
 
 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SECRETARIA EXECUTIVA 

SUBSECRETARIA  DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF NO ESTADO DO ACRE 

 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2014 

 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

(Processo Administrativo n° 10293.000739/2014-31) 

MINUTA 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Superintendência de 

Administração do Ministério da Fazenda no Acre, por meio da Gerência de Recursos 

Logísticos, sediada na Rua Benjamin Constant, nº 1088, Bairro Cadeia Velha, Rio Branco-

AC, realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma 

ELETRÔNICA, do tipo menor preço por grupo, 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 n.º 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, 

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

neste Edital.  

 

Data da sessão: 05/12/2014 

Horário: 10:00 horas (horário de Brasília-DF) 

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br  

 

1. DO OBJETO 

1.1 O objeto da presente licitação é o registro de preços para aquisição de 

material permanente, especificamente mobiliário, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2 A fim de manter o princípio da padronização, onde se pretende a aquisição de 

conjunto de móveis para escritório, a licitação será dividida e julgada em grupos, 

conforme tabela constante no Termo de Referência, facultando-se ao licitante a 

participação em quantos grupos for de seu interesse, devendo oferecer proposta para 

todos os itens que o compõem. 

 

2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

 

2.1 O órgão gerenciador será a Superintendência de Administração do 
Ministério da Fazenda no Acre. 
 

2.2 São participantes os seguintes órgãos: 
 

2.2.1 MPF/AC – Procuradoria da República no Acre; 
2.2.2 MPF/PA - Procuradoria da República no Pará 
2.2.3 UFAC – Fundação Universidade Federal do Acre; 
2.2.4 SAE-IEN/RJ – Instituto de Energia Nuclear no Rio de Janeiro 
2.2.5 Centro de Pesquisa Leonidas e Maria Deane – Amazonas 
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3 DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por 

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

certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente 

justificada a vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições e as regras 

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

tocante à quantidade pretendida. 

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

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

este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão 

gerenciador e órgãos participantes. 

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

poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do 

instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes. 

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

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

órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não 

participantes que eventualmente aderirem. 

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

cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e 

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

decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias 

contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

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

efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da 

Ata de Registro de Preços. 

 

4.  DO CREDENCIAMENTO 

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permita 

a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

4.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo 

Federal – Comprasgovernamentais, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a 

solicitação de login e senha pelo interessado. 

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

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

realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 

cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 

por terceiros. 

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

imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

 

5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

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

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º 

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



5.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

5.3. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 

5.4. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

5.5. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993; 

5.6. Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso 

de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

5.7. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

5.8. Entidades empresariais controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

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

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

5.10. 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. 

5.11. A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 

direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo 

que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa; 

5.12. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 

Edital; 

5.13. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

5.14. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

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

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

3.1.1 Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

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

 

6. DO ENVIO DA PROPOSTA 

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

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

automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

6.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

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

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

lances.  

6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

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

de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão.  

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

propostas apresentadas.   

6.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

6.6.1. Valores unitários; 

6.6.2. Quantidade total de cada item/grupo conforme fixado no item 4 do 

Termo de Referência; 

6.6.3. Marca; 

6.6.4. Fabricante;  

6.6.5. Descrição detalhada do objeto: indicando o modelo, prazo de validade e 

de garantia; 



6.6.6. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o 

fornecedor registrado.  

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

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 

direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.8. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, 

a contar da data de sua apresentação.  

 

7. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

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

sistema eletrônico, na data, horário e local indicado neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 

Termo de Referência. 

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

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.5. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

7.6. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

7.7. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

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

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.7.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário. 

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

para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

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

para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.10. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a 

melhor oferta deverá ser R$ 0,50 (cinquenta centavos). 

7.11. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser 

desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. 

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

sistema. 

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

registrado pelo sistema.  

7.14. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 

vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos 

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

recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

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

recepção dos lances.  

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

suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos 

participantes.  



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

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

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

determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a 

recepção de lances.  

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

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

ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

7.21. 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 comparação com os valores da primeira colocada, se 

esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim 

de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada 

pelo Decreto nº 6.204, de 2007. 

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

sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) 

acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a 

primeira colocada. 

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

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 

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

comunicação automática para tanto. 

7.24. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor 

classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas 

as demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade 

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

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

subitem anterior. 

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

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

realizado sorteio para que se identifique a primeira que poderá apresentar melhor 

oferta. 

7.26. 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, 

sucessivamente, aos bens: 

7.26.1. Produzidos no País; 

7.26.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  

7.26.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no  

desenvolvimento de tecnologia no País. 

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

qual os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

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

poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

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

resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 

 

8. DO JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

8.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o 

Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a 

sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do 

objeto. 

8.2. A classificação das propostas será pelo critério de menor preço, representado pelos 

menores preços por grupo, observados os preços de referência, obtidos por meio de 

pesquisa de mercado. 



8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço 

máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.4. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitário 

simbólicos, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 

salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 

convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.5. O Pregoeiro convocará o licitante para enviar os documentos digitais relacionados 

abaixo, por meio de funcionalidade disponível no sistema estabelecendo no “chat” 

no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos, sob pena de não aceitação da 

proposta.  

8.5.1. Apresentar catálogo do fabricante com foto ou desenho de forma clara e detalhada, 

com as características de todos os materiais ofertados, indicação do fabricante, 

marca e modelo para análise e apreciação técnica, mediante verificação da 

compatibilidade com as especificações do Termo de Referência; 

8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

8.7. O Pregoeiro solicitará dos licitantes classificados provisoriamente em primeiro lugar 

a apresentação de amostras dos itens 01, 08, 10, 12, 15, 20, 25, 27, 29, 38, 39, 

e 51 do grupo I devidamente montados, com todos os detalhes e 

acessórios para verificação das especificações, 53, 60, 63, 67, 70, 73, 74, 

77 do grupo II devidamente montados, com todos os detalhes e 

acabamentos, para verificação das especificações, 82 do grupo III 

devidamente montados, com todos os detalhes e acabamentos, para 

verificação das especificações, para verificação da compatibilidade com as 

especificações deste Termo de Referência e consequente aceitação da proposta. As 

mesmas deverão ser apresentadas no prazo de 08 (oito) dias corridos, a contar da 

data da solicitação, junto ao Setor de Recursos Logísticos, localizado na Rua 

Benjamin Constant, nº 1088, Bairro Cadeia Velha – Rio Branco-AC, para conferência 

do produto com as especificações solicitadas no Termo de Referência.  

8.7.1. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) 

aceitável(eis), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado 

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

sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes 

no Termo de Referência.  

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

nova data e horário para a continuidade da mesma. 

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

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção 

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

Edital. 

8.8.1. 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. 

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

pelos demais licitantes. 

8.9. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à 

subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

 

9. DA HABILITAÇÃO  

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

em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 



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. 

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

especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto 

ao SICAF. 

9.2. 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 48 (quarenta e oito) horas, documento válido 

que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, 

ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das 

microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades cooperativas, 

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

9.3. 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 documentação 

relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista, nas condições 

seguintes: 

9.4. Habilitação jurídica:  

9.4.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis; 

9.4.2. Em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de 

responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado e, no 

caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

9.4.3. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

agência; 

9.4.4. Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de 

sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

9.4.5. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com 

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

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

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

9.4.6. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País. 

9.5. Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

9.5.2. 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);  

9.5.3. Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS); 

9.5.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.5.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 

nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

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

 

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

porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 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.  



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

Fornecedores – SICAF no nível da Qualificação econômico-financeira, conforme Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação: 

9.6.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica; 

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

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

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta; 

9.6.3. 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); 

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

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período 

de existência da sociedade; 

9.6.5. 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 

9.7 As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a 

qualificação técnica, por meio de:  

 

9.7.1 Atestado de Capacidade Técnica (declaração ou certidão), fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante fornecido 

material compatível e/ou pertinente com o objeto desta licitação, o qual será diligenciado 

para comprovação de sua autenticidade; 

9.7.2 Atestado de Apresentação de Amostra (OBRIGATÓRIO) – Anexo II, somente 

quando o licitante for convocado para apresentação da amostra;  

9.7.3 Apresentar Certificado de licença para uso da marca ABNT de Qualidade 

Ambiental - Rótulo Ecológico ABNT, específico para mobiliário de escritório (itens 

fabricados em madeira),  conforme estabelecido pela  norma  ABNT  NBR  ISO  

14020:2002  e  14024:2004. Consoante regulamentado pelo inciso II, § 1º e §2º, do Art. 5º 

da Instrução Normativa nº 01 SLTI/MPOG, de 19 de janeiro de 2010, que  visa  melhorar  a 

qualidade ambiental dos produtos através do controle de procedência das matérias-

primas da  redução do  consumo  de  energia e  de materiais,  bem como  da minimização  

dos impactos de poluição gerados pela produção, utilização e disposição de produtos e 

serviços. 

9.7.4 Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens 

acima, deverão ser apresentados pelos licitantes, por meio da funcionalidade “enviar 

anexo” disponível no sistema, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos, após 

solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da 

proposta, conforme inciso IV, art. 13 do Decreto 5.450/05.  

9.8 Posteriormente, os documentos serão remetidos em original, por qualquer 

processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da 

Administração, desde que conferido(s) com o original, ou publicação em órgão da 



imprensa oficial, para análise, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), contados da 

solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, para o endereço: Superintendência de 

Administração do Ministério da Fazenda no Acre, Gerência de Recursos Logísticos, sediada 

na Av. Benjamin Constant, nº 1088, Bairro Cadeia Velha, Rio Branco-AC, sob pena de 

inabilitação. 

9.9 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 2 (dois) 

dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização. 

O prazo poderá ser prorrogado por igual período. 

9.9.1 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.  

9.10 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. 

9.11 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.12 O pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, consultará os sistemas de 

registros de sanções SICAF, LISTA DE INIDÔNEOS DO TCU, CNJ E CEIS, visando aferir 

eventual sanção aplicada à licitante, cujo efeito torne-a proibida de participar deste 

certame.  

9.13 Nos itens 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. 

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

10 DOS RECURSOS 

10.1.          O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de 

regularização fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo 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. 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. 

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

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

importará a decadência desse direito.  

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

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, 

desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema 

eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 

de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

10.3. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, 

no endereço constante neste Edital. 



11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1. 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. 

11.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

12.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário e os licitantes que 

aceitarem cotar preços iguais aos deste, o prazo de 07 (sete) dias, 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.  

12.2. 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 

recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja(m) assinada(s) no prazo de 07 (sete) 

dias, a contar da data de seu recebimento. 

12.3. 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 devidamente 

aceito. 

12.4. 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, observada 

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.   DO PREÇO 

13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis. 

13.2. Durante a validade da ata de registro de preços, a administração poderá 

realizar pesquisas de preços, a fim de comprovar a vantajosidade do preço pactuado.   

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

14.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 

previstos no item 10 do Anexo I (Termo de Referência) deste Edital. 

15.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

15.1.  As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas nos itens 

11 e 12 do Anexo I (Termo de Referência) deste Edital. 

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE  

16.1.  Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado 

poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento 

equivalente (Nota de Empenho). O prazo de vigência da Ata é de 12 (doze) meses, 

contados da assinatura da Ata. 

16.2. Previamente à contratação, será realizada consulta ao SICAF, pela 

contratante, para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público. 

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

para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a 

Administração poderá encaminhá-lo para assinatura do fornecedor registrado, mediante 

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

assinado ou aceito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 

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

por solicitação justificada do fornecedor registrado e aceita pela Administração. 

16.5. 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.  

16.6. Se o adjudicatário, no momento de retirar a Nota de Empenho, não comprovar 

que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, 



recusar-se à recebe-la, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a 

ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, 

negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

17. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

A empresa deverá: 

17.1 - Apresentar, sob pena de desclassificação no processo licitatório, declaração 

registrada em Cartório de que, manterá garantia pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) 

meses, integral e sem ônus para a CONTRATANTE. 

17.2 - Apresentar certificado de garantia do fabricante de no mínimo 60 (sessenta) 

meses, a contar da emissão do termo de recebimento definitivo pela Contratante, para 

todo o mobiliário. 

17.3 - Prestar para a Contratante, assistência técnica e manutenções preventiva e 

corretiva de acordo com recomendações do fabricante, a vigorar durante a garantia. 

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 contratado. 

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 

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

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

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

servidor competente na nota fiscal apresentada. 

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 providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

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

Contratante. 

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 

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

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 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade 

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

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

para garantir o recebimento de seus créditos.   

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

necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, 

assegurada à contratada a ampla defesa.  

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

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 

regularize sua situação junto ao SICAF.   

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

público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 

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

inadimplente no SICAF. 



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 pagamento ficará 

condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz 

jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

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 

compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo 

adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

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

pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

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

I = (TX) 

     

I = (6/100) 

     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 

licitante/adjudicatário que:  

19.1.1. Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do 

prazo de validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não 

assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços; 

19.1.2. Apresentar documentação falsa; 

19.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

19.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

19.1.5. Não mantiver a proposta; 

19.1.6. Cometer fraude fiscal; 

19.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

19.1.8. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa 

quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP 

ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo 

após o encerramento da fase de lances. 

19.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações 

discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e 

criminal, às seguintes sanções: 

19.2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

19.2.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento 

no SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

19.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a 

sanção de impedimento. 

19.3.1. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 

processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 

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

subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

19.3.2. Caberá ao órgão gerenciador, assegurado o direito à ampla defesa e 

contraditório, a aplicação das penalidades decorrentes de infrações no procedimento 

licitatório, bem como as sanções advindas do descumprimento do que foi pactuado na ata 

de registro de preços e obrigações contratuais. 



19.3.3. Caberá ao órgão participante, também assegurado o direito à ampla 

defesa e contraditório, a aplicação das penalidades advindas do descumprimento do que 

foi pactuado na ata de registro de preços e obrigações contratuais, em relação às suas 

próprias contratações, devendo informar as ocorrências ao órgão gerenciador, em 

consonância com o § único do art. 6º do Dec. 7.892/2013 

19.4. 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.  

19.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

19.6. 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, para o e-mail: 

grl.ac.samf@fazenda.gov.br, pelo fax (68)3224-5048 ou por petição dirigida ou 

protocolada no seguinte endereço: Superintendência de Administração do 

Ministério da Fazenda no Acre, Gerência de Recursos Logísticos, sediada na Rua 

Benjamin Constant, nº 1088, Bairro Cadeia Velha, CEP-69.905-072 Rio Branco-AC. 

20.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e 

quatro horas. 

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. DA AMOSTRA 

21.1 O licitante provisoriamente classificado (primeiro lugar na fase de lances) 

deverá apresentar amostras dos itens 01, 08, 10, 12,15, 20, 25, 27, 29, 38,39, e 51 

do grupo I devidamente montados, com todos os detalhes e acessórios para 

verificação das especificações. Apresentar amostras dos itens 53, 60, 63, 67, 

70, 73 ,76, 77 e 82 do grupo II devidamente montados, com todos os detalhes e 

acabamentos, para verificação das especificações, conforme detalhado no item 2 

do Anexo I (Termo de Referência) deste Edital, que serão entregues na Superintendência 

de Administração do Ministério da Fazenda, para que sejam analisados, seguindo os 

seguintes critérios: 

21.1.1  Análise da especificação, conforme item 2 do Termo de Referência; 

21.1.2  Matéria-prima;  

21.1.3  Acabamento;  

21.1.4 Bem como o atendimento na integra das especificações do termo de 

referencia; 

21.2 O licitante que ofertar o menor valor para itens de mesma especificação, 

poderá apresentar somente uma amostra, salvo quando forem ofertadas propostas com 

marcas/modelos diferentes. 

21.3 A SAMF/AC, por meio de sua área competente, se manifestará no prazo 

máximo, de até 2 (dois) dias consecutivos, a contar do pedido de solicitação, sobre o 

resultado do exame de teste de qualidade, durabilidade, resistência, validade e eficácia 

do produto. 



21.4 As amostras deverão estar devidamente embaladas e identificadas com o 

número do Pregão, o número do item, o CNPJ e o nome ou a razão social da licitante, 

podendo a proponente ser desclassificada, caso não esteja sua amostra de acordo com o 

proposto nesse subitem. 

21.5 Deverá, ainda, conter os respectivos prospectos e manuais, se for o caso, e 

dispor na embalagem de informações quanto às suas características, tais como data de 

fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, sua marca, número de referência e 

código do produto. 

20.6 O teste a ser realizado aferirá a qualidade do item cotado, observados os 

critérios estabelecidos no Termo de Referência. 

21.7 As amostras deverão ser entregues na Superintendência de Administração do 

Ministério da Fazenda no Acre, Gerência de Recursos Logísticos, sediada na Rua Benjamin 

Constant, nº 1088, Bairro Cadeia Velha, Rio Branco-AC, CEP 69.905-072, no horário das 

07:30h às 12:00h e de 14:00h às 16:00h 9 (horário local), de Segunda a Sexta-feira, 

dentro do prazo máximo de 08 (oito) dias corridos. 

21.7.1. Por decisão do Pregoeiro o prazo de entrega poderá ser prorrogado 

mediante solicitação formal do licitante convocado. 

21.7.1.1. Tal prorrogação somente poderá ser solicitada por uma única vez, tendo 

como prazo máximo mais 03 (três) dias corridos. 

         21.7.1.2. Caso não seja apresentada a amostra dentro desse período, o licitante 

será automaticamente desclassificado. 

21.8. Caso a Administração, observados os critérios técnicos e ao princípio de 

vinculação ao instrumento convocatório, recomende a reprovação da amostra/protótipo, a 

empresa licitante terá o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do 

resultado do exame, para a retirada da mesma, podendo a SAMF/AC optar pelo descarte 

da referida amostra, caso o prazo acima estipulado seja ultrapassado, sem nenhuma 

justificativa formal por parte da licitante. 

21.9. Na hipótese do subitem anterior, a empresa terá automaticamente sua 

proposta desclassificada para o referido item, devendo neste caso, serem analisadas as 

amostras das licitantes remanescentes, estando todas as empresas, neste momento, 

dispensadas de apresentação de propostas e documentos, até a análise e apreciação 

técnica da amostra. 

21.10 A empresa poderá enviar um técnico para acompanhar a análise do seu 

produto, porém, sem nenhum custo para SAMF/AC.  

21.11. Na ocorrência da empresa ter sua amostra/protótipo aprovada, esta poderá 

permanecer com a Administração, devendo a empresa no ato da entrega do referido 

produto, promover o devido acerto de contas junto ao Almoxarifado da SAMF/AC.   

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 

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

22.2. Havendo qualquer fato superveniente que impeça o envio de 

proposta/documentação por meio da funcionalidade “enviar anexo” disponível no 

sistema, o licitante deverá comunicar ao Pregoeiro tal impossibilidade e providenciar o 

envio para o fax nº (68) 3224-5048 ou email grl.ac.samf@fazenda.gov.br .  

22.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

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

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

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

22.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

22.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
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interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação. 

22.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

22.7. 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. 

22.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

22.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

22.10. O Edital será disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no 

endereço: Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Acre, por meio 

da Gerência de Recursos Logísticos, sediada na Av. Benjamin Constant, nº 1088, Bairro 

Cadeia Velha, Rio Branco-AC, CEP 69.905-072 nos dias úteis, no horário das 08:00 horas 

às 16:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo 

permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

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

22.11.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

22.11.2. ANEXO II – Atestado de Apresentação de Amostras; 

22.11.3. ANEXO III - Declaração de Garantia do Fabricante 

22.11.4. ANEXO IV – Minuta de Ata de Registro de Preços  

 

 

 

Rio Branco, __ de _______________ de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Vandermir Alves de oliveira 

 Pregoeiro Oficial SAMF/AC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SECRETARIA EXECUTIVA 

SUBSECRETARIA  DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF NO ESTADO DO ACRE 

 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. DO OBJETO: 

 

1.1. Aquisição de material permanente – mobiliários, conforme condições, 

especificações, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. 

 
 

2. DA MODALIDADE LICITATÓRIA: 

 

2.1 Para a licitação será adotado o Sistema de Registro de Preços, por tratar-se de aquisição 

de bens a mais de um órgão ou entidade, conforme disposto no art. 3º, inciso III do Decreto 

7.892, de 2.013. 

2.2 Por tratar-se de aquisição de bens comuns (mobiliários), a licitação dar-se-á por Pregão 

na forma Eletrônica, conforme o art. 4º, caput, do Decreto nº 5.450/2005. 

 

3. DOS GRUPOS: 

 

 

GRUPO I 

 

 

 



Item Descrição do Material 

 

Qtd 

consumo 

Qtd 

registro 

1 Armário alto, 02 portas de abrir, medindo 800.500.1600mm. 

Tampo: Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas 

de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com 

filme melaminico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e 

inseparável com profundidade 500 mm para tampo, com acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. 

Corpo: Costa, bases e laterais confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura respectivamente 

produzida com partículas de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e 

pressão, revestida com filme melaminico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela 

um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1,00mm de espessura em todas as extremidades. As laterais devem  

furação espaçada com 32 mm de distancia que permita ao usuário regular as prateleiras e demais acessórios. Sistema de fixação composto por 

tambor de giro confeccionado em zamak e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e 

tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno. 

Prateleiras reguláveis: Com 02 prateleiras,  confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de espessura 

respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação 

conjunta de calor e pressão, revestida com filme melaminico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, 

formando um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. As prateleiras 

devem  suportes de nylon com 20 mm de diâmetro insertadas no topo das mesmas para encaixe em parafuso a ser fixado na lateral do armário 

criando assim uma fixação rígida e travando a prateleira conferindo resistência ao conjunto. 

Prateleira fixa: Para armário alto,  01  prateleira fixa central confeccionada com as mesmas características das reguláveis, porem deve ser 

fixada na parte central do armário por cavilhas de madeira e tambor de giro e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço 

usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno. 

Portas: 

Portas de giro Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura respectivamente produzida com 

partículas de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, 

revestida com filme melaminico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um 

corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades.  Com 3 dobradiças de aço 

com caneco de diâmetro 35 mm por porta permitindo uma abertura de 110º recobrindo totalmente a lateral, puxadores em alumínio de 128 mm. 

Fechadura com duas chaves escamoteáveis, na porta do lado direito. Batente de aço na porta do lado esquerdo fixado a meia altura. O batente 

do tipo “L” fixado ao tampo por meio de parafusos e buchas de nylon para alinhamento das portas, com fita de borda PVC de 2 mm de 

espessura em todo o seu contorno. Todo o armário recebe buchas de nylon para a fixação de parafusos, não tendo contato direto do parafuso 

com a madeira. 
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Rodapé: 

Rodapé de aço confeccionado em tubo de aço de 25 x 25 x 1,50mm de espessura estampados a 45º e soldados com solda MIG ou similar para 

maior sustentação e acabamento,  peças de aço curvas na parte interna do rodapé para a fixação do mesmo entre o rodapé e a base inferior do 

móvel,  4 sapatas niveladoras de diâmetro 30 mm em PVC.  

Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma 

camada mínima de 50/60 micra de espessura.  

Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o 

atrito direto as partes em MDP/MDF que deverão estar totalmente acabadas nas bordas. Possibilitando a montagem e desmontagem por 

inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Cor Cinza matrix trama, ébano Grigio ou similares.  

2 Armário Extra alto com 02 portas de abrir, medindo 800.500.2000 mm 

Tampo: Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas 

de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com 

filme melaminico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e 

inseparável com profundidade 500 mm para tampo, com acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. 

Corpo: Costa, bases e laterais confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura respectivamente 

produzida com partículas de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e 

pressão, revestida com filme melaminico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela 

um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1,00mm de espessura em todas as extremidades. As laterais devem  

furação espaçada com 32 mm de distancia que permita ao usuário regular as prateleiras e demais acessórios. Sistema de fixação composto por 

tambor de giro confeccionado em zamak e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e 

tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno. 

Prateleiras reguláveis: Com 03 prateleiras,  confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de espessura 

respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação 

conjunta de calor e pressão, revestida com filme melaminico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, 

formando um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. As prateleiras 

devem  suportes de nylon com 20 mm de diâmetro insertadas no topo das mesmas para encaixe em parafuso a ser fixado na lateral do armário 

criando assim uma fixação rígida e travando a prateleira conferindo resistência ao conjunto. 

Prateleira fixa: Para armário  alto,  01  prateleira fixa central confeccionada com as mesmas características das reguláveis, porem é fixada na 

parte central do armário por cavilhas de madeira e tambor de giro confeccionado em zamak e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca 

métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno. 

Portas: 

Portas de giro Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura respectivamente produzida com 

partículas de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, 
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revestida com filme melaminico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um 

corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades.  Com 4 dobradiças de aço 

com caneco de diâmetro 35 mm por porta permitindo uma abertura de 110º recobrindo totalmente a lateral, puxadores em alumínio de 128 mm. 

Fechadura com duas chaves escamoteáveis, na porta do lado direito. Batente de aço na porta do lado esquerdo fixado a meia altura. O batente 

do tipo “L” fixado ao tampo por meio de parafusos e buchas de nylon para alinhamento das portas, com fita de borda PVC de 2 mm de 

espessura em todo o seu contorno. Todo o armário recebe buchas de nylon para a fixação de parafusos, não tendo contato direto do parafuso 

com a madeira. 

Rodapé: 

Rodapé de aço confeccionado em tubo de aço de 25 x 25 x 1,50mm de espessura estampados a 45º e soldados com solda MIG ou similar para 

maior sustentação e acabamento,  peças de aço curvas na parte interna do rodapé para a fixação do mesmo entre o rodapé e a base inferior do 

móvel,  4 sapatas niveladoras de diâmetro 30 mm em PVC.  

Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma 

camada mínima de 50/60 micra de espessura. 

Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o 

atrito direto as partes em MDP/MDF que deverão estar totalmente acabadas nas bordas. Possibilitando a montagem e desmontagem por 

inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Cor Cinza matrix trama, ébano Grigio ou similares.  

3 Armário baixo com 02 portas de abrir, medindo 900.500.740 mm 

Tampo: Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas 

de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com 

filme melaminico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e 

inseparável com profundidade 500 mm para tampo, com acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. 

Corpo: Costa, bases e laterais confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura respectivamente 

produzida com partículas de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e 

pressão, revestida com filme melaminico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela 

um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1,00mm de espessura em todas as extremidades. As laterais devem  

furação espaçada com 32 mm de distancia que permita ao usuário regular as prateleiras e demais acessórios. Sistema de fixação composto por 

tambor de giro confeccionado em zamak e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e 

tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno. 

Prateleira regulável: Com 01 prateleira regulável, confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de espessura 

respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação 

conjunta de calor e pressão, revestida com filme melaminico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, 

formando um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. A prateleira  

suportes de nylon com 20 mm de diâmetro insertadas no topo das mesmas para encaixe em parafuso a ser fixado na lateral do armário criando 
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assim uma fixação rígida e travando a prateleira conferindo resistência ao conjunto. 

Portas: 

Portas de giro Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura respectivamente produzida com 

partículas de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, 

revestida com filme melaminico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um 

corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades.  Com 2 dobradiças de aço 

com caneco de diâmetro 35 mm por porta permitindo uma abertura de 110º recobrindo totalmente a lateral, puxadores em alumínio de 128 mm. 

Fechadura com duas chaves escamoteáveis, na porta do lado direito. Batente de aço na porta do lado esquerdo fixado a meia altura. O batente 

do tipo “L” fixado ao tampo por meio de parafusos e buchas de nylon para alinhamento das portas, com fita de borda PVC de 2 mm de 

espessura em todo o seu contorno. Todo o armário recebe buchas de nylon para a fixação de parafusos, não tendo contato direto do parafuso 

com a madeira. 

Rodapé: 

Rodapé de aço confeccionado em tubo de aço de 25 x 25 x 1,50mm de espessura estampados a 45º e soldados com solda MIG ou similar para 

maior sustentação e acabamento,  peças de aço curvas na parte interna do rodapé para a fixação do mesmo entre o rodapé e a base inferior do 

móvel,  4 sapatas niveladoras de diâmetro 30 mm em PVC.  

Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma 

camada mínima de 50/60 micra de espessura. 

Cor Cinza matrix trama, ébano Grigio ou similares. 

4 Armário 02 portas baixas  e  Estante com 02 portas de abrir, medindo 900.500.1600mm 

Tampo: Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas 

de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com 

filme melaminico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e 

inseparável com profundidade 500 mm para tampo, com acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. 

Corpo: Costa, bases e laterais confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura respectivamente 

produzida com partículas de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e 

pressão, revestida com filme melaminico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela 

um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1,00mm de espessura em todas as extremidades. As laterais devem  

furação espaçada com 32 mm de distancia que permita ao usuário regular as prateleiras e demais acessórios. Sistema de fixação composto por 

tambor de giro confeccionado em zamak e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e 

tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno. 

Prateleiras reguláveis: Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de espessura respectivamente produzida 

com partículas de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, 

revestida com filme melaminico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando um corpo único e 
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inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. As prateleiras devem  suportes de nylon 

com 20 mm de diâmetro insertadas no topo das mesmas para encaixe em parafuso a ser fixado na lateral do armário criando assim uma fixação 

rígida e travando a prateleira conferindo resistência ao conjunto. 

Prateleira fixa: Para armário estante,  prateleira fixa do meio confeccionada com as mesmas características das reguláveis, porem é fixada na 

parte central do armário por cavilhas de madeira e tambor de giro confeccionado em zamak e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca 

métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno. 

Portas: 

Portas de giro Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura respectivamente produzida com 

partículas de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, 

revestida com filme melaminico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um 

corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades.  Com 3 dobradiças de aço 

com caneco de diâmetro 35 mm por porta permitindo uma abertura de 110º recobrindo totalmente a lateral, puxadores em alumínio de 128 mm. 

Fechadura com duas chaves escamoteáveis, na porta do lado direito. Batente de aço na porta do lado esquerdo fixado a meia altura. O batente 

do tipo “L” fixado ao tampo por meio de parafusos e buchas de nylon para alinhamento das portas, com fita de borda PVC de 2 mm de 

espessura em todo o seu contorno. Todo o armário recebe buchas de nylon para a fixação de parafusos, não tendo contato direto do parafuso 

com a madeira. 

Rodapé: 

Rodapé de aço confeccionado em tubo de aço de 25 x 25 x 1,50mm de espessura estampados a 45º e soldados com solda MIG ou similar para 

maior sustentação e acabamento,  peças de aço curvas na parte interna do rodapé para a fixação do mesmo entre o rodapé e a base inferior do 

móvel,  4 sapatas niveladoras de diâmetro 30 mm em PVC.  

Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma 

camada mínima de 50/60 micra de espessura.  

Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o 

atrito direto as partes em MDP/MDF que deverão estar totalmente acabadas nas bordas. Possibilitando a montagem e desmontagem por 

inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Cor Cinza matrix trama, ébano Grigio ou similares. 

5 Balcão de atendimento curvo, medindo aproximadamente 1500.1500.1100/740 mm  

Tampos/Laterais: Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de espessura respectivamente produzida com 

partículas de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, 

revestida com filme melaminico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um 

corpo único e inseparável com profundidade. Com medidas de  300 mm para tampo superior e de 700 mm para tampo inferior, com acabamento 

em fita de borda PVC de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades. Os tampos devem  

uma curvatura de 90° graus fechando nas laterais com o pé painel.  na parte central passam cabos em poliestireno injetado com 60 mm de 

diâmetro na cor do revestimento. 
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Pé painel lateral:  

Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de espessura respectivamente com profundidade de 750 mm, 

produzida com partículas de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e 

pressão, revestida com filme melaminico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela 

um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura e raio 2 mm em todas as extremidades.  na parte 

central passam cabos em poliestireno injetado com 60 mm de diâmetro. Sapatas niveladoras niqueladas de 30 mm em PVC fixadas através de 

bucha metálica com rosca métrica M6 insertada na base do pé painel lateral, todo sistema de fixação feito através de buchas metálicas e 

parafusos métricos. 

Estrutura metálica: 

Painel Metálico frontal Superior/Inferior: 

    Estrutura metálica confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura, perfurada com detalhes retangulares medindo 75 x 

5 mm na parte superior do painel, o painel  uma curvatura que acompanha o desenho do tampo, ficando  80 mm distante da borda do tampo, o 

painel receber tubos de aço quadrados de 20 x 20 x 1,06 mm de espessura na base superior e inferior conferindo resistência ao conjunto, 

calandrados e furados de acordo com a necessidade de uso de sapatas niveladoras, o mesmo é soldado na parte inferior e superior de cada painel 

para alinhamento e estruturação dos tampos.  

Pé metálico: 

   Estrutura metálica central de apoio confeccionada em tubo de aço redondo SAE 1020 com 50,8 x 1,06 mm de espessura,  uma chapa metálica 

para fixação ao tampo de buchas metálicas m6 x 13 para fixação no tampo,  regulagem de altura por meio de sapata niveladora fixada na parte 

interna do tubo por meio de pressão, a mesma permite a regulagem em até 25 mm. A todas As peças deverão ser soldadas com solda MIG ou 

similar para maior sustentação e acabamento. 

Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma 

camada mínima de 50/60 micra de espessura. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos 

sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF que deverão estar totalmente acabadas nas bordas. 

Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Cor Cinza matrix trama, ébano Grigio ou similares. 

 

6 Balcão de atendimento reto, medindo aproximadamente 1100.700/300.1100/740 mm  

Tampos/Laterais: Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de espessura respectivamente produzida com 

partículas de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, 

revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com 

ela um corpo único e inseparável com profundidade de 300 mm para tampo superior e de 700 mm para tampo inferior, com acabamento em fita 

de borda PVC de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades. Os tampos retos fecham 

nas laterais com o pé painel.  na parte central e no pé painel passam cabos em poliestireno injetado com 60 mm de diâmetro na cor do 

revestimento. 
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Pé painel lateral:  

Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de espessura respectivamente com profundidade de 750 mm, 

produzida com partículas de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e 

pressão, revestida com filme melaminico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela 

um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura e raio 2 mm em todas as extremidades.  na parte 

central passam cabos em poliestireno injetado com 60 mm de diâmetro. Sapatas niveladoras niqueladas de 30 mm em PVC fixadas através de 

bucha metálica com rosca métrica M6 insertada na base do pé painel lateral, todo sistema de fixação feito através de buchas metálicas e 

parafusos métricos. 

Estrutura metálica: 

Painel Metálico frontal Superior/Inferior: 

    Estrutura metálica confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura, perfurada com detalhes retangulares medindo 75 x 

5 mm na parte superior do painel, o painel  uma curvatura que acompanha o desenho do tampo, ficando  80 mm distante da borda do tampo, o 

painel recebe tubos de aço quadrados de 20 x 20 x 1,06 mm de espessura na base superior e inferior conferindo resistência ao conjunto, 

calandrados e furados de acordo com a necessidade de uso de sapatas niveladoras, o mesmo é soldado na parte inferior e superior de cada painel 

para alinhamento e estruturação dos tampos.  

Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma 

camada mínima de 50/60 micra de espessura. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos 

sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF que deverão estar totalmente acabadas nas bordas. 

Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Cor Cinza matrix trama, ébano Grigio ou similares. 

7 Gaveteiro volante com 02 gavetas, 01 gavetão pasta suspensa medindo 460.500.690 mm 

Tampo: Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas 

de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com 

filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo 

único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura e raio 2 mm em todas as extremidades. 

Corpo: Costa, bases e laterais confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura respectivamente 

produzida com partículas de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e 

pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, 

formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. 

Todas as peças do corpo do gaveteiro são unidas por sistema de fixação tipo fix em nylon injetado. 

Frentes de gaveta: Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura respectivamente produzida com 

partículas de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, 

revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com 

ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Fechadura 
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escamoteável fixada na parte frontal com trava simultânea das gavetas pelo sistema de tranca interna em aço que é estampada conforme o 

número de gavetas. Puxador meia lua em alumínio de 128 mm anodizado em cada gaveta. 

Gavetas: Gavetas internas confeccionadas em material tipo PVC injetado, sem emendas com abas reforçadas com corrediças metálicas.  

Gavetão Pasta suspensa: Gavetas internas confeccionadas em material tipo PVC injetado, sem emendas, com abas reforçadas, com corrediças 

telescópicas suportando 30 kg no mínimo. 

Rodízios: 

Rodízios de duplo giro com 50 mm de diâmetro na cor preta fixados na base inferior do gaveteiro por meio de buchas de nylon e parafusos 

chata, fazendo com que possa montar e desmontar sem danos posteriores. 

Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma 

camada mínima de 50/60 micra de espessura. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos 

sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF que deverão estar totalmente acabadas nas bordas. 

Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Cor Cinza matrix trama, ébano Grigio ou similares. 

8 Gaveteiro volante com 03 gavetas, medindo 460.500.690 mm 

Tampo: Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas 

de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com 

filme melaminico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo 

único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura e raio 2 mm em todas as extremidades. 

Corpo: Costa, bases e laterais confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura respectivamente 

produzida com partículas de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e 

pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, 

formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. 

Todas as peças do corpo do gaveteiro são unidas por sistema de fixação tipo fix em nylon injetado. 

Frentes de gaveta: Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura respectivamente produzida com 

partículas de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, 

revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com 

ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Fechadura 

escamoteável fixada na parte frontal com trava simultânea das gavetas pelo sistema de tranca interna em aço que é estampada conforme o 

número de gavetas. Puxador meia lua em alumínio de 128 mm anodizado em cada gaveta. 

Gavetas: Gavetas internas confeccionadas em material tipo PVC injetado, sem emendas com abas reforçadas com corrediças metálicas.  

Rodízios: 

Rodízios de duplo giro com 50 mm de diâmetro na cor preta fixados na base inferior do gaveteiro por meio de buchas de nylon e parafusos 

cabeça chata, fazendo com que possa montar e desmontar sem danos posteriores. 

Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma 
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camada mínima de 50/60 micra de espessura. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos 

sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF que deverão estar totalmente acabadas nas bordas. 

Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Cor Cinza matrix trama, ébano Grigio ou similares. 

9 Gaveteiro volante com 04 gavetas, medindo 460.500.690 mm 

Tampo: Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas 

de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com 

filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo 

único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura e raio 2 mm em todas as extremidades. 

Corpo: Costa, bases e laterais confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura respectivamente 

produzida com partículas de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e 

pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, 

formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. 

Todas as peças do corpo do gaveteiro são unidas por sistema de fixação tipo fix em nylon injetado. 

Frentes de gaveta: Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura respectivamente produzida com 

partículas de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, 

revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com 

ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Fechadura 

escamoteável fixada na parte frontal com trava simultânea das gavetas pelo sistema de tranca interna em aço que é estampada conforme o 

número de gavetas. Puxador meia lua em alumínio de 128 mm anodizado em cada gaveta. 

Gavetas: Gavetas internas confeccionadas em material tipo PVC injetado, sem emendas com abas reforçadas com corrediças metálicas.  

Rodízios: 

Rodízios de duplo giro com 50 mm de diâmetro na cor preta fixados na base inferior do gaveteiro por meio de buchas de nylon e parafusos 

cabeça chata, fazendo com que possa montar e desmontar sem danos posteriores. 

Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma 

camada mínima de 50/60 micra de espessura. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos 

sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF que deverão estar totalmente acabadas nas bordas. 

Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Cor Cinza matrix trama, ébano Grigio ou similares. 
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10 Gaveteiro suspenso 02 gavetas medindo 400.440.280 mm 

Corpo: Costa, bases e laterais confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura respectivamente 

produzida com partículas de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e 

pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, 

formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. 

Todas as peças do corpo do gaveteiro são unidas por sistema de fixação tipo fix em nylon injetado. 
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Frentes de gaveta: Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura respectivamente produzida com 

partículas de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, 

revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com 

ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Fechadura 

escamoteável fixada na parte frontal com trava simultânea das gavetas pelo sistema de tranca interna em aço que é estampada conforme o 

número de gavetas. Puxador meia lua em alumínio de 128 mm anodizado em cada gaveta. 

Gavetas: Gavetas internas confeccionadas em material tipo PVC injetado, sem emendas com abas reforçadas com corrediças metálicas.  

 

Travessas de fixação: Confeccionadas em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura, com acabamento em fita de 

borda PVC de 1mm de espessura em todas as extremidades. 

Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma 

camada mínima de 50/60 micra de espessura. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos 

sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF que deverão estar totalmente acabadas nas bordas. 

Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Cor Cinza matrix trama, ébano Grigio ou similares. 

11 Gaveteiro suspenso 03 gavetas medindo 400.440.280 mm 

Corpo: Costa, bases e laterais confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura respectivamente 

produzida com partículas de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e 

pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, 

formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. 

Todas as peças do corpo do gaveteiro são unidas por sistema de fixação tipo fix em nylon injetado. 

Frentes de gaveta: Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura respectivamente produzida com 

partículas de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, 

revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com 

ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Fechadura 

escamoteável fixada na parte frontal com trava simultânea das gavetas pelo sistema de tranca interna em aço que é estampada conforme o 

número de gavetas. Puxador meia lua em alumínio de 128 mm anodizado em cada gaveta. 

Gavetas: Gavetas internas confeccionadas em material tipo PVC injetado, sem emendas com abas reforçadas com corrediças metálicas.  

 

Travessas de fixação: Confeccionadas em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura, com acabamento em fita de 

borda PVC de 1mm de espessura em todas as extremidades. 

Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma 

camada mínima de 50/60 micra de espessura. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos 

sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF que deverão estar totalmente acabadas nas bordas. 
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Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Cor Cinza matrix trama, ébano Grigio ou similares. 

12 Arquivo 04 gavetões para pasta suspensa medindo 460.500.1300 mm 

Tampo: Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas 

de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com 

filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo 

único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura e raio 2 mm em todas as extremidades. 

Corpo: Costa, bases e laterais confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura respectivamente 

produzida com partículas de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e 

pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, 

formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. 

Todas as peças do corpo do gaveteiro são unidas por sistema de fixação tipo fix em nylon injetado. 

Frentes de gaveta: Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura respectivamente produzida com 

partículas de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, 

revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com 

ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Fechadura 

escamoteável fixada na parte frontal com trava simultânea das gavetas pelo sistema de tranca interna em aço que é estampada conforme o 

número de gavetas. Puxador meia lua em alumínio de 128 mm anodizado em cada gaveta. 

Gavetão Pasta suspensa: Gavetas internas confeccionadas em material tipo PVC injetado, sem emendas, com abas reforçadas, com corrediças 

telescópicas suportando 30 kg no mínimo. 

Rodapé de aço confeccionado em tubo de aço de 25 x 25 x 1,50mm de espessura estampados a 45º e soldados com solda MIG ou similar para 

maior sustentação e acabamento,  peças de aço curvas na parte interna do rodapé para a fixação do mesmo entre o rodapé e a base inferior do 

móvel,  4 sapatas niveladoras de diâmetro 30 mm em PVC.  

Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma 

camada mínima de 50/60 micra de espessura. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos 

sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF que deverão estar totalmente acabadas nas bordas. 

Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Cor Cinza matrix trama, ébano Grigio ou similares. 
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13 Mesa de atendimento retangular sem gavetas medindo 800.600.740mm 

Tampo: Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas 

de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com 

filme melaminico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e 

inseparável com profundidade de 600 mm para tampo, com acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de 

contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades. O tampo  passa cabos em poliestireno injetado com 60 mm de diâmetro. 

Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura respectivamente produzida com 
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partículas de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, 

revestida com filme melaminico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um 

corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1,00mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação 

composto por tambor de giro confeccionado em zamak e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e 

acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno. 

Estrutura metálica LE/LD: 

Base horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de 

comprimento, 70 mm de largura e 30 mm de altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base 

horizontal por meio de duas peças metálicas, furo central com rosca 5/16 para permitir a regulagem das sapatas. As peças deverão ser soldadas 

por meio de solda MIG ou similar para melhor acabamento e resistência. 

Base superior horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato de "L" com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 

500 x 50 x 30 mm para maior sustentação e acabamento, perfurados na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos 

tubos verticais por meio de solda MIG ou similar. Estrutura metálica vertical confeccionada em tubos de aço SAE 1020, medindo 40 x 40 mm 

com parede reforçada de 1,90mm de espessura, recebe usinagens a laser para encaixe de componentes, com rebites em aço M6 para fixação de 

painéis e calhas. Fechamento vertical em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura, com dobras a 90º nas extremidades para reforço e 

guia para encaixe.  tampa fixa pelo lado interno do pé, e de encaixe na externa.  peça interna em formato de “U” permitindo a separação de fios, 

elétrica, lógica e telefônica,  

Acessório: calha para fiação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura.  peça interna em formato de “U” com duas 

dobras a 90º, e nas extremidades  recortes a 45º para evitar acidentes, permitindo a separação. Com furação para alojamento de 02 tomadas 

elétricas convencionais e de 2 RJ-45 para receber telefonia e lógica, tomadas padrão NBR 14136 ABNT.  

Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma 

camada mínima de 50/60 micra de espessura. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos 

sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF que deverão estar totalmente acabadas nas bordas. 

Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Cor Cinza matrix trama, ébano Grigio ou similares. 

14 Mesa de atendimento retangular sem gavetas medindo 100.600.740mm 

Tampo: Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas 

de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com 

filme melaminico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e 

inseparável com profundidade de 600 mm para tampo, com acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de 

contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades. O tampo  passa cabos em poliestireno injetado com 60 mm de diâmetro. 

Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura respectivamente produzida com 

partículas de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, 

revestida com filme melaminico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um 
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corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1,00mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação 

composto por tambor de giro confeccionado em zamak e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e 

acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno. 

Estrutura metálica LE/LD: 

Base horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de 

comprimento, 70 mm de largura e 30 mm de altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base 

horizontal por meio de duas peças metálicas,  furo central com rosca 5/16 para permitir a regulagem das sapatas. As peças deverão ser soldadas 

por meio de solda MIG ou similar para melhor acabamento e resistência. 

Base superior horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato de "L" com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 

500 x 50 x 30 mm para maior sustentação e acabamento, perfurados na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos 

tubos verticais por meio de solda MIG ou similar. Estrutura metálica vertical confeccionada em tubos de aço SAE 1020, medindo 40 x 40 mm 

com parede reforçada de 1,90mm de espessura, recebe usinagens a laser para encaixe de componentes, com rebites em aço M6 para fixação de 

painéis e calhas. Fechamento vertical em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura, com dobras a 90º nas extremidades para reforço e 

guia para encaixe.  tampa fixa pelo lado interno do pé, e de encaixe na externa.  peça interna em formato de “U” permitindo a separação de fios, 

elétrica, lógica e telefônica,  

Acessório: calha para fiação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura.  peça interna em formato de “U” com duas 

dobras a 90º, e nas extremidades  recortes a 45º para evitar acidentes, permitindo a separação. Com furação para alojamento de 02 tomadas 

elétricas convencionais e de 2 RJ-45 para receber telefonia e lógica, tomadas padrão NBR 14136 ABNT.  

Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma 

camada mínima de 50/60 micra de espessura. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos 

sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF que deverão estar totalmente acabadas nas bordas. 

Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Cor Cinza matrix trama, ébano Grigio ou similares. 

15 Mesa de atendimento retangular sem gavetas medindo 1200.600.740mm 

Tampo: Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas 

de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com 

filme melaminico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e 

inseparável com profundidade de 600 mm para tampo, com acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de 

contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades. O tampo  passa cabos em poliestireno injetado com 60 mm de diâmetro. 

Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura respectivamente produzida com 

partículas de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, 

revestida com filme melaminico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um 

corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1,00mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação 

composto por tambor de giro confeccionado em zamak e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e 
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acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno. 

Estrutura metálica LE/LD: 

Base horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de 

comprimento, 70 mm de largura e 30 mm de altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base 

horizontal por meio de duas peças metálicas,  furo central com rosca 5/16 para permitir a regulagem das sapatas. As peças deverão ser soldadas 

por meio de solda MIG ou similar para melhor acabamento e resistência. 

Base superior horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato de "L" com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 

500 x 50 x 30 mm para maior sustentação e acabamento, perfurados na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos 

tubos verticais por meio de solda MIG ou similar. Estrutura metálica vertical confeccionada em tubos de aço SAE 1020, medindo 40 x 40 mm 

com parede reforçada de 1,90mm de espessura, recebe usinagens a laser para encaixe de componentes, com rebites em aço M6 para fixação de 

painéis e calhas. Fechamento vertical em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura, com dobras a 90º nas extremidades para reforço e 

guia para encaixe.  tampa fixa pelo lado interno do pé, e de encaixe na externa.  peça interna em formato de “U” permitindo a separação de fios, 

elétrica, lógica e telefônica,  

Acessório: calha para fiação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura.  Peça interna em formato de “U” com duas 

dobras a 90º, e nas extremidades  recortes a 45º para evitar acidentes, permitindo a separação. Com furação para alojamento de 02 tomadas 

elétricas convencionais e de 2 RJ-45 para receber telefonia e lógica, tomadas padrão NBR 14136 ABNT.  

Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma 

camada mínima de 50/60 micra de espessura. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos 

sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF que deverão estar totalmente acabadas nas bordas. 

Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Cor Cinza matrix trama, ébano Grigio ou similares. 

16 Mesa de atendimento retangular sem gavetas medindo 1400.600.740mm 

Tampo: Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas 

de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com 

filme melaminico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e 

inseparável com profundidade de 600 mm para tampo, com acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de 

contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades. O tampo  passa cabos em poliestireno injetado com 60 mm de diâmetro. 

Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura respectivamente produzida com 

partículas de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, 

revestida com filme melaminico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um 

corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1,00mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação 

composto por tambor de giro confeccionado em zamak e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e 

acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno. 

Estrutura metálica LE/LD: 
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Base horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de 

comprimento, 70 mm de largura e 30 mm de altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base 

horizontal por meio de duas peças metálicas,  furo central com rosca 5/16 para permitir a regulagem das sapatas. As peças deverão ser soldadas 

por meio de solda MIG ou similar para melhor acabamento e resistência. 

Base superior horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato de "L" com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 

500 x 50 x 30 mm para maior sustentação e acabamento, perfurados na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos 

tubos verticais por meio de solda MIG ou similar. Estrutura metálica vertical confeccionada em tubos de aço SAE 1020, medindo 40 x 40 mm 

com parede reforçada de 1,90mm de espessura, recebe usinagens a laser para encaixe de componentes, com rebites em aço M6 para fixação de 

painéis e calhas. Fechamento vertical em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura, com dobras a 90º nas extremidades para reforço e 

guia para encaixe.  tampa fixa pelo lado interno do pé, e de encaixe na externa.  peça interna em formato de “U” permitindo a separação de fios, 

elétrica, lógica e telefônica,  

Acessório: calha para fiação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura.  peça interna em formato de “U” com duas 

dobras a 90º, e nas extremidades  recortes a 45º para evitar acidentes, permitindo a separação. Com furação para alojamento de 02 tomadas 

elétricas convencionais e de 2 RJ-45 para receber telefonia e lógica, tomadas padrão NBR 14136 ABNT.  

Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma 

camada mínima de 50/60 micra de espessura. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos 

sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF que deverão estar totalmente acabadas nas bordas. 

Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Cor Cinza matrix trama, ébano Grigio ou similares. 

17 Mesa de atendimento retangular sem gavetas medindo 1600.600.740mm 

Tampo: Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas 

de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com 

filme melaminico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e 

inseparável com profundidade de 600 mm para tampo, com acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de 

contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades. O tampo  passa cabos em poliestireno injetado com 60 mm de diâmetro. 

Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura respectivamente produzida com 

partículas de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, 

revestida com filme melaminico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um 

corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1,00mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação 

composto por tambor de giro confeccionado em zamak e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e 

acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno. 

Estrutura metálica LE/LD: 

Base horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de 

comprimento, 70 mm de largura e 30 mm de altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base 
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horizontal por meio de duas peças metálicas,  furo central com rosca 5/16 para permitir a regulagem das sapatas. As peças deverão ser soldadas 

por meio de solda MIG ou similar para melhor acabamento e resistência. 

Base superior horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato de "L" com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 

500 x 50 x 30 mm para maior sustentação e acabamento, perfurados na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos 

tubos verticais por meio de solda MIG ou similar. Estrutura metálica vertical confeccionada em tubos de aço SAE 1020, medindo 40 x 40 mm 

com parede reforçada de 1,90mm de espessura, recebe usinagens a laser para encaixe de componentes, com rebites em aço M6 para fixação de 

painéis e calhas. Fechamento vertical em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura, com dobras a 90º nas extremidades para reforço e 

guia para encaixe.  tampa fixa pelo lado interno do pé, e de encaixe na externa.  peça interna em formato de “U” permitindo a separação de fios, 

elétrica, lógica e telefônica,  

Acessório: calha para fiação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura.  peça interna em formato de “U” com duas 

dobras a 90º, e nas extremidades  recortes a 45º para evitar acidentes, permitindo a separação. Com furação para alojamento de 02 tomadas 

elétricas convencionais e de 2 RJ-45 para receber telefonia e lógica, tomadas padrão NBR 14136 ABNT.  

Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma 

camada mínima de 50/60 micra de espessura. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos 

sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF que deverão estar totalmente acabadas nas bordas. 

Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Cor Cinza matrix trama, ébano Grigio ou similares. 

18 Conexão angular, medindo aproximadamente 600x600x740 mm.  

Tampo: Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas 

de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com 

filme melaminico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e 

inseparável com profundidade de 600 mm para tampo com corte sinuoso em forma de delta com entrada orgânica para o usuário, com 

acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades. O 

tampo  passa cabos em poliestireno injetado com 60 mm de diâmetro para passagem de cabos. 

Pé metálico: Estrutura em tubo de aço com 50,8mm de diâmetro com chapa metálica na base superior para fixação do tampo, dotada de uma 

sapata niveladora todas as partes metálicas soldadas são feitas por Solda MIG ou similar para maior sustentação e acabamento. 

Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma 

camada mínima de 50/60 micra de espessura. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos 

sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF que deverão estar totalmente acabadas nas bordas. 

Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Cor Cinza matrix trama, ébano Grigio ou similares. 

20 100 

19 Mesa de reunião redonda, com 1200.740 mm  

Tampo: Confeccionado em madeira MDP com 25 mm.  fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça.  Toda a 

fixação entre os pés de mesas e o tampo feito com buchas de aço insertadas na madeira para maior fixação e acabamento, podendo assim 

montar e desmontar o móvel sem quaisquer danos posteriores.  
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PÉS DE AÇO ESTRELA: Estrutura metálica tipo estrela com base horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa de aço de 2,5mm de 

espessura, com 450 mm de comprimento, 67 mm de largura e 25 mm de altura, dotada de 1 sapata niveladora de 60 mm de diâmetro em cada 

pata horizontal, a fixação feito por meio de parafuso 5/16 e barra roscada, unindo o tubo, a base inferior e a base de sustentação do tampo. A 

base superior horizontal em formato “X” confeccionada em tubo retangular de 20x30x1,2 mm para maior sustentação e acabamento. “Coluna 

vertical confeccionada em tubo de aço redondo de 4” x 1,20mm, fixado nas extremidades por meio de parafuso e barra roscada de ¼ 

interligando todas as peças, peças metálicas com tratamento anticorrosivo, pintadas pelo sistema de pintura eletrostática epóxi à pó. Todo 

sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito 

direto as partes em MDP/MDF que deverão estar totalmente acabadas nas bordas. Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras 

vezes sem causar dano ao mesmo. Cor Cinza matrix trama, ébano Grigio ou similares. 

20 Mesa de reunião retangular com caixas para tomadas medindo 2000.1000.740 mm 

Tampo: Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas 

de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com 

filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo 

único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm em todas as extremidades.  

Painel estrutural Duplo: Confeccionado em madeira MDP (Medium Density Particleboard) de 18 mm de espessura respectivamente 

produzida com partículas de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e 

pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, 

formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. 

Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em zamak e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço 

usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno. Para maior sustentação são utilizados painéis 

duplos e paralelos conferindo maior estruturação ao conjunto. 

Estrutura metálica LE/LD: Base horizontal inferior estampada "sem ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura, com 

800 mm de comprimento, 70 mm de largura e 30 mm de altura aproximadamente, dotada de 2 sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, 

fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas peças metálicas,  furo central com rosca 5/16 para permitir a regulagem das 

sapatas, As peças deverão ser soldadas por meio de solda MIG ou similar para melhor acabamento e resistência. 

Base superior horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato de "L" com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 

800 x 50 x 30 mm para maior sustentação e acabamento, perfurados na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos 

tubos verticais por meio de solda MIG ou similar. Estrutura metálica vertical confeccionada em tubos de aço SAE 1020, medindo 40 x 40 mm 

com parede reforçada de 1,90mm de espessura, recebe usinagens a laser para encaixe de componentes, com rebites em aço M6 para fixação de 

painéis e calhas. Fechamento vertical em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura, com dobras a 90º nas extremidades para reforço e 

guia para encaixe. Tampa fixa pelo lado interno do pé, e de encaixe na externa.  peça interna em formato de “U” permitindo a separação de fios, 

elétrica, lógica e telefônica. 

Caixa de tomadas: Caixa medindo 200 x 130 x 106 mm, aproximadamente o corpo da caixa  os cantos arredondados, suporta até seis tomadas 
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elétricas tipo “clic” padrão da ABNT-NBR 14136, não necessitando parafusos para fixar as tomadas na caixa, facilitando e agilizando a 

montagem das mesmas. Tampa basculante com recorte na parte frontal para permitir a passagem dos cabos até o seu interior. 

A caixa deve suportar três RJ 45 para lógica e telefonia e uma entrada HDMI e suportar duas entradas de áudio. 

 

Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma 

camada mínima de 50/60 micra de espessura 

Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o 

atrito direto as partes em MDP/MDF que deverão estar totalmente acabadas nas bordas. Possibilitando a montagem e desmontagem por 

inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Cor Cinza matrix trama, ébano Grigio ou similares. 

21 Mesa de reunião retangular com caixas para tomadas medindo 2400.1200.740 mm 

Tampo: Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas 

de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com 

filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo 

único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm em todas as extremidades.  

Painel estrutural Duplo: Confeccionado em madeira MDP (Medium Density Particleboard) de 18 mm de espessura respectivamente 

produzida com partículas de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e 

pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, 

formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. 

Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em zamak e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço 

usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno. Para maior sustentação são utilizados painéis 

duplos e paralelos conferindo maior estruturação ao conjunto. 

Estrutura metálica LE/LD: Base horizontal inferior estampada "sem ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura, com 

800 mm de comprimento, 70 mm de largura e 30 mm de altura aproximadamente, dotada de 2 sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, 

fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas peças metálicas,  furo central com rosca 5/16 para permitir a regulagem das 

sapatas, As peças deverão ser soldadas por meio de solda MIG ou similar para melhor acabamento e resistência. 

Base superior horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato de "L" com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 

800 x 50 x 30 mm para maior sustentação e acabamento, perfurados na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos 

tubos verticais por meio de solda MIG ou similar. Estrutura metálica vertical confeccionada em tubos de aço SAE 1020, medindo 40 x 40 mm 

com parede reforçada de 1,90mm de espessura, recebe usinagens a laser para encaixe de componentes, com rebites em aço M6 para fixação de 

painéis e calhas. Fechamento vertical em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura, com dobras a 90º nas extremidades para reforço e 

guia para encaixe. Tampa fixa pelo lado interno do pé, e de encaixe na externa.  peça interna em formato de “U” permitindo a separação de fios, 

elétrica, lógica e telefônica. 

Caixa de tomadas: Caixa medindo 200 x 130 x 106 mm, aproximadamente o corpo da caixa  os cantos arredondados, suporta até seis tomadas 
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elétricas tipo “clic” padrão da ABNT-NBR 14136, não necessitando parafusos para fixar as tomadas na caixa, facilitando e agilizando a 

montagem das mesmas. Tampa basculante com recorte na parte frontal para permitir a passagem dos cabos até o seu interior. 

A caixa deve suportar três RJ 45 para lógica e telefonia e uma entrada HDMI e suportar duas entradas de áudio. 

 

Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma 

camada mínima de 50/60 micra de espessura. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos 

sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF que deverão estar totalmente acabadas nas bordas. 

Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Cor Cinza matrix trama, ébano Grigio ou similares. 

22 Mesa de reunião retangular com caixas para tomadas medindo 2700.1000.740 mm 

Tampo: Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas 

de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com 

filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo 

único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm em todas as extremidades.  

Painel estrutural Duplo: Confeccionado em madeira MDP (Medium Density Particleboard) de 18 mm de espessura respectivamente 

produzida com partículas de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e 

pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, 

formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. 

Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em zamak e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço 

usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno. Para maior sustentação são utilizados painéis 

duplos e paralelos conferindo maior estruturação ao conjunto. 

Estrutura metálica LE/LD: Base horizontal inferior estampada "sem ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura, com 

800 mm de comprimento, 70 mm de largura e 30 mm de altura aproximadamente, dotada de 2 sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, 

fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas peças metálicas,  furo central com rosca 5/16 para permitir a regulagem das 

sapatas, As peças deverão ser soldadas por meio de solda MIG ou similar para melhor acabamento e resistência. 

Base superior horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato de "L" com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 

800 x 50 x 30 mm para maior sustentação e acabamento, perfurados na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos 

tubos verticais por meio de solda MIG ou similar. Estrutura metálica vertical confeccionada em tubos de aço SAE 1020, medindo 40 x 40 mm 

com parede reforçada de 1,90mm de espessura, recebe usinagens a laser para encaixe de componentes, com rebites em aço M6 para fixação de 

painéis e calhas. Fechamento vertical em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura, com dobras a 90º nas extremidades para reforço e 

guia para encaixe. Tampa fixa pelo lado interno do pé, e de encaixe na externa.  peça interna em formato de “U” permitindo a separação de fios, 

elétrica, lógica e telefônica. 

Caixa de tomadas: Caixa medindo 200 x 130 x 106 mm, aproximadamente o corpo da caixa  os cantos arredondados, suporta até seis tomadas 

elétricas tipo “clic” padrão da ABNT-NBR 14136, não necessitando parafusos para fixar as tomadas na caixa, facilitando e agilizando a 
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montagem das mesmas. Tampa basculante com recorte na parte frontal para permitir a passagem dos cabos até o seu interior. 

A caixa deve suportar três RJ 45 para lógica e telefonia e uma entrada HDMI e suportar duas entradas de áudio. 

Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma 

camada mínima de 50/60 micra de espessura. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos 

sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF que deverão estar totalmente acabadas nas bordas. 

Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Cor Cinza matrix trama, ébano Grigio ou similares. 

23 Mesa angular em “L” com península Gota, medindo 1400.600/1600.800.740 mm 

Tampo: Confeccionado em madeira MDP (Medium Density Particleboard) de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas 

de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com 

filme melaminico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e 

inseparável com profundidade de 600 mm para tampo com corte sinuoso em forma de delta com 01 lado em forma de península com 

profundidade de 800 e raio de 400 mm, com acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de contato do 

usuário e 2 mm em todas as extremidades. O tampo  passa cabos em poliestireno injetado com 60 mm de diâmetro. 

Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura respectivamente produzida com 

partículas de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, 

revestida com filme melaminico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um 

corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1,00mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação 

composto por tambor de giro confeccionado em zamak e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e 

acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno. 

Estrutura metálica LE/LD: 

Base horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de 

comprimento, 70 mm de largura e 30 mm de altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base 

horizontal por meio de duas peças metálicas,  furo central com rosca 5/16 para permitir a regulagem das sapatas. As peças deverão ser soldadas 

por meio de solda MIG ou similar para melhor acabamento e resistência. 

Base superior horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato de "L" com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 

500 x 50 x 30 mm para maior sustentação e acabamento, perfurados na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos 

tubos verticais por meio de solda MIG ou similar. Estrutura metálica vertical confeccionada em tubos de aço SAE 1020, medindo 40 x 40 mm 

com parede reforçada de 1,90mm de espessura, recebe usinagens a laser para encaixe de componentes, com rebites em aço M6 para fixação de 

painéis e calhas. Fechamento vertical em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura, com dobras a 90º nas extremidades para reforço e 

guia para encaixe.  tampa fixa pelo lado interno do pé, e de encaixe na externa.  peça interna em formato de “U” permitindo a separação de fios, 

elétrica, lógica e telefônica. 

Acessório: calha para fiação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura.  peça interna injetada em polipropileno com 

espaçador de fios para separação e formação de leitos  com duas dobras a 90º, e nas extremidades  recortes a 45º para evitar acidentes. Com 
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furação para alojamento de 02 tomadas elétricas convencionais e de 2 RJ-45 para receber telefonia e lógica, tomadas padrão NBR 14136 

ABNT. 

Pé metálico estrutura de canto 90° graus: 

  Estrutura em chapa de aço em formato quadrado de 90º, dotada de uma sapata niveladora base superior horizontal, chapa de aço soldada com 

furação na parte superior da coluna para permitir a passagem de fiação entre a coluna de canto e o tampo da mesa. Coluna vertical em chapa de 

aço dobrada medindo 700 x 100 x 100 em chapa de aço de 1,06mm de espessura. Calha com saque frontal.  na tampa furação para fixação de 

duas tomadas elétricas convencionais e 2 RJ 45 para receber telefonia e lógica (tomada de acordo com as normas da ABNT NBR 14136). Todas 

as partes metálicas soldadas são feitas por Solda MIG ou similar para maior sustentação e acabamento. 

Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma 

camada mínima de 50/60 micra de espessura. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos 

sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF que deverão estar totalmente acabadas nas bordas. 

Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Cor Cinza matrix trama, ébano Grigio ou similares. 

 

24 Mesa angular em “L” com península Gota, medindo 1400.600/2000.800.740 mm 

Tampo: Confeccionado em madeira MDP (Medium Density Particleboard) de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas 

de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com 

filme melaminico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e 

inseparável com profundidade de 600 mm para tampo com corte sinuoso em forma de delta com 01 lado em forma de península com 

profundidade de 800 e raio de 400 mm, com acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de contato do 

usuário e 2 mm em todas as extremidades. O tampo  passa cabos em poliestireno injetado com 60 mm de diâmetro. 

Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura respectivamente produzida com 

partículas de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, 

revestida com filme melaminico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um 

corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1,00mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação 

composto por tambor de giro confeccionado em zamak e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e 

acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno. 

Estrutura metálica LE/LD: 

Base horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de 

comprimento, 70 mm de largura e 30 mm de altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base 

horizontal por meio de duas peças metálicas,  furo central com rosca 5/16 para permitir a regulagem das sapatas. As peças deverão ser soldadas 

por meio de solda MIG ou similar para melhor acabamento e resistência. 

Base superior horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato de "L" com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 

500 x 50 x 30 mm para maior sustentação e acabamento, perfurados na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos 
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tubos verticais por meio de solda MIG ou similar. Estrutura metálica vertical confeccionada em tubos de aço SAE 1020, medindo 40 x 40 mm 

com parede reforçada de 1,90mm de espessura, recebe usinagens a laser para encaixe de componentes, com rebites em aço M6 para fixação de 

painéis e calhas. Fechamento vertical em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura, com dobras a 90º nas extremidades para reforço e 

guia para encaixe.  tampa fixa pelo lado interno do pé, e de encaixe na externa.  peça interna em formato de “U” permitindo a separação de fios, 

elétrica, lógica e telefônica. 

Acessório: calha para fiação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura.  peça interna injetada em polipropileno com 

espaçador de fios para separação e formação de leitos  com duas dobras a 90º, e nas extremidades  recortes a 45º para evitar acidentes. Com 

furação para alojamento de 02 tomadas elétricas convencionais e de 2 RJ-45 para receber telefonia e lógica, tomadas padrão NBR 14136 

ABNT. 

Pé metálico estrutura de canto 90° graus: 

  Estrutura em chapa de aço em formato quadrado de 90º, dotada de uma sapata niveladora base superior horizontal, chapa de aço soldada com 

furação na parte superior da coluna para permitir a passagem de fiação entre a coluna de canto e o tampo da mesa. Coluna vertical em chapa de 

aço dobrada medindo 700 x 100 x 100 em chapa de aço de 1,06mm de espessura. Calha com saque frontal.  na tampa furação para fixação de 

duas tomadas elétricas convencionais e 2 RJ 45 para receber telefonia e lógica (tomada de acordo com as normas da ABNT NBR 14136). Todas 

as partes metálicas soldadas são feitas por Solda MIG ou similar para maior sustentação e acabamento. 

Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma 

camada mínima de 50/60 micra de espessura. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar,  

não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF que deverão estar totalmente acabadas 

nas bordas. Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Cor Cinza matrix trama, ébano Grigio 

ou similares. 

 

25 Mesa angular tampo único em “L”, medindo 1400.1400.600.740mm. 

Tampo: Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas 

de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com 

filme melaminico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e 

inseparável com profundidade de 600 mm para tampo com corte sinuoso em forma de delta com entrada orgânica para o usuário, com 

acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades. O 

tampo  passa cabos em poliestireno injetado com 60 mm de diâmetro para passagem de cabos. 

Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura respectivamente produzida com 

partículas de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, 

revestida com filme melaminico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um 

corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1,00mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação 

composto por tambor de giro confeccionado em zamak e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e 
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acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno. 

Estrutura metálica LE/LD: Base horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura, com 

aproximadamente 600 mm de comprimento, 70 mm de largura e 30 mm de altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, 

fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas peças metálicas,  furo central com rosca 5/16 para permitir a regulagem das 

sapatas. As peças deverão ser soldadas por meio de solda MIG ou similar para melhor acabamento e resistência. 

Base superior horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato de "L" com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 

500 x 50 x 30 mm para maior sustentação e acabamento, perfurados na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos 

tubos verticais por meio de solda MIG ou similar. Estrutura metálica vertical confeccionada em dois tubos de aço SAE 1020, medindo 40 x 40 

mm com parede reforçada de 1,90mm de espessura, recebe usinagens a laser para encaixe de componentes, com rebites em aço M6 para fixação 

de painéis e calhas. Fechamento vertical em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura, com dobras a 90º nas extremidades para 

reforço e guia para encaixe.  tampa fixa pelo lado interno do pé, e de encaixe na externa.  peça interna em formato de “U” permitindo a 

separação de fios, elétrica, lógica e telefônica.  

Acessório: calha para fiação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura.  peça interna em formato de “U” com duas 

dobras a 90º, e nas extremidades  recortes a 45º para evitar acidentes, permitindo a separação. Com furação para alojamento de 02 tomadas 

elétricas convencionais e de 2 RJ-45 para receber telefonia e lógica, tomadas padrão NBR 14136 ABNT. 

Pé metálico estrutura de canto 90° graus: Estrutura em chapa de aço em formato quadrado de 90º, dotada de uma sapata niveladora base 

superior horizontal, chapa de aço soldada com furação na parte superior da coluna para permitir a passagem de fiação entre a coluna de canto e 

o tampo da mesa, coluna vertical em chapa de aço dobrada medindo 700 x 100 x 100 em chapa de aço de 1,06mm de espessura. Calha com 

saque frontal,  na tampa furação para fixação de 2 tomadas elétricas convencionais e 2 RJ 45 para receber telefonia e lógica (tomada de acordo 

com as normas da ABNT NBR 14136), todas as partes metálicas soldadas são feitas por Solda MIG ou similar para maior sustentação e 

acabamento. 

Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma 

camada mínima de 50/60 micra de espessura. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos 

sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF que deverão estar totalmente acabadas nas bordas. 

Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Cor Cinza matrix trama, ébano Grigio ou similares. 

26 Mesa angular tampo único em “L”, medindo 1600.1600.600.740mm. 

Tampo: Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas 

de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com 

filme melaminico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e 

inseparável com profundidade de 600 mm para tampo com corte sinuoso em forma de delta com entrada orgânica para o usuário, com 

acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades. O 

tampo  passa cabos em poliestireno injetado com 60 mm de diâmetro para passagem de cabos. 

Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura respectivamente produzida com 
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partículas de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, 

revestida com filme melaminico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um 

corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1,00mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação 

composto por tambor de giro confeccionado em zamak e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e 

acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno. 

Estrutura metálica LE/LD: Base horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura, com 

aproximadamente 600 mm de comprimento, 70 mm de largura e 30 mm de altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, 

fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas peças metálicas,  furo central com rosca 5/16 para permitir a regulagem das 

sapatas. As peças deverão ser soldadas por meio de solda MIG ou similar para melhor acabamento e resistência. 

Base superior horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato de "L" com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 

500 x 50 x 30 mm para maior sustentação e acabamento, perfurados na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos 

tubos verticais por meio de solda MIG ou similar. Estrutura metálica vertical confeccionada em dois tubos de aço SAE 1020, medindo 40 x 40 

mm com parede reforçada de 1,90mm de espessura, recebe usinagens a laser para encaixe de componentes, com rebites em aço M6 para fixação 

de painéis e calhas. Fechamento vertical em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura, com dobras a 90º nas extremidades para 

reforço e guia para encaixe. Possuirr tampa fixa pelo lado interno do pé, e de encaixe na externa. Possuirr peça interna em formato de “U” 

permitindo a separação de fios, elétrica, lógica e telefônica.  

Acessório: calha para fiação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura. Possuirr peça interna em formato de “U” 

com duas dobras a 90º, e nas extremidades possuirr recortes a 45º para evitar acidentes, permitindo a separação. Com furação para alojamento 

de 02 tomadas elétricas convencionais e de 2 RJ-45 para receber telefonia e lógica, tomadas padrão NBR 14136 ABNT. 

Pé metálico estrutura de canto 90° graus: Estrutura em chapa de aço em formato quadrado de 90º, dotada de uma sapata niveladora base 

superior horizontal, chapa de aço soldada com furação na parte superior da coluna para permitir a passagem de fiação entre a coluna de canto e 

o tampo da mesa, coluna vertical em chapa de aço dobrada medindo 700 x 100 x 100 em chapa de aço de 1,06mm de espessura. Calha com 

saque frontal, possuirr na tampa furação para fixação de 2 tomadas elétricas convencionais e 2 RJ 45 para receber telefonia e lógica (tomada de 

acordo com as normas da ABNT NBR 14136), todas as partes metálicas soldadas são feitas por Solda MIG ou similar para maior sustentação e 

acabamento. 

Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma 

camada mínima de 50/60 micra de espessura, Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos 

sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF que deverão estar totalmente acabadas nas bordas. 

Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Cor Cinza matrix trama, ébano Grigio ou similares. 

27 Mesa Diretoria mesa principal e mesa auxiliar acoplada 1800.800.740 e 1800.600.650mm  

Tampo Superior Principal: Com tampo único de 50 mm de espessura, confeccionado em MDF (Médium Density fiberboard) de 6 mm de 

espessura na parte superior e inferior, revestido em uma face com melaminico de BP “baixa pressão” e MDF cru na outra face.  travessas 

internas confeccionadas em MDP (Médium Density Particleboard) de 38 mm de espessura posicionadas de acordo com a necessidade de 
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estruturação do tampo, todas as peças devem receber cola (PV Arte) no lado superior e inferior das peças e são prensados para melhor fixação. 

Possuir acabamento em fita de borda PVC de 2,5 mm para área de contato do usuário e 1 mm de espessura nas suas extremidades. O tampo 

deve receber furações para acoplar os pés painéis e os demais acessórios, todos fixados com buchas metálicas M6 x 13 com chave Allen, 

Philips ou Fenda, para maior fixação, possuir também parafusos de minifix para fixação das peças diretamente nas buchas metálicas. Possuir 

passa cabo retangular confeccionado em aço cromado tampo, para possibilitar a passagem de fios do tampo para os pés. Contém um 

distanciador em formato de “U” confeccionado em alumínio polido com corte em esquadria de ¼ de espessura com furações para alinhamento 

ao tampo, e com solda alumínio nas emendas, o mesmo é fixado diretamente no tampo superior. 

Tampo Auxiliar Lateral: Com tampo único de 50 mm de espessura, confeccionado em MDF (Médium Density fiberboard) de 6 mm de 

espessura na parte superior e inferior, revestido em uma face com melaminico de BP “baixa pressão” e MDF cru na outra face.  travessas 

internas confeccionadas em MDP (Médium Density Particleboard) de 38 mm de espessura posicionadas de acordo com a necessidade de 

estruturação do tampo, todas as peças devem receber cola (PV Arte) no lado superior e inferior das peças e são prensados para melhor fixação. 

Possuir acabamento total em fita de borda PVC de 1 mm de espessura tendo raio de acordo com a espessura da borda nas suas extremidades. O 

tampo deve receber furações para acoplar os pés painéis e os demais acessórios, todos fixados com buchas metálicas m6 x 13 com chave Allen, 

Philips ou Fenda para maior fixação, possuir também parafusos de minifix para fixação das peças diretamente nas buchas metálicas. 

 Possuir caixa de tomadas posicionada na junção dos tampos, medindo 200 x 130 x 106 mm, aproximadamente o corpo da caixa possuir os 

cantos arredondados, suporta até seis tomadas elétricas tipos “clic” padrão da ABNT-NBR 14136, não necessitando parafusos para fixar as 

tomadas na caixa, facilitando e agilizando a montagem das mesmas. Tampa basculante com recorte na parte frontal para permitir a passagem 

dos cabos até o seu interior. 

A caixa deve suportar três RJ 45 para lógica e telefonia e uma entrada HDMI e suportar duas entradas de áudio. 

Pé Painel LD/LE: Pé único de 50 mm de espessura, confeccionado em MDF (Médium Density fiberboard) de 6 mm de espessura na parte 

superior e inferior, revestido em uma face com melaminico de BP “baixa pressão” e MDF cru na outra face.  travessas internas confeccionadas 

em MDP (Médium Density Particleboard) de 38 mm de espessura posicionadas de acordo com a necessidade de estruturação do tampo, todas as 

peças devem receber cola (PV Arte) no lado superior e inferior das peças e são prensados para melhor fixação. Possuir acabamento total em fita 

de borda PVC de 1 mm de espessura tendo raio de acordo com a espessura da borda nas suas extremidades. O tampo deve receber furações para 

ser acoplado ao tampo por meio de minifix e cavilhas de madeira, possuir furação na parte interna para receber a fixação do painel da mesa com 

buchas metálicas m6 x 13 e fixados por meio de parafusos minifix. Possuir duas sapatas niveladoras quadradas medindo 50 x 50 x 15 

confeccionadas em alumínio maciço polido com rosca de ¼ onde possibilita a regulagem na altura em até 20 mm, as mesmas recebem um feltro 

na parte inferior para evitar danos ao piso, estas sapatas são fixadas ao pé painel por meio de buchas de aço ¼ x 13 fixadas por chave Allen, 

Philips ou Fenda. 

Painel de Mesa Principal e lateral: Painel de 50 mm de espessura, confeccionado em MDF (Médium Density fiberboard) de 6 mm de 

espessura na parte superior e inferior, revestido em uma face com melaminico de BP “baixa pressão” e MDF cru na outra face.  travessas 

internas confeccionadas em MDP (Medium Density Particleboard) de 38 mm de espessura posicionadas de acordo com a necessidade de 

estruturação do tampo, todas as peças devem receber cola (PV Arte) no lado superior e inferior das peças e são prensados para melhor fixação. 



Possuir acabamento total em fita de borda PVC de 1 mm de espessura tendo raio de acordo com a espessura da borda nas suas extremidades. O 

tampo deve receber furações para ser acoplado aos pés painéis por meio de minifix e cavilhas de madeira. Possuir perfil de alumínio em 

formato de “L” fixado a parte inferior do painel por meio de parafusos 3,5 x 16, o perfil é confeccionado em alumínio extrusado polido. Todo 

sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito 

direto as partes em MDP/MDF que deverão estar totalmente acabadas nas bordas. Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras 

vezes sem causar dano ao mesmo. Cor Cinza matrix trama, ébano Grigio ou similares. 

28 Mesa Diretoria mesa principal e mesa auxiliar acoplada 2100.800.740 e 1800.600.650mm  

Tampo Superior Principal: Com tampo único de 50 mm de espessura, confeccionado em MDF (Médium Density fiberboard) de 6 mm de 

espessura na parte superior e inferior, revestido em uma face com melaminico de BP “baixa pressão” e MDF cru na outra face.  travessas 

internas confeccionadas em MDP (Médium Density Particleboard) de 38 mm de espessura posicionadas de acordo com a necessidade de 

estruturação do tampo, todas as peças devem receber cola (PV Arte) no lado superior e inferior das peças e são prensados para melhor fixação. 

Possuir acabamento em fita de borda PVC de 2,5 mm para área de contato do usuário e 1 mm de espessura nas suas extremidades. O tampo 

deve receber furações para acoplar os pés painéis e os demais acessórios, todos fixados com buchas metálicas M6 x 13 com chave Allen, 

Philips ou Fenda para maior fixação, possuir também parafusos de minifix para fixação das peças diretamente nas buchas metálicas. Possuir 

passa cabo retangular confeccionado em aço cromado tampo, para possibilitar a passagem de fios do tampo para os pés. Contém um 

distanciador em formato de “U” confeccionado em alumínio polido com corte em esquadria de ¼ de espessura com furações para alinhamento 

ao tampo, e com solda alumínio nas emendas, o mesmo é fixado diretamente no tampo superior. 

Tampo Auxiliar Lateral: Com tampo único de 50 mm de espessura, confeccionado em MDF (Médium Density fiberboard) de 6 mm de 

espessura na parte superior e inferior, revestido em uma face com melaminico de BP “baixa pressão” e MDF cru na outra face.  travessas 

internas confeccionadas em MDP (Médium Density Particleboard) de 38 mm de espessura posicionadas de acordo com a necessidade de 

estruturação do tampo, todas as peças devem receber cola (PV Arte) no lado superior e inferior das peças e são prensados para melhor fixação. 

Possuir acabamento total em fita de borda PVC de 1 mm de espessura tendo raio de acordo com a espessura da borda nas suas extremidades. O 

tampo deve receber furações para acoplar os pés painéis e os demais acessórios, todos fixados com buchas metálicas m6 x 13 com chave Allen, 

Philips ou Fenda, para maior fixação, possuir também parafusos de minifix para fixação das peças diretamente nas buchas metálicas. 

 Possuir caixa de tomadas posicionada na junção dos tampos, medindo 200 x 130 x 106 mm, aproximadamente o corpo da caixa possuir os 

cantos arredondados, suporta até seis tomadas elétricas tipos “clic” padrão da ABNT-NBR 14136, não necessitando parafusos para fixar as 

tomadas na caixa, facilitando e agilizando a montagem das mesmas. Tampa basculante com recorte na parte frontal para permitir a passagem 

dos cabos até o seu interior. 

A caixa deve suportar três RJ 45 para lógica e telefonia e uma entrada HDMI e suportar duas entradas de áudio. 

Pé Painel LD/LE: Pé único de 50 mm de espessura, confeccionado em MDF (Médium Density fiberboard) de 6 mm de espessura na parte 

superior e inferior, revestido em uma face com melaminico de BP “baixa pressão” e MDF cru na outra face.  travessas internas confeccionadas 

em MDP (Médium Density Particleboard) de 38 mm de espessura posicionadas de acordo com a necessidade de estruturação do tampo, todas as 

peças devem receber cola (PV Arte) no lado superior e inferior das peças e são prensados para melhor fixação. Possuir acabamento total em fita 
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de borda PVC de 1 mm de espessura tendo raio de acordo com a espessura da borda nas suas extremidades. O tampo deve receber furações para 

ser acoplado ao tampo por meio de minifix e cavilhas de madeira, possuir furação na parte interna para receber a fixação do painel da mesa com 

buchas metálicas m6 x 13 e fixados por meio de parafusos minifix. Possuir duas sapatas niveladoras quadradas medindo 50 x 50 x 15 

confeccionadas em alumínio maciço polido com rosca de ¼ onde possibilita a regulagem na altura em até 20 mm, as mesmas recebem um feltro 

na parte inferior para evitar danos ao piso, estas sapatas são fixadas ao pé painel por meio de buchas de aço ¼ x 13 fixadas por chave Allen, 

Philips ou Fenda. 

Painel de Mesa Principal e lateral: Painel de 50 mm de espessura, confeccionado em MDF (Médium Density fiberboard) de 6 mm de 

espessura na parte superior e inferior, revestido em uma face com melaminico de BP “baixa pressão” e MDF cru na outra face.  travessas 

internas confeccionadas em MDP (Medium Density Particleboard) de 38 mm de espessura posicionadas de acordo com a necessidade de 

estruturação do tampo, todas as peças devem receber cola (PV Arte) no lado superior e inferior das peças e são prensados para melhor fixação. 

Possuir acabamento total em fita de borda PVC de 1 mm de espessura tendo raio de acordo com a espessura da borda nas suas extremidades. O 

tampo deve receber furações para ser acoplado aos pés painéis por meio de minifix e cavilhas de madeira. Possuir perfil de alumínio em 

formato de “L” fixado a parte inferior do painel por meio de parafusos 3,5 x 16, o perfil é confeccionado em alumínio extrusado polido. Todo 

sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito 

direto as partes em MDP/MDF que deverão estar totalmente acabadas nas bordas. Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras 

vezes sem causar dano ao mesmo. Cor Cinza matrix trama, ébano Grigio ou similares. 

29 Mesa Executiva Diretoria  com balcão acoplado medindo aproximadamente 2500.1900.740 mm 

Tampo da mesa côncava:  composto por três tampos (1 inferior grande, 1 pequeno superior e o tampo superior da área de contato com o 

usuário) confeccionados em MDP de 18 mm de espessura, resultando em um tampo único de 36mm. Possuir fita de borda de PVC com 1 mm 

de espessura em todo o contorno da peça. O tampo com furações para acoplar o pé painel e os demais acessórios, todos fixados com buchas 

metálicas. Tampo inferior fixado no tampo superior por meio de parafusos, com detalhes curvos que acompanham o desenho do pé painel 

externos. Pé Painel curvado: Possuir um pé painel composto por MDP de 25 mm de espessura. Possuir fita de borda de PVC com 2 mm de 

espessura em todo o contorno da peça. O pé painel possuir dois recortes em (U) para passagem de fiação interna do pé. Possuir detalhe para 

acondicionamento dos fios, confeccionado em chapa de aço SAE 1020 com 1,0mm de espessura, possuir detalhes usinados a laser na parte 

frontal para ventilação, e possuir raio acompanhando o detalhe da mesa. Fixado por meio de parafusos diretamente no rebite m6 para poder 

montar e desmontar quantas vezes for necessário sem quaisquer danos posteriores. Possuir  carenagem  metálica curvo na parte externa do pé da 

mesa confeccionado em chapa de aço SAE 1020 com 1,06mm de espessura, possuir detalhes recortados a laser na parte frontal para ventilação, 

possuir raio externo que acompanha perímetro da mesa. Fixado por meio de parafusos m6 x 20 diretamente no rebite m6 para poder montar e 

desmontar quantas vezes for necessário sem quaisquer danos posteriores. Possuir duas sapatas niveladoras redondas medindo 50 x 15  em 

alumínio maciço polido, a mesma deve receber um feltro na parte inferior para evitar danos ao piso. Caixa de tomadas:  medindo 201 x 130 x 

106mm, possuirndo quatro tomadas convencionais “elétrica” dentro do novo padrão da ABNT-NBR 14136, preparada para receber quatro 

tomadas para lógica ou telefônica.  

Painel de Mesa:  Painel confeccionado em MDP de 18 mm de espessura, Possuir fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o 

4 20 



contorno da peça, Possuir uma mão francesa para fixar o painel no tampo medindo 80 x 80 mm confeccionada em chapa de aço de 0,90 mm de 

espessura com duas abas laterais dobradas.  

 Balcão Auxiliar  c/ nicho, gaveteiro 1 gaveta + 1 gavetão e 1 porta: Tampo confeccionado em MDP de 25 mm de espessura. Possuir fita de 

borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça. O tampo recebe uma usinagem em local específico para o 

acondicionamento de uma caixa de tomadas.  

Modulo porta com moldura em alumínio c/ TS: Composta por duas portas de giro confeccionadas em Requadro de alumínio anodizado natural 

medindo 20 x 45 mm com parede de 1 mm de espessura, possuir detalhe frontal para fixação do painel “TS” de 5 mm de largura x 4 mm de 

espessura, possuir um perfil em “U” interno confeccionado em nylon para fixação do “TS” em todo o seu requadro para evitar ruídos,  receber 

furações para aplicação das dobradiças em aço de alta resistência com caneco de diâmetro 35 mm fixado a porta por meio de alojamento com 

diâmetro de 35 mm para maior fixação e resistência,  dobradiça com braço em aço estampado a frio que permita a abertura com um ângulo de 

110º com recobrimento total da lateral. O TS deve ser composto por papéis Kraft impregnados com resinas fenólicas e prensados com alta 

pressão com acabamento superficial em auto brilho. Possuir furação na parte central para aplicação do Puxador confeccionado em aço, tipo alça 

cromado. 

Módulo Nicho Confeccionado em MDP de 18 mm de espessura. Possuir fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da 

peça. Pés niveladores: Na parte inferior dos módulos, possuir pés niveladores em alumínio polido medindo 80 x 50 x 50 mm, com sapata 

niveladora em alumínio maciço de 15 mm de altura com feltro fixado na parte inferior para evitar danos ao piso. Possuir gavetas  internas 

confeccionadas em MDP (Medium Density particleboard) de 15 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a 

aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel 

homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de PVC preto especial impregnada com resina específica que é fundida ao material 

(MDP) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior 

resistência e acabamento. A gaveta de madeira possuir 4 recortes na parte do traseiro da gaveta a 45° para montagem da gaveta, melhorando a 

estruturação e acabamento. A lateral possuir uma ranhura na parte inferior para fixar o fundo da gaveta em todo o seu comprimento.  A lateral 

do lado direito recebe uma furação externa para aplicação de batente onde permite o travamento simultâneo da gaveta.  

A fixação entre a lateral e frente de gaveta é feita por meio de sistema (encaixe sob pressão). O fundo da gaveta é feita de chapa dura de 2,5mm 

de espessura na cor branca, esse é somente encaixado entre as partes da gaveta. A gaveta interna possuir 75 mm de altura.  

Frentes de gavetas: possuir três frentes de gavetas, uma porta objetos, uma gaveta normal e um gavetão de pasta suspensa, confeccionadas em 

MDP de 18 mm de espessura. Possuir fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça. Puxador em Aço Cromado:  

Puxador confeccionado em aço, tipo alça cromado. O deslizamento dessa gaveta feito por meio de corrediça metálica. Todas as peças metálicas 

do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra 

de espessura. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e 

que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF que deverão estar totalmente acabadas nas bordas. Possibilitando a montagem e 

desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Cor Cinza matrix trama, ébano Grigio ou similares. 

30 Armário alto com 02 portas de abrir laterais , com 03 prateleiras superiores  e 08 nichos centrais inferiores, dimensões aproximadas: 8 40 



2500x500x1900MM (LXPXA) Tampo Superior: Confeccionado em MDP de 25 mm de espessura. Possuir fita de borda de PVC com 2 mm 

de espessura em todo o contorno da peça.  

Módulos Laterais: Confeccionados em MDP de 18 mm de espessura. Possuir fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno 

da peça. Conter prateleiras móveis. Portas com moldura em alumínio c/ TS: Composta por duas portas de giro confeccionadas em Requadro de 

alumínio anodizado natural medindo 20 x 45 mm com parede de 1 mm de espessura, possuir detalhe frontal para fixação do painel “TS” de 5 

mm de largura x 4mm de espessura, possuir um perfil em “U” interno confeccionado em nylon para fixação do “TS” em todo o seu requadro 

para evitar ruídos,  receber furações para aplicação das dobradiças em aço de alta resistência com caneco de diâmetro 35 mm fixado a porta por 

meio de alojamento com diâmetro de 35 mm para maior fixação e resistência,  dobradiça com braço em aço estampado a frio que permita a 

abertura com um ângulo de 110º com recobrimento total da lateral. O TS deve ser composto por papéis Kraft impregnados com resinas 

fenólicas e prensados com alta pressão com acabamento superficial em auto brilho. Possuir furação na parte central para aplicação do Puxador 

confeccionado em aço, tipo alça cromado. Módulo Central: Confeccionado em MDP de 25 mm de espessura. Possuir fita de borda de PVC com 

1 mm de espessura em todo o contorno da peça. Pés niveladores: Na parte inferior do tampo inferior, possuir pés niveladores em alumínio 

polido medindo 80 x 50 x 50 mm, com sapata niveladora em alumínio maciço de 15 mm de altura com feltro fixado na parte inferior para evitar 

danos ao piso.  

Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma 

camada mínima de 50/60 micra de espessura. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos 

sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF que deverão estar totalmente acabadas nas bordas. 

Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Cor Cinza matrix trama, ébano Grigio ou similares. 

31 Divisória mista MDP e vidro, medindo 1400x400x25mm  com vidro curvo: 

Base: Confeccionado em madeira MDP, Possuir fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça. “Possuir um lado 

usinado  para colocação de vidro de 8 mm de espessura com acabamento lapidado(curvo). O vidro é fixado a divisória por meio de suportes 

injetados em PVC de formato retangular medindo 50 x 40 x 38, com duas abas laterais. Os suportes recebem acabamento externo metalizado e 

na parte interna recebem acabamento emborrachado para evitar danos aos vidros. Todo sistema de fixação feita através de buchas 

metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF que 

deverão estar totalmente acabadas nas bordas. Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Cor 

Cinza matrix trama, ébano Grigio ou similares. 
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32 Divisória  mista MDP e vidro, medindo 1600x400x25mm  com vidro curvo: 

Base: Confeccionado em madeira MDP, Possuir fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça. “Possuir um lado 

usinado  para colocação de vidro de 8 mm de espessura com acabamento lapidado(curvo). O vidro é fixado a divisória por meio de suportes 

injetados em PVC de formato retangular medindo 50 x 40 x 38, com duas abas laterais. Os suportes recebem acabamento externo metalizado e 

na parte interna recebem acabamento emborrachado para evitar danos aos vidros. Todo sistema de fixação feita através de buchas 

metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF que 

deverão estar totalmente acabadas nas bordas. Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Cor 
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Cinza matrix trama, ébano Grigio ou similares. 

33 Divisória  reta em MDP, medindo 1400x400x25mm: 

Painel: Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, 

produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, 

resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional). Folha de papel especial impregnada com resina específica que é 

fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, 

proporcionando maior resistência e acabamento.  

Possuir acabamento em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, 

não manchar ser resistente à umidade e não propagar chama (auto extinguível). A fita de borda possuir uma camada na superfície interna de 

PRIMER onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuirndo raio de 2 mm na aresta superior e inferior da 

borda.    

Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o 

atrito direto as partes em MDP/MDF que deverão estar totalmente acabadas nas bordas. Possibilitando a montagem e desmontagem por 

inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Cor Cinza matrix trama, ébano Grigio ou similares. 
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34 Divisória  reta em MDP, medindo 1600x400x25mm: 

Painel: Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, 

produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, 

resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional). Folha de papel especial impregnada com resina específica que é 

fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, 

proporcionando maior resistência e acabamento.  

Possuir acabamento em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, 

não manchar ser resistente à umidade e não propagar chama (auto extinguível). A fita de borda possuir uma camada na superfície interna de 

PRIMER onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuirndo raio de 2 mm na aresta superior e inferior da 

borda.    

Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o 

atrito direto as partes em MDP/MDF que deverão estar totalmente acabadas nas bordas. Possibilitando a montagem e desmontagem por 

inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Cor Cinza matrix trama, ébano Grigio ou similares. 
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35 Coluna metálica de canto para divisória reta 500.25.25mm 

Estrutura: Confeccionado em tubo de aço quadrado 25x25x1, 5 mm com furação de acordo com os layouts, totalmente preparado para 

alinhamento e estruturação da divisória de MDP, todo o conjunto é fixado através com buchas de zamak M6X13 mm, insertadas no tubo com 

rosca M6 para maior fixação e acabamento. Podendo assim montar e desmontar o móvel sem quaisquer danos posteriores. Todas as peças 

metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 

50/60 micra de espessura. 
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36 Tampo angular único em “L” para estação de trabalho medindo 1400.1400 mm 

Tampo em “L”: Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de espessura respectivamente produzida com 

partículas de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, 

revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com 

ela um corpo único e inseparável com profundidade de 600 mm para tampo com corte sinuoso em forma de delta, com acabamento em fita de 

borda PVC de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades. O tampo possuir passa cabos 

em poliestireno injetado com 60 mm de diâmetro na cor do revestimento. 

Suporte mão francesa: Estrutura metálica confeccionada em chapa de aço SAE 1020 dobrada e estampada para proporcionar o engate no 

quadro metálico, tipo mão francesa com dois furos superiores oblongos para fixar nas buchas de m6 x 13 que possuem no tampo. A mão 

francesa é aparafusada nas extremidades por meio de parafusos M6 x 16 todo conjunto devera proporcionar estabilidade ao tampo. 

Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma 

camada mínima de 50/60 micra de espessura. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos 

sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF que deverão estar totalmente acabadas nas bordas. 

Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Cor Cinza matrix trama, ébano Grigio ou similares. 
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37 Tampo angular único em “L” para estação de trabalho medindo 1600.1600 mm 

Tampo em “L”: Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de espessura respectivamente produzida com 

partículas de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, 

revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com 

ela um corpo único e inseparável com profundidade de 600 mm para tampo com corte sinuoso em forma de delta, com acabamento em fita de 

borda PVC de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades. O tampo possuir passa cabos 

em poliestireno injetado com 60 mm de diâmetro na cor do revestimento. 

Suporte mão francesa: Estrutura metálica confeccionada em chapa de aço SAE 1020 dobrada e estampada para proporcionar o engate no 

quadro metálico, tipo mão francesa com dois furos superiores oblongos para fixar nas buchas de m6 x 13 que possuem no tampo. A mão 

francesa é aparafusada nas extremidades por meio de parafusos M6 x 16 todo conjunto devera proporcionar estabilidade ao tampo. 

Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma 

camada mínima de 50/60 micra de espessura. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos 

sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF que deverão estar totalmente acabadas nas bordas. 

Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Cor Cinza matrix trama, ébano Grigio ou similares. 
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38 Painel divisório estrutura metálica com placas  bipartidas em  MDP, medindo 700.75.1300: 

 Placas de fechamento: Placas bipartidas com altura inferior com  largura conforme o comprimento do quadro, placas inferiores confeccionadas 

em MDP de 18 mm de espessura, Possuir fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça. Perfil de acabamento 

confeccionado em alumínio medindo 80x8mm pelo comprimento do quadro. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura 
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eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura. Todo sistema de fixação 

feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em 

MDP/MDF que deverão estar totalmente acabadas nas bordas. Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano 

ao mesmo. Cor Cinza matrix trama, ébano Grigio ou similares. 

39 Painel divisório estrutura metálica com placas  mistas de MDP / vidro, medindo 700.75.1300mm: 

Estrutura metálica: Confeccionada em requadro de aço com tubos de aço SAE 1020 medindo 40 x 40 x 0,90mm no sentido vertical, com 

recortes a laser em todo seu perfil para encaixes de placas, rodapés, perfis de acabamento, passagem de fiação, mãos francesas e colunas de 

canto e demais acessórios.  

Travessa inferior confeccionada em chapa de aço SAE 1020 medindo 20 x 40 x 0,90mm conforme o comprimento do quadro com dois 

recortes retangulares de 20 x 60 mm para passagem de fiação do piso para o lado interno do quadro, dois furos de diâmetro 6,5 mm com rosca 

5/16 para receber sapata niveladora possibilitando a regulagem na altura do quadro com curso até 15 mm. 

 Na base inferior rodapé duplo confeccionados em chapa de aço SAE 1020 medindo 120 x 18 x 0,90 mm pelo comprimento do quadro, dobrado 

a 90º. O fechamento lateral e superior, com engates feitos na parte traseira proporcionando o encaixe entre o rodapé e a coluna vertical, para 

fixação de 2 tomadas elétricas convencionais e 2 RJ 45 para receber telefonia e lógica (tomada de acordo com as normas da ABNT NBR 

14136). Calha da passagem de fiação em formato “U” medindo 20 x 40 x 0,90 mm fixado na altura de 520 mm proporcionando um leito 

individual viabilizando a passagem da fiação entre um quadro e outro. Possuir também dois recortes retangulares de 20 x 60 mm para passagem 

de fiação da parte de baixo do quadro para o lado de cima. Possuir duas cantoneiras em aço SAE 1020 abaixo da calha para dar mais 

sustentação ao quadro. 

    Tubo de aço quadrado medindo 40 x 40 x 0,90 mm pelo comprimento do quadro para sustentação na parte superior do quadro, recebendo 

furações onde é encaixado o suporte para perfil de acabamento em alumínio, o mesmo recebe duas furações nas extremidades para encaixe de 

bucha de aço onde é conectado um quadro e outro. Todas as partes metálicas soldadas são feitas por Solda MIG ou similar para maior 

sustentação e acabamento, peças metálicas com tratamento anticorrosivo, pintadas pelo sistema de pintura eletrostática epóxi a pó. Os parafusos 

utilizados para a união dos quadros é composta por dois parafusos sextavados ¼ x 3.1/2 zincado branco com porcas sextavadas ¼ zincado 

branco, entre elas possuir arruela para melhora de acabamento e fixação. Na parte superior abaixo do perfil de acabamento possuir uma bucha 

de aço zincado branco com recorte central onde possibilita o encaixe entre dois quadros sem necessidade de aparafusamento. 

    Perfil de acabamento confeccionado em alumínio medindo 80 x 8 mm pelo comprimento do quadro, tendo perfil macho e fêmea onde são 

fixados por meio de encaixe tipo “clic” é aparafusada no quadro por meio de parafusos panela PHS Drillfer ponta broca 4,2 x 16 zincado 

branco, onde proporciona maior sustentação e alinhamento do perfil superior. Acompanha em cada perfil de alumínio uma peça injetada em 

Polipropileno em formato “H” para junção e alinhamento de quadro para quadro.   

Placas de fechamento (melamínico): Placas com altura total e bipartida do quadro e largura conforme o comprimento do quadro. Confeccionado 

em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas, 

aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico 

texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, 
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com acabamento em fita de borda PVC de 0,45 mm de espessura em todas as extremidades. As placas dos quadros são encaixadas com o 

sistema de buchas de nylon de que são presas na placa por meio de pressão fazendo com que a placa fique presa no quadro por sistema de 

encaixe. 

Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma 

camada mínima de 50/60 micra de espessura. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos 

sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF que deverão estar totalmente acabadas nas bordas. 

Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Cor Cinza matrix trama, ébano Grigio ou similares. 

40 Painel divisório estrutura metálica com placas  bipartidas em  MDP, medindo 800.75.1300: 

 Placas de fechamento: Placas bipartidas com altura inferior com  largura conforme o comprimento do quadro, placas inferiores confeccionadas 

em MDP de 18 mm de espessura, Possuir fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça. Perfil de acabamento 

confeccionado em alumínio medindo 80x8mm pelo comprimento do quadro. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura 

eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura. Todo sistema de fixação 

feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em 

MDP/MDF que deverão estar totalmente acabadas nas bordas. Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano 

ao mesmo. Cor Cinza matrix trama, ébano Grigio ou similares. 
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41 Painel divisório estrutura metálica com placas  mistas de MDP / vidro, medindo 800.75.1300mm: 

Estrutura metálica: Confeccionada em requadro de aço com tubos de aço SAE 1020 medindo 40 x 40 x 0,90mm no sentido vertical, com 

recortes a laser em todo seu perfil para encaixes de placas, rodapés, perfis de acabamento, passagem de fiação, mãos francesas e colunas de 

canto e demais acessórios.  

Travessa inferior confeccionada em chapa de aço SAE 1020 medindo 20 x 40 x 0,90mm conforme o comprimento do quadro com dois 

recortes retangulares de 20 x 60 mm para passagem de fiação do piso para o lado interno do quadro, dois furos de diâmetro 6,5 mm com rosca 

5/16 para receber sapata niveladora possibilitando a regulagem na altura do quadro com curso até 15 mm. 

 Na base inferior rodapé duplo confeccionados em chapa de aço SAE 1020 medindo 120 x 18 x 0,90 mm pelo comprimento do quadro, dobrado 

a 90º. O fechamento lateral e superior, com engates feitos na parte traseira proporcionando o encaixe entre o rodapé e a coluna vertical, para 

fixação de 2 tomadas elétricas convencionais e 2 RJ 45 para receber telefonia e lógica (tomada de acordo com as normas da ABNT NBR 

14136). Calha da passagem de fiação em formato “U” medindo 20 x 40 x 0,90 mm fixado na altura de 520 mm proporcionando um leito 

individual viabilizando a passagem da fiação entre um quadro e outro. Possuir também dois recortes retangulares de 20 x 60 mm para passagem 

de fiação da parte de baixo do quadro para o lado de cima. Possuir duas cantoneiras em aço SAE 1020 abaixo da calha para dar mais 

sustentação ao quadro. 

    Tubo de aço quadrado medindo 40 x 40 x 0,90 mm pelo comprimento do quadro para sustentação na parte superior do quadro, recebendo 

furações onde é encaixado o suporte para perfil de acabamento em alumínio, o mesmo recebe duas furações nas extremidades para encaixe de 

bucha de aço onde é conectado um quadro e outro. Todas as partes metálicas soldadas são feitas por Solda MIG ou similar para maior 

sustentação e acabamento, peças metálicas com tratamento anticorrosivo, pintadas pelo sistema de pintura eletrostática epóxi a pó.  Os 
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parafusos utilizados para a união dos quadros é composta por dois parafusos sextavados ¼ x 3.1/2 zincado branco com porcas sextavadas ¼ 

zincado branco, entre elas possuir arruela para melhora de acabamento e fixação. Na parte superior abaixo do perfil de acabamento possuir uma 

bucha de aço zincado branco com recorte central onde possibilita o encaixe entre dois quadros sem necessidade de aparafusamento. 

    Perfil de acabamento confeccionado em alumínio medindo 80 x 8 mm pelo comprimento do quadro, tendo perfil macho e fêmea onde são 

fixados por meio de encaixe tipo “clic” é aparafusada no quadro por meio de parafusos panela PHS Drillfer ponta broca 4,2 x 16 zincado 

branco, onde proporciona maior sustentação e alinhamento do perfil superior. Acompanha em cada perfil de alumínio uma peça injetada em 

Polipropileno em formato “H” para junção e alinhamento de quadro para quadro.   

Placas de fechamento (melamínico): Placas com altura total e bipartida do quadro e largura conforme o comprimento do quadro. Confeccionado 

em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas, 

aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico 

texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, 

com acabamento em fita de borda PVC de 0,45 mm de espessura em todas as extremidades. As placas dos quadros são encaixadas com o 

sistema de buchas de nylon de que são presas na placa por meio de pressão fazendo com que a placa fique presa no quadro por sistema de 

encaixe. 

Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma 

camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. 

Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o 

atrito direto as partes em MDP/MDF que deverão estar totalmente acabadas nas bordas. Possibilitando a montagem e desmontagem por 

inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Cor Cinza matrix trama, ébano Grigio ou similares. 

42 Coluna metálica para painel divisório medindo 80.80.1300 mm  

Estrutura Metálica:  

   Confeccionada em tubo de aço mecânico quadrado SAE 1020 medindo 80 x 80 x 0,90 mm no sentido vertical, com recortes a laser em todo 

seu perfil para encaixes de quadros, possuir passagem de fiação em quatro lados da peça para passagem de fiação tipo “X”.  

   Acabamento quadrado na parte superior da coluna injetado em polipropileno e fixado a coluna por meio de encaixe, na cor da estrutura. 

   Possuir chapa de aço interna com furação de diâmetro 6,5mm que recebe uma sapata niveladora com rosca 5/16 estriada de 60 mm de 

diâmetro, onde possibilita a regulagem na altura. 

Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma 

camada mínima de 50/60 micra de espessura.  
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43 Perfil de acabamento vertical para painel divisório medindo 80.8.1300 mm 

Perfil de acabamento confeccionado em alumínio medindo 80 x 8 mm no comprimento vertical do quadro, tendo perfil macho e fêmea onde são 

fixados por meio de encaixe tipo “clic” é aparafusada no quadro por meio de parafusos ponta broca, que proporciona maior sustentação e 

alinhamento do perfil superior.  

Acompanha em cada perfil de alumínio uma peça injetada em Polipropileno em formato “L” para junção e com o perfil horizontal.  Todas as 
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peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada 

mínima de 50/60 micra de espessura.  

44 Cabine de Call Center, com laterais e tampo fixo:                                        

Tampo: Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas 

de madeiras selecionadas, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com 

filme melaminico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e 

inseparável com profundidade de 740 mm para tampo, com acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm na área de 

contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades. O tampo possuir passa cabos em poliestireno injetado com 60 mm de diâmetro. 

Painel frontal/lateral: Confeccionado em madeira MDP (Médium Density Particleboard) de 25 mm de espessura, (painel de partículas de média 

densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e 

pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional). Folha de papel especial impregnada com resina específica 

que é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, 

proporcionando maior resistência e acabamento.  

Possuir acabamento em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, 

não manchar ser resistente à umidade e não propagar chama (auto extinguível). A fita de borda possuir uma camada na superfície interna de 

PRIMER onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuirndo raio de 2 mm na aresta superior e inferior da 

borda. possuir regulagem de altura por meio de sapata niveladora fixada na parte inferior por meio de pressão, a mesma permite a regulagem 

em até 25 mm.  

Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o 

atrito direto as partes em MDP/MDF que deverão estar totalmente acabadas nas bordas. Possibilitando a montagem e desmontagem por 

inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Cor Cinza matrix trama, ébano Grigio ou similares. 

Medidas mínimas: 

Lateral: 900LX25PX1350H 

Painel Frontal: 900LX25PX1350H 

Tampo: 900LX25EX740P 
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45 Suporte deslizante para pasta suspensa: 

Estrutura: Requadro confeccionado em chapa de aço SAE 1020 medindo 860 (largura) x 410 (profundidade) x 50 mm(altura) para fixação 

interna do armário, todas As peças deverão ser com espessura de 0,60mm dobradas formando um “U“ metálico, fixada no trilho telescópico por 

meio de rebites de alumínio e fixada no armário por meio de parafusos soberbos com cabeça chata. O trilho possuir esferas de aço para extração 

total da gaveta deslizando suavemente e permitindo maior facilidade de acesso as pastas junto ao usuário. A pasta suspensa possuir 

distanciadores de aço com dobras a 90º para afastar a pasta suspensa das portas, possibilitando a extração das pastas com qualquer modelo de 

dobradiça e porta. 

A pasta suspensa possuir um aramado soldado com solda MIG ou similar confeccionado em perfil de aço dobrado tipo “U” para apoio e 
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deslizamento das pastas suspensas. Todas as peças devem receber solda MIG ou similar para maior sustentação e acabamento, possuir peças de 

aço curvas na parte interna. A sua extração é pelo sentido lateral para largura de 800 e frontal para largura de 800 pode ser fixado no armário na 

altura desejada.  

Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma 

camada mínima de 50/60 micra de espessura.  

46 Suporte para gabinete de CPU: 

Confeccionado em estrutura metálica em formato de “L” com chapas de aço retangulares dobradas com espessura de 1,5 mm de espessura 

soldados entre si por solda MIG ou similar para melhor resistência e acabamento. Chapa de aço interna dobrada em formato de guia, que 

possibilite regulagem de altura/abertura e fechamento, criando assim a regulagem na largura e altura  conforme o CPU, as chapas recebem 

manípulos para travamento das posições  de regulagem. O Suporte de CPU é fixado diretamente na parte inferior do tampo por meio de 

parafusos autoatarachantes. Possuir uma bandeja  em formato “U” para apoio. 

 Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma 

camada mínima de 50/60 micra de espessura.  
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47 Mesa de reunião Diretoria retangular com caixa de tomadas medindo 2700.1200.740 mm 

Tampo Superior: Com tampo único de 50 mm de espessura, confeccionado em MDF (Médium Density fiberboard) de 6 mm de espessura na 

parte superior e inferior, revestido em uma face com melaminico de BP “baixa pressão” e MDF cru na outra face.  travessas internas 

confeccionadas em MDP (Médium Density Particleboard) de 38 mm de espessura posicionadas de acordo com a necessidade de estruturação do 

tampo, todas as peças devem receber cola (PV Arte) no lado superior e inferior das peças e são prensados para melhor fixação. Possuir 

acabamento total em fita de borda PVC de 1 mm de espessura tendo raio de acordo com a espessura da borda nas suas extremidades. O tampo 

deve receber furações para acoplar os pés painéis e os demais acessórios, todos fixados com buchas metálicas m6 x 13 com chave Allen, Philips 

ou Fenda, para maior fixação, possuir também parafusos de minifix para fixação das peças diretamente nas buchas metálicas.  

Possuir caixa de tomadas, medindo 200 x 130 x 106 mm, aproximadamente. O corpo da caixa possuir os cantos arredondados, suporta até seis 

tomadas elétricas tipos “clic” padrão da ABNT-NBR 14136, não necessitando parafusos para fixar as tomadas na caixa, facilitando e agilizando 

a montagem das mesmas. Tampa basculante com recorte na parte frontal para permitir a passagem dos cabos até o seu interior. 

A caixa deve suportar três RJ 45 para lógica e telefonia e uma entrada HDMI e suportar duas entradas de áudio. 

Pé Painel Lado Direito / Esquerdo: Pé único de 50 mm de espessura, confeccionado em MDF (Médium Density fiberboard) de 6 mm de 

espessura na parte superior e inferior, revestido em uma face com melaminico de BP “baixa pressão” e MDF cru na outra face.  travessas 

internas confeccionadas em MDP (Médium Density Particleboard) de 38 mm de espessura posicionadas de acordo com a necessidade de 

estruturação do tampo, todas as peças devem receber cola (PV Arte) no lado superior e inferior das peças e são prensados para melhor fixação. 

Possuir acabamento total em fita de borda PVC de 1 mm de espessura tendo raio de acordo com a espessura da borda nas suas extremidades. O 

tampo deve receber furações para ser acoplado ao tampo por meio de minifix e cavilhas de madeira, possuir furação na parte interna para 

receber a fixação do painel da mesa com buchas metálicas m6 x 13 e fixados por meio de parafusos minifix. Possuir passa cabos retangulares 

confeccionados em aço cromado, um no lado superior e um no inferior do pé, para possibilitar a passagem de fios entre o tampo e o piso, esta 
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passagem de fiação é feita totalmente pela parte interna do pé. Possuir duas sapatas niveladoras quadradas medindo 50 x 50 x 15 

confeccionadas em alumínio maciço polido com rosca de ¼ onde possibilita a regulagem na altura em até 20 mm, as mesmas recebem um feltro 

na parte inferior para evitar danos ao piso, estas sapatas são fixadas ao pé painel por meio de buchas de aço ¼ x 13 fixadas.  

Painel de Mesa: Painel de 50 mm de espessura, confeccionado em MDF (Médium Density fiberboard) de 6 mm de espessura na parte superior e 

inferior, revestido em uma face com melaminico de BP “baixa pressão” e MDF cru na outra face.  travessas internas confeccionadas em MDP 

(Médium Density Particleboard) de 38 mm de espessura posicionadas de acordo com a necessidade de estruturação do tampo, todas as peças 

devem receber cola (PV Arte) no lado superior e inferior das peças e são prensados para melhor fixação. Possuir acabamento total em fita de 

borda PVC de 1 mm de espessura tendo raio de acordo com a espessura da borda nas suas extremidades. O tampo deve receber furações para 

ser acoplado aos pés painéis por meio de minifix e cavilhas de madeira. Possuir perfil de alumínio em formato de “L” fixado a parte inferior do 

painel por meio de parafusos 3,5 x 16, o perfil é confeccionado em alumínio extrusado polido. Todo sistema de fixação feita através de buchas 

metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF que 

deverão estar totalmente acabadas nas bordas. Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Cor 

Cinza matrix trama, ébano Grigio ou similares. 

48 Mesa de reunião Diretoria retangular com caixa de tomadas medindo 3200.1200.740 mm 

Tampo/conexão Superior: Com tampo único e conexões nas laterais de 50 mm de espessura, confeccionado em MDF (Médium Density 

fiberboard) de 6 mm de espessura na parte superior e inferior, revestido em uma face com melaminico de BP “baixa pressão” e MDF cru na 

outra face.  travessas internas confeccionadas em MDP (Médium Density Particleboard) de 38 mm de espessura posicionadas de acordo com a 

necessidade de estruturação do tampo, todas as peças devem receber cola (PV Arte) no lado superior e inferior das peças e são prensados para 

melhor fixação. Possuir acabamento total em fita de borda PVC de 1 mm de espessura tendo raio de acordo com a espessura da borda nas suas 

extremidades. O tampo deve receber furações para acoplar os pés painéis e os demais acessórios, todos fixados com buchas metálicas m6 x 13 

com chave Allen, Philips ou Fenda para maior fixação, possuir também parafusos de minifix para fixação das peças diretamente nas buchas 

metálicas.  

Possuir caixa de tomadas, medindo 200 x 130 x 106 mm, aproximadamente. O corpo da caixa possuir os cantos arredondados, suporta até seis 

tomadas elétricas tipos “clic” padrão da ABNT-NBR 14136, não necessitando parafusos para fixar as tomadas na caixa, facilitando e agilizando 

a montagem das mesmas. Tampa basculante com recorte na parte frontal para permitir a passagem dos cabos até o seu interior. 

A caixa deve suportar três RJ 45 para lógica e telefonia e uma entrada HDMI e suportar duas entradas de áudio. 

Pé Painel Lado Direito / Esquerdo e pé conexão: Pé único de 50 mm de espessura, confeccionado em MDF (Médium Density fiberboard) de 6 

mm de espessura na parte superior e inferior, revestido em uma face com melaminico de BP “baixa pressão” e MDF cru na outra face.  

travessas internas confeccionadas em MDP (Médium Density Particleboard) de 38 mm de espessura posicionadas de acordo com a necessidade 

de estruturação do tampo, todas as peças devem receber cola (PV Arte) no lado superior e inferior das peças e são prensados para melhor 

fixação. Possuir acabamento total em fita de borda PVC de 1 mm de espessura tendo raio de acordo com a espessura da borda nas suas 

extremidades. O tampo deve receber furações para ser acoplado ao tampo por meio de minifix e cavilhas de madeira, possuir furação na parte 

interna para receber a fixação do painel da mesa com buchas metálicas m6 x 13 e fixados por meio de parafusos minifix. Possuir passa cabos 
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retangulares confeccionados em aço cromado, um no lado superior e um no inferior do pé, para possibilitar a passagem de fios entre o tampo e 

o piso, esta passagem de fiação é feita totalmente pela parte interna do pé. Possuir duas sapatas niveladoras quadradas medindo 50 x 50 x 15 

confeccionadas em alumínio maciço polido com rosca de ¼ onde possibilita a regulagem na altura em até 20 mm, as mesmas recebem um feltro 

na parte inferior para evitar danos ao piso, estas sapatas são fixadas ao pé painel por meio de buchas de aço ¼ x 13 fixadas por chave Allen, 

Philips ou Fenda.  

Painel de Mesa: Painel de 50 mm de espessura, confeccionado em MDF (Médium Density fiberboard) de 6 mm de espessura na parte superior e 

inferior, revestido em uma face com melaminico de BP “baixa pressão” e MDF cru na outra face.  travessas internas confeccionadas em MDP 

(Médium Density Particleboard) de 38 mm de espessura posicionadas de acordo com a necessidade de estruturação do tampo, todas as peças 

devem receber cola (PV Arte) no lado superior e inferior das peças e são prensados para melhor fixação. Possuir acabamento total em fita de 

borda PVC de 1 mm de espessura tendo raio de acordo com a espessura da borda nas suas extremidades. O tampo deve receber furações para 

ser acoplado aos pés painéis por meio de minifix e cavilhas de madeira. Possuir perfil de alumínio em formato de “L” fixado a parte inferior do 

painel por meio de parafusos 3,5 x 16, o perfil é confeccionado em alumínio extrusado polido.  

Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o 

atrito direto as partes em MDP/MDF que deverão estar totalmente acabadas nas bordas. Possibilitando a montagem e desmontagem por 

inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Cor Cinza matrix trama, ébano Grigio ou similares. 

49 Mesa de centro e canto Diretoria medindo 800.800.400 mm 

Tampo: Com tampo único de 50 mm de espessura, confeccionado em MDF (Médium Density fiberboard) de 6 mm de espessura na parte 

superior e inferior, revestido em uma face com melaminico de BP “baixa pressão” e MDF cru na outra face.  travessas internas confeccionadas 

em MDP (Médium Density Particleboard) de 38 mm de espessura posicionadas de acordo com a necessidade de estruturação do tampo, todas as 

peças devem receber cola (PV Arte) no lado superior e inferior das peças e são prensados para melhor fixação. Possuir acabamento total em fita 

de borda PVC de 1 mm de espessura tendo raio de acordo com a espessura da borda nas suas extremidades. O tampo deve receber furações para 

acoplar os pés painéis e os demais acessórios, todos fixados com buchas metálicas m6 x 13 com chave Allen, Philips ou Fenda, para maior 

fixação, possuir também parafusos de mini-fix para fixação das peças diretamente nas buchas metálicas.  

Prateleira: Com tampo único de 25 mm de espessura, confeccionado em MDF (Medium Density fiberboard) na parte superior e inferior, 

revestido em uma face com melaminico de BP “baixa pressão” e MDF cru na outra face. Possuir acabamento total em fita de borda PVC de 1 

mm de espessura tendo raio de acordo com a espessura da borda nas suas extremidades. 

Pé Painel: Pé único de 50 mm de espessura, confeccionado em MDF (Médium Density fiberboard) de 6   espessura na parte superior e inferior, 

revestido em uma face com melaminico de BP “baixa pressão” e MDF cru na outra face.  travessas internas confeccionadas em MDP (Médium 

Density Particleboard) de 38 mm de espessura posicionadas de acordo com a necessidade de estruturação do tampo, todas as peças devem 

receber cola (PV Arte) no lado superior e inferior das peças e são prensados para melhor fixação. Possuir acabamento total em fita de borda 

PVC de 1 mm de espessura tendo raio de acordo com a espessura da borda nas suas extremidades. Todo sistema de fixação feita através de 

buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF 

que deverão estar totalmente acabadas nas bordas. Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. 
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Cor Cinza matrix trama, ébano Grigio ou similares. 

50 Mesa de centro e canto Diretoria medindo 1200.800.400 mm 

Tampo: Com tampo único de 50 mm de espessura, confeccionado em MDF (Médium Density fiberboard) de 6 mm de espessura na parte 

superior e inferior, revestido em uma face com melaminico de BP “baixa pressão” e MDF cru na outra face.  travessas internas confeccionadas 

em MDP (Médium Density Particleboard) de 38 mm de espessura posicionadas de acordo com a necessidade de estruturação do tampo, todas as 

peças devem receber cola (PV Arte) no lado superior e inferior das peças e são prensados para melhor fixação.  acabamento total em fita de 

borda PVC de 1 mm de espessura tendo raio de acordo com a espessura da borda nas suas extremidades. O tampo deve receber furações para 

acoplar os pés painéis e os demais acessórios, todos fixados com buchas metálicas m6 x 13 com chave Allen, Philips ou Fenda, para maior 

fixação,  também parafusos de mini-fix para fixação das peças diretamente nas buchas metálicas.  

Prateleira: Com tampo único de 25 mm de espessura, confeccionado em MDF (Medium Density fiberboard) na parte superior e inferior, 

revestido em uma face com melaminico de BP “baixa pressão” e MDF cru na outra face.  acabamento total em fita de borda PVC de 1 mm de 

espessura tendo raio de acordo com a espessura da borda nas suas extremidades. 

Pé Painel: Pé único de 50 mm de espessura, confeccionado em MDF (Médium Density fiberboard) de 6   espessura na parte superior e inferior, 

revestido em uma face com melaminico de BP “baixa pressão” e MDF cru na outra face.  travessas internas confeccionadas em MDP (Médium 

Density Particleboard) de 38 mm de espessura posicionadas de acordo com a necessidade de estruturação do tampo, todas as peças devem 

receber cola (PV Arte) no lado superior e inferior das peças e são prensados para melhor fixação.  acabamento total em fita de borda PVC de 1 

mm de espessura tendo raio de acordo com a espessura da borda nas suas extremidades. Todo sistema de fixação feita através de buchas 

metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF que 

deverão estar totalmente acabadas nas bordas. Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Cor 

Cinza matrix trama, ébano Grigio ou similares. 
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51 Armário 04 portas baixas c/perfil de alumínio e TS medindo aproximadamente 1800.450.950 mm  

Tampo Superior / Inferior: Com tampo único de 50 mm de espessura, confeccionado em MDF (Médium Density fiberboard,) de 6 mm de 

espessura na parte superior e inferior, revestido em uma face com folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao 

material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura em uma das faces. Resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior 

resistência e acabamento. 

 travessas internas confeccionadas em MDP (Médium Density Particleboard) de 38 mm de espessura posicionadas de acordo com a necessidade 

de estruturação do tampo, todas as peças devem receber cola (PV Arte) no lado superior e inferior das peças e são prensados para melhor 

fixação.  

 acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura, com alta resistência ao impacto, riscos, mecânica e abrasão, não manchar 

ser resistente à umidade e não propagar chama (auto extinguível). Aplicada em todo o contorno da peça.  

O tampo inferior e superior deve receber furações para acoplar os módulos dos nichos, na furação são aplicadas buchas de nylon, com rosca 

soberba para receber o parafuso de minifix.  

Pés niveladores: Na parte inferior do tampo inferior,  pés niveladores em alumínio polido medindo 80 x 50 x 50 mm, com sapata niveladora 
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em alumínio maciço de 15 mm de altura com feltro fixado na parte inferior para evitar danos ao piso. A sapata niveladora  haste roscada com 

rosca 5/16 possibilitando a regulagem na altura em até 25 mm.  

Módulos LE/CE/LD: Confeccionados em MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura. Painel de partículas de média 

densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e 

pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica 

que é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, 

proporcionando maior resistência e acabamento.  fita de borda de PVC com 1,00 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência 

ao impacto, riscos e abrasão, não manchar ser resistente à umidade e não propagar chama (auto extinguível). A fita de borda deve possuir uma 

camada na superfície interna de PRIMER onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel. 

Respectivamente módulos iguais, laterais, fundos, bases fixas, as laterais devem receber furações para fixar as bases fixas, todas as partes dos 

módulos sem qualquer exceção são fixadas por meio de buchas de nylon, dando assim um melhor acabamento no móvel e permitindo a 

montagem e desmontagem do mesmo sem quaisquer danos posteriores. Os módulos deverão ser unidos entre eles por sistema de parafuso de 

união com rosca m6 para melhor fixação e acabamento.  

Portas em Alumínio com TS LE/LD: Composta por portas de giro confeccionadas em requadro de alumínio anodizado natural medindo 20 x 

45 mm com parede de 1 mm de espessura  detalhe frontal para fixação do painel “TS” de 5 mm de largura x 4 mm de espessura,  um perfil em 

“U” interno confeccionado em nylon para fixação do “TS” em todo o seu requadro para evitar ruídos. O requadro deve  altura conforme a altura 

do móvel, ficando na parte interna. Receber furações para aplicação das dobradiças em aço de alta resistência com caneco de diâmetro 35 mm 

fixado a porta por meio de alojamento com diâmetro de 35 mm. A dobradiça deve  braço em aço estampado a frio que permita a abertura com 

um ângulo de 110º com recobrimento total da lateral. A dobradiça deve receber acabamento niquelado para maior durabilidade. 

   Possuir furação na parte central para aplicação do puxador confeccionado em material de alumínio extrusado, fixado por meio de parafusos 

métrico M4 x 25 mm. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra 

forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF que deverão estar totalmente acabadas nas bordas. Possibilitando a montagem e 

desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Cor Cinza matrix trama, ébano Grigio ou similares e o TS nas cores preta/café 

ou similares.    



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

Tampo Superior / Inferior: Com tampo único de 50 mm de espessura, confeccionado em MDF (Médium Density fiberboard,) de 6 mm de 

espessura na parte superior e inferior, revestido em uma face com folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao 

material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura em uma das faces. Resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior 

resistência e acabamento. 

 Travessas internas confeccionadas em MDP (Médium Density Particleboard) de 38 mm de espessura posicionadas de acordo com a 

necessidade de estruturação do tampo, todas as peças devem receber cola (PV Arte) no lado superior e inferior das peças e prensados para 

melhor fixação.  

 Acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura, com alta resistência ao impacto, riscos, mecânica e abrasão, não 

manchar ser resistente à umidade e não propagar chama (auto extinguível). Aplicada em todo o contorno da peça.  

O tampo inferior e superior deve receber furações para acoplar os módulos dos nichos, na furação são aplicadas buchas de nylon, com rosca 

soberba para receber o parafuso de minifix.  

Pés niveladores: Na parte inferior do tampo inferior,  pés niveladores em alumínio polido medindo 80 x 50 x 50 mm, com sapata niveladora 

em alumínio maciço de 15 mm de altura com feltro fixado na parte inferior para evitar danos ao piso. A sapata niveladora  haste roscada com 

rosca 5/16 possibilitando a regulagem na altura em até 25 mm.  

Módulos LE/CE/LD: Confeccionados em MDP (Médium Density Particleboard) de 18 mm de espessura. Painel de partículas de média 

densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e 

pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica 

que é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, 

proporcionando maior resistência e acabamento.  fita de borda de PVC com 1,00 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência 

ao impacto, riscos e abrasão, não manchar ser resistente à umidade e não propagar chama (auto extinguível). 

Respectivamente módulos iguais, laterais, fundos, bases fixas, as laterais devem  furações para fixar as bases fixas, todas as partes dos módulos 

sem qualquer exceção são fixadas por meio de buchas de nylon, dando assim um melhor acabamento no móvel e permitindo a montagem e 

desmontagem do mesmo sem quaisquer danos posteriores.    Os módulos deverão ser unidos entre eles por sistema de parafuso de união com 

rosca m6 para melhor fixação e acabamento.  

Portas em Alumínio com TS LE/LD: Composta por portas de giro confeccionadas em requadro de alumínio anodizado natural medindo 20 x 

45 mm com parede de 1 mm de espessura  detalhe frontal para fixação do painel “TS” de 5 mm de largura x 4 mm de espessura,  um perfil em 

“U” interno confeccionado em nylon para fixação do “TS” em todo o seu requadro para evitar ruídos. O requadro  altura conforme a altura do 

móvel, ficando na parte interna. Receber furações para aplicação das dobradiças em aço de alta resistência com caneco de diâmetro 35 mm 

fixado a porta por meio de alojamento com diâmetro de 35 mm. A dobradiça deve possuire braço em aço estampado a frio que permita a 

abertura com um ângulo de 110º com recobrimento total da lateral. A dobradiça recebe acabamento niquelado para maior durabilidade. 

 Furação na parte central para aplicação do puxador confeccionado em material de alumínio extrusado, fixado por meio de parafusos métrico 

M4 x 25 mm. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e 

que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF que deverão estar totalmente acabadas nas bordas. Possibilitando a montagem e 

desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Cor Cinza matrix trama, ébano Grigio ou similares e o TS nas cores preta/café 

ou similares. 
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GRUPO II 

 

53 Cadeira presidente espaldar alto, com braços reguláveis. 

Base: Base com estrutura de cinco patas, com 700 mm de diâmetro, em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de vidro, 

conferindo assim características de resistência mecânica, abrasão e produtos químicos. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de 

buchas, rodízios duplos com rodas de 60 mm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado de 11 mm, dotado de anel elástico em aço que 

possibilita acoplamento fácil e resistência na base evitando a queda do mesmo. 

Rodas duplas, unidas através de eixo horizontal em aço trefilado, com acabamento em nylon que permita um deslizamento suave em qualquer 

piso. 

Estofados: 

Encosto: Estrutura do encosto alto em chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas a mescladas de madeiras 

selecionadas compensada com 15 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em 

espuma injetada de 70 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3.  Com costuras duplas decorativas horizontais e verticais formando um alto 

relevo na espuma proporcionando design e conforto ao usuário. Haste de ligação ao assento através de lamina de aço com 80 mm de largura x 

6,35 mm de espessura dotada de mecanismo deslizante em alumínio com nylon tipo cremalheira para regulagem vertical embutido internamente 

com acabamento em polipropileno, blindando todo conjunto. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. 

Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas 

compensada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma 

injetada de 80 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3.  Com costuras duplas decorativas horizontais e verticais formando um alto relevo na 

espuma proporcionando design e conforto ao usuário. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que 

dispensam o uso de perfil. 

Revestimento: Revestimento: tecido 100% poliéster e ou material sintético dublado com espuma laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3. 

Com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas. Cores preta, azul e ou vermelha. 

Mecanismo: Mecanismo com corpo injetado em liga de alumínio e placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior 

resistência mecânica, totalmente pintada pelo sistema epóxi pó preta, com resistência, e curada em estufa. Mecanismo com movimento 

sincronizado de assento e encosto e com movimento relax, com seguintes comandos: 

 Regulagem de altura de 100 mm através de manopla lateral de fácil acesso,  

 Bloqueio de movimento em varias posições anti-impacto. 

 Movimento sincronizado entre o encosto e assento com proporção de deslocamento 2x1 respectivamente, através de botão lateral de 

fácil acesso. 

 Ajuste de tensão através de manipulo lateral com sinalizador de tensão de acordo com o biótipo e peso do usuário. 

 Suporte de encosto em chapa de aço fixada ao mecanismo para formar o conjunto de regulagens, criando assim sistema anti-impacto 

para o encosto que impede o choque do encosto com o usuário por ocasião do desbloqueio do mesmo. 
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 A ligação do assento ao encosto e feita através de parafusos com rosca métrica e arruelas de pressão e a coluna central através de cone 

Morse. 

 Ajuste horizontal do assento com sistema deslizante com curso de 50 mm, com intervalos de acordo com o biótipo do usuário, através 

de botão de fácil acesso. 

 Altura do assento extraída com auxilio de gabarito de carga de acordo com norma. 

Braços: Estrutura fabricada em corpo de engenharia termoplástica de alta resistência mecânica  em forma de “T” na cor preta, apoio anatômico 

com medidas mínimas para o apoio de  240 mm de profundidade e 80 mm de largura  com camada superficial em poliuretano integral-skim, 

regulável de altura no mínimo 03 posições e  com os seguintes comandos: 

 Ajuste de altura através de botão de 100 mm. 

 Abertura de ângulo 45°graus. 

 Abertura lateral do apoio de braço. 

Medidas mínimas: 

Altura: 1100 mm Altura do Encosto: 600 mm 

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

Profundidade do assento: 490 

mm 
Largura do Encosto: 480/450 mm 

 

54 Cadeira giratória espaldar médio com braços reguláveis. 

Base: Base com estrutura de cinco patas arqueadas, com 700 mm de diâmetro, em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de vidro, 

conferindo assim características de resistência mecânica, abrasão e produtos químicos. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de 

buchas, rodízios duplos com rodas de 60 mm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado de 11 mm, dotado de anel elástico em aço que 

possibilita acoplamento fácil e resistência na base evitando a queda do mesmo. 

Rodas duplas, unidas através de eixo horizontal em aço trefilado, com acabamento em nylon que permita um deslizamento suave em qualquer 

piso. 

Estofados: 

Encosto: Estrutura do encosto alto em chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas a mescladas de madeiras 

selecionadas compensada com 15 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em 

espuma injetada de 70 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3.  Com costuras duplas decorativas horizontais e verticais formando um alto 

relevo na espuma proporcionando design e conforto ao usuário. Haste de ligação ao assento através de lamina de aço com 80 mm de largura x 

6,35 mm de espessura dotada de mecanismo deslizante em alumínio com nylon tipo cremalheira para regulagem vertical embutido internamente 

com acabamento em polipropileno, blindando todo conjunto. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. 

Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas 

compensada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma 

injetada de 80 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3.  Com costuras duplas decorativas horizontais e verticais formando um alto relevo na 
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espuma proporcionando design e conforto ao usuário. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que 

dispensam o uso de perfil. 

Revestimento: Revestimento: tecido 100% poliéster e ou material sintético  dublado com espuma laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3, 

Com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas. Cores preta, azul e ou vermelha. 

Mecanismo: Mecanismo com corpo injetado em liga de alumínio e placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior 

resistência mecânica, totalmente pintada pelo sistema epóxi pó preta, com resistência, e curada em estufa. Mecanismo com movimento 

sincronizado de assento e encosto e com movimento relax, com seguintes comandos: 

 Regulagem de altura de 100 mm através de manopla lateral de fácil acesso,  

 Bloqueio de movimento em varias posições anti-impacto. 

 Movimento sincronizado entre o encosto e assento com proporção de deslocamento 2x1 respectivamente, através de botão lateral de 

fácil acesso. 

 Ajuste de tensão através de manipulo lateral com sinalizador de tensão de acordo com o biótipo e peso do usuário. 

 Suporte de encosto em chapa de aço fixada ao mecanismo para formar o conjunto de regulagens, criando assim sistema anti-impacto 

para o encosto que impede o choque do encosto com o usuário por ocasião do desbloqueio do mesmo. 

 A ligação do assento ao encosto e feita através de parafusos com rosca métrica e arruelas de pressão e a coluna central através de cone 

Morse. 

 Ajuste horizontal do assento com sistema deslizante com curso de 50 mm, com intervalos de acordo com o biótipo do usuário, através 

de botão de fácil acesso. 

Braços: Estrutura fabricada em corpo de engenharia termoplástica de alta resistência mecânica  em forma de “T” na cor preta, apoio anatômico 

com medidas mínimas para o apoio de  240 mm de profundidade e 80 mm de largura  com camada superficial em poliuretano integral-skim, 

regulável de altura no mínimo 03 posições e  com os seguintes comandos: 

 Ajuste de altura através de botão de 100 mm. 

 Abertura de ângulo 45°graus. 

 Abertura lateral do apoio de braço. 

Medidas mínimas: 

Altura: 900 mm Altura do Encosto: 450 mm 

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

Profundidade do assento: 490 

mm 
Largura do Encosto: 480/450 mm 

 

55 Cadeira  interlocutor  espaldar médio com braços base em “S”  

Estrutura continua em “S”: Estrutura fixa contínua em tubo de aço curvado pneumaticamente  com diâmetro de 31,75 mm e espessura de 

1,9mm, totalmente soldada por sistema MIG ou similar e acabamento de superfície pintado. Sapatas envolventes injetadas em nylon fixadas na 
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base evitando o atrito diretamente ao piso. Esta estrutura  chapa metálica de 3 mm soldada pelo sistema MIG ou similar, para fixação do 

conjunto de assento e encosto. 

Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma 

camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. 

Estofados: 

Encosto: Estrutura do encosto alto em chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras 

selecionadas compensada com 15 mm de espessura. Porcas, garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em 

espuma injetada de 70 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3.  Com costuras duplas decorativas horizontais e verticais formando um alto 

relevo na espuma proporcionando design e conforto ao usuário. Haste de ligação ao assento através de lamina de aço com 80 mm de largura x 

6,35 mm de espessura embutido internamente. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. 

Assento: Estrutura do assento chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas 

compensada com 14 mm de espessura, porcas e garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma 

injetada de 80 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3.  Com costuras duplas decorativas horizontais e verticais formando um alto relevo com 

na espuma proporcionando design e conforto ao usuário. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que 

dispensam o uso de perfil. 

Revestimento: Revestimento: tecido 100% poliéster e ou material sintético dublado com espuma laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3. 

Com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas. Cores preta, azul e ou vermelha. 

Braços: Estrutura interna fabricada em aço maciço, curvado com soldas à base do braço em barra chata, pelo sistema mig recoberto por 

poliuretano injetado integral-skim cor preta texturizado. 

Medidas mínimas: 

Altura: 900 mm Altura do Encosto: 450 mm 

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

Profundidade do assento: 490 

mm 
Largura do Encosto: 480/450 mm 

 

56 Longarina de espera 03 lugares espaldar médio com braços: 

Estrutura: Confeccionada com base horizontal inferior em tubo mecânico de aço elíptico 30 X 60 x 1,6 mm formato arqueado através de 

prensagem mecânica. Ponteiras e sapatas formando um único conjunto o qual confere resistência sem incorrer na queda das mesmas. 

Coluna vertical em tubo mecânico de aço oblongo de 30x90x1,9mm  Base horizontal em tubo mecânico retangular 30 x 70 x 1,90mm com 

plataformas estampadas em chapa de aço 3 mm soldadas para montagem dos assentos. A união das bases laterais com a base horizontal superior 

através de parafusos com acabamentos em polipropileno conferindo acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura 

eletrostática epóxi pó na cor preta curada em estufa, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. 

Estofados: 

Encosto: Estrutura do encosto alto em chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras 
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selecionadas compensada com 15 mm de espessura, porcas e garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em 

espuma injetada de 70 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3.  Com costuras duplas decorativas horizontais e verticais formando um alto 

relevo na espuma, proporcionando design e conforto ao usuário. Haste de ligação ao assento através de lâmina de aço com 80 mm de largura x 

6,35 mm de espessura embutido internamente. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. 

Assento: Estrutura do assento chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas 

compensada com 14 mm de espessura, porcas e garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma 

injetada de 80 mm de espessura, densidade 50/60 kg/m3.  Com costuras duplas decorativas horizontais e verticais formando um alto relevo na 

espuma proporcionando design e conforto ao usuário. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que 

dispensam o uso de perfil. 

Revestimento: Revestimento: tecido 100% poliéster e ou material sintético dublado com espuma laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3. 

Com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas. Cores preta, azul e ou vermelha. 

Braços: Estrutura interna fabricado em aço maciço, curvado com soldas à base do braço em barra chata, pelo sistema mig recoberto por 

poliuretano injetado integral-skim na cor preta texturizado formando um paralelogramo. 

Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma 

camada mínima de 50/60 micra de espessura. 

Medidas mínimas: 

Altura: 900 mm Altura do Encosto: 450 mm 

Largura do assento: 500 

mm   
Altura do Assento: 440 mm 

Profundidade do assento: 

490 mm 
Largura do Encosto: 480/450 

Comprimento da longarina 

Lugares Largura 

03 lugares 1700 mm 
 

57 Longarina de espera 02 lugares espaldar médio com braços: 

Estrutura: Confeccionada com base horizontal inferior em tubo mecânico de aço elíptico 30 X 60 x 1,6 mm formato arqueado através de 

prensagem mecânica. Ponteiras e sapatas formando um único conjunto o qual confere resistência sem incorrer na queda das mesmas. 

Coluna vertical em tubo mecânico de aço oblongo de 30x90x1,9mm  Base horizontal em tubo mecânico retangular 30 x 70 x 1,90mm com 

plataformas estampadas em chapa de aço 3 mm soldadas para montagem dos assentos. A união das bases laterais com a base horizontal superior 

através de parafusos com acabamentos em polipropileno conferindo acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura 

eletrostática epóxi pó na cor preta curada em estufa, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. 

Estofados: 
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Encosto: Estrutura do encosto alto em chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras 

selecionadas compensada com 15 mm de espessura, porcas e garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em 

espuma injetada de 70 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3.  Com costuras duplas decorativas horizontais e verticais formando um alto 

relevo na espuma, proporcionando design e conforto ao usuário. Haste de ligação ao assento através de lâmina de aço com 80 mm de largura x 

6,35 mm de espessura embutido internamente. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. 

Assento: Estrutura do assento chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas 

compensada com 14 mm de espessura, porcas e garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma 

injetada de 80 mm de espessura, densidade 50/60 kg/m3.  Com costuras duplas decorativas horizontais e verticais formando um alto relevo na 

espuma proporcionando design e conforto ao usuário. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que 

dispensam o uso de perfil. 

Revestimento: Revestimento: tecido 100% poliéster e ou material sintético dublado com espuma laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3. 

Com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas. Cores preta, azul e ou vermelha. 

Braços: Estrutura interna fabricado em aço maciço, curvado com soldas à base do braço em barra chata, pelo sistema mig recoberto por 

poliuretano injetado integral-skim na cor preta texturizado formando um paralelogramo. 

Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma 

camada mínima de 50/60 micra de espessura.  

Medidas mínimas: 

Altura: 900 mm Altura do Encosto: 450 mm 

Largura do assento: 500 

mm   
Altura do Assento: 440 mm 

Profundidade do assento: 

490 mm 
Largura do Encosto: 480/450 

Comprimento da longarina 

Lugares Largura 

02 lugares 1100 mm 
 

58 Longarina de espera 03 lugares espaldar médio sem braços: 

Estrutura: Confeccionada com base horizontal inferior em tubo mecânico de aço elíptico 30 X 60 x 1,6 mm formato arqueado através de 

prensagem mecânica. Ponteiras e sapatas formando um único conjunto o qual confere resistência sem incorrer na queda das mesmas. 

Coluna vertical em tubo mecânico de aço oblongo de 30x90x1,9mm  Base horizontal em tubo mecânico retangular 30 x 70 x 1,90mm com 

plataformas estampadas em chapa de aço 3 mm soldadas para montagem dos assentos. A união das bases laterais com a base horizontal superior 

através de parafusos com acabamentos em polipropileno conferindo acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura 

eletrostática epóxi pó na cor preta, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. 
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Estofados: 

Encosto: Estrutura do encosto alto em chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras 

selecionadas compensada com 15 mm de espessura, porcas e garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em 

espuma injetada de 70 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3.  Com costuras duplas decorativas horizontais e verticais formando um alto 

relevo na espuma, proporcionando design e conforto ao usuário. Haste de ligação ao assento através de lâmina de aço com 80 mm de largura x 

6,35 mm de espessura embutido internamente. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. 

Assento: Estrutura do assento chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas 

compensada com 14 mm de espessura, porcas e garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma 

injetada de 80 mm de espessura, densidade 50/60 kg/m3.  Com costuras duplas decorativas horizontais e verticais formando um alto relevo na 

espuma proporcionando design e conforto ao usuário. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que 

dispensam o uso de perfil. 

Revestimento: Revestimento: tecido 100% poliéster e ou material sintético dublado com espuma laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3. 

Com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas. Cores preta, azul e ou vermelha. 

Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma 

camada mínima de 50/60 micra de espessura. 

Medidas mínimas: 

Altura: 900 mm Altura do Encosto: 450 mm 

Largura do assento: 500 

mm   
Altura do Assento: 440 mm 

Profundidade do assento: 

490 mm 
Largura do Encosto: 480/450 

Comprimento da longarina 

Lugares Largura 

03 lugares 1700 mm 
 

59 Longarina de espera 02 lugares espaldar médio sem braços: 

Estrutura: Confeccionada com base horizontal inferior em tubo mecânico de aço elíptico 30 X 60 x 1,6 mm formato arqueado através de 

prensagem mecânica. Ponteiras e sapatas formando um único conjunto o qual confere resistência sem incorrer na queda das mesmas. 

Coluna vertical em tubo mecânico de aço oblongo de 30x90x1,9mm  Base horizontal em tubo mecânico retangular 30 x 70 x 1,90mm com 

plataformas estampadas em chapa de aço 3 mm soldadas para montagem dos assentos. A união das bases laterais com a base horizontal superior 

através de parafusos com acabamentos em polipropileno conferindo acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura 

eletrostática epóxi pó na cor preta, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. 

Estofados: 
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Encosto: Estrutura do encosto alto em chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras 

selecionadas compensada com 15 mm de espessura, porcas e garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em 

espuma injetada de 70 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3.  Com costuras duplas decorativas horizontais e verticais formando um alto 

relevo na espuma, proporcionando design e conforto ao usuário. Haste de ligação ao assento através de lâmina de aço com 80 mm de largura x 

6,35 mm de espessura embutido internamente. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. 

Assento: Estrutura do assento chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas 

compensada com 14 mm de espessura, porcas e garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma 

injetada de 80 mm de espessura, densidade 50/60 kg/m3.  Com costuras duplas decorativas horizontais e verticais formando um alto relevo na 

espuma proporcionando design e conforto ao usuário. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que 

dispensam o uso de perfil. 

Revestimento: Revestimento: tecido 100% poliéster e ou material sintético dublado com espuma laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3. 

Com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas. Cores preta, azul e ou vermelha. 

Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma 

camada mínima de 50/60 micra de espessura.  

Medidas mínimas: 

Altura: 900 mm Altura do Encosto: 450 mm 

Largura do assento: 500 

mm   
Altura do Assento: 440 mm 

Profundidade do assento: 

490 mm 
Largura do Encosto: 480/450 

Comprimento da longarina 

Lugares Largura 

02 lugares 1100 mm 
 

60 Poltrona  presidente  espaldar alto concha monobloco com braços: 

Base: Base com estrutura de cinco patas, com 700 mm de diâmetro, em liga de alumínio injetado sob pressão de alta resistência, uma largura 

aproximada de 700 mm na base de apoio dos pés. 

Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas, rodízios duplos com rodas de 60 mm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado de 

11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e resistência na base evitando a queda do mesmo. 

Rodas duplas, unidas através de eixo horizontal em aço trefilado, com acabamento em nylon (poliuretano opcional) que permita um 

deslizamento suave em qualquer piso. 

Estofados: Estrutura do assento e encosto monobloco: Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de 

madeiras selecionadas compensada com 15 mm de espessura. Porcas e garras embutidas com alta resistência mecânica.  Provida de superfície 
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estofada em espuma expandida com 50 mm de espessura e densidade D33, manta superior com camada sof de espuma expandida com costuras 

decorativas nos sentidos verticais e horizontais, com sistema de repuxo interno criando desenhos e design da linha. Na parte superior 

formatação de apoio para cabeça, grampeadas a madeira compensada, todo conjunto com acabamentos sem uso de perfil. 

Braços: Apoia braço com corpo em alumínio fundido com acabamento polido, fixado a lateral do conjunto monobloco através de parafusos 

métricos internos. Na base superior  apoio de braço um poliuretano integral-skim injetado, com 260 mm de profundidade e 50 mm de largura. 

Mecanismo: Mecanismo com corpo injetado em liga de alumínio, e placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior 

resistência mecânica, totalmente pintada pelo sistema epóxi pó preta, com resistência e curados em estufa. Mecanismo com movimento 

sincronizado de assento e encosto e com movimento relax, com os seguintes comandos: 

 Regulagem de altura de 100 mm através de manopla lateral de fácil acesso. 

 Bloqueio de movimento em várias posições anti-impacto. 

 Mecanismo excêntrico com ajuste de tensão através de manipulo lateral com sinalizador de tensão de acordo com o biótipo e peso do 

usuário. 

Medidas mínimas: 

Altura: 1100 mm 
Largura do Encosto: 500 

mm 

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

mm 

Profundidade do assento: 480 

mm 
Altura do Encosto: 650 mm 

Revestimento: Revestimento:  material sintético dublado com espuma laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3. Com acabamento que 

dispensa uso de perfil nas bordas. Cores preta, azul e ou vermelha. 

 

61 Poltrona Diretor espaldar médio concha monobloco com braços: 

Base: Base com estrutura de cinco patas, com 700 mm de diâmetro, em liga de alumínio injetado sob pressão de alta resistência, uma largura 

aproximada de 700 mm na base de apoio dos pés. 

Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas, rodízios duplos com rodas de 60 mm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado de 

11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e resistência na base evitando a queda do mesmo. 

Rodas duplas, unidas através de eixo horizontal em aço trefilado, com acabamento em nylon (poliuretano opcional) que permita um 

deslizamento suave em qualquer piso. 

Estofados: Estrutura do assento e encosto monobloco: Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de 

madeiras selecionadas compensada com 15 mm de espessura. Porcas e garras embutidas com alta resistência mecânica.  Provida de superfície 

estofada em espuma expandida com 50 mm de espessura e densidade D33, manta superior com camada sof de espuma expandida com costuras 

decorativas nos sentidos verticais e horizontais, com sistema de repuxo interno criando desenhos e design da linha. Na parte superior 
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formatação de apoio para cabeça, grampeadas a madeira compensada, todo conjunto com acabamentos sem uso de perfil. 

Braços: Apoia braço com corpo em alumínio fundido com acabamento polido, fixado a lateral do conjunto monobloco através de parafusos 

métricos internos. Na base superior  apoio de braço um poliuretano integral-skim injetado, com 260 mm de profundidade e 50 mm de largura. 

Mecanismo: Mecanismo com corpo injetado em liga de alumínio, e placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior 

resistência mecânica, totalmente pintada pelo sistema epóxi pó preta, com resistência e curados em estufa. Mecanismo com movimento 

sincronizado de assento e encosto e com movimento relax, com os seguintes comandos: 

 Regulagem de altura de 100 mm através de manopla lateral de fácil acesso. 

 Bloqueio de movimento em várias posições anti-impacto. 

 Mecanismo excêntrico com ajuste de tensão através de manipulo lateral com sinalizador de tensão de acordo com o biótipo e peso do 

usuário. 

 Altura do assento extraída com auxilio de gabarito de carga de acordo com norma. 

Medidas mínimas: 

Altura: 900 mm Largura do Encosto: 500 mm 

Largura do assento: 500 

mm 
Altura do Assento: 420/520 mm 

Profundidade do assento: 

480 mm 
Altura do Encosto: 480 mm 

 

62 Poltrona  interlocutor espadar médio com Braço concha monobloco: 

Estofados: Estrutura do assento e encosto monobloco: Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de 

madeiras selecionadas compensada com 15 mm de espessura. Porcas e garras embutidas com alta resistência mecânica.  Provida de superfície 

estofada em espuma expandida com 50 mm de espessura e densidade D33, manta superior com camada sof de espuma expandida com costuras 

decorativas nos sentidos verticais e horizontais, com sistema de repuxo interno criando desenhos e design da linha. Na parte superior 

formatação de apoio para cabeça, grampeadas a madeira compensada, todo conjunto com acabamentos sem uso de perfil. 

Braços: Apoia braço com corpo em alumínio fundido com acabamento polido, fixado a lateral do conjunto monobloco através de parafusos 

métricos internos. Na base superior  apoio de braço um poliuretano integral-skim injetado, com 260 mm de profundidade e 50 mm de largura. 

Estrutura continua em “S”: Estrutura fixa contínua em tubo de aço curvado pneumaticamente  com diâmetro de 31,75 mm e espessura de 

1,9mm, totalmente soldada por sistema MIG ou similar e acabamento de superfície Cromado. Sapatas envolventes injetadas em nylon fixadas 

na base evitando o atrito diretamente ao piso. Esta estrutura  chapa metálica de 3mm soldada pelo sistema MIG ou similar, para fixação do 

conjunto de assento e encosto. 

Medidas mínimas: 

Altura: 900 mm Largura do Encosto: 500 mm 
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Largura do assento: 500 mm Altura do Assento: 420 mm 

Profundidade do assento: 480 

mm 
Altura do Encosto: 480 mm 

Revestimento: Revestimento:  material sintético dublado com espuma laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3. Com acabamento que 

dispensa uso de perfil nas bordas. Cores preta, azul e ou vermelha. 

63 Cadeira giratória espaldar médio executiva com braços reguláveis: 

Base: Confeccionada com estrutura de cinco patas arqueadas, com 700 mm de diâmetro, em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com 

fibra de vidro, conferindo assim características de resistência mecânica, abrasão e produtos químicos. Alojamento para rodízios que dispensam 

o uso de buchas, rodízios duplos com rodas de 60 mm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado de 11 mm, dotado de anel elástico em aço que 

possibilita acoplamento fácil e resistência na base evitando a queda do mesmo. Rodas duplas, unidas através de eixo horizontal em aço 

trefilado, com acabamento em nylon que permita um deslizamento suave em qualquer piso. 

Estofados: 

Encosto: Confeccionado com chassi do encosto em material plástico de ata resistência e performance (PVC) na cor preta, provida de superfície 

estofada em espuma flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa 

fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 40 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente e espessura média de 50 mm. 

Suporte para regulagem de altura do encosto fabricado em chapa de aço com 6,35 mm de espessura e 75 mm de largura, conferindo alta 

resistência mecânica, sendo adequado para poltronas de médio porte. Com acabamento em polipropileno para blindagem do conjunto, 

acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó com pré-tratamento anti-ferruginoso, revestindo totalmente a superfície com película de 

aproximadamente 100 micra com propriedades de resistência a agentes químicos. Para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura 

com curso de no mínimo 70 mm tipo cremalheira e acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos. O sistema de regulagem 

deverá ser fabricado com perfil de alumínio e em resina de engenharia poliamida (nylon 6)ou similares de alta resistência mecânica e 

durabilidade, com engates fáceis, precisos, fixado com porcas garras. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e 

bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos 

químicos. 

Medidas mínimas: Com 460 mm de altura e 440 mm de largura (para encosto médio). 

Assento: Chassi do assento em material confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas 

compensada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, com carenagem plástico de alta resistência e 

performance (PVC) na cor preta, provida de superfície estofada em espuma flexível injetada, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a 

propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 40 a 55 

kg/m³ e moldada anatomicamente e espessura média de 50 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas 

arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos 

químicos. Medindo 450 mm de profundidade e 500 mm de largura. 

Mecanismo: Placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática 
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totalmente automatizada em epóxi-pó com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de 

aproximadamente 100 micra com propriedades de resistência a agentes químicos. Mecanismo com movimento sincronizado de assento e 

encosto e mais posição livre para apoio lombar (contato permanente). 

Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi-pó com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo 

totalmente o mecanismo com película de aproximadamente 100 micra com propriedades de resistência a agentes químicos. Mecanismo 

multifuncional com regulagem do assento e do encosto e com sistema individual de "contato permanente" para o encosto com bloqueio em 

qualquer posição. Travamento do conjunto através de sistema tipo “freio fricção” com lâminas de comando por alavanca que permita a 

liberação do bloqueio do conjunto de forma simples e com mínimo esforço (não sendo necessário o aperto através de rosca e que o usuário 

fique segurando a alavanca para obter a livre flutuação).  

Sistema de Contato Permanente: O mecanismo deverá disponibilizar o uso do sistema de "contato permanente" do encosto junto ao dorso do 

usuário. Suporte para encosto com regulagem de altura através de sistema de cremalheira, com no mínimo 8 (oito) níveis de ajuste e com curso 

de 90 mm, o conjunto para fixação do encosto deverá ser composto por chapa de aço interna de grande resistência. Sistema de acoplamento a 

coluna central dá-se através de cone Morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Coluna de regulagem de 

altura por acionamento a gás com 100 mm de curso, fabricada em tubo de aço de 1,50 mm.  

Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi-pó com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo 

totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 mícron com propriedades de resistência a agentes químicos. A bucha guia para o 

pistão deve ser injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com 

precisão de 0,03 mm. Pistão a gás para regulagem de altura, fixados ao tubo central através de cone Morse.  

O mecanismo deve  os seguintes comandos: 

 Regulagem de altura mínima de 100 mm através de manopla lateral de fácil acesso. 

 Bloqueio de movimento relax, contato permanente do encosto através de haste lateral. 

 Ajuste de tensão de relax, através de manipulo central frontal de acordo com o biótipo e peso do usuário. 

 Suporte de encosto em chapa de aço fixa medindo no mínimo 70 x 6, 35 mm com regulagem vertical do encosto através de 

cremalheira interna. 

 A ligação do assento ao encosto e feita através de parafusos com rosca métrica e arruelas de pressão e a coluna central através de cone 

Morse. 

 Altura do assento extraída com auxilio de gabarito de carga de acordo com norma. 

Braços: Estrutura fabricada em corpo de engenharia termoplástica de alta resistência mecânica  em forma de “T” na cor preta, apoio anatômico 

com medidas mínimas para o apoio de  240 mm de profundidade e 80 mm de largura  com camada superficial em poliuretano integral-skim, 

regulável de altura no mínimo 03 posições e  com os seguintes comandos: 

 Ajuste de altura através de botão de 100 mm. 

 Abertura de ângulo 45°graus. 

 Abertura lateral de apoio de braço. 



Medidas mínimas: 

Altura: 850 mm Largura do Encosto: 440 mm 

Largura do Assento: 500 

mm 
Altura do Assento: 460/560 mm 

Profundidade do Assento: 

450 mm 
Altura do Encosto: 460 mm 

Revestimento: Revestimento: tecido 100% poliéster e ou material sintético dublado com espuma laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3. 

Com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas. Cores preta, azul e ou vermelha. 

64 Cadeira giratória espaldar média executiva sem braços: 

Base: Confeccionada com estrutura de cinco patas arqueadas, com 700 mm de diâmetro, em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com 

fibra de vidro, conferindo assim características de resistência mecânica, abrasão e produtos químicos. Alojamento para rodízios que dispensam 

o uso de buchas, rodízios duplos com rodas de 60 mm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado de 11 mm, dotado de anel elástico em aço que 

possibilita acoplamento fácil e resistência na base evitando a queda do mesmo. Rodas duplas, unidas através de eixo horizontal em aço 

trefilado, com acabamento em nylon que permita um deslizamento suave em qualquer piso. 

Estofados: 

Encosto: Confeccionado com chassi do encosto em material plástico de ata resistência e performance (PVC) na cor preta, provida de superfície 

estofada em espuma flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa 

fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 40 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente e espessura média de 50 mm. 

Suporte para regulagem de altura do encosto fabricado em chapa de aço com 6,35 mm de espessura e 75 mm de largura, conferindo alta 

resistência mecânica, sendo adequado para poltronas de médio porte. Com acabamento em polipropileno para blindagem do conjunto, 

acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó com pré-tratamento anti-ferruginoso, revestindo totalmente a superfície com película de 

aproximadamente 100 micra com propriedades de resistência a agentes químicos. Para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura 

com curso de no mínimo 70 mm tipo cremalheira e acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos. O sistema de regulagem 

deverá ser fabricado com perfil de alumínio e em resina de engenharia poliamida (nylon 6)ou similares de alta resistência mecânica e 

durabilidade, com engates fáceis, precisos, fixado com porcas garras. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e 

bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos 

químicos. 

Medidas mínimas: Com 460 mm de altura e 440 mm de largura (para encosto médio). 

Assento: Chassi do assento em material confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas 

compensada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, com carenagem plástico de alta resistência e 

performance (PVC) na cor preta, provida de superfície estofada em espuma flexível injetada, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a 

propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 40 a 55 

kg/m³ e moldada anatomicamente e espessura média de 50 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas 
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arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos 

químicos. Medindo 450 mm de profundidade e 500 mm de largura. 

Mecanismo: Placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática 

totalmente automatizada em epóxi-pó com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de 

aproximadamente 100 micra com propriedades de resistência a agentes químicos. Mecanismo com movimento sincronizado de assento e 

encosto e mais posição livre para apoio lombar (contato permanente). 

Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi-pó com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo 

totalmente o mecanismo com película de aproximadamente 100 micra com propriedades de resistência a agentes químicos. Mecanismo 

multifuncional com regulagem do assento e do encosto e com sistema individual de "contato permanente" para o encosto com bloqueio em 

qualquer posição. Travamento do conjunto através de sistema tipo “freio fricção” com lâminas de comando por alavanca que permita a 

liberação do bloqueio do conjunto de forma simples e com mínimo esforço (não sendo necessário o aperto através de rosca e que o usuário 

fique segurando a alavanca para obter a livre flutuação).  

Sistema de Contato Permanente: O mecanismo deverá disponibilizar o uso do sistema de "contato permanente" do encosto junto ao dorso do 

usuário. Suporte para encosto com regulagem de altura através de sistema de cremalheira, com no mínimo 8 (oito) níveis de ajuste e com curso 

de 90 mm, o conjunto para fixação do encosto deverá ser composto por chapa de aço interna de grande resistência. Sistema de acoplamento a 

coluna central dá-se através de cone Morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Coluna de regulagem de 

altura por acionamento a gás com 100 mm de curso, fabricada em tubo de aço de 1,50 mm.  

Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi-pó com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo 

totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 mícron com propriedades de resistência a agentes químicos. A bucha guia para o 

pistão deve ser injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com 

precisão de 0,03 mm. Pistão a gás para regulagem de altura, fixados ao tubo central através de cone Morse.  

O mecanismo  os seguintes comandos: 

 Regulagem de altura mínima de 100 mm através de manopla lateral de fácil acesso. 

 Bloqueio de movimento relax, contato permanente do encosto através de haste lateral. 

 Ajuste de tensão de relax, através de manipulo central frontal de acordo com o biótipo e peso do usuário. 

 Suporte de encosto em chapa de aço fixa medindo no mínimo 70 x 6, 35 mm com regulagem vertical do encosto através de 

cremalheira interna. 

 A ligação do assento ao encosto e feita através de parafusos com rosca métrica e arruelas de pressão e a coluna central através de cone 

Morse. 

 Altura do assento extraída com auxilio de gabarito de carga de acordo com norma. 

Medidas mínimas: 

Altura: 850 mm Largura do Encosto: 440 mm 



Largura do Assento: 500 

mm 
Altura do Assento: 460/560 mm 

Profundidade do Assento: 

450 mm 
Altura do Encosto: 460 mm 

Revestimento: Revestimento: tecido 100% poliéster e ou material sintético dublado com espuma laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3. 

Com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas. Cores preta, azul e ou vermelha. 

65 Cadeira fixa de espera espadar médio sem braços: 

Estrutura continua em “S”: Estrutura fixa contínua em tubo de aço curvado pneumaticamente  com diâmetro de 31,75 mm e espessura de 

1,9mm, totalmente soldada por sistema MIG ou similar e acabamento de superfície pintado. Sapatas envolventes injetadas em nylon fixadas na 

base evitando o atrito diretamente ao piso. Esta estrutura  plataforma  metálica  de 3mm  soldada pelo sistema MIG ou similar, para fixação do 

conjunto de assento e encosto. 

Estofados: 

Encosto: Confeccionado com chassi do encosto em material plástico de ata resistência e performance (PVC) na cor preta, provida de superfície 

estofada em espuma flexível injetada, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e 

ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 40 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com raio de 400 

mm de saliência para apoio lombar e espessura média de 50 mm. Suporte do encosto fabricado em chapa de aço com 6,35 mm de espessura e 

75 mm de largura, conferindo alta resistência mecânica, sendo adequado para poltronas de médio porte. Acabamento em pintura eletrostática 

totalmente automatizada em epóxi-pó com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de 

aproximadamente 100 micra com propriedades de resistência a agentes químicos. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno 

texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e 

resistentes a produtos químicos. 

 Medidas mínimas: 460 mm de altura e 440 mm de largura. 

Assento: Chassi do assento em material confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas 

compensada com 14 mm de espessura. Porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, com carenagem plástica de alta resistência e 

performance (PVC) na cor preta, provida de superfície estofada em espuma flexível injetada, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à 

propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 40 a 55 

kg/m³ e moldada anatomicamente e espessura média de 50 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas 

arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos 

químicos. Medidas mínimas: 450 mm de profundidade e 500 mm de largura. 

Revestimento: Revestimento: tecido 100% poliéster e ou material sintético dublado com espuma laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3. 

Com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas. Cores preta, azul e ou vermelha. 

Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma 

camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. 
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Medidas mínimas: 

Altura: 800 mm Largura do Encosto: 440 mm 

Largura do assento: 500 

mm 
Altura do Assento: 450 mm 

Profundidade: 450 mm Altura do Encosto: 460 mm 
 

66 Poltrona para auditório com prancheta escamoteavel e porta livros. 

 Estrutura: Confeccionada em tubo de aço mecânico redondo curvado medindo 22,22 x 1, 2 mm unidos por duas barras paralelas em tubo 

oblongo com 16x30 x1,2 mm , soldados pelo sistema solda MIG ou similar, conferindo acabamento a todo conjunto e não ficando soldas 

aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preta curada em estufa. Sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao 

piso. Fixação do assento com parafusos de rosca métrica e porcas garras na madeira. Na parte inferior da travessa, porta livro com  estrutura em 

arramado ¼. 

Estofados: 

Encosto: Estrutura do encosto alto em chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras 

selecionadas compensada com 15 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em 

espuma injetada de 60 mm de espessura e densidade 50/60 kg/m3. Haste de ligação ao assento através de lâmina de aço com no mínimo 80 mm 

de largura x 6,35 mm de espessura com acabamento em polipropileno. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de 

perfil. 

Assento: Estrutura do assento chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas 

compensada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma 

injetada de 60 mm de espessura e densidade 50/60 kg/m3. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto 

que dispensam o uso de perfil. 

Revestimento: Revestimento: Revestimento: tecido 100% poliéster e ou material sintético dublado com espuma laminada de 8 mm densidade 

de 28 kg/m3. Com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas. Cores preta, azul e ou vermelha.  

Braços: Estrutura interna fabricado em aço  maciço, curvado com  soldas. A base do braço em barra chata, pelo sistema mig recoberto por 

poliuretano injetado integral-skim na cor preta texturizado. Dotado de mecanismo metálico escamoteável para fixação de prancheta em MDP de 

18 mm com perfil de PVC nas bordas, com buchas metálicas encravadas internamente, permitindo maior estabilidade e resistência. 

(opcionalmente lado esquerdo). 

Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma 

camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. 

Medidas mínimas: 

Altura: 900 mm Largura do Encosto: 450 mm 

Largura: 650 mm Altura do Assento: 470 mm 
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Profundidade: 700 mm Largura do Assento: 470 mm 

Altura do Encosto: 500 mm 
Profundidade do Assento: 460 

mm 
 

67 Poltrona para auditório com prancheta escamoteavel antipanico. 

Estrutura: Base inferior central em chapa de aço estampada com furação embutida para fixação ao piso com espessura de 2 mm. Ligada à base 

intermediária através de parafusos métricos e tubo de aço 38 mm com espessura de 2,25 mm com chapa de aço soldada nas extremidades para 

fixação dos braços laterais. Confeccionados com tubo 40 x 80 x 1, 5 mm soldados formando estrutura dos braços e servindo de apoio de fixação 

do assento e encosto. Com pintura eletrostática epóxi pó na cor preta.. 

Encosto: Estrutura do chassi do encosto confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas 

compensada com 15 mm de espessura. Porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma 

injetada de 70 mm de espessura e densidade 50/60 kg/m3.  Com costuras duplas decorativas horizontais e verticais formando um alto relevo 

com na espuma proporcionando design e conforto ao usuário. Haste de ligação do encosto através de cantoneira metálica fixada de forma oculta 

entre o encosto e pé lateral. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. 

Assento: Estrutura do assento chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas 

compensada com 15 mm de espessura. Porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma 

injetada de 80 mm de espessura e densidade 50/60 kg/m3. Com costuras duplas decorativas horizontais e verticais formando um alto relevo na 

espuma proporcionando design e conforto ao usuário.  Na parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que 

dispensam o uso de perfil contra peso localizado internamente para rebatimento do assento quando o mesmo estiver em posição livre, o mesmo  

limitador de curso de altura, e amortecimento da batida. 

Revestimento: Revestimento: tecido 100% poliéster e ou material sintético dublado com espuma laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3. 

Com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas. Cores preta, azul e ou vermelha. 

Braços: 

Estrutura: Confeccionados com tubos 40 x 80 x 1, 5 mm (base inferior) 40 x 60 x 1,5 mm (coluna) e 30 x 40 x 1,5mm (Base superior) 

soldados formando estrutura dos braços e servindo de apoio de fixação do assento e encosto. Na parte externa carenagem em chapa de madeira 

compensada de 10 mm revestida fixada a estrutura conferindo acabamento ao conjunto. Apoio de braço Inferior central em chapa de aço 

estampada com furação embutida para fixação ao piso com espessura de 2 mm. Ligada à base intermediária através de parafusos métricos e 

tubo de aço 38 mm com espessura de 2,25mm com chapa de aço soldada nas extremidades para fixação dos braços laterais. Confeccionados 

com tubo 40 x 80 x 1, 5 mm soldados formando estrutura dos braços e servindo de apoio de fixação do assento e encosto. Com pintura 

eletrostática epóxi pó na cor preta. 

Prancheta: Escamoteavel com sistema anti-pânico, injetada em PVC texturizado estrutura com ranhura para apoio de canetas/lápis na cor preta. 

Buchas metálicas para fixação no suporte de giro. Suporte de giro injetado blindado em liga de alumínio. Sistema de fechamento da prancheta 

auxiliado por sistema de mola e por gravidade. Quando fechada, esta prancheta fica embutida nas laterais das poltronas. Dimensões da 

prancheta: Largura de 340 mm e profundidade de 250 mm . 
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Medidas mínimas: 

Altura: 1020 mm Largura do Encosto: 460 mm 

Largura: 670/720 mm Altura do Assento: 480 mm 

Profundidade: 680 mm Largura do Assento: 440 mm 

Altura do Encosto: 460 mm Profundidade do Assento: 470 mm 
 

68 Poltrona para auditório assento rebatível: 

Estrutura: Base inferior central em chapa de aço estampada com furação embutida para fixação ao piso com espessura de 2 mm. Ligada à base 

intermediária através de parafusos métricos e tubo de aço 38 mm com espessura de 2,25 mm com chapa de aço soldada nas extremidades para 

fixação dos braços laterais. Confeccionados com tubo 40 x 80 x 1, 5 mm soldados formando estrutura dos braços e servindo de apoio de fixação 

do assento e encosto. Com pintura eletrostática epóxi pó na cor preta. 

Encosto: Estrutura do chassi do encosto confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas 

compensada com 15 mm de espessura. Porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma 

injetada de 70 mm de espessura e densidade 50/60 kg/m3. Haste de ligação do encosto através de cantoneira metálica fixada de forma oculta 

entre o encosto e pé lateral. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. 

Assento: Estrutura do assento chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas 

compensada com 15 mm de espessura. Porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma 

injetada de 80 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que 

dispensam o uso de perfil contra peso localizado internamente para rebatimento do assento quando o mesmo estiver em posição livre, o mesmo  

limitador de curso de altura, e amortecimento da batida. 

Revestimento: Revestimento: tecido 100% poliéster e ou material sintético semi-couro, com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas. 

Braços: 

Estrutura: Confeccionados com tubos 40 x 80 x 1, 5 mm (base inferior) 40 x 60 x 1,5 mm (coluna) e 30 x 40 x 1,5mm (base superior). 

Soldados formando estrutura dos braços e servindo de apoio de fixação do assento e encosto. Na parte externa, carenagem em chapa de madeira 

compensada de 10 mm revestida fixada a estrutura conferindo acabamento ao conjunto. Apoio de braço Inferior central em chapa de aço 

estampada com furação embutida para fixação ao piso com espessura de 2 mm . Ligada à base intermediária através de parafusos métricos e 

tubo de aço 38 mm com espessura de 2,25 mm com chapa de aço soldada nas extremidades para fixação dos braços laterais. Confeccionados 

com tubo 40 x 80 x 1, 5 mm soldados formando estrutura dos braços e servindo de apoio de fixação do assento e encosto. Com pintura 

eletrostática epóxi pó na cor preta. 

Base de apoio do braço um peça com 360 x 80 mm de largura aproximadamente, injetada em poliuretano integral skim. 

Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma 

camada mínima de 50/60 micra de espessura. 

Medidas mínimas: 
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Altura: 900 mm Largura do Encosto: 460 mm 

Largura: 650 mm Altura do Assento: 480 mm 

Profundidade: 620 mm Largura do Assento: 440 mm 

Altura do Encosto: 460 

mm 
Profundidade do Assento: 470 mm 

 

69 Longarina com 03 lugares assento  encosto em polipropileno 

Base horizontal em tubo de aço elíptico 30X60 mm arqueado com ponteiras e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo 

oblongo de 30x90mm, e base horizontal em tubo retangular 30x70mm, com parede de 1,90mm com plataformas soldadas para montagem dos 

assentos. 

A união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo 

conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó curado em estufa na cor aluminio, sapatas em nylon fixadas na base 

evitando o atrito diretamente ao piso. Estrutura do chassi do encosto em material plástico de ata resistência e performance (POLIPROPILENO) 

plástico com aditivo anti-UV, provida de superfície com furos simétricos para ventilação haste de ligação ao assento através de tubo oblongo 

16x30x1,2mm curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto de assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, 

travessas horizontais soldadas para estruturação da mesma e fixação do conjunto a base da longarina: 

Medidas mínimas: 

Altura: 770 mm Largura do Encosto: 460 mm 

Largura:1600 mm Altura do Assento: 400 mm 

Profundidade: 630 mm Largura do Assento: 470 mm 

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

 Cor preta. 
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70 Banco sala de espera - 3 lugares, conchas metalicas: 

Estrutura: base lateral tipo “Y” invertido na base inferior dotado de sapatas niveladoras e na parte superior apoio de braço confeccionada em 

chapa de aço conformada e soldada com sistema de união através de parafusos acabamento cromado. Barra horizontal em tubo industrial 

30X60X1,90MM, com chapa de espera soldada para fixação das conchas metálicas. 

Barra metálica Horizontal: confeccionada em tubo de aço retangular 30x60x1,90 com chapas soldadas para fixação as bases laterais, com 

acabamento em pintura epóxi pó. 

Assento encosto: Chassi monobloco metálico em chapa perfurada 2,25MM com reforço lateral em tubo oblongo em todo o perímetro com 

bordas arredondadas30X12X4mm conferindo ao conjunto acabamento sem que a peça tenha cantos vivos, todo o peça da concha com 

acabamento em pintura eletrostática a pó e acabamento lateral cromado. 

Medidas mínimas: 

Altura: 800 MM Largura do Encosto: 530 MM 
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Profundidade: 680 MM Altura do Assento: 370 MM 

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

 
Profundidade do Assento: 410 

MM 

Largura: 

Banco 03 lugares 1700 MM 
 

71 Banco sala de espera - 4 lugares, conchas metálicas: 

Estrutura: base lateral tipo “Y” invertido na base inferior dotado de sapatas niveladoras e na parte superior apoio de braço confeccionada em 

chapa de aço conformada e soldada com sistema de união através de parafusos acabamento cromado. Barra horizontal em tubo industrial 

30X60X1,90MM, com chapa de espera soldada para fixação das conchas metálicas. 

Barra metálica Horizontal: confeccionada em tubo de aço retangular 30x60x1,90 com chapas soldadas para fixação as bases laterais, com 

acabamento em pintura epóxi pó. 

Assento encosto: Chassi monobloco metálico em chapa perfurada 2,25MM com reforço lateral em tubo oblongo em todo o perímetro com 

bordas arredondadas30X12X4mm conferindo ao conjunto acabamento sem que a peça tenha cantos vivos, todo o peça da concha com 

acabamento em pintura eletrostática a pó e acabamento lateral cromado. 

Medidas mínimas: 

Altura: 800 MM Largura do Encosto: 530 MM 

Profundidade: 680 MM Altura do Assento: 370 MM 

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

 
Profundidade do Assento: 410 

MM 

Largura: 

Banco 04 lugares 2300 MM 
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72 Banco sala de espera - 5 lugares, conchas metálicas: 

Estrutura: base lateral tipo “Y” invertido na base inferior dotado de sapatas niveladoras e na parte superior apoio de braço confeccionada em 

chapa de aço conformada e soldada com sistema de união através de parafusos acabamento cromado. Barra horizontal em tubo industrial 

30X60X1,90MM, com chapa de espera soldada para fixação das conchas metálicas. 

Barra metálica Horizontal: confeccionada em tubo de aço retangular 30x60x1,90 com chapas soldadas para fixação as bases laterais, com 

acabamento em pintura epóxi pó. 

Assento encosto: Chassi monobloco metálico em chapa perfurada 2,25MM com reforço lateral em tubo oblongo em todo o perímetro com 
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bordas arredondadas30X12X4mm conferindo ao conjunto acabamento sem que a peça tenha cantos vivos, todo o peça da concha com 

acabamento em pintura eletrostática a pó e acabamento lateral cromado. 

Medidas mínimas: 

Altura: 800 MM Largura do Encosto: 530 MM 

Profundidade: 680 MM Altura do Assento: 370 MM 

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

 
Profundidade do Assento: 410 

MM 

Largura: 

Banco 05 lugares 2900 MM 

 

  

73 Poltrona Presidente com apoio de cabeça e braços reguláveis em tela. 

 Base: Base com estrutura de cinco patas, com 700 mm de diâmetro e forma de pirâmide, em liga de alumínio injetado sob pressão de alta 

resistência, uma largura aproximada de 700 mm na base de apoio dos pés. 

Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas, rodízios duplos com rodas de 60 mm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado de 

11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e resistência na base evitando a queda do mesmo. 

Rodas duplas, unidas através de eixo horizontal em aço trefilado, com acabamento em nylon (poliuretano opcional) que permita um 

deslizamento suave em qualquer piso. 

Encosto: Estrutura do encosto em material plástico de alta resistência e performance (PVC) na cor preta, recoberto em nylon na cor preta, 

moldado anatomicamente. Estrutura externa em alumínio injetado e polido que serve de suporte de fixação para apoio lombar / apoio de cabeça 

e fixação ao mecanismo formando um conjunto, revestido em material elástico (tela) sem utilização de espuma e ou similares. 

Assento: Estrutura do assento em material plástico de alta resistência e performance (PVC) na cor preta moldado anatomicamente, 

constituindo, inclusive o contra assento, recoberto com revestimento em material elástico (tela) com sistema deslizante e botões de regulagens 

de multifunções acoplados ao assento de maneira que o usuário não precise sair da mesma para fazer as regulagens. 

Apoia Cabeça: Estrutura do apoia cabeça em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica, provida de superfície 

revestida em tela, Sistema de ajuste manual posicionado no ângulo desejado de acordo com a necessidade do usuário. 

Revestimento: Revestimento: tela na cor preta. Com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas, e encosto confeccionado com material 

sintético elástico tipo “tela”. Com grande resistência. 

Mecanismo: Mecanismo com corpo injetado em liga de alumínio, totalmente pintado pelo sistema epóxi pó preto, com resistência e curados 

em estufa. Mecanismo com movimento sincronizado de assento e encosto e com movimento relax, com seguintes comandos: 

 Regulagem de altura de 100 mm através comando. 
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 Bloqueio de movimento em várias posições anti-impacto. 

 Movimento sincronizado entre o encosto e assento com proporção de deslocamento 2x1 respectivamente, através de botão de fácil 

acesso. 

 Ajuste de tensão através de manivela lateral com sinalizador de tensão de acordo com o biótipo e peso do usuário. 

 Suporte de encosto em suporte de alumínio injetado polido fixado ao mecanismo para formar o conjunto de regulagens, criando assim 

sistema anti-impacto para o encosto que impede o choque do encosto com o usuário por ocasião do desbloqueio do mesmo. 

 A ligação do assento ao encosto e feita através de parafusos com rosca métrica e arruelas de pressão e a coluna central através de cone 

Morse. 

 Ajuste horizontal do assento com sistema deslizante com curso de 50 mm, com intervalos de acordo com o biótipo do usuário, através 

de botão de fácil acesso junto ao assento. 

 Comandos de regulagem de altura da cadeira de fácil manuseio. 

Braços: Apoia braço com base em alumínio polido e corpo com resina de engenharia termoplástica nylon de alta resistência mecânica, base 

superior (apoio) poliuretano integral-skim injetado, com 270 mm de profundidade e 100 mm de largura, com seguintes comandos: 

 Ajuste de altura através de botão de fácil manuseio de acionamento com curso de 70 mm 

 Regulagem de ângulo horizontal em 45° graus (interno/externo) 

 Comandos de contato permanente tipo botão abaixo do apoio de fácil manuseio. 

 Altura do assento extraída com auxilio de gabarito de carga de acordo com norma. 

Medidas mínimas: 

Altura: 1100 mm Largura do Encosto: 460 mm 

Largura do assento: 480 

mm 
Altura do Assento: 380/440 mm 

Profundidade do assento: 

490 mm 

Intervalo de regulagem horizontal 

assento: 50 mm 

Altura do Encosto: 600 mm Apoio de cabeça: 200 mm/130 mm 
 

74 Poltrona  interlocutor com braços em tela.  

Estrutura: Estrutura tipo monobloco confeccionada em aço tubular com 35 x 20 x 1,9mm em peça única, em forma de balanço curvado 

pneumaticamente e soldado a duas travessas paralelas pelo sistema mig, com revestimento cromado.  

Encosto/assento: Estrutura do encosto em material plástico de alta resistência e performance (PVC) na cor preta, recoberto em nylon na cor 

preta, moldado anatomicamente, estrutura externa em alumínio injetado e polido que serve de suporte de fixação para apoio lombar e fixação a 

estrutura fixa.  Formando um conjunto revestido em material elástico (tela) sem utilização de espuma e ou similares. 

Estrutura do assento em material plástico de alta resistência e performance (PVC) na cor preta moldado anatomicamente, constituindo, 

inclusive o contra assento recoberto com revestimento em material elástico (tela) com sistema deslizante acoplado ao assento de maneira que o 
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usuário não precise sair da mesma para fazer as regulagens. 

Braços: Apoia braço com base na estrutura, base superior apoia em poliuretano integral-skim injetado texturizado na cor preta com 300 mm de 

profundidade e 70 mm de largura. 

Revestimento: Revestimento: tela na cor preta. Com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas, e encosto confeccionado com material 

sintético elástico tipo “tela”. Com grande resistência. 

Medidas mínimas: 

Altura: 1000 mm Altura do Encosto: 620 mm 

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

Profundidade do assento: 

510 mm 
Altura do Assento: 390 mm 

 

75  Poltrona  Diretor braços reguláveis em tela. 

Base: Base com estrutura de cinco patas, com 700 mm de diâmetro e forma de pirâmide, em liga de alumínio injetado sob pressão de alta 

resistência, uma largura aproximada de 700 mm na base de apoio dos pés. 

Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas, rodízios duplos com rodas de 60 mm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado de 

11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e resistência na base evitando a queda do mesmo. 

Rodas duplas, unidas através de eixo horizontal em aço trefilado, com acabamento em nylon (poliuretano opcional) que permita um 

deslizamento suave em qualquer piso. 

Encosto: Estrutura do encosto em material plástico de alta resistência e performance (PVC) na cor preta, recoberto em nylon na cor preta, 

moldado anatomicamente. Estrutura externa em alumínio injetado e polido que serve de suporte de fixação para apoio lombar / apoio de cabeça 

e fixação ao mecanismo formando um conjunto, revestido em material elástico (tela) sem utilização de espuma e ou similares. 

Assento: Estrutura do assento em material plástico de alta resistência e performance (PVC) na cor preta moldado anatomicamente, 

constituindo, inclusive o contra assento, recoberto com revestimento em material elástico (tela) com sistema deslizante e botões de regulagens 

de multifunções acoplados ao assento de maneira que o usuário não precise sair da mesma para fazer as regulagens. 

Apoia Cabeça: Estrutura do apoia cabeça em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica, provida de superfície 

revestida em tela, Sistema de ajuste manual posicionado no ângulo desejado de acordo com a necessidade do usuário. 

Revestimento: Revestimento: tela na cor preta. Com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas, e encosto confeccionado com material 

sintético elástico tipo “tela”. Com grande resistência. 

Mecanismo: Mecanismo com corpo injetado em liga de alumínio, totalmente pintado pelo sistema epóxi pó preto, com resistência e curados 

em estufa. Mecanismo com movimento sincronizado de assento e encosto e com movimento relax, com seguintes comandos: 

 Regulagem de altura de 100 mm através comando. 

 Bloqueio de movimento em várias posições anti-impacto. 

 Movimento sincronizado entre o encosto e assento com proporção de deslocamento 2x1 respectivamente, através de botão de fácil 

acesso. 
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 Ajuste de tensão através de manivela lateral com sinalizador de tensão de acordo com o biótipo e peso do usuário. 

 Suporte de encosto em suporte de alumínio injetado polido fixado ao mecanismo para formar o conjunto de regulagens, criando assim 

sistema anti-impacto para o encosto que impede o choque do encosto com o usuário por ocasião do desbloqueio do mesmo. 

 A ligação do assento ao encosto e feita através de parafusos com rosca métrica e arruelas de pressão e a coluna central através de cone 

Morse. 

 Ajuste horizontal do assento com sistema deslizante com curso de 50 mm, com intervalos de acordo com o biótipo do usuário, através 

de botão de fácil acesso junto ao assento. 

 Comandos de regulagem de altura da cadeira de fácil manuseio. 

Braços: Apoia braço com base em alumínio polido e corpo com resina de engenharia termoplástica nylon de alta resistência mecânica, base 

superior (apoio) poliuretano integral-skim injetado, com 270 mm de profundidade e 100 mm de largura, com seguintes comandos: 

 Ajuste de altura através de botão de fácil manuseio de acionamento com curso de 70 mm 

 Regulagem de ângulo horizontal em 45° graus (interno/externo) 

 Comandos de contato permanente tipo botão abaixo do apoio de fácil manuseio. 

 Altura do assento extraída com auxilio de gabarito de carga de acordo com norma. 

Medidas mínimas: 

Altura: 1100 mm Largura do Encosto: 460 mm 

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

Profundidade do assento: 

490 mm 

Intervalo de regulagem horizontal 

assento: 50 mm 

Altura do Encosto: 460 mm  
 

76 Cadeira auxiliar assento encosto em polipropileno 

Estrutura: Confeccionada em tubo de aço mecânico oblongo curvado medindo 16 x 30 x 1, 2 mm unidos por duas barras paralelas em tubo 

com 19,05 x1,2 mm de diâmetro, soldados pelo sistema solda MIG ou similar conferindo acabamento a todo conjunto e não ficando soldas 

aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preta. Sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Fixação do 

assento na parte posterior nas laterais através de parafusos e rosca especial para plásticos. 

Assento: Confeccionado em polipropileno pigmentado estrutural de grande resistência mecânica e fácil limpeza com detalhes rebaixados nas 

laterais e anatômicas na parte central. Estrutura do chassi do assento em material plástico de alta resistência e performance 

(POLIPROPILENO). Plástico com aditivo anti-UV, provida de superfície com furos simétricos para ventilação. 

Encosto: Confeccionado em polipropileno pigmentado estrutural de grande resistência mecânica e fácil limpeza com detalhes rebaixados nas 

laterais para embutir tubos oblongo e anatômico na parte central. Estrutura do chassi do encosto em material plástico de alta resistência e 

performance (POLIPROPILENO). Plástico com aditivo anti-UV, provida de superfície com furos simétricos para ventilação, com sistema de 
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fixação através de clips plásticos. 

Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma 

camada mínima de 50/60 micra de espessura. 

Medidas mínimas: 

Altura: 780 mm Largura do Encosto: 470 mm 

Largura: 500 mm Altura do Assento: 420 mm 

Profundidade: 450 mm Largura do Assento: 460 mm 

Altura do Encosto: 280 

mm 
Profundidade do Assento: 400 mm 

 

 

GRUPO III 

 

77 Sofanete 01 lugar com estrutura e braço cromado: 

Estrutura: Estruturas laterais formadas por base tubular 04 pés em tubo de aço redondo com 31,75 mm de espessura e parede reforçada 

conformado com ponteiras nas extremidades em nylon, Braços de apoio em tubo oblongo de aço industrial 30x60 mm conformadas em raio 

variável, acabamento cromado, fixadas através de parafusos na própria alma interna do assento. Sustentação do assento e encosto através de 

barra metálica embutida internamente nos estofados, ligadas aos braços laterais. 

Apoia braços: fixo de formato de um arco, em tubo oblongo 30 x 60 x 1,2 mm curvados e soldados. Apoio de braço revestido no mesmo 

acabamento dos estofados permitindo toque macio e acabamento ao conjunto. 

Encosto/Assento: Estrutura interna de assento e encosto confeccionados em tubo de aço interligado por persintas, barras metálicas para o 

assento para união do conjunto e resistência, com espessura de 100 mm de espuma injetada. 

Acabamento: Todo conjunto com acabamento nas superfícies cromado. 

Revestimento: Revestimento: tecido 100% poliéster e ou material sintético dublado com espuma laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3. 

Com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas. Cores preta, azul e ou vermelha. 

Medidas mínimas: 

Altura: 750 mm Largura do Encosto: 500 mm 

Profundidade do assento: 440 

mm 
Altura do Assento: 410 mm 

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

Largura  

650 mm 01 lugar 
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Estrutura: Estruturas laterais formadas por base tubular 04 pés em tubo de aço redondo com 31,75 mm de espessura e parede reforçada 

conformado com ponteiras nas extremidades em nylon, Braços de apoio em tubo oblongo de aço industrial 30x60 mm conformadas em raio 

variável, acabamento cromado, fixadas através de parafusos na própria alma interna do assento. Sustentação do assento e encosto através de 

barra metálica embutida internamente nos estofados, ligadas aos braços laterais. 

Apoia braços: fixo de formato de um arco, em tubo oblongo 30 x 60 x1,2 mm curvados e soldados. Apoio de braço revestido no mesmo 

acabamento dos estofados permitindo toque macio e acabamento ao conjunto. 

Encosto/Assento: Estrutura interna de assento e encosto confeccionada em tubo de aço interligado por persintas, barras metálicas para o 

assento para união do conjunto e resistência, com espessura de 100 mm de espuma injetada. 

Acabamento: Todo conjunto com acabamento nas superfícies cromado. 

Revestimento: Revestimento: tecido 100% poliéster e ou material sintético dublado com espuma laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3. 

Com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas. Cores preta, azul e ou vermelha. 

Medidas mínimas: 

Altura: 750 mm Largura do Encosto: 500 mm 

Profundidade do assento: 440 

mm 
Altura do Assento: 410 mm 

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

Largura  

1200 mm 02 lugares 
 

 

79 Sofanete 03 lugares com estrutura e braço cromado: 

Estrutura: Estruturas laterais formadas por base tubular 04 pés em tubo de aço redondo com 31,75 mm de espessura e parede reforçada 

conformado com ponteiras nas extremidades em nylon, Braços de apoio em tubo oblongo de aço industrial 30x60 mm conformadas em raio 

variável, acabamento cromado, fixadas através de parafusos na própria alma interna do assento. Sustentação do assento e encosto através de 

barra metálica embutida internamente nos estofados, ligadas aos braços laterais. 

Apoia braços: fixo de formato de um arco, em tubo oblongo 30 x 60 x1,2 mm curvados e soldados. Apoio de braço revestido no mesmo 

acabamento dos estofados permitindo toque macio e acabamento ao conjunto. 

Encosto/Assento: Estrutura interna de assento e encosto confeccionada em tubo de aço interligado por persintas, barras metálicas para o 

assento para união do conjunto e resistência, com espessura de 100 mm de espuma injetada. 

Acabamento: Todo conjunto com acabamento nas superfícies cromado. 

Revestimento: Revestimento: tecido 100% poliéster e ou material sintético dublado com espuma laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3. 

Com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas. Cores preta, azul e ou vermelha. 

Medidas mínimas: 

Altura: 750 mm Largura do Encosto: 500 mm 
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Profundidade do assento: 440 

mm 
Altura do Assento: 410 mm 

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

Largura Lugares 

1300 mm 03 lugares 
 

80 Sofá 03 lugares. 

 Estrutura: Estrutura confeccionada em aço inox polido com  15 x 15 x 1, 5 mm cortados em 45° e soldados com solda inox, que permita um 

fechamento total sem respingos e bolhas com perfeito acabamento (polimento). Toda estrutura com sistema de fixação através de parafusos 

métricos com revestimento cromado, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. 

Estofados: Almofadas em espuma laminada D33, com revestimento em forma de “bolsa” e zíper na parte inferior, sem qualquer tipo de fixação 

soltas, presas através de encaixe na estrutura. 

Apoia braço em almofadas em espuma laminada D33, com revestimento em forma de “bolsa” e zíper na parte inferior, sem qualquer  tipo de 

fixação soltas, presas através de encaixe na estrutura. 

 Estrutura do assento em chassi confeccionado em madeira aglomerada com 15 mm de espessura. Porcas e garras embutidas com alta 

resistência mecânica. Provida de superfície estofada em espuma laminada expandida com 80 mm de espessura e densidade D33, manta superior 

soft com costuras nas bordas para fechamento e acabamento. 

Medidas mínimas: 

Altura: 800 mm Largura do Encosto: 600 mm 

 Altura do Assento: 450 mm 

Profundidade: 700 mm Largura do Assento: 600 mm 

Altura do Encosto: 300 

mm 
Profundidade do Assento: 460 mm 

LARGURA 

Sofá 03 lugares 2300 mm 
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81 Sofá 02 lugares. 

 Estrutura: Estrutura confeccionada em aço inox polido com  15 x 15 x 1, 5 mm cortados em 45° e soldados com solda inox, que permita um 

fechamento total sem respingos e bolhas com perfeito acabamento (polimento). Toda estrutura com sistema de fixação através de parafusos 

métricos com revestimento cromado, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. 

Estofados: Almofadas em espuma laminada D33, com revestimento em forma de “bolsa” e zíper na parte inferior, sem qualquer tipo de fixação 

soltas, presas através de encaixe na estrutura. 

Apoia braço em almofadas em espuma laminada D33, com revestimento em forma de “bolsa” e zíper na parte inferior, sem qualquer  tipo de 

fixação soltas, presas através de encaixe na estrutura. 
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 Estrutura do assento em chassi confeccionado em madeira aglomerada com 15 mm de espessura. Porcas e garras embutidas com alta 

resistência mecânica. Provida de superfície estofada em espuma laminada expandida com 80 mm de espessura e densidade D33, manta superior 

soft com costuras nas bordas para fechamento e acabamento. 

Medidas mínimas: 

Altura: 800 mm Largura do Encosto: 600 mm 

 Altura do Assento: 450 mm 

Profundidade: 700 mm Largura do Assento: 600 mm 

Altura do Encosto: 300 

mm 
Profundidade do Assento: 460 mm 

LARGURA 

Sofá 02 lugares 1700 mm 
 

82 Sofá 01 lugar. 

 Estrutura: Estrutura confeccionada em aço inox polido com  15 x 15 x 1, 5 mm cortados em 45° e soldados com solda inox, que permita um 

fechamento total sem respingos e bolhas com perfeito acabamento (polimento). Toda estrutura com sistema de fixação através de parafusos 

métricos com revestimento cromado, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. 

Estofados: Almofadas em espuma laminada D33, com revestimento em forma de “bolsa” e zíper na parte inferior, sem qualquer tipo de fixação 

soltas, presas através de encaixe na estrutura. 

Apoia braço em almofadas em espuma laminada D33, com revestimento em forma de “bolsa” e zíper na parte inferior, sem qualquer tipo de 

fixação soltas, presas através de encaixe na estrutura. 

Estrutura do assento em chassi confeccionado em madeira aglomerada com 15 mm de espessura. Porcas e garras embutidas com alta resistência 

mecânica. Provida de superfície estofada em espuma laminada expandida com 80 mm de espessura e densidade D33, manta superior soft com 

costuras nas bordas para fechamento e acabamento. 

Medidas mínimas: 

Altura: 800 mm Largura do Encosto: 600 mm 

 Altura do Assento: 450 mm 

Profundidade: 700 mm Largura do Assento: 600 mm 

Altura do Encosto: 300 

mm 
Profundidade do Assento: 460 mm 

LARGURA 

Sofá 01 lugar 1000 mm 
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4. Deverá ser cotada a quantidade total para cada item. 

 

5. DAS ESPECIFICAÇÕES: 

 

            5.1  As especificações dos materiais poderão, desde que não alterem a qualidade e 

ergonomia do produto, apresentar materiais “similares” e “medidas aproximadas”.  

   

 

6. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

6.1. Os bens ofertados deverão:  

6.1.1. Ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, 

biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 

6.1.2. Ser certificados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental 

em relação aos seus similares; 

6.1.3. Ser preferencialmente, acondicionados em embalagem individual 

adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir 

a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; 

6.2. A comprovação do disposto no item 7.1 poderá ser feita mediante apresentação de 

certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer 

outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências do edital. 

6.3 Apresentar Certificado de licença para  uso  da   marca  ABNT de  Qualidade 

Ambiental - Rótulo Ecológico ABNT, específico para mobiliário de escritório (itens fabricados em 

madeira),  conforme estabelecido pela  norma  ABNT  NBR  ISO  14020:2002  e  14024:2004. 

Consoante regulamentado pelo inciso II, § 1º e §2º, do Art. 5º da Instrução Normativa nº 01 

SLTI/MPOG, de 19 de janeiro de 2010, que visa melhorar a qualidade ambiental dos produtos 

através do controle de procedência das matérias-primas da redução do consumo de energia e 

de materiais, bem como da minimização dos impactos de poluição gerados pela produção, 

utilização e disposição de produtos e serviços. 

 

7. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

A empresa deverá: 

7.1 - Apresentar, sob pena de desclassificação no processo licitatório, declaração 

registrada em Cartório de que, manterá garantia pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) meses, 

integral e sem ônus para a CONTRATANTE. 

7.2- Apresentar certificado de garantia do fabricante de no mínimo 60 (sessenta) 

meses, a contar da emissão do termo de recebimento definitivo pela SAMF/AC, para todo o 

mobiliário. 

7.3 - Prestar para a SAMF/AC, assistência técnica e manutenções preventiva e 

corretiva de acordo com recomendações do fabricante, a vigorar durante a garantia. 

 

8. DA MARGEM DE PREFERÊNCIA 

 7.1. Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada 

preferência, sucessivamente, aos bens: 

  8.1.1.Produzidos no país; 

  8.1.2.Produzidos por empresas brasileiras;  

8.1.3.Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 

de tecnologia no país. 

          8.2. No entanto, os materiais a serem adquiridos no presente procedimento não se 

encaixam nos critérios de margem de preferência dispostos nas demais normas vigentes 

específicas de determinados produtos ou serviços. 

 

9. DA AMOSTRA 



 

9.1. Será exigido do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente 

amostras dos itens 01, 08, 10, 12, 15, 20, 25, 27, 29, 38, 39, e 51 do grupo I 

devidamente montados, com todos os detalhes e acessórios para verificação das 

especificações, 53, 60, 63, 67, 70, 73, 74, 77 do grupo II devidamente montados, 

com todos os detalhes e acabamentos, para verificação das especificações, 82 do 

grupo III devidamente montados, com todos os detalhes e acabamentos, para 

verificação das especificações, para verificação da compatibilidade com as especificações 

deste Termo de Referência e consequente aceitação da proposta. As mesmas deverão ser 

apresentadas no prazo de 08 (oito) dias corridos, a contar da data da solicitação, junto ao Setor 

de Recursos Logísticos, localizado na Rua Benjamin Constant, nº 1088, Bairro Cadeia Velha – 

Rio Branco-AC, para conferência do produto com as especificações solicitadas no Termo de 

Referência. 

 

9.1.1. As amostras deverão estar devidamente identificadas com o nome do licitante, conter os 

respectivos prospectos e manuais, se for o caso, e dispor na embalagem de informações 

quanto às suas características, tais como data de fabricação, prazo de validade, quantidade do 

produto, sua marca, número de referência, código do produto e modelo. 

 

9.1.2. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, 

podendo ser manuseados, desmontados ou instalados pela equipe técnica responsável pela 

análise, bem como conectados a equipamentos e submetidos aos testes necessários. 

 

8.1.3. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 

indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua 

portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso. 

9.3. Será exigido do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente os 

respectivos prospectos dos demais itens, para verificação da compatibilidade com as 

especificações deste Termo de Referência e consequente aceitação da proposta, no local e 

prazo indicado no edital. 

 

9.4. Serão desclassificados os licitantes que não atenderem ao disposto no item 9. 

10. DO PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

10.1. O prazo de entrega e instalação do material será de, no máximo, 60 (trinta) dias corridos, 

contados da data do recebimento da Nota de Empenho de Despesa, no(s) endereço(s) 

constante(s) deste Termo de Referência.  

10.2. O material/produto deverá ser entregue em sua embalagem original contendo as 

indicações de marca, fabricante/produtor, procedência e prazo de validade, quando for o caso.  

10.3. O recebimento do material/produto será efetuado nos seguintes termos: 

10.3.1. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade dos 

materiais com as especificações constantes deste Termo com a proposta da 

empresa vencedora; 

10.3.2. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações 

constantes deste Termo, com a proposta da empresa vencedora, e sua 

consequente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias úteis, a contar do 

recebimento provisório. 

10.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro 

do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia 

do esgotamento do prazo. 

10.5. Se a qualidade ou características do material entregue não corresponderem às 

especificações exigidas neste Termo, o mesmo será devolvido ao fornecedor, para substituição 



no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, independentemente da aplicação das 

sanções cabíveis. 

10.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1. São obrigações da Contratante: 

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

11.1.2  Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; 

11.1.3  Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

11.1.4   Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

11.1.5  Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, 

no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

11.2 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. 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto e, ainda: 

12.1.1  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; 

12.1.2  Apresentar o manual do usuário do objeto, com uma versão em português e a relação 

da rede de assistência técnica autorizada; 

12.1.3  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); 

12.1.4  Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

12.1.5  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; 

12.1.6   manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

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

 

13. DA SUBCONTRATAÇÃO 

13.1.   Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

14. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

 

14.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 

habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do 

contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da 

Administração (contratante) à continuidade do contrato. 

15. DO CONTROLE DA EXECUÇÃO 

 



15.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou 

defeitos observados. 

 15.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-

responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 

art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

 15.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 

falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 

para as providências cabíveis. 

 16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 16.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 

10.520, de 2002, a Contratada que: 

 

16.1.1 Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

16.1.2  Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

16.1.3  Fraudar na execução do contrato; 

16.1.4  Comportar-se de modo inidôneo; 

16.1.5  Cometer fraude fiscal; 

16.1.6    Não mantiver a proposta. 

 

16.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

16.2.1  Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 

acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 

16.2.2  Multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso 

injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias; 

16.2.3  Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 

contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

16.2.4  Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 

percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 

inadimplida; 

16.2.5  Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração, 

pelo prazo de até dois anos;  

16.2.6  Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

16.2.7  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada 

ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

16.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 

Contratada que: 

16.3.1  Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

16.3.2  Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 

licitação; 



16.3.3  Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

16.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

16.5 Caberá ao órgão gerenciador, assegurado o direito à ampla defesa e contraditório, a 

aplicação das penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório, bem como as 

sanções advindas do descumprimento do que foi pactuado na ata de registro de preços e 

obrigações contratuais. 

16.6 Caberá ao órgão participante, também assegurado o direito à ampla defesa e 

contraditório, a aplicação das penalidades advindas do descumprimento do que foi pactuado 

na ata de registro de preços e obrigações contratuais, em relação às suas próprias 

contratações, devendo informar as ocorrências ao órgão gerenciador, em consonância com o § 

único do art. 6º do Dec. 7.892/2013.  

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

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

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

16.8 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

17. DOS LOCAIS DE ENTREGA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

17.1.     Ministério Público Federal – Procuradoria da República no Acre: 

Coordenadoria de Administração 

Representante: Sr. Dimitri Duarte Pedrosa - Telefone: (68)  3223-3388 

End.: Av. Epaminondas Jácome, 3017 

Rio Branco-AC 

17.2 Procuradoria da Fazenda Nacional no Acre  

Setor de Patrimônio 

Representante: Sr. Luiz Justiniano Mourão - Telefone: (68) 3223-6488 

End.: Av. Marechal Deodoro Deodoro, 340, 5º andar 

Rio Branco-AC 

17.3 Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Acre: 

Gerência de Recursos Logísticos 

Representante: Sr. Vandermir Alves de Oliveira - Telefone: (68) 3224-3885 

End.: Rua Benjamin Constant, 1088, Bairro Cadeia Velha 

Rio Branco-AC 

17.4       Fundação Universidade Federal do Acre: 

CPL 

Representante: Sr. Luciano de Souza Ferreira 

End. Campus Universitário – BR 364, Km 04, Distrito Industrial 
CEP: 69.920-900 
Rio Branco -Acre  
17.5        Ministério Público Federal – Procuradoria da República no Pará: 

Setor de Patrimônio, Suprimentos e Almoxarifado 

Representante: Srª Adalgisa Abdon Gonçalves – Telefone: (91) 3222-1543 

End. Rua Domingos Marreiros, 690, Umarizal 

CEP:66.055-210 

Belém – PA 

17.6       Instituto de Engenharia Nuclear do Rio de Janeiro 

Setor de Compras 

Representante: Sr. Eraldo Freitas Tavares – Telefone: (21) 2173-3700 

End.Rua Hélio de Almeida, 75, Cidade Universitária, Ilha do Fundão - RJ 

CEP:21945-906 

Rio de Janeiro –RJ 



17.7        Centro de Pesquisas Leonidas e Maria Deane 

Seinfra 

Representante: Srª. Helena Maria Maues Guedes Coutinho – Telefone (92) 3621-2320 

End. Rua Terezinha, 476, Adrianópolis 

CEP. 69.057-070 

Manaus - AM 

 

 

 

 

 

 

 

Vandermir Alves de Oliveira 

Pregoeiro 

 

 

 

Andréia Maria Costa Santos 

Superintendente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SECRETARIA EXECUTIVA 

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF NO ESTADO DO ACRE 

 

ANEXO II 

 

ATESTADO DE APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA 

 

   Atestamos, para fins de participação no Pregão Eletrônico/SRP nº 

06/2014, cujo objeto é a aquisição de material permanente, especificamente 

mobiliário, visando o atendimento das demandas advindas da Procuradoria da Fazenda 

Nacional no Acre, Ministério Público Federal do Acre, Superintendência de Administração do 

Ministério da Fazenda no Acre bem como futuras aquisições por parte dos órgãos clientes 

desta, que a empresa __________________________________________________________________, CNPJ 

nº __________________________________________________, representada por 

_________________________________________________, apresentou amostra(s) referente ao(s) 

item(ns) ______________________________________, do Termo de Referência, na conformidade do 

item 21 do Edital.  

 

Rio Branco, em XX de XXXXXXXXXXXX de 2014. 

 

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SECRETARIA EXECUTIVA 

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF NO ESTADO DO ACRE 

 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE GARANTIA 

A empresa ________________________, inscrita no CNPJ n° ______________ por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) __________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade n° _____________ e do CPF n° _________________, DECLARA, para fins de 

habilitação no Pregão Eletrônico/SRP n° 06/2014, garantia do mobiliário de 60 (sessenta) 

meses, sem ônus para a Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda 

no Acre, a contar da data da Nota Fiscal, incluindo assistência técnica, manutenção e 

reposição das peças necessárias.  

Cidade - UF,          de                             de 2014.  

 

 

_____________________________________________ 

(assinatura do declarante) 
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ANEXO IV 

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 

 

N.º XX/2014 

 

Aos ______do mês de__________ de ______, na Superintendência de 

Administração do Ministério da Fazenda no Acre, sito a Rua Benjamin Constant,1088, 

Cadeia Velha, CEP: 69.900.064, Rio Branco – Acre, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 

de julho de 2002, publicada no D.O.U de 18 de julho de 2002, e os Decretos nºs 3.555, 

de 08 de agosto de 2000, publicado no D.O.U de 09 de agosto de 2000, 4.342, de 23 

de agosto de 2002, publicado no D.O.U de 26 de agosto de 2002, 3.931, de 19 de 

setembro de 2001, 5.450 de 31 de maio de 2005, e 3.784, de 06 de abril de 2001, 

publicado no D.O.U de 09 de abril de 2001 e, das demais normas legais aplicáveis, em 

face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para 

Registro de Preços nº 06/2014, do Processo nº 1029300739/2014-31 Ata de 

julgamento de Preços, publicada no Diário Oficial da União e homologada pela 

Superintendente de Administração do Ministério da Fazenda no Acre, RESOLVE 

registrar o preço oferecido pela empresa _____________________, CNPJ nº _____________, 

cuja proposta classificada em 1º lugar no certame supra citado.  

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para aquisição de material 

permanente, especificados no item 2 do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 

06/2014, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 

independentemente de transcrição. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS. 

 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as 

demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

 

Item 

do 

TR 

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

 



X 

Especificação Marca Modelo 

 

Unidade Quant. Valor Un. Prazo 

garantia 

ou 

validade 

 

3. DOS ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) 

 

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

 MPF-Procuradoria da República no Acre 

4. VALIDADE DA ATA 

 

4.1       A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de sua 

assinatura, não podendo ser prorrogada. 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO  

 

5.1. 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). 

5.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 

motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a 

redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

5.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado 

será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.3.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços 

aos valores de mercado observará a classificação original. 

5.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

5.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 

antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

5.4.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

5.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 

contratação mais vantajosa. 

5.6. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

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

5.6.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

5.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou 

5.6.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

5.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 

será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 



defesa. 

5.8.   O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 

devidamente comprovados e justificados: 

5.8.1. por razão de interesse público; ou 

5.8.2. a pedido do fornecedor.  

6. CONDIÇÕES GERAIS 

6.1. As condições gerais do fornecimento do produto, tais como os prazos para entrega e 

recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, 

penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência. 

6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de 

Preços, inclusive o acréscimo que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

6.3. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de 

igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

   

Rio Branco, XX de XXXXXXXXXXX de 2014. 

 

 

 

Francisca Oliveira da Silva                                                XXXXXXXXXXXXXX 

       SIAPE nº                                                         EMPRESA XXX LTDA 
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ANEXO V 

 

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

 

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ......../2014, 

QUE FAZEM ENTRE SI O(A) (CONTRATANTE) E A 

EMPRESA 

.............................................................   

 

 

O(A)....................................(órgão ou entidade pública Contratante), com sede no(a) 

....................................................., na cidade de ...................................... /Estado ..., inscrito(a) 

no CNPJ sob o nº ................................, neste ato representado(a) pelo(a) .........................(cargo 

e nome), nomeado(a) pela Portaria nº ......, de ..... de ..................... de 20..., publicada no DOU 

de ..... de ............... de ..........., inscrito(a) no CPF nº ...................., portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ...................................., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) 

.............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na 

..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato 

representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., 

expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no 

Processo nº 10293000739/2014-31. e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de 

Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão 

SRP/SAMF/AC nº 01/2014, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de Materiais Permanentes 

(mobiliários), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital e seus 

anexos, do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram 

este instrumento, independente de transcrição. 

1.2. Discriminação do objeto: 

 

Grupo I, II ou III 



Item 

do 

TR 

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

 

X 

Especificação Marca Modelo 

 

Unidade Quant. Valor Un. Prazo 

garantia 

ou 

validade 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 meses, contados da assinatura 

da ata de registro de preços.  

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

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

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 

seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20.., na 

classificação abaixo: 

Gestão/Unidade:   

Fonte:  

Programa de Trabalho:   

Elemento de Despesa:   

PI: 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

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

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES 

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.  

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

de 1993. 

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

6.3.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de 

preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

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

Referência. 

8. CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO 



8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante 

designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência. 

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo 

de Referência. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

Referência. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 

78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, 

sem prejuízo das sanções aplicáveis. 

11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 

habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições 

do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa 

da Administração à continuidade do contrato. 

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 

conforme o caso: 

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

11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

11.5.3. Indenizações e multas. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES 

12.1. É vedado à CONTRATADA: 

12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 

financeira; 

12.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por 

parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

13. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

A empresa deverá: 

13.1 - Prestar para a SAMF/AC, assistência técnica e manutenções preventiva e corretiva de 

acordo com recomendações do fabricante, a vigorar durante a garantia prevista no item 7 

do termo de referência. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS. 

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de 

licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas 

na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais 

dos contratos. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO 



15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, 

no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 

Contrato será o da Seção Judiciária de .................. - Justiça Federal. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) 

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

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

 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATANTE 

 

 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

 

 

 

 
 


