidro de 2100 mm até o 
teto (altura total de 2800 mm). 

m
2
 

1 200 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

9
1 

Fornecimento e montagem de 
divisórias removíveis. 
Módulo composto de painel 
cego do piso até 2100 mm e 
bandeira superior em painel 
cego de 2100 mm até o teto 
(altura total de 2800 mm). 

m
2  

1 200 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 



 
 

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – REITORIA – Av. Jorge Amado, 1551 – Lo-
teamento Garcia – Bairro Jardins, CEP: 49.025-330 – www.ifs.edu.br – CNPJ: 10.728.444/0001-00 – Fone: 
(79) 3711-3100 – Aracaju/SE. 

9
2 

Fornecimento e montagem de 
divisórias removíveis. 
Módulo composto de painel 
cego, do piso até 900 mm, pai-
nel em vidro, de 900 mm a 
2100 mm, e bandeira superior 
em painel em vidro, de 2100 
mm até o teto (altura total de 
2800 mm). 

m
2  

1 200 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

9
3 

Fornecimento e montagem de 
divisórias removíveis. 
Módulo composto de painel 
em vidro do piso até 2100 mm 
e bandeira superior em painel 
em vidro de 2100 mm até o 
teto (altura total de 2800 mm). 

m
2  

1 150 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

9
4 

Fornecimento e montagem de 
divisórias removíveis. 
Módulo composto de painel 
cego do piso ao teto (altura 
total de 2800 mm) com “n” 
segmentações horizontais (≥ 
500 mm). 

m
2  

1 150 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

9
5 

Fornecimento e montagem de 
divisórias removíveis. 
Módulo composto de painel 
em vidro do piso ao teto (altu-
ra total de 2800 mm), com “n” 
segmentações horizontais (≥ 
500 mm). 

m
2  

1 150 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

9
6 

Fornecimento e montagem de 
divisórias removíveis. 
Módulo composto de painel 
misto cego e vidro do piso ao 
teto (altura total de 2800 mm), 
com “n” segmentações hori-
zontais (≥ 500 mm). 

m
2
 

1 150 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

9
7 

Fornecimento e montagem de 
portas para divisórias removí-
veis com isolamento acústico 
atestado através de laudo do 
IPT. 
Módulo de porta do piso até 
2100 mm e bandeira superior 
em painel de divisórias (altura 
total de 2800 mm). 

U
n

id
. 

1 40 10 15 ..... ..... ..... ..... 
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9
8 

Fornecimento e montagem de 
portas para divisórias removí-
veis com isolamento acústico 
atestado através de laudo do 
IPT. 
Módulo de porta do piso até 
2100 mm e bandeira superior 
em painel de divisórias (altura 
total de 2800 mm). 

U
n

id
. 

1 20 10 15 ..... ..... ..... ..... 

9
9 

Fornecimento e montagem de 
portas para divisórias removí-
veis com isolamento acústico 
atestado através de laudo do 
IPT. 
Módulo de porta, com bandei-
ra lateral fixa ou móvel, do piso 
até 2100 mm e bandeira supe-
rior em painel de divisórias 
(altura total de 2800 mm). 

U
n

id
. 

1 20 10 15 ..... ..... ..... ..... 

1
00

 

Fornecimento e montagem de 
portas para divisórias removí-
veis com isolamento acústico 
atestado através de laudo do 
IPT. 
Módulo de porta, com bandei-
ra lateral fixa ou móvel, do piso 
até 2100 mm e bandeira supe-
rior em painel de divisórias 
(altura total de 2800 mm). 

U
n

id
. 

1 15 10 15 ..... ..... ..... ..... 

1
01

 

Fornecimento e montagem de 
portas para divisórias removí-
veis com isolamento acústico 
atestado através de laudo do 
IPT. 
Módulo de porta com folha 
dupla do piso até 2100 mm e 
bandeira superior em painel de 
divisórias (altura total de 2800 
mm). 

U
n

id
. 

1 15 10 15 ..... ..... ..... ..... 

1
02

 

Fornecimento e montagem de 
portas para divisórias removí-
veis com isolamento acústico 
atestado através de laudo do 
IPT. 
Módulo de porta com folha 
dupla do piso até 2100 mm e 
bandeira superior em painel de 
divisórias (altura total de 2800 
mm). 

U
n

id
. 

1 10 10 15 ..... ..... ..... ..... 
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1
0

3
 

Fornecimento e montagem de 
portas para divisórias removí-
veis com isolamento acústico 
atestado através de laudo do 
IPT. 
Módulo de porta do piso ao 
teto (altura total de 2800 mm). 

U
n

id
. 

1 10 10 15 ..... ..... ..... ..... 

1
0

4
 

Fornecimento e montagem de 
portas para divisórias removí-
veis com isolamento acústico 
atestado através de laudo do 
IPT. 
Módulo de porta do piso ao 
teto (altura total de 2800 mm). 

U
n

id
. 

1 10 10 15 ..... ..... ..... ..... 

1
0

5
 

Fornecimento e montagem de 
portas para divisórias removí-
veis com isolamento acústico 
atestado através de laudo do 
IPT. 
Módulo de porta, com bandei-
ra lateral fixa ou móvel, do piso 
ao teto (altura total de 2800 
mm). 

U
n

id
. 

1 10 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

1
06

 

Fornecimento e montagem de 
portas para divisórias removí-
veis com isolamento acústico 
atestado através de laudo do 
IPT. 
Módulo de porta, com bandei-
ra lateral fixa ou móvel, do piso 
ao teto (altura total de 2800 
mm). 

U
n

id
. 

1 10 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

1
07

 

Fornecimento e montagem de 
portas para divisórias removí-
veis com isolamento acústico 
atestado através de laudo do 
IPT. 
Módulo de porta com folha 
dupla do piso ao teto (altura 
total de 2800 mm). 

U
n

id
. 

1 10 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

1
08

 

Fornecimento e montagem de 
portas para divisórias removí-
veis com isolamento acústico 
atestado através de laudo do 
IPT. 
Módulo de porta com folha 
dupla do piso ao teto (altura 
total de 2800 mm). 

U
n

id
. 

1 10 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 
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1
0

9
 

BANCO DESENHISTA, material 
madeira maçaranduba, enverni-
zado, com descanso de pés, 
altura de 75 cm. 

U
n

id
. 

1 100 ..... ..... ..... ..... 6 30 

1
1

0
 CONJUNTO COMPOSTO DE 

MESA E CADEIRA FIXA C
o

n
j.

 

100 400 ..... ..... ..... ..... 10 50 

Grupo 12 – Itens 111 e 112 – ESTANTES PARA PERIÓDICOS 

1
1

1
 ESTANTE PARA LIVROS E PERI-

ÓDICOS DUPLA FACE BASE 
FECHADA U

n
id

. 
1 70 ..... ..... 20 100 4 20 

1
12

 ESTANTE PARA LIVROS E PERI-
ÓDICOS FACE SIMPLES BASE 
FECHADA U

n
id

. 

1 70 ..... ..... 5 20 2 10 

1
13

 EXPOSITORES DE LIVROS E 
PERIÓDICOS U

n
id

. 

1 15 ..... ..... 2 10 1 5 

1
14

 

CAIXAS PARA PERIÓDICOS 

U
n

id
. 

1 100 ..... ..... 20 50 10 50 

1
15

 

BIBLIOCANTO 

U
n

id
. 

1 300 ..... ..... 100 500 10 50 

1
16

 

CARRINHO DE BIBLIOTECA 

U
n

id
. 

1 5 ..... ..... 1 3 1 4 

Grupo 13 – Itens 117 a 119 – LATERAIS DE FECHAMENTO 

1
17

 LATERAL DE FECHAMENTO 
PARA ESTANTE DUPLA FACE U

n
id

. 

1 50 ..... ..... 10 50 2 10 
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1
1

8
 LATERAL DE FECHAMENTO 

PARA ESTANTE FACE SIMPLES U
n

id
. 

1 50 ..... ..... 2 6 1 5 

1
1

9
 LATERAL DE FECHAMENTO 

PARA ESTANTE MULTIMEIOS / 
EXPOSITOR U

n
id

. 

1 20 ..... ..... 8 20 1 5 

Grupo 14 – Itens 120 e 122 – PLACAS DE SINALIZAÇÃO 

1
2

0
 PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA 

ESTANTE DUPLA FACE U
n

id
. 

1 100 ..... ..... 20 50 2 10 

1
21

 PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA 
ESTANTE DUPLA FACE MULTI-
MIDIA/DVD 53 x 40,5 x 3,0 U

n
id

. 

1 12 ..... ..... 5 20 1 5 

1
22

 PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA 
ESTANTE FACE SIMPLES U

n
id

. 

1 100 ..... ..... 3 15 1 5 

1
23

 

EXPOSITOR DE MESA 

U
n

id
. 

1 30 ..... ..... 5 10 6 30 

1
24

 

PUFF 

U
n

id
. 

1 30 ..... ..... 1 3 ..... ..... 

 


