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IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE RO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º12/2019.

 

O IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE RO, com sede na BR 435 km 63 Zona Rural na
cidade de Colorado do Oeste - Rondônia, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.817.343/0004-40,
neste ato representado pelo Professor MARCOS AURELIO ANEQUINE DE MACEDO, nomeado
pela  Portaria nº 536 de 18/03/2019, publicada em 19/03/2019, inscrito(a) no CPF sob o nº
035.923.108-01, portador da Carteira de Identidade nº 10346506 SSP/SP, considerando o
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE
PREÇOS nº 12/2019, conforme publicação do resultado de julgamento no Diário Oficical da União
do dia 06/12/2019, Edição 236 , Seção 3, Página :  77

 

1. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de
 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS , especificado(s) no(s) item(ns) do  Termo de Referência,
anexo I do edital de Pregão nº 12/2019, 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:

 

Licitante:CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

CNPJ:09.211.711/0001-80

Endereço:Av. Colombo Baiocchi Filho, QD03, LT 01,  Cidade: GOINIRA, GO, CEP
75.370-000

Contato:PAULO SERGIO RESENDE, CPF 001.704.871-05 , RG 4281606,  E-
mail: licita@centralmoveis.ind.br, Telefone:62.3414-2100

Banco: Caixa Economica Federal, Agência:1626 , Conta Corrente: 3301-5

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LOTE 01 - MOBILIÁRIO

ITEMDESCRIÇÃO DO
MOBILIÁRIO UNIDADE marca CODIGO

CATMAT
COLORADO
DO OESTE REITORIA

SÃO
MIGUEL
DO
GUAPORÉ

JARUARAÇUI
MG QUANT.

                
VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

ARMÁRIO SUPER
ALTO COM
PORTAS: Tampo
e Prateleiras:
Confeccionados
em placa de MDP,
é um composto de
partículas de
madeira de média
densidade. As
partículas de
média densidade
são derivadas de
árvores de
eucalipto e pinus
das áreas de
reflorestamento. O
posicionamento
das partículas e
realizado para que
as maiores ficam
dispostas ao
centro e as mais
finas nas
superfícies
externas,
formando assim
três camadas. São
aglutinadas e
compactadas
entre si com resina
sintética por meio
da ação conjunta
de pressão e
calor, a placa
contém 25mm de
espessura.
Revestido nas
duas faces com
filme termo
prensado de
melamínico com
espessura de 0,2
mm, texturizado,
semi fosco e
antirreflexo. As
placas possuem
densidade mínima
de 565 Kgf/m³,
resistência à
tração
perpendicular
kgf/cm² = 3.1,
resistência à
flexão estática
kgf/cm² = 143,
resistência à
tração superficial
Kgf/cm² = 10,2 de
acordo com as
normas NBR
14810-1 –
Terminologia e
NBR 14810-2. O



tampo é revestido
em todo seu
perímetro e nas
prateleiras apenas
na frente com fita
de policloreto de
vinila com 2,5mm
de espessura
mínima, em
conformidade com
a NBR 13966 que
exige que o raio
mínimo da borda
de contato com o
usuário seja de 2,5
mm. O outros lado
das prateleiras
são revestidos
com fita de
policloreto de
vinila com 1mm de
espessura mínima,
os perfis são
colados com
adesivo hotmelt. O
tampo deverá ser
fixada nas laterais
e ao fundo por
meio de buchas
metálicas
rosqueadas no
próprio tampo com
auxilio de pino m6
em aço e
tambores de
zamak. Há dois
tipos de prateleira,
uma fixa através
de pino m6 de aço
e tambor de
zamak encravado
na prateleira. Ao
girar o tambor
será feito o
travamento da
prateleira. E
quatro prateleiras
reguláveis, que
utiliza um suporte
de zamak
cromado para
encaixar em furos
na lateral, esses
furos nas laterais
permite a
regulagem da
altura da
prateleira. Fundo,
Posterior, Laterais
e Portas:
Confeccionados
em placa de MDP,
é um composto de
partículas de
madeira de média
densidade. As
partículas de
média densidade
são derivadas de
árvores de
eucalipto e pinus
das áreas de
reflorestamento. O
posicionamento
das partículas e
realizado para que
as maiores ficam
dispostas ao
centro e as mais
finas nas
superfícies



38

externas,
formando assim
três camadas. São
aglutinadas e
compactadas
entre si com resina
sintética por meio
da ação conjunta
de pressão e
calor, a placa
contém 18mm de
espessura.
Revestido nas
duas faces com
filme termo
prensado de
melamínico com
espessura de 0,2
mm, texturizado,
semi fosco e
antirreflexo. As
placas possuem
densidade mínima
de 575 Kgf/m³,
resistência à
tração
perpendicular
kgf/cm² = 3,6,
resistência à
flexão estática
kgf/cm² = 163,
resistência à
tração superficial
Kgf/cm² = 10,2 de
acordo com as
normas NBR
14810-1 –
Terminologia e
NBR 14810-2.
São revestidos em
todo seu perímetro
com fita de
policloreto de
vinila com 1mm de
espessura mínima,
os perfis são
colados com
adesivo hotmelt.
As laterais são
estruturais no
armário, é fixada
ao fundo, ao
tampo, ao
posterior e a
prateleira fixa.
Utiliza bucha
metálica, pino
metálico e tambor
metálico para
realizar a
montagem. Todas
as peças deveram
ser fixadas por
meio de buchas
metálicas
rosqueadas na
própria madeira
com auxilio de
pino metálico m6 e
tambores em
zamak embutidos
nas peças. No
fundo é fixado
sapatas redondas
de 50mm de
diâmetro e com
regulagem de
altura de até
15mm para
possíveis desnível
no piso, composta

Unidade
USE
MOVEIS ,
MODELO
RAVENA

229699 03 15  04  22 R$1.700,00R$37.400,00



de material
copolímero de alta
resistência a
impactos e
abrasão. É fixada
por parafusos
metálicos
bicromatizados.
As duas portas
são fixadas nas
laterais por meio
de dobradiças
metálicas e
parafusos
metálicos
bicromatizados.
Dobradiças em
zamak, abertura
do eixo de até
270°, com
pequeno
travamento ao final
do curso para que
a porta não se
abra
involuntariamente.
O travamento da
porta é realizado
tanto na parte
superior e inferior
pela fechadura
composta de
peças metálica de
zamak e algumas
buchas em nylon
para resistir o uso.
Os componentes
da fechadura são
os ganchos,
batente regulável,
guias das barras e
barras em
alumínio. A chave
tem capa plástica
dupla face e é do
tipo dobrável. Na
porta esquerda há
duas pequenas
chapas de aço
com 1,2mm de
espessura fixada
com parafusos
bicromatizados,
para realizar o
travamento da
mesma. Cada
porta contém um
puxador metálico
arcado fixado com
parafusos padrão
m4 no posterior de
cada porta.
Dimensões
Estimadas (com
possibilidade de
variação em até
5% para mais ou
menos): Largura:
80cm
Profundidade:
50cm Altura:
210cm

ARMÁRIO MÉDIO
FECHADO COM
PORTAS Tampo e
Prateleiras:
Confeccionados
em placa de MDP,
é um composto de



partículas de
madeira de média
densidade. As
partículas de
média densidade
são derivadas de
árvores de
eucalipto e pinus
das áreas de
reflorestamento. O
posicionamento
das partículas e
realizado para que
as maiores ficam
dispostas ao
centro e as mais
finas nas
superfícies
externas,
formando assim
três camadas. São
aglutinadas e
compactadas
entre si com resina
sintética por meio
da ação conjunta
de pressão e
calor, a placa
contém 25mm de
espessura.
Revestido nas
duas faces com
filme termo
prensado de
melamínico com
espessura de 0,2
mm, texturizado,
semi fosco e
antirreflexo. As
placas possuem
densidade mínima
de 565 Kgf/m³,
resistência à
tração
perpendicular
kgf/cm² = 3.1,
resistência à
flexão estática
kgf/cm² = 143,
resistência à
tração superficial
Kgf/cm² = 10,2 de
acordo com as
normas NBR
14810-1 –
Terminologia e
NBR 14810-2. O
tampo é revestido
em todo seu
perímetro e nas
prateleiras apenas
na frente com fita
de policloreto de
vinila com 2,5mm
de espessura
mínima, em
conformidade com
a NBR 13966 que
exige que o raio
mínimo da borda
de contato com o
usuário seja de 2,5
mm. Os outros
lados das
prateleiras são
revestidos com fita
de policloreto de
vinila com 1mm de
espessura mínima,
os perfis são
colados com
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adesivo hotmelt. O
tampo deverá ser
fixado nas laterais
e ao fundo por
meio de buchas
metálicas
rosqueadas no
próprio tampo com
auxilio de pino m6
em aço e
tambores de
zamak. Duas
prateleiras
reguláveis, que
utiliza um suporte
de zamak
cromado para
encaixar em furos
na lateral, esses
furos nas laterais
permite a
regulagem da
altura da
prateleira. Fundo,
Posterior, Laterais
e Portas:
Confeccionados
em placa de MDP,
é um composto de
partículas de
madeira de média
densidade. As
partículas de
média densidade
são derivadas de
árvores de
eucalipto e pinus
das áreas de
reflorestamento. O
posicionamento
das partículas e
realizado para que
as maiores ficam
dispostas ao
centro e as mais
finas nas
superfícies
externas,
formando assim
três camadas. São
aglutinadas e
compactadas
entre si com resina
sintética por meio
da ação conjunta
de pressão e
calor, a placa
contém 18mm de
espessura.
Revestido nas
duas faces com
filme termo
prensado de
melamínico com
espessura de 0,2
mm, texturizado,
semi fosco e
antirreflexo. As
placas possuem
densidade mínima
de 575 Kgf/m³,
resistência à
tração
perpendicular
kgf/cm² = 3,6,
resistência à
flexão estática
kgf/cm² = 163,
resistência à
tração superficial
Kgf/cm² = 10,2 de

Unidade

USE
MOVEIS,

MODELO
RAVENA

444623 05 05 04   14 900,00 12.600,00



acordo com as
normas NBR
14810-1 –
Terminologia e
NBR 14810-2.
São revestidos em
todo seu perímetro
com fita de
policloreto de
vinila com 1mm de
espessura mínima,
os perfis são
colados com
adesivo hotmelt.
As laterais são
estruturais no
armário, é fixada
ao fundo, ao
tampo, ao
posterior e a
prateleira fixa.
Utiliza bucha
metálica, pino
metálico e tambor
metálico para
realizar a
montagem. Todas
as peças deveram
ser fixadas por
meio de buchas
metálicas
rosqueadas na
própria madeira
com auxilio de
pino metálico m6 e
tambores em
zamak embutidos
nas peças. No
fundo é fixado
sapatas redondas
de 50mm de
diâmetro e com
regulagem de
altura de até
15mm para
possíveis desnível
no piso, composta
de material
copolímero de alta
resistência a
impactos e
abrasão. É fixada
por parafusos
metálicos
bicromatizados.
As duas portas
são fixadas nas
laterais por meio
de dobradiças
metálicas e
parafusos
metálicos
bicromatizados.
Dobradiças em
zamak, abertura
do eixo de até
270°, com
pequeno
travamento ao final
do curso para que
a porta não se
abra
involuntariamente.
O travamento da
porta é realizado
tanto na parte
superior e inferior
pela fechadura
composta de
peças metálica de
zamak e algumas



buchas em nylon
para resistir o uso.
Os componentes
da fechadura são
os ganchos,
batente regulável,
guias das barras e
barras em
alumínio. A chave
tem capa plástica
dupla face e é do
tipo dobrável. Na
porta esquerda há
duas pequenas
chapas de aço
com 1,2mm de
espessura fixada
com parafusos
bicromatizados,
para realizar o
travamento da
mesma. Cada
porta contém um
puxador metálico
arcado fixado com
parafusos padrão
m4 no posterior de
cada
porta.Dimensões
Estimadas (com
possibilidade de
variação em até
5% para mais ou
menos):Largura:
80cm
;Profundidade:
50cm; Altura:
110cm

ARMÁRIO BAIXO
FECHADO COM
PORTAS Tampo e
Prateleiras:
Confeccionados
em placa de MDP,
é um composto de
partículas de
madeira de média
densidade. As
partículas de
média densidade
são derivadas de
árvores de
eucalipto e pinus
das áreas de
reflorestamento. O
posicionamento
das partículas e
realizado para que
as maiores ficam
dispostas ao
centro e as mais
finas nas
superfícies
externas,
formando assim
três camadas. São
aglutinadas e
compactadas
entre si com resina
sintética por meio
da ação conjunta
de pressão e
calor, a placa
contém 25mm de
espessura.
Revestido nas
duas faces com
filme termo
prensado de



melamínico com
espessura de 0,2
mm, texturizado,
semi fosco e
antirreflexo. As
placas possuem
densidade mínima
de 565 Kgf/m³,
resistência à
tração
perpendicular
kgf/cm² = 3.1,
resistência à
flexão estática
kgf/cm² = 143,
resistência à
tração superficial
Kgf/cm² = 10,2 de
acordo com as
normas NBR
14810-1 –
Terminologia e
NBR 14810-2. O
tampo é revestido
em todo seu
perímetro e nas
prateleiras apenas
na frente com fita
de policloreto de
vinila com 2,5mm
de espessura
mínima, em
conformidade com
a NBR 13966 que
exige que o raio
mínimo da borda
de contato com o
usuário seja de 2,5
mm. O outros lado
da prateleira é
revestido com fita
de policloreto de
vinila com 1mm de
espessura mínima,
os perfis são
colados com
adesivo hotmelt. O
tampo deverá ser
fixada nas laterais
e ao fundo por
meio de buchas
metálicas
rosqueadas no
próprio tampo com
auxilio de pino m6
em aço e
tambores de
zamak. Uma
prateleira
regulável, que
utiliza um suporte
de zamak
cromado para
encaixar em furos
na lateral, esses
furos nas laterais
permite a
regulagem da
altura da
prateleira. Fundo,
Posterior, Laterais
e Portas:
Confeccionados
em placa de MDP,
é um composto de
partículas de
madeira de média
densidade. As
partículas de
média densidade
são derivadas de
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árvores de
eucalipto e pinus
das áreas de
reflorestamento. O
posicionamento
das partículas e
realizado para que
as maiores ficam
dispostas ao
centro e as mais
finas nas
superfícies
externas,
formando assim
três camadas. São
aglutinadas e
compactadas
entre si com resina
sintética por meio
da ação conjunta
de pressão e
calor, a placa
contém 18mm de
espessura.
Revestido nas
duas faces com
filme termo
prensado de
melamínico com
espessura de 0,2
mm, texturizado,
semi fosco e
antirreflexo. As
placas possuem
densidade mínima
de 575 Kgf/m³,
resistência à
tração
perpendicular
kgf/cm² = 3,6,
resistência à
flexão estática
kgf/cm² = 163,
resistência à
tração superficial
Kgf/cm² = 10,2 de
acordo com as
normas NBR
14810-1 –
Terminologia e
NBR 14810-2.
São revestidos em
todo seu perímetro
com fita de
policloreto de
vinila com 1mm de
espessura mínima,
os perfis são
colados com
adesivo hotmelt.
As laterais são
estruturais no
armário, é fixada
ao fundo, ao
tampo, e ao
posterior. Utiliza
bucha metálica,
pino metálico e
tambor metálico
para realizar a
montagem. Todas
as peças deveram
ser fixadas por
meio de buchas
metálicas
rosqueadas na
própria madeira
com auxilio de
pino metálico m6 e
tambores em
zamak embutidos

Unidade

USE
MOVEIS,

MODELO
RAVENA

395448 05 10    15 645,00 9.675,00



nas peças. No
fundo é fixado
sapatas redondas
de 50mm de
diâmetro e com
regulagem de
altura de até
15mm para
possíveis desnível
no piso, composta
de material
copolímero de alta
resistência a
impactos e
abrasão. É fixada
por parafusos
metálicos
bicromatizados.
As duas portas é
fixada nas laterais
por meio de
dobradiças
metálicas e
parafusos
metálicos
bicromatizados.
Dobradiças em
zamak, abertura
do eixo de até
270°, com
pequeno
travamento ao final
do curso para que
a porta não se
abra
involuntariamente.
O travamento da
porta é realizado
tanto na parte
superior e inferior
pela fechadura
composta de
peças metálica de
zamak e algumas
buchas em nylon
para resistir o uso.
Os componentes
da fechadura são
os ganchos,
batente regulável,
guias das barras e
barras em
alumínio. A chave
tem capa plástica
dupla face e é do
tipo dobrável. Na
porta esquerda há
uma pequena
chapa de aço com
1,2mm de
espessura fixada
com parafusos
bicromatizados,
para realizar o
travamento da
mesma. Cada
porta contém um
puxador metálico
arcado fixado com
parafusos padrão
m4 no posterior de
cada porta.
Dimensões
Estimadas (com
possibilidade de
variação em até
5% para mais ou
menos): Largura:
80cm;
Profundidade:
50cm ;Altura:



75cm

ARMÁRIO BAIXO
COM 04 PORTAS
- tampo e
Prateleiras:
Confeccionados
em placa de MDP,
é um composto de
partículas de
madeira de média
densidade. As
partículas de
média densidade
são derivadas de
árvores de
eucalipto e pinus
das áreas de
reflorestamento. O
posicionamento
das partículas e
realizado para que
as maiores ficam
dispostas ao
centro e as mais
finas nas
superfícies
externas,
formando assim
três camadas. São
aglutinadas e
compactadas
entre si com resina
sintética por meio
da ação conjunta
de pressão e
calor, a placa
contém 25mm de
espessura.
Revestido nas
duas faces com
filme termo
prensado de
melamínico com
espessura de 0,2
mm, texturizado,
semi fosco e
antirreflexo. As
placas possuem
densidade mínima
de 565 Kgf/m³,
resistência à
tração
perpendicular
kgf/cm² = 3.1,
resistência à
flexão estática
kgf/cm² = 143,
resistência à
tração superficial
Kgf/cm² = 10,2 de
acordo com as
normas NBR
14810-1 –
Terminologia e
NBR 14810-2. O
tampo é revestido
em todo seu
perímetro e nas
prateleiras apenas
na frente com fita
de policloreto de
vinila com 2,5mm
de espessura
mínima, em
conformidade com
a NBR 13966 que
exige que o raio
mínimo da borda
de contato com o
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usuário seja de 2,5
mm. O outros lado
da prateleira é
revestido com fita
de policloreto de
vinila com 1mm de
espessura mínima,
os perfis são
colados com
adesivo hotmelt. O
tampo deverá ser
fixada nas laterais
e ao fundo por
meio de buchas
metálicas
rosqueadas no
próprio tampo com
auxilio de pino m6
em aço e
tambores de
zamak. Duas
prateleiras
reguláveis, que
utiliza suporte de
zamak cromado
para encaixar em
furos na lateral,
esses furos nas
laterais permite a
regulagem da
altura da
prateleira. Fundo,
Posterior, Laterais
e Portas:
Confeccionados
em placa de MDP,
é um composto de
partículas de
madeira de média
densidade. As
partículas de
média densidade
são derivadas de
árvores de
eucalipto e pinus
das áreas de
reflorestamento. O
posicionamento
das partículas e
realizado para que
as maiores ficam
dispostas ao
centro e as mais
finas nas
superfícies
externas,
formando assim
três camadas. São
aglutinadas e
compactadas
entre si com resina
sintética por meio
da ação conjunta
de pressão e
calor, a placa
contém 18mm de
espessura.
Revestido nas
duas faces com
filme termo
prensado de
melamínico com
espessura de 0,2
mm, texturizado,
semi fosco e
antirreflexo. As
placas possuem
densidade mínima
de 575 Kgf/m³,
resistência à
tração

Unidade

USE
MOVEIS,

MODELO
RAVENA

388121 05 04    9 1.500,00 13.500,00



perpendicular
kgf/cm² = 3,6,
resistência à
flexão estática
kgf/cm² = 163,
resistência à
tração superficial
Kgf/cm² = 10,2 de
acordo com as
normas NBR
14810-1 –
Terminologia e
NBR 14810-2.
São revestidos em
todo seu perímetro
com fita de
policloreto de
vinila com 1mm de
espessura mínima,
os perfis são
colados com
adesivo hotmelt.
As laterais são
estruturais no
armário, é fixada
ao fundo, ao
tampo, e ao
posterior. Utiliza
bucha metálica,
pino metálico e
tambor metálico
para realizar a
montagem. Todas
as peças deveram
ser fixadas por
meio de buchas
metálicas
rosqueadas na
própria madeira
com auxilio de
pino metálico m6 e
tambores em
zamak embutidos
nas peças. No
fundo é fixado
sapatas redondas
de 50mm de
diâmetro e com
regulagem de
altura de até
15mm para
possíveis desnível
no piso, composta
de material
copolímero de alta
resistência a
impactos e
abrasão. É fixada
por parafusos
metálicos
bicromatizados.
As quatro portas é
fixada nas laterais
por meio de
dobradiças
metálicas e
parafusos
metálicos
bicromatizados.
Dobradiças em
zamak, abertura
do eixo de até
110º, com
pequeno
travamento ao final
do curso para que
a porta não se
abra
involuntariamente.
O travamento da
porta é realizado



tanto na parte
superior e inferior
pela fechadura
composta de
peças metálica de
zamak e algumas
buchas em nylon
para resistir o uso.
Os componentes
da fechadura são
os ganchos,
batente regulável,
guias das barras e
barras em
alumínio. A chave
tem capa plástica
dupla face e é do
tipo dobrável. Na
porta esquerda há
uma pequena
chapa de aço com
1,2mm de
espessura fixada
com parafusos
bicromatizados,
para realizar o
travamento da
mesma. Cada
porta contém um
puxador metálico
arcado fixado com
parafusos padrão
m4 no posterior de
cada porta.
Dimensões
Estimadas (com
possibilidade de
variação em até
5% para mais ou
menos): Largura:
160cm;
Profundidade:
50cm ; Altura:
75cm

ESCANINHO
ALTO FECHADO
COM 08 PORTAS
- Tampo:
Confeccionado em
placa de MDP, é
um composto de
partículas de
madeira de média
densidade. As
partículas de
média densidade
são derivadas de
árvores de
eucalipto e pinus
das áreas de
reflorestamento. O
posicionamento
das partículas e
realizado para que
as maiores ficam
dispostas ao
centro e as mais
finas nas
superfícies
externas,
formando assim
três camadas. São
aglutinadas e
compactadas
entre si com resina
sintética por meio
da ação conjunta
de pressão e
calor, a placa



contém 25mm de
espessura.
Revestido nas
duas faces com
filme termo
prensado de
melamínico com
espessura de 0,2
mm, texturizado,
semi fosco e
antirreflexo. As
placas possuem
densidade mínima
de 565 Kgf/m³,
resistência à
tração
perpendicular
kgf/cm² = 3.1,
resistência à
flexão estática
kgf/cm² = 143,
resistência à
tração superficial
Kgf/cm² = 10,2 de
acordo com as
normas NBR
14810-1 –
Terminologia e
NBR 14810-2. O
tampo é revestido
em todo seu
perímetro com fita
de policloreto de
vinila com 2,5mm
de espessura
mínima, em
conformidade com
a NBR 13966 que
exige que o raio
mínimo da borda
de contato com o
usuário seja de 2,5
mm, os perfis são
colados com
adesivo hotmelt. O
tampo deverá ser
fixado nas laterais,
ao divisor vertical
e ao fundo por
meio de buchas
metálicas
rosqueadas no
próprio tampo com
auxilio de pino m6
em aço e
tambores de
zamak.  Fundo,
Posterior,
Laterais, 08
Portas e
Divisores:
Confeccionados
em placa de MDP,
é um composto de
partículas de
madeira de média
densidade. As
partículas de
média densidade
são derivadas de
árvores de
eucalipto e pinus
das áreas de
reflorestamento. O
posicionamento
das partículas e
realizado para que
as maiores ficam
dispostas ao
centro e as mais
finas nas
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superfícies
externas,
formando assim
três camadas. São
aglutinadas e
compactadas
entre si com resina
sintética por meio
da ação conjunta
de pressão e
calor, a placa
contém 18mm de
espessura.
Revestido nas
duas faces com
filme termo
prensado de
melamínico com
espessura de 0,2
mm, texturizado,
semi fosco e
antirreflexo. As
placas possuem
densidade mínima
de 575 Kgf/m³,
resistência à
tração
perpendicular
kgf/cm² = 3,6,
resistência à
flexão estática
kgf/cm² = 163,
resistência à
tração superficial
Kgf/cm² = 10,2 de
acordo com as
normas NBR
14810-1 –
Terminologia e
NBR 14810-2.
São revestidos em
todo seu perímetro
com fita de
policloreto de
vinila com 1mm de
espessura mínima,
os perfis são
colados com
adesivo hotmelt.
As laterais são
estruturais no
armário, é fixada
ao fundo, ao
tampo, ao
posterior e aos
divisores
horizontais. Há
dois tipos de
divisores, verticais
e horizontais, são
posicionados para
fazer as divisões
independentes
para cada porta.
Utiliza bucha
metálica, pino
metálico e tambor
metálico para
realizar a
montagem. Todas
as peças deveram
ser fixadas por
meio de buchas
metálicas
rosqueadas na
própria madeira
com auxilio de
pino metálico m6 e
tambores em
zamak embutidos
nas peças. No

Unidade

USE
MOVEIS,

MODELO
RAVENA

330206 10   2  12 1353,00 16.236,00



fundo é fixado
sapatas redondas
de 50mm de
diâmetro e com
regulagem de
altura de até
15mm para
possíveis desnível
no piso, composta
de material
copolímero de alta
resistência a
impactos e
abrasão. É fixada
por parafusos
metálicos
bicromatizados.
Com 08 portas
que são fixadas
nas laterais por
meio de
dobradiças
metálicas e
parafusos
metálicos
bicromatizados.
Dobradiças
metálicas com
abertura do eixo
de até 110°, com
pequeno
travamento ao final
do curso para que
a porta não se
abra
involuntariamente.
Cada porta tem
seu travamento
independente que
é realizado pela
fechadura
composta de
peças metálica. A
chave tem capa
plástica dupla face
e é do tipo
dobrável. Cada
porta contém um
puxador metálico
arcado fixado com
parafusos padrão
m4 no posterior de
cada porta.
Dimensões
Estimadas (com
possibilidade de
variação em até
5% para mais ou
menos): Largura:
80cm;
Profundidade:
50cm ; Altura:
210cm

GAVETEIRO
MODULAR 04
GAVETAS -
Tampo:
Confeccionados
em placa de MDP,
é um composto de
partículas de
madeira de média
densidade. As
partículas de
média densidade
são derivadas de
árvores de
eucalipto e pinus
das áreas de



reflorestamento. O
posicionamento
das partículas e
realizado para que
as maiores ficam
dispostas ao
centro e as mais
finas nas
superfícies
externas,
formando assim
três camadas. São
aglutinadas e
compactadas
entre si com resina
sintética por meio
da ação conjunta
de pressão e
calor, a placa
contém 25mm de
espessura.
Revestido nas
duas faces com
filme termo
prensado de
melamínico com
espessura de 0,2
mm, texturizado,
semi fosco e
antirreflexo. As
placas possuem
densidade mínima
de 565 Kgf/m³,
resistência à
tração
perpendicular
kgf/cm² = 3.1,
resistência à
flexão estática
kgf/cm² = 143,
resistência à
tração superficial
Kgf/cm² = 10,2 de
acordo com as
normas NBR
14810-1 –
Terminologia e
NBR 14810-2. O
tampo é revestido
em todo seu
perímetro com fita
de policloreto de
vinila com 2,5mm
de espessura
mínima, em
conformidade com
a NBR 13966 que
exige que o raio
mínimo da borda
de contato com o
usuário seja de 2,5
mm, os perfis são
colados com
adesivo hotmelt. O
tampo deverá ser
fixado nas laterais
e ao fundo por
meio de buchas
metálicas
rosqueadas no
próprio tampo com
auxilio de pino m6
em aço e
tambores de
zamak. Fundo,
Posterior, Laterais
e 04 Frentes:
Confeccionados
em placa de MDP,
é um composto de
partículas de
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madeira de média
densidade. As
partículas de
média densidade
são derivadas de
árvores de
eucalipto e pinus
das áreas de
reflorestamento. O
posicionamento
das partículas e
realizado para que
as maiores ficam
dispostas ao
centro e as mais
finas nas
superfícies
externas,
formando assim
três camadas. São
aglutinadas e
compactadas
entre si com resina
sintética por meio
da ação conjunta
de pressão e
calor, a placa
contém 18mm de
espessura.
Revestido nas
duas faces com
filme termo
prensado de
melamínico com
espessura de 0,2
mm, texturizado,
semi fosco e
antirreflexo. As
placas possuem
densidade mínima
de 575 Kgf/m³,
resistência à
tração
perpendicular
kgf/cm² = 3,6,
resistência à
flexão estática
kgf/cm² = 163,
resistência à
tração superficial
Kgf/cm² = 10,2 de
acordo com as
normas NBR
14810-1 –
Terminologia e
NBR 14810-2.
São revestidos em
todo seu perímetro
com fita de
policloreto de
vinila com 1mm de
espessura mínima,
os perfis são
colados com
adesivo hotmelt.
As laterais são
estruturais no
gaveteiro, é fixada
ao fundo, ao
tampo e ao
posterior. Utiliza
bucha metálica,
pino metálico e
tambor metálico
para realizar a
montagem. Todas
as peças deveram
ser fixadas por
meio de buchas
metálicas
rosqueadas na

Unidade  254944 50 15    65 600,00 39.000,00



própria madeira
com auxilio de
pino metálico m6 e
tambores em
zamak embutidos
nas peças. No
fundo é fixado
sapatas redondas
de 50mm de
diâmetro e com
regulagem de
altura de até
15mm para
possíveis desnível
no piso, composta
de material
copolímero de alta
resistência a
impactos e
abrasão. As
frentes são fixadas
nas gavetas em
aço por parafusos
metálicos, na
frente superior há
uma tranca que ao
girar realiza o
travamento das
demais gavetas
com um sistema
interno com barra
de alumínio e
pinos metálicos.
Tranca metálica
com borda e pino,
é fixada com
parafuso metálico
bicromatizado. A
chave tem capa
plástica dupla face
e é do tipo
dobrável. Cada
frente contém um
puxador metálico
arcado fixado com
parafusos padrão
m4 no posterior de
cada gaveta e
frente. 04 Gavetas:
Todas as peças
metálicas deverão
receber tratamento
anticorrosivo e
acabamento em
pintura epóxi
padrão (WEG) ou
similar. Realizado
pré-tratamento que
compreende:
desengraxe
alcalino, enxague
com água
deionizada,
repetição do
enxague com água
deionizada com o
objetivo de
eliminar
completamente os
resíduos
“desengraxantes”
das peças
tratadas, em
seguida recebem
uma fina camada
de óxido de
zircônio pelo
tratamento
“nanocerâmico”
com o objetivo de
elevar à aderência



da tinta aplicada e
maior resistência
à oxidação. Para
finalizar o pré-
tratamento é
realizado enxague
utilizando água
deionizada com o
objetivo de
eliminar o ácido
“fluorzircônico” das
peças tratadas no
estágio anterior.
Após o pré-
tratamento as
peças passam por
forno de secagem,
a aplicação da
tinta é realizada
pelo processo de
deposição
eletrostático com
polimerização em
estufa e por fim
elevados a uma
temperatura de até
200° C a fim de
obter a finalização
do processo de
pintura. Gavetas
em aço carbono,
com chapas de
0,6m e 0,75mm. O
corpo das gavetas
é dobrado para
formar uma caixa,
com dobras na
lateral para
reforço. Tampas
na frente e atrás
do corpo da
gaveta para
fechamento da
caixa. Corrediças
composta por
quatro
componentes em
aço com
deslizamento em
rodas de nylon
com abertura
parcial. São
fixadas duas na
lateral do armário
com parafusos
metálicos
bicromatizados e
duas nas gavetas
são soldadas
antes da pintura.
Dimensões
Estimadas (com
possibilidade de
variação em até
5% para mais ou
menos):Largura:
41cm;
Profundidade:
60cm; Altura:
75cm

MESA
RETANGULAR
100CM:
Estruturas: Todas
as peças
metálicas deverão
receber tratamento
anticorrosivo e
acabamento em



pintura epóxi
padrão (WEG) ou
similar. Realizado
pré-tratamento que
compreende:
desengraxe
alcalino, enxague
com água
deionizada,
repetição do
enxague com água
deionizada com o
objetivo de
eliminar
completamente os
resíduos
“desengraxantes”
das peças
tratadas, em
seguida recebem
uma fina camada
de óxido de
zircônio pelo
tratamento
“nanocerâmico”
com o objetivo de
elevar à aderência
da tinta aplicada e
maior resistência
à oxidação. Para
finalizar o pré-
tratamento é
realizado enxague
utilizando água
deionizada com o
objetivo de
eliminar o ácido
“fluorzircônico” das
peças tratadas no
estágio anterior.
Após o pré-
tratamento as
peças passam por
forno de secagem,
a aplicação da
tinta é realizada
pelo processo de
deposição
eletrostático com
polimerização em
estufa e por fim
elevados a uma
temperatura de até
200° C a fim de
obter a finalização
do processo de
pintura. Composta
por duas
estruturas
confeccionadas
em aço carbono,
sendo duas para
sustentação lateral
e uma para
sustentação
central. Todas
recebem sapatas
com regulagem de
até 15mm para
correção de
possíveis
desníveis do piso,
composta de
material
copolímero de alta
resistência a
impactos e
abrasão.
Estruturas laterais
possuem tampas
amovíveis para



acabamento
interno e externo.
Além da função
estética, as
tampas escondem
a passagem de
fiação e são
confeccionadas
em aço carbono
com espessura de
0,75mm. Travessa
superior em tubo
de aço 40x20mm
com parede de
1,2mm e utiliza
uma ponteira
plástica de
acabamento.
Travessa inferior
prensada em
chapa de aço de
2mm de
espessura, com
extremidades
arredondadas e
consequentemente
não há
necessidade de
utilizar ponteiras
plásticas na
travessa inferior.
Ligando essas
duas travessas,
duas colunas de
aço de 1,2mm
dobrada com
formato
pentagonal e com
reforços internos
de aço de 1,2mm.
Calha em aço de
0,90mm de
espessura com
função estrutural e
para passagem de
cabos sob o
tampo são fixadas
nas estruturas
através de
parafusos m6.
Possui suportes
independentes em
chapa de aço de
1,20mm, contendo
encaixes para
tomada elétrica e
RJ. Para fixar à
sapata à estrutura
deverá ser
utilizado rebite de
aço
bicromatizado.
Rebites m6 em
aço bicromatizado
nas colunas para
fixação dos pinos
e parafusos m6.
Tampo:
Confeccionado em
placa de MDP, é
um composto de
partículas de
madeira de média
densidade. As
partículas de
média densidade
são derivadas de
árvores de
eucalipto e pinus
das áreas de
reflorestamento. O
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posicionamento
das partículas e
realizado para que
as maiores ficam
dispostas ao
centro e as mais
finas nas
superfícies
externas,
formando assim
três camadas. São
aglutinadas e
compactadas
entre si com resina
sintética por meio
da ação conjunta
de pressão e
calor, a placa
contém 25mm de
espessura.
Revestido nas
duas faces com
filme termo
prensado de
melamínico com
espessura de 0,2
mm, texturizado,
semifosco e
antirreflexo. As
placas possuem
densidade mínima
de 565 Kgf/m³,
resistência à
tração
perpendicular
kgf/cm² = 3.1,
resistência à
flexão estática
kgf/cm² = 143,
resistência à
tração superficial
Kgf/cm² = 10,2 de
acordo com as
normas NBR
14810-1 –
Terminologia e
NBR 14810-2. O
tampo é revestido
em todo seu
perímetro com fita
de policloreto de
vinila com 2,5mm
de espessura
mínima, em
conformidade com
a NBR 13966 que
exige que o raio
mínimo da borda
de contato com o
usuário seja de 2,5
mm, colada ao
tampo com
adesivo hotmelt. O
acesso do
cabeamento ao
tampo é feito por
meio de passa
cabo redondo em
PVC rígido, com
diâmetro interno
de no mínimo 60
mm, com tampa
amovível e
abertura para
passagem de
cabos. Deverá ser
fixada a estrutura
por meio de
buchas e parafuso
m6
confeccionados

Unidade
USE
MOVEIS
MODELO
RAVENA

238061 05     5 519,00 2.595,00



em aço
bicromatizado,
buchas
rosqueadas na
face inferior do
tampo. Painel:
Confeccionado em
placa de MDP, é
um composto de
partículas de
madeira de média
densidade. As
partículas de
média densidade
são derivadas de
árvores de
eucalipto e pinus
das áreas de
reflorestamento. O
posicionamento
das partículas e
realizado para que
as maiores ficam
dispostas ao
centro e as mais
finas nas
superfícies
externas,
formando assim
três camadas. São
aglutinadas e
compactadas
entre si com resina
sintética por meio
da ação conjunta
de pressão e
calor, a placa
contém 18mm de
espessura.
Revestido nas
duas faces com
filme termo
prensado de
melamínico com
espessura de 0,2
mm, texturizado,
semi fosco e
antirreflexo. As
placas possuem
densidade mínima
de 575 Kgf/m³,
resistência à
tração
perpendicular
kgf/cm² = 3,6,
resistência à
flexão estática
kgf/cm² = 163,
resistência à
tração superficial
Kgf/cm² = 10,2 de
acordo com as
normas NBR
14810-1 –
Terminologia e
NBR 14810-2. O
painel tem função
estrutural e é
revestido em todo
seu perímetro com
fita de policloreto
de vinila com 1mm
de espessura
mínima, colada ao
painel com
adesivo hotmelt.
Deverá ser fixada
por meio de pinos
de aço m6
rosqueados à
estrutura com



auxilio de
tambores de
zamak que ao
girar realiza o
travamento do
painel. Dimensões
Estimadas (com
possibilidade de
variação em até
5% para mais ou
menos): Largura:
100cm;
Profundidade:
60cm; Altura:
75cm

MESA
RETANGULAR
120CM -
Estruturas: Todas
as peças
metálicas deverão
receber tratamento
anticorrosivo e
acabamento em
pintura epóxi
padrão (WEG) ou
similar. Realizado
pré-tratamento que
compreende:
desengraxe
alcalino, enxague
com água
deionizada,
repetição do
enxague com água
deionizada com o
objetivo de
eliminar
completamente os
resíduos
“desengraxantes”
das peças
tratadas, em
seguida recebem
uma fina camada
de óxido de
zircônio pelo
tratamento
“nanocerâmico”
com o objetivo de
elevar à aderência
da tinta aplicada e
maior resistência
à oxidação. Para
finalizar o pré-
tratamento é
realizado enxague
utilizando água
deionizada com o
objetivo de
eliminar o ácido
“fluorzircônico” das
peças tratadas no
estágio anterior.
Após o pré-
tratamento as
peças passam por
forno de secagem,
a aplicação da
tinta é realizada
pelo processo de
deposição
eletrostático com
polimerização em
estufa e por fim
elevados a uma
temperatura de até
200° C a fim de
obter a finalização



do processo de
pintura. Composta
por duas
estruturas
confeccionadas
em aço carbono,
sendo duas para
sustentação lateral
e uma para
sustentação
central. Todas
recebem sapatas
com regulagem de
até 15mm para
correção de
possíveis
desníveis do piso,
composta de
material
copolímero de alta
resistência a
impactos e
abrasão.
Estruturas laterais
possuem tampas
amovíveis para
acabamento
interno e externo.
Além da função
estética, as
tampas escondem
a passagem de
fiação e são
confeccionadas
em aço carbono
com espessura de
0,75mm. Travessa
superior em tubo
de aço 40x20mm
com parede de
1,2mm e utiliza
uma ponteira
plástica de
acabamento.
Travessa inferior
prensada em
chapa de aço de
2mm de
espessura, com
extremidades
arredondadas e
consequentemente
não há
necessidade de
utilizar ponteiras
plásticas na
travessa inferior.
Ligando essas
duas travessas,
duas colunas de
aço de 1,2mm
dobrada com
formato
pentagonal e com
reforços internos
de aço de 1,2mm.
Calha em aço de
0,90mm de
espessura com
função estrutural e
para passagem de
cabos sob o
tampo são fixadas
nas estruturas
através de
parafusos m6.
Possui suportes
independentes em
chapa de aço de
1,20mm, contendo
encaixes para
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tomada elétrica e
RJ. Para fixar à
sapata à estrutura
deverá ser
utilizado rebite de
aço
bicromatizado.
Rebites m6 em
aço bicromatizado
nas colunas para
fixação dos pinos
e parafusos m6.
Tampo:
Confeccionado em
placa de MDP, é
um composto de
partículas de
madeira de média
densidade. As
partículas de
média densidade
são derivadas de
árvores de
eucalipto e pinus
das áreas de
reflorestamento. O
posicionamento
das partículas e
realizado para que
as maiores ficam
dispostas ao
centro e as mais
finas nas
superfícies
externas,
formando assim
três camadas. São
aglutinadas e
compactadas
entre si com resina
sintética por meio
da ação conjunta
de pressão e
calor, a placa
contém 25mm de
espessura.
Revestido nas
duas faces com
filme termo
prensado de
melamínico com
espessura de 0,2
mm, texturizado,
semifosco e
antirreflexo. As
placas possuem
densidade mínima
de 565 Kgf/m³,
resistência à
tração
perpendicular
kgf/cm² = 3.1,
resistência à
flexão estática
kgf/cm² = 143,
resistência à
tração superficial
Kgf/cm² = 10,2 de
acordo com as
normas NBR
14810-1 –
Terminologia e
NBR 14810-2. O
tampo é revestido
em todo seu
perímetro com fita
de policloreto de
vinila com 2,5mm
de espessura
mínima, em
conformidade com

Unidade

MARCA
ESSE
MOVEIS
MODELO
RAVENA

262907 05 05  04  14 560,00 7.840,00



a NBR 13966 que
exige que o raio
mínimo da borda
de contato com o
usuário seja de 2,5
mm, colada ao
tampo com
adesivo hotmelt. O
acesso do
cabeamento ao
tampo é feito por
meio de passa
cabo redondo em
PVC rígido, com
diâmetro interno
de no mínimo 60
mm, com tampa
amovível e
abertura para
passagem de
cabos. Deverá ser
fixada a estrutura
por meio de
buchas e parafuso
m6
confeccionados
em aço
bicromatizado,
buchas
rosqueadas na
face inferior do
tampo. Painel:
Confeccionado em
placa de MDP, é
um composto de
partículas de
madeira de média
densidade. As
partículas de
média densidade
são derivadas de
árvores de
eucalipto e pinus
das áreas de
reflorestamento. O
posicionamento
das partículas e
realizado para que
as maiores ficam
dispostas ao
centro e as mais
finas nas
superfícies
externas,
formando assim
três camadas. São
aglutinadas e
compactadas
entre si com resina
sintética por meio
da ação conjunta
de pressão e
calor, a placa
contém 18mm de
espessura.
Revestido nas
duas faces com
filme termo
prensado de
melamínico com
espessura de 0,2
mm, texturizado,
semi fosco e
antirreflexo. As
placas possuem
densidade mínima
de 575 Kgf/m³,
resistência à
tração
perpendicular
kgf/cm² = 3,6,



resistência à
flexão estática
kgf/cm² = 163,
resistência à
tração superficial
Kgf/cm² = 10,2 de
acordo com as
normas NBR
14810-1 –
Terminologia e
NBR 14810-2. O
painel tem função
estrutural e é
revestido em todo
seu perímetro com
fita de policloreto
de vinila com 1mm
de espessura
mínima, colada ao
painel com
adesivo hotmelt.
Deverá ser fixada
por meio de pinos
de aço m6
rosqueados à
estrutura com
auxilio de
tambores de
zamak que ao
girar realiza o
travamento do
painel. Dimensões
Estimadas (com
possibilidade de
variação em até
5% para mais ou
menos): Largura:
120cm;
Profundidade:
60cm; Altura:
75cm.

MESA
RETANGULAR
DE 140CM -
Estruturas: Todas
as peças
metálicas deverão
receber tratamento
anticorrosivo e
acabamento em
pintura epóxi
padrão (WEG) ou
similar. Realizado
pré-tratamento que
compreende:
desengraxe
alcalino, enxague
com água
deionizada,
repetição do
enxague com água
deionizada com o
objetivo de
eliminar
completamente os
resíduos
“desengraxantes”
das peças
tratadas, em
seguida recebem
uma fina camada
de óxido de
zircônio pelo
tratamento
“nanocerâmico”
com o objetivo de
elevar à aderência
da tinta aplicada e
maior resistência



à oxidação. Para
finalizar o pré-
tratamento é
realizado enxague
utilizando água
deionizada com o
objetivo de
eliminar o ácido
“fluorzircônico” das
peças tratadas no
estágio anterior.
Após o pré-
tratamento as
peças passam por
forno de secagem,
a aplicação da
tinta é realizada
pelo processo de
deposição
eletrostático com
polimerização em
estufa e por fim
elevados a uma
temperatura de até
200° C a fim de
obter a finalização
do processo de
pintura. Composta
por duas
estruturas
confeccionadas
em aço carbono,
sendo duas para
sustentação lateral
e uma para
sustentação
central. Todas
recebem sapatas
com regulagem de
até 15mm para
correção de
possíveis
desníveis do piso,
composta de
material
copolímero de alta
resistência a
impactos e
abrasão.
Estruturas laterais
possuem tampas
amovíveis para
acabamento
interno e externo.
Além da função
estética, as
tampas escondem
a passagem de
fiação e são
confeccionadas
em aço carbono
com espessura de
0,75mm. Travessa
superior em tubo
de aço 40x20mm
com parede de
1,2mm e utiliza
uma ponteira
plástica de
acabamento.
Travessa inferior
prensada em
chapa de aço de
2mm de
espessura, com
extremidades
arredondadas e
consequentemente
não há
necessidade de
utilizar ponteiras
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plásticas na
travessa inferior.
Ligando essas
duas travessas,
duas colunas de
aço de 1,2mm
dobrada com
formato
pentagonal e com
reforços internos
de aço de 1,2mm.
Calha em aço de
0,90mm de
espessura com
função estrutural e
para passagem de
cabos sob o
tampo são fixadas
nas estruturas
através de
parafusos m6.
Possui suportes
independentes em
chapa de aço de
1,20mm, contendo
encaixes para
tomada elétrica e
RJ. Para fixar à
sapata à estrutura
deverá ser
utilizado rebite de
aço
bicromatizado.
Rebites m6 em
aço bicromatizado
nas colunas para
fixação dos pinos
e parafusos m6.
Tampo:
Confeccionado em
placa de MDP, é
um composto de
partículas de
madeira de média
densidade. As
partículas de
média densidade
são derivadas de
árvores de
eucalipto e pinus
das áreas de
reflorestamento. O
posicionamento
das partículas e
realizado para que
as maiores ficam
dispostas ao
centro e as mais
finas nas
superfícies
externas,
formando assim
três camadas. São
aglutinadas e
compactadas
entre si com resina
sintética por meio
da ação conjunta
de pressão e
calor, a placa
contém 25mm de
espessura.
Revestido nas
duas faces com
filme termo
prensado de
melamínico com
espessura de 0,2
mm, texturizado,
semifosco e
antirreflexo. As

Unidade

MARCA
USE
MOVEIS
MODELO
RAVENA

445806 15   04  19 600,00 11.400,00



placas possuem
densidade mínima
de 565 Kgf/m³,
resistência à
tração
perpendicular
kgf/cm² = 3.1,
resistência à
flexão estática
kgf/cm² = 143,
resistência à
tração superficial
Kgf/cm² = 10,2 de
acordo com as
normas NBR
14810-1 –
Terminologia e
NBR 14810-2. O
tampo é revestido
em todo seu
perímetro com fita
de policloreto de
vinila com 2,5mm
de espessura
mínima, em
conformidade com
a NBR 13966 que
exige que o raio
mínimo da borda
de contato com o
usuário seja de 2,5
mm, colada ao
tampo com
adesivo hotmelt. O
acesso do
cabeamento ao
tampo é feito por
meio de passa
cabo redondo em
PVC rígido, com
diâmetro interno
de no mínimo 60
mm, com tampa
amovível e
abertura para
passagem de
cabos. Deverá ser
fixada a estrutura
por meio de
buchas e parafuso
m6
confeccionados
em aço
bicromatizado,
buchas
rosqueadas na
face inferior do
tampo. Painel:
Confeccionado em
placa de MDP, é
um composto de
partículas de
madeira de média
densidade. As
partículas de
média densidade
são derivadas de
árvores de
eucalipto e pinus
das áreas de
reflorestamento. O
posicionamento
das partículas e
realizado para que
as maiores ficam
dispostas ao
centro e as mais
finas nas
superfícies
externas,
formando assim



três camadas. São
aglutinadas e
compactadas
entre si com resina
sintética por meio
da ação conjunta
de pressão e
calor, a placa
contém 18mm de
espessura.
Revestido nas
duas faces com
filme termo
prensado de
melamínico com
espessura de 0,2
mm, texturizado,
semi fosco e
antirreflexo. As
placas possuem
densidade mínima
de 575 Kgf/m³,
resistência à
tração
perpendicular
kgf/cm² = 3,6,
resistência à
flexão estática
kgf/cm² = 163,
resistência à
tração superficial
Kgf/cm² = 10,2 de
acordo com as
normas NBR
14810-1 –
Terminologia e
NBR 14810-2. O
painel tem função
estrutural e é
revestido em todo
seu perímetro com
fita de policloreto
de vinila com 1mm
de espessura
mínima, colada ao
painel com
adesivo hotmelt.
Deverá ser fixada
por meio de pinos
de aço m6
rosqueados à
estrutura com
auxilio de
tambores de
zamak que ao
girar realiza o
travamento do
painel. Dimensões
Estimadas (com
possibilidade de
variação em até
5% para mais ou
menos): Largura:
140cm;
Profundidade:
60cm; Altura:
75cm

MESA CURVA
EM “L” – 140cm:
Estruturas: Todas
as peças
metálicas deverão
receber tratamento
anticorrosivo e
acabamento em
pintura epóxi
padrão (WEG) ou
similar. Realizado
pré-tratamento que



compreende:
desengraxe
alcalino, enxague
com água
deionizada,
repetição do
enxague com água
deionizada com o
objetivo de
eliminar
completamente os
resíduos
“desengraxantes”
das peças
tratadas, em
seguida recebem
uma fina camada
de óxido de
zircônio pelo
tratamento
“nanocerâmico”
com o objetivo de
elevar à aderência
da tinta aplicada e
maior resistência
à oxidação. Para
finalizar o pré-
tratamento é
realizado enxague
utilizando água
deionizada com o
objetivo de
eliminar o ácido
“fluorzircônico” das
peças tratadas no
estágio anterior.
Após o pré-
tratamento as
peças passam por
forno de secagem,
a aplicação da
tinta é realizada
pelo processo de
deposição
eletrostático com
polimerização em
estufa e por fim
elevados a uma
temperatura de até
200° C a fim de
obter a finalização
do processo de
pintura. Composta
por três estruturas
confeccionadas
em aço carbono,
sendo duas para
sustentação lateral
e uma para
sustentação
central. Todas
recebem sapatas
com regulagem de
até 15mm para
correção de
possíveis
desníveis do piso,
composta de
material
copolímero de alta
resistência a
impactos e
abrasão.
Estruturas laterais
possuem tampas
amovíveis para
acabamento
interno e externo.
Além da função
estética, as
tampas escondem



a passagem de
fiação e são
confeccionadas
em aço carbono
com espessura de
0,75mm. Travessa
superior em tubo
de aço 40x20mm
com parede de
1,2mm e utiliza
uma ponteira
plástica de
acabamento.
Travessa inferior
prensada em
chapa de aço de
2mm de
espessura, com
extremidades
arredondadas e
consequentemente
não há
necessidade de
utilizar ponteiras
plásticas na
travessa inferior.
Ligando essas
duas travessas,
duas colunas de
aço de 1,2mm
dobrada com
formato
pentagonal e com
reforços internos
de aço de 1,2mm.
Estrutura central é
composta por
chapa de aço com
espessuras de
1,2mm e 1,5mm,
dobrada em
formato hexagonal
para passagem de
fiação. Tampa
amovível em aço
de 0,75mm de
espessura e dois
tubos laterais em
formato oblongo
29x58mm com
parede de 1,2mm.
Duas calhas em
aço de 0,90mm de
espessura com
função estrutural e
para passagem de
cabos sob o
tampo são fixadas
nas estruturas
através de
parafusos m6.
Possui suportes
independentes em
chapa de aço de
1,20mm, contendo
encaixes para
tomada elétrica e
RJ. Para fixar à
sapata à estrutura
deverá ser
utilizado rebite de
aço
bicromatizado.
Rebites m6 em
aço bicromatizado
nas colunas para
fixação dos pinos
e parafusos m6.
Tampo:
Confeccionado em
placa de MDP, é
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um composto de
partículas de
madeira de média
densidade. As
partículas de
média densidade
são derivadas de
árvores de
eucalipto e pinus
das áreas de
reflorestamento. O
posicionamento
das partículas e
realizado para que
as maiores ficam
dispostas ao
centro e as mais
finas nas
superfícies
externas,
formando assim
três camadas. São
aglutinadas e
compactadas
entre si com resina
sintética por meio
da ação conjunta
de pressão e
calor, a placa
contém 25mm de
espessura.
Revestido nas
duas faces com
filme termo
prensado de
melamínico com
espessura de 0,2
mm, texturizado,
semifosco e
antirreflexo. As
placas possuem
densidade mínima
de 565 Kgf/m³,
resistência à
tração
perpendicular
kgf/cm² = 3.1,
resistência à
flexão estática
kgf/cm² = 143,
resistência à
tração superficial
Kgf/cm² = 10,2 de
acordo com as
normas NBR
14810-1 –
Terminologia e
NBR 14810-2. O
tampo é revestido
em todo seu
perímetro com fita
de policloreto de
vinila com 2,5mm
de espessura
mínima, em
conformidade com
a NBR 13966 que
exige que o raio
mínimo da borda
de contato com o
usuário seja de 2,5
mm, colada ao
tampo com
adesivo hotmelt. O
acesso do
cabeamento ao
tampo é feito por
meio de passa
cabo redondo em
PVC rígido, com
diâmetro interno

Unidade

MARCA
USE
MOVEIS
MODELO
RAVENA

255361 10 08 4 05  27 998,00 26.946,00



de no mínimo 60
mm, com tampa
amovível e
abertura para
passagem de
cabos. Deverá ser
fixada a estrutura
por meio de
buchas e parafuso
m6
confeccionados
em aço
bicromatizado,
buchas
rosqueadas na
face inferior do
tampo. Painéis:
Confeccionados
em placa de MDP,
é um composto de
partículas de
madeira de média
densidade. As
partículas de
média densidade
são derivadas de
árvores de
eucalipto e pinus
das áreas de
reflorestamento. O
posicionamento
das partículas e
realizado para que
as maiores ficam
dispostas ao
centro e as mais
finas nas
superfícies
externas,
formando assim
três camadas. São
aglutinadas e
compactadas
entre si com resina
sintética por meio
da ação conjunta
de pressão e
calor, a placa
contém 18mm de
espessura.
Revestido nas
duas faces com
filme termo
prensado de
melamínico com
espessura de 0,2
mm, texturizado,
semi fosco e
antirreflexo. As
placas possuem
densidade mínima
de 575 Kgf/m³,
resistência à
tração
perpendicular
kgf/cm² = 3,6,
resistência à
flexão estática
kgf/cm² = 163,
resistência à
tração superficial
Kgf/cm² = 10,2 de
acordo com as
normas NBR
14810-1 –
Terminologia e
NBR 14810-2. Os
painéis tem função
estrutural e é
revestido em todo
seu perímetro com



fita de policloreto
de vinila com 1mm
de espessura
mínima, colada ao
painel com
adesivo hotmelt.
Deverá ser fixados
por meio de pinos
de aço m6
rosqueados à
estrutura com
auxilio de
tambores de
zamak que ao
girar realiza o
travamento do
painel. Dimensões
Estimadas (com
possibilidade de
variação em até
5% para mais ou
menos): Largura:
140x140 (cm)
Profundidade:
60x60 (cm) Altura:
75 (cm).

MESA EM “L” -
160cm -
Estruturas: Todas
as peças
metálicas deverão
receber tratamento
anticorrosivo e
acabamento em
pintura epóxi
padrão (WEG) ou
similar. Realizado
pré-tratamento que
compreende:
desengraxe
alcalino, enxague
com água
deionizada,
repetição do
enxague com água
deionizada com o
objetivo de
eliminar
completamente os
resíduos
“desengraxantes”
das peças
tratadas, em
seguida recebem
uma fina camada
de óxido de
zircônio pelo
tratamento
“nanocerâmico”
com o objetivo de
elevar à aderência
da tinta aplicada e
maior resistência
à oxidação. Para
finalizar o pré-
tratamento é
realizado enxague
utilizando água
deionizada com o
objetivo de
eliminar o ácido
“fluorzircônico” das
peças tratadas no
estágio anterior.
Após o pré-
tratamento as
peças passam por
forno de secagem,
a aplicação da



tinta é realizada
pelo processo de
deposição
eletrostático com
polimerização em
estufa e por fim
elevados a uma
temperatura de até
200° C a fim de
obter a finalização
do processo de
pintura. Composta
por três estruturas
confeccionadas
em aço carbono,
sendo duas para
sustentação lateral
e uma para
sustentação
central. Todas
recebem sapatas
com regulagem de
até 15mm para
correção de
possíveis
desníveis do piso,
composta de
material
copolímero de alta
resistência a
impactos e
abrasão.
Estruturas laterais
possuem tampas
amovíveis para
acabamento
interno e externo.
Além da função
estética, as
tampas escondem
a passagem de
fiação e são
confeccionadas
em aço carbono
com espessura de
0,75mm. Travessa
superior em tubo
de aço 40x20mm
com parede de
1,2mm e utiliza
uma ponteira
plástica de
acabamento.
Travessa inferior
prensada em
chapa de aço de
2mm de
espessura, com
extremidades
arredondadas e
consequentemente
não há
necessidade de
utilizar ponteiras
plásticas na
travessa inferior.
Ligando essas
duas travessas,
duas colunas de
aço de 1,2mm
dobrada com
formato
pentagonal e com
reforços internos
de aço de 1,2mm.
Estrutura central é
composta por
chapa de aço com
espessuras de
1,2mm e 1,5mm,
dobrada em
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formato hexagonal
para passagem de
fiação. Tampa
amovível em aço
de 0,75mm de
espessura e dois
tubos laterais em
formato oblongo
29x58mm com
parede de 1,2mm.
Duas calhas em
aço de 0,90mm de
espessura com
função estrutural e
para passagem de
cabos sob o
tampo são fixadas
nas estruturas
através de
parafusos m6.
Possui suportes
independentes em
chapa de aço de
1,20mm, contendo
encaixes para
tomada elétrica e
RJ. Para fixar à
sapata à estrutura
deverá ser
utilizado rebite de
aço
bicromatizado.
Rebites m6 em
aço bicromatizado
nas colunas para
fixação dos pinos
e parafusos m6.
Tampo:
Confeccionado em
placa de MDP, é
um composto de
partículas de
madeira de média
densidade. As
partículas de
média densidade
são derivadas de
árvores de
eucalipto e pinus
das áreas de
reflorestamento. O
posicionamento
das partículas e
realizado para que
as maiores ficam
dispostas ao
centro e as mais
finas nas
superfícies
externas,
formando assim
três camadas. São
aglutinadas e
compactadas
entre si com resina
sintética por meio
da ação conjunta
de pressão e
calor, a placa
contém 25mm de
espessura.
Revestido nas
duas faces com
filme termo
prensado de
melamínico com
espessura de 0,2
mm, texturizado,
semifosco e
antirreflexo. As
placas possuem

Unidade

MARCA
USE
MOVEIS
MARCA
RAVENA

347201 10     10 1.100,00 11.000,00



densidade mínima
de 565 Kgf/m³,
resistência à
tração
perpendicular
kgf/cm² = 3.1,
resistência à
flexão estática
kgf/cm² = 143,
resistência à
tração superficial
Kgf/cm² = 10,2 de
acordo com as
normas NBR
14810-1 –
Terminologia e
NBR 14810-2. O
tampo é revestido
em todo seu
perímetro com fita
de policloreto de
vinila com 2,5mm
de espessura
mínima, em
conformidade com
a NBR 13966 que
exige que o raio
mínimo da borda
de contato com o
usuário seja de 2,5
mm, colada ao
tampo com
adesivo hotmelt. O
acesso do
cabeamento ao
tampo é feito por
meio de passa
cabo redondo em
PVC rígido, com
diâmetro interno
de no mínimo 60
mm, com tampa
amovível e
abertura para
passagem de
cabos. Deverá ser
fixada a estrutura
por meio de
buchas e parafuso
m6
confeccionados
em aço
bicromatizado,
buchas
rosqueadas na
face inferior do
tampo. Painéis:
Confeccionados
em placa de MDP,
é um composto de
partículas de
madeira de média
densidade. As
partículas de
média densidade
são derivadas de
árvores de
eucalipto e pinus
das áreas de
reflorestamento. O
posicionamento
das partículas e
realizado para que
as maiores ficam
dispostas ao
centro e as mais
finas nas
superfícies
externas,
formando assim
três camadas. São



aglutinadas e
compactadas
entre si com resina
sintética por meio
da ação conjunta
de pressão e
calor, a placa
contém 18mm de
espessura.
Revestido nas
duas faces com
filme termo
prensado de
melamínico com
espessura de 0,2
mm, texturizado,
semi fosco e
antirreflexo. As
placas possuem
densidade mínima
de 575 Kgf/m³,
resistência à
tração
perpendicular
kgf/cm² = 3,6,
resistência à
flexão estática
kgf/cm² = 163,
resistência à
tração superficial
Kgf/cm² = 10,2 de
acordo com as
normas NBR
14810-1 –
Terminologia e
NBR 14810-2. Os
painéis tem função
estrutural e é
revestido em todo
seu perímetro com
fita de policloreto
de vinila com 1mm
de espessura
mínima, colada ao
painel com
adesivo hotmelt.
Deverá ser fixados
por meio de pinos
de aço m6
rosqueados à
estrutura com
auxilio de
tambores de
zamak que ao
girar realiza o
travamento do
painel. Dimensões
Estimadas (com
possibilidade de
variação em até
5% para mais ou
menos): Largura:
160x160 (cm);
Profundidade:
60x60 (cm); Altura:
75 (cm).

MESA CIRCULAR
- Estruturas: Todas
as peças
metálicas deverão
receber tratamento
anticorrosivo e
acabamento em
pintura epóxi
padrão (WEG) ou
similar. Realizado
pré-tratamento que
compreende:
desengraxe



alcalino, enxague
com água
deionizada,
repetição do
enxague com água
deionizada com o
objetivo de
eliminar
completamente os
resíduos
“desengraxantes”
das peças
tratadas, em
seguida recebem
uma fina camada
de óxido de
zircônio pelo
tratamento
“nanocerâmico”
com o objetivo de
elevar à aderência
da tinta aplicada e
maior resistência
à oxidação. Para
finalizar o pré-
tratamento é
realizado enxague
utilizando água
deionizada com o
objetivo de
eliminar o ácido
“fluorzircônico” das
peças tratadas no
estágio anterior.
Após o pré-
tratamento as
peças passam por
forno de secagem,
a aplicação da
tinta é realizada
pelo processo de
deposição
eletrostático com
polimerização em
estufa e por fim
elevados a uma
temperatura de até
200° C a fim de
obter a finalização
do processo de
pintura. Composta
por uma estrutura
confeccionada em
aço carbono,
tendo uma coluna
central em tubo
redondo de
101,6mm com
parede de 2mm.
Travas superiores
em tubo de aço
40x20 com parede
de 1,2mm com
ponteiras de
material
copolímero de alta
resistência. Quatro
travas inferiores
em aço carbono
prensada com
2mm de
espessura, todas
recebem sapatas
com regulagem de
até 15mm para
correção de
possíveis
desníveis do piso,
composta de
material
copolímero de alta
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resistência a
impactos e
abrasão. Para
fixar à sapata à
estrutura deverá
ser utilizado rebite
de aço
bicromatizado.
Tampo:
Confeccionados
em placa de MDP,
é um composto de
partículas de
madeira de média
densidade. As
partículas de
média densidade
são derivadas de
árvores de
eucalipto e pinus
das áreas de
reflorestamento. O
posicionamento
das partículas e
realizado para que
as maiores ficam
dispostas ao
centro e as mais
finas nas
superfícies
externas,
formando assim
três camadas. São
aglutinadas e
compactadas
entre si com resina
sintética por meio
da ação conjunta
de pressão e
calor, a placa
contém 25mm de
espessura.
Revestido nas
duas faces com
filme termo
prensado de
melamínico com
espessura de 0,2
mm, texturizado,
semifosco e
antirreflexo. As
placas possuem
densidade mínima
de 565 Kgf/m³,
resistência à
tração
perpendicular
kgf/cm² = 3.1,
resistência à
flexão estática
kgf/cm² = 143,
resistência à
tração superficial
Kgf/cm² = 10,2 de
acordo com as
normas NBR
14810-1 –
Terminologia e
NBR 14810-2. O
tampo é revestido
em todo seu
perímetro com fita
de policloreto de
vinila com 2,5mm
de espessura
mínima, em
conformidade com
a NBR 13966 que
exige que o raio
mínimo da borda
de contato com o

Unidade

MARCA
USE
MOVEIS
MARCA
RAVENA

235947 05 04 01   10 610,00 6.100,00



usuário seja de 2,5
mm, colada ao
tampo com
adesivo hotmelt.
Deverá ser fixada
a estrutura por
meio de buchas e
parafusos m6
confeccionados
em aço
bicromatizado,
buchas
rosqueadas na
face inferior dos
tampos.
Dimensões
Estimadas (com
possibilidade de
variação em até
5% para mais ou
menos): Diâmetro:
120cm; Altura:
75cm

MESA REUNIÃO
240CM -
Estruturas: Todas
as peças
metálicas deverão
receber tratamento
anticorrosivo e
acabamento em
pintura epóxi
padrão (WEG) ou
similar. Realizado
pré-tratamento que
compreende:
desengraxe
alcalino, enxague
com água
deionizada,
repetição do
enxague com água
deionizada com o
objetivo de
eliminar
completamente os
resíduos
“desengraxantes”
das peças
tratadas, em
seguida recebem
uma fina camada
de óxido de
zircônio pelo
tratamento
“nanocerâmico”
com o objetivo de
elevar à aderência
da tinta aplicada e
maior resistência
à oxidação. Para
finalizar o pré-
tratamento é
realizado enxague
utilizando água
deionizada com o
objetivo de
eliminar o ácido
“fluorzircônico” das
peças tratadas no
estágio anterior.
Após o pré-
tratamento as
peças passam por
forno de secagem,
a aplicação da
tinta é realizada
pelo processo de
deposição
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eletrostático com
polimerização em
estufa e por fim
elevados a uma
temperatura de até
200° C a fim de
obter a finalização
do processo de
pintura. Composta
por seis estruturas
confeccionadas
em aço carbono,
sendo duas para
sustentação
central e quatro
para sustentação
lateral. Todas
recebem sapatas
com regulagem de
até 15mm para
correção de
possíveis
desníveis do piso,
composta de
material
copolímero de alta
resistência a
impactos e
abrasão.
Estruturas com
coluna em tubo
redondo de
101,6mm com
parede de 2mm,
contém três
suportes em aço
carbono de 1,5mm
em cada estrutura
central e dois em
cada estrutura
lateral. Travessas
superiores em
tubo de aço
60x40mm com
parede de 1,5mm
para a ligação das
estruturas. Para
fixar à sapata à
estrutura deverá
ser utilizado rebite
de aço
bicromatizado.
Rebites m6 em
aço bicromatizado
nos suportes e
parafusos m6. 
Tampo:
Confeccionado em
placa de MDP, é
um composto de
partículas de
madeira de média
densidade. As
partículas de
média densidade
são derivadas de
árvores de
eucalipto e pinus
das áreas de
reflorestamento. O
posicionamento
das partículas e
realizado para que
as maiores ficam
dispostas ao
centro e as mais
finas nas
superfícies
externas,
formando assim
três camadas. São

Unidade

MARCA
USE
MOVEIS
MARCA
RAVENA

233474 02 04    6 1.400,00 8.400,00



aglutinadas e
compactadas
entre si com resina
sintética por meio
da ação conjunta
de pressão e
calor, a placa
contém 25mm de
espessura.
Revestido nas
duas faces com
filme termo
prensado de
melamínico com
espessura de 0,2
mm, texturizado,
semifosco e
antirreflexo. As
placas possuem
densidade mínima
de 565 Kgf/m³,
resistência à
tração
perpendicular
kgf/cm² = 3.1,
resistência à
flexão estática
kgf/cm² = 143,
resistência à
tração superficial
Kgf/cm² = 10,2 de
acordo com as
normas NBR
14810-1 –
Terminologia e
NBR 14810-2.
Tampo revestido
em todo seu
perímetro com fita
de policloreto de
vinila com 2,5mm
de espessura
mínima, em
conformidade com
a NBR 13966 que
exige que o raio
mínimo da borda
de contato com o
usuário seja de 2,5
mm, colada ao
tampo com
adesivo hotmelt.
Deverá ser fixada
a estrutura por
meio de buchas e
parafusos m6
confeccionados
em aço
bicromatizado,
buchas
rosqueadas na
face inferior dos
tampos. O formato
do tampo pode
ser  ovalado ou 
arqueado.
Dimensões
Estimadas (com
possibilidade de
variação em até
5% para mais ou
menos): Largura:
240 (cm) ;
Profundidade: 120
(cm); Altura: 75
(cm)

MESA PARA
REFEITÓRIO
COM 04



LUGARES -
Estrutura e
Cadeiras: Todas
as peças
metálicas deverão
receber tratamento
anticorrosivo e
acabamento em
pintura epóxi
padrão (WEG) ou
similar. Realizado
pré-tratamento que
compreende:
desengraxe
alcalino, enxague
com água
deionizada,
repetição do
enxague com água
deionizada com o
objetivo de
eliminar
completamente os
resíduos
“desengraxantes”
das peças
tratadas, em
seguida recebem
uma fina camada
de óxido de
zircônio pelo
tratamento
“nanocerâmico”
com o objetivo de
elevar à aderência
da tinta aplicada e
maior resistência
à oxidação. Para
finalizar o pré-
tratamento é
realizado enxague
utilizando água
deionizada com o
objetivo de
eliminar o ácido
“fluorzircônico” das
peças tratadas no
estágio anterior.
Após o pré-
tratamento as
peças passam por
forno de secagem,
a aplicação da
tinta é realizada
pelo processo de
deposição
eletrostático com
polimerização em
estufa e por fim
elevados a uma
temperatura de até
200° C a fim de
obter a finalização
do processo de
pintura. Quatro pés
Estruturais
compostos por
tubos redondos de
31,75mm com
parede de 2mm
em aço dobrados
com formato de
“C”, os pés é
fixado em abertura
com ângulo reto
nas extremidades.
Todas recebem
sapatas com
regulagem de até
15mm para
correção de
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possíveis
desníveis do piso,
composta de
material
copolímero de alta
resistência a
impactos e
abrasão e
ponteiras plásticas
nas extremidades.
Ao centro
realizando a união
dos pés um tubo
redondo em aço
de 31,75mm com
parede de 2mm.
Para fixar à sapata
à estrutura deverá
ser utilizado rebite
de aço
bicromatizado. As
cadeiras são
confeccionadas
em aço carbono
com pés em tubo
redondo de
25,4mm com
parede de 1,2mm,
encosto em chapa
de aço prensada e
dobrada com
espessura de
1,2mm, arcos em
tubo redondo de
19mm com parede
de 1,2mm e
suportes do
assento com
1,5mm de
espessura.
Ponteiras
plásticas ao nas
extremidades
composta de
material
copolímero de alta
resistência a
impactos e
abrasão. Tampo:
Confeccionado em
placa de MDF, é
um composto de
fibras de madeira
de média
densidade. As
fibras de média
densidade são
derivadas de
árvores de
eucalipto e pinus
das áreas de
reflorestamento. O
posicionamento
das fibras é
realizado para que
as camadas
fiquem uniformes e
compactas. São
aglutinadas e
compactadas
entre si com resina
sintética por meio
da ação conjunta
de pressão e
calor, a placa
contém 25mm de
espessura.
Revestido nas
duas faces com
filme termo
prensado de

Unidade

MARCA
USE
MOVEIS
MARCA
REFEITORIO

308401 20 6    26 1.450,, 37.700,00



melamínico com
espessura de 0,2
mm, texturizado,
semi fosco e
antirreflexo. As
placas possuem
densidade mínima
de 710 Kgf/m³,
resistência à
tração 0,8 N/mm²
e resistência à
flexão 25 N/mm².
Tampo com
chanfro em angulo
nas extremidades.
É aplicado no
chanfro tinta PU
texturizada com
viscosidade de 40
± 3s CF4 a 25°C e
densidade de
1,099 ± 0,020
g/cm³. Mas antes é
aplicado fundo PU
com viscosidade
de 35 ± 3s CF8 a
25°C e densidade
1,619 ± 0,050
g/cm³. Utiliza-se
catalisador e
diluente para
aplicação do
prime PU e tinta
PU. Tinta possui
uma boa
resistência física e
química e ao
amarelecimento.
Na parte inferior
do tampo e
rosqueadas
buchas metálicas
m6 para fixação
com a estrutura
metálica através
de parafusos
metálicos padrão
m6. Assentos:
Confeccionados
em placa de MDF,
é um composto de
fibras de madeira
de média
densidade. As
fibras de média
densidade são
derivadas de
árvores de
eucalipto e pinus
das áreas de
reflorestamento. O
posicionamento
das fibras é
realizado para que
as camadas
fiquem uniformes e
compactas. São
aglutinadas e
compactadas
entre si com resina
sintética por meio
da ação conjunta
de pressão e
calor, a placa
contém 18mm de
espessura.
Revestido em uma
face com filme
termo prensado de
melamínico com
espessura de 0,2



mm, texturizado,
semi fosco e
antirreflexo. As
placas possuem
densidade mínima
de 730 Kgf/m³,
resistência à
tração 0,8 N/mm²
e resistência à
flexão 35 N/mm².
Assentos com
arredondamento
na extremidade. É
aplicado na parte
superior tinta PU
texturizada com
viscosidade de 40
± 3s CF4 a 25°C e
densidade de
1,099 ± 0,020
g/cm³. Mas antes e
aplicado fundo PU
com viscosidade
de 35 ± 3s CF8 a
25°C e densidade
1,619 ± 0,050
g/cm³. Utiliza-se
catalisador e
diluente para
aplicação do
prime PU e tinta
PU. Tinta possui
uma boa
resistência física e
química e ao
amarelecimento.
Na parte inferior
do tampo e
rosqueadas
buchas metálicas
m6 para fixação
com a estrutura
metálica através
de parafusos
metálicos padrão
m6. Dimensões
Estimadas (com
possibilidade de
variação em até
5% para mais ou
menos): Largura:
120 (cm);
Profundidade: 80
(cm); Altura: 75
(cm).

CARTEIRA
ESCOLAR -
Encosto fundido
em polipropileno
com alta pressão,
aditivado,
permitindo
suportar esforço
mecânico de até
420 kg por
impulso na
diagonal de até
90º. Deverá
possuir
respiradores
quadrados ou
elípticos,
possuindo no
mínimo 04 (quatro)
fileiras. curvatura
anatômica, de
forma a permitir a
acomodação das
regiões dorsal e



lombar, se
adaptando melhor
à coluna vertebral,
Fixado na
estrutura através
de encaixe no
próprio encosto
auxiliado por um
botão de fixação
de cada lado.
Medidas mínimas
(variação de 5%):
largura 460 mm,
altura 285 mm no
eixo central da sua
curvatura. Assento
fundido em
polipropileno com
alta pressão,
aditivado,
permitindo
suportar esforço
mecânico de até
580 kg por
impulso vertical de
queda. Deverá
possuir
respiradores
quadrados ou
elípticos, 
possuindo no
mínimo 01 (uma)
fileira. Moldados
com contornos
ergonômicos para
conforto das
pernas, evitando
pressão sanguínea
Fixado na
estrutura através
de quatro rebites
de alumínio, com
medidas de
4,8x40mm, o que
permite uma super
resistência quanto
a qualquer tipo de
esforço não
convencional.
Medidas mínimas
(variação de 5%):
largura 460 mm e
390 mm de
profundidade e
espessura de 5
mm. Prancheta
Prancheta:
Confeccionado em
placa de MDP, é
um composto de
partículas de
madeira de média
densidade. As
partículas de
média densidade
são derivadas de
árvores de
eucalipto e pinus
das áreas de
reflorestamento. O
posicionamento
das partículas e
realizado para que
as maiores ficam
dispostas ao
centro e as mais
finas nas
superfícies
externas,
formando assim
três camadas. São
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aglutinadas e
compactadas
entre si com resina
sintética por meio
da ação conjunta
de pressão e
calor, a placa
contém 18mm de
espessura.
Revestido nas
duas faces com
filme termo
prensado de
melamínico com
espessura de 0,2
mm, texturizado,
semi fosco e
antirreflexo. As
placas possuem
densidade mínima
de 575 Kgf/m³,
resistência à
tração
perpendicular
kgf/cm² = 3,6,
resistência à
flexão estática
kgf/cm² = 163,
resistência à
tração superficial
Kgf/cm² = 10,2 de
acordo com as
normas NBR
14810-1 –
Terminologia e
NBR 14810-2. A
prancheta tem
desenho
ergonômico para
melhor
acomodação do
usuário, é
revestida em todo
seu perímetro com
fita de policloreto
de vinila com 1mm
de espessura
mínima, colada
com adesivo
hotmelt. Deverá
ser fixados por
meio de parafusos
de aço m6
bicromatizados
rosqueados em
bucha metálicas
rosqueadas na
madeira. Estrutura:
Todas as peças
metálicas deverão
receber tratamento
anticorrosivo e
acabamento em
pintura epóxi
padrão (WEG) ou
similar. Realizado
pré-tratamento que
compreende:
desengraxe
alcalino, enxague
com água
deionizada,
repetição do
enxague com água
deionizada com o
objetivo de
eliminar
completamente os
resíduos
“desengraxantes”
das peças

Unidade

MARCA
USE
MOVEIS
MARCA
ESCOLAR

246306 200  430 150 480 1260 279,00 351.540,00



tratadas, em
seguida recebem
uma fina camada
de óxido de
zircônio pelo
tratamento
“nanocerâmico”
com o objetivo de
elevar à aderência
da tinta aplicada e
maior resistência
à oxidação. Para
finalizar o pré-
tratamento é
realizado enxague
utilizando água
deionizada com o
objetivo de
eliminar o ácido
“fluorzircônico” das
peças tratadas no
estágio anterior.
Após o pré-
tratamento as
peças passam por
forno de secagem,
a aplicação da
tinta é realizada
pelo processo de
deposição
eletrostático com
polimerização em
estufa e por fim
elevados a uma
temperatura de até
200° C a fim de
obter a finalização
do processo de
pintura. Estrutura
em aço composta
por duas laterais
no formato de um
trapézio, em tubo
de aço redondo
com 25,4mm com
parede de 1,5mm,
ou tubo de aço do
tipo oblongo.
Interligadas com
duas barras
inferiores de tubo
de aço redondo de
22,2mm com
parede de 2mm ou
tubo de aço
oblongo na
mesma
espessura, uma
barra reta e outra
com dobras em
ângulo nas
extremidades, a
peça com dobra é
fixada a frente da
estrutura para dar
espaço e
movimentação aos
pés do usuário.
Furos nas peças
para encaixe de
cinco filetes
redondo maciço
de aço com
6,35mm,
interligam as
peças na parte
inferior da
estrutura para
armazenamento
de materiais.
Barra paralela



superior
perpendicular ao
par de trapézios
em tubo de aço
redondo de
22,2mm com
parede de 2mm,
ou tubo oblongo
de mesma
espessura, em
formato de “C” , ao
final da barra o
tubo e prensado
para evitar o uso
de ponteira
plástica. Dobra em
“C” para dar
resistência ao
suporte prancheta,
quando o usuário
apoiar sobre a
prancheta evitando
qualquer abertura
ou quebra da
peça, dá suporte a
um pequeno
gancho para
mochila
confeccionado em
aço maciço, barra
chata de 12,7x
3,18mm. Segunda
barra paralela ao
par de trapézio em
tubo redondo de
aço de 25,4mm
com parede de
1,5mm, ou tubo
oblongo de
mesma
espessura, peça
única dobrada
para dar
travamento dos
trapézios, dar
sustentação ao
suporte de
assento e ser
suporte para fixar
a prancheta. Ao
final da dobra da
peça o tubo e
prensado para
evitar a utilização
de ponteira
plástica. Dois
apoios de assento
e encosto são
fixados sobre as
duas barras
paralelas
superiores,
confeccionado em
tubo de aço
redondo de
25,4mm com
parede de 1,5mm,
ou tubo oblongo
de mesma
espessura,
dobrado com leve
inclinação para
acomodar a
coluna lombar do
usuário, utiliza-se
chapa com
espessura de
1,5mm para maior
resistência da
peça.
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CADEIRA FIXA –
04 PÉS :
Estrutura: em aço
composta por um
par de lateral no
formato de um “U”
invertido em tubo
de aço com
secção circular
com 1” (25,40mm)
de diâmetro na
chapa #16
(1,50mm) dobra
nas pontas para
nivelamento ao
solo. Interligadas
com duas barras
retas de tubo de
aço com diâmetro
de 7/8” (22,23mm)
na chapa #14
(1,90mm). Dois
apoios de
assento/encosto
fixado sobre as
duas barras retas,
confeccionado em
tubo de aço com
diâmetro de 1”
(25,40mm) na
chapa #16
(1,50mm),
dobrado com leve
inclinação para
acomodar as
costas do usuário,
utiliza-se chapa
#16 (1,50mm)
para maior
resistência da
peça. Todas as
peças metálicas
são soldados pelo
processo MIG, que
utiliza gás inerte
para proteção da
poça de fusão.
Ponteiras e
sapatas plásticas
para acabamento
dos tubos. Sapata
reforçada com
5mm de
espessura em sua
base. Encosto
plástico: injetado
em polipropileno
copolímero de alta
resistência e
pigmentado na
cor, possui
dimensões de 285
mm de altura e
462 mm de
largura. Possui
curvatura
anatômica, de
forma a permitir a
acomodação das
regiões dorsal e
lombar, se
adaptando melhor
à coluna vertebral.
Furos em desenho
elíptico medindo
17x9mm, possui
quatro fileiras no
sentido horizontal.
Fixado na
estrutura através
de encaixe no

Unidade

MARCA
USE
MOVEIS
MARCA
ESCOLAR

232842 50 40 88   178 185,00 32.930,00



próprio encosto
auxiliado por um
botão de fixação
de cada lado.
Logotipo do
fabricante
estampado na
parte posterior do
encosto. Assento
plástico: injetado
em polipropileno
copolímero de alta
resistência com
curvatura
anatômica e
pigmentado na
cor. Possui 395
mm de
comprimento e
460 mm de
largura. Furos de
aeração em
desenho elíptico
medindo 16x8mm,
possui uma fileira
no sentido
horizontal. Fixado
na estrutura
através de 4
rebites de
alumínio, com
medidas de
4,8x40mm.
Logotipo do
fabricante
estampado na
parte inferior do
assento.

POLTRONA
GIRATÓRIA,
ENCOSTO ALTO,
COM BRAÇOS
ENCOSTO:
Encosto em
compensado
multilaminado
resinado, moldado
anatomicamente a
quente com 14
mm de espessura
média. Possui
curvatura
anatômica de
forma à permitir a
acomodação das
regiões dorsal e
lombar,
adaptando-se
melhor à coluna
vertebral.  Espuma
injetada
anatomicamente
em poliuretano
flexível
microcelular de
alta resistência,
isento de CFC,
com densidade
controlada de 50
Kg/m³ com 44 mm
de espessura
média. 
Revestimento do
encosto em
Poliéster fixado
por grampos com
acabamento
zincado.  Contra
capa do encosto



injetada em
polipropileno
copolímero
texturizado na cor
preta, montada por
encaixe em
presilha injetada
em Poliamida 6.6
com reforço de
35% de fibra de
vidro na parte
superior do
encosto e por
parafusos Phillips
na parte inferior,
auxiliando em
futuras
manutenções.  A
fixação do encosto
no mecanismo é
feita com
parafusos
sextavados Grau 5
SAE J429 do tipo
flangeado com
trava mecânica no
flange, na bitola
¼"x 20 fpp e
porcas de garra
encravadas e
rebitadas na
madeira.
ASSENTO: 
Assento em
compensado
multilaminado
resinado, moldado
anatomicamente a
quente com 14
mm de espessura
média. Possui
curvatura na parte
frontal do assento
para evitar o
estrangulamento
na corrente
sanguínea.
Espuma injetada
anatomicamente
em poliuretano
flexível
microcelular de
alta resistência,
isento de CFC,
com densidade
controlada de 50
Kg/m³ com 50 mm
de espessura
média. 
Revestimento do
assento em
Poliéster fixado
por grampos com
acabamento
zincado. Contra
capa do assento
injetada em
polipropileno
copolímero
texturizado na cor
preta, montada por
grampos com
acabamento
zincado e
parafusos Phillips,
auxiliando em
futuras
manutenções.
a fixação do
assento no
mecanismo é feita



com parafusos
sextavados Grau 5
SAE J429 do tipo
flangeado com
trava mecânica no
flange, na bitola
¼"x 20 fpp e
porcas de garra
encravadas e
rebitadas na
madeira.
BRAÇOS: Apóia
braços  e corpo do
braço em
polipropileno
copolímero
injetado
texturizado na cor
preta, com alma
fabricada em
chapa de aço SAE
1020 com 50,50
mm de largura e
6,35 mm de
espessura,
pintada, com 7
posições de
regulagem de
altura feita por
botão injetado em
Poliamida 6,
totalizando 85 mm
de curso. Chapa
para fixação no
assento com 2
furos oblongos,
permitindo ajuste
horizontal por
parafuso com
utilização de chave
com curso de 25
mm em cada
braço durante a
montagem. A
fixação do braço
no assento é feita
com parafusos
sextavados Grau 5
SAE J429 do tipo
flangeado com
trava mecânica no
flange, na bitola
¼"x 20 fpp e
porcas de garra
encravadas e
rebitadas na 
madeira.
MECANISMO: 
Mecanismo com
sistema reclinador
do encosto , de
estrutura
monobloco,
soldado por
processo MIG em
célula robotizada,
com assento fixo e
com inclinação fixa
com 3º de
inclinação e 2
furações para
fixação do assento
com distância
entre centros de
125 x 125 mm e
160 x 200 mm.
Suporte do
encosto com
regulagem de
altura automática
através de



54

catraca,
totalizando 80 mm
de curso,
recoberto por
capa injetada em
polipropileno
copolímero.
Inclinação do
encosto com 20º
de curso semi-
circular acionado
por alavanca,
obtendo-se
infinitas posições,
com molas para o
retorno automático
do encosto, e
ajuste automático
na frenagem do
reclinador. 
Alavanca de
acionamento do 
possui duas
formas de
acionamento. Ao
ser movimentada
para cima a
mesma possibilita
uma regulagem
fina do encosto
enquanto a
alavanca
permanecer
acionada pelo
usuário. Ao ser
movimentada para
baixo a alavanca
permanece
acionada sem a
ação do usuário e
permite que o
encosto fique em
movimento livre
até que o usuário
puxe novamente a
alavanca para a
posição neutra
aonde a mesma
irá frenar o
mecanismo na
posição desejada.
Acionamento da
coluna gás feita
por alavanca
independente
injetada em
Poliacetal. O
mecanismo possui
peça plástica de
acabamento e
proteção das
lâminas do
reclinador em
Polipropileno
Copolímero
injetado na cor
preta.
COLUNA:  Coluna
central
desmontável
fixada por encaixe
cônico fabricada
em tubo de aço
SAE 1010/1020
redondo com
50,80 mm de
diâmetro e 1,50
mm de espessura
de parede,
rolamento axial de
giro com esferas

Unidade
MARCA
CAVALETTI
MODELO
PRO

349342 15 06 04   25 900,00 22.500,00



tratadas
termicamente e
arruelas de aço
temperado de alta
resistência, bucha
mancal de giro
injetada em
Poliacetal e
recalibrada na
montagem,
sistema de
regulagem da
altura da cadeira
com mola a gás
DIN 4550 Classe 4
com 115 mm de
curso nominal com
tolerância de 5
mm para mais ou
para menos,
quando medida
montada, devido à
compressão dos
componentes. 
Possui sistema de
montagem na
base e no
mecanismo por
encaixe cone
Morse.  Sistema
de regulagem de
altura da cadeira
por coluna de mola
à gás. Capa
telescópica
injetada em
polipropileno
copolímero
texturizado na cor
preta, dividido em
3 partes
encaixadas, usado
para proteger a
coluna.
BASE:  Base
giratória
desmontável com
aranha de 5
hastes fabricada
com tubos de aço
SAE 1010/1020
retangular 20x30
mm e 1,50 mm de
espessura de
parede, soldadas
em cone central
fabricado em tubo
aço SAE 1012
redondo com
57,15 mm de
diâmetro e 2,25
mm de espessura
de parede. Pino
do rodízio
fabricado de barra
de aço trefilado
SAE 1213
redondo com 10
mm de diâmetro
soldado na
extremidade da
haste em furos do
tipo flangeado,
evitando que se
soltem, coberta
por capa injetada
em polipropileno
copolímero na cor
preta com sistema
de encaixe
plástico entre cone



da aranha e a
coluna, apoiada
sobre 5 rodízios
de giro duplo com
50 mm de
diâmetro em nylon
com capa, esfera
metálica inserida
na estrutura, que
facilita o giro,
banda de rolagem
em nylon para uso
em carpetes,
tapetes e
similares.
Montagem do
rodízio na base é
feito diretamente
sobre o pino
soldado na aranha
sem utilização de
buchas de
adaptação.
ACABAMENTO: 
Os componentes
metálicos pintados
possuem
tratamento de
superfície
antiferruginoso
com fosfato de
zinco por imersão,
executado em
linha automática
de oito tanques,
sem uso de
produtos clorados
para desengraxe,
e com posterior
tratamento de
efluentes, de
acordo com as
normas
ambientais
vigentes,
proporcionando
melhor proteção
contra corrosão e
excelente
ancoragem da
tinta, evitando
assim o
descolamento da
mesma. A tinta
utilizada para a
pintura é em pó,
do tipo híbrida
(poliéster - epóxi),
W-eco, atendendo
norma Européia
RoHS, isenta de
metais pesados,
na cor preto liso
semi-brilho, com
camada de 60
mícrons em média.
Todas as peças
são curadas em
estufa com esteira
de movimentação
contínua à
temperatura de
200° C.
Dimensões
Estimadas (com
possibilidade de
variação em até
5% para mais ou
menos): Altura do
Encosto: 500 mm ;
Largura do



Encosto: 450 mm
Profundidade do
Assento: 470 mm
Largura do
Assento: 480 mm

CADEIRA
GIRATÓRIA,
ESPALDAR
BAIXO, COM
BRAÇOS -
ENCOSTO :
Estrutura injetada
em polipropileno
copolímero
estruturado com
nervuras, borda de
ancoragem da
cola e canal para
grampos. Possui
curvatura
anatômica no
encosto de forma
à permitir a
acomodação das
regiões dorsal e
lombar,
adaptando-se
melhor à coluna
vertebral.  Espuma
injetada
anatomicamente
em poliuretano
flexível
microcelular de
alta resistência,
isento de CFC,
com densidade
controlada de 45 a
55 Kg/m³ com 40
mm de espessura
média no encosto.
Revestimento do
encosto em Vinil
fixado por
grampos com
acabamento
zincado no
encosto de
plástico.  Contra
capa do encosto
injetada em
polipropileno
copolímero
texturizado na cor
preta, montada por
encaixe, auxiliando
em futuras
manutenções.  A
fixação do encosto
no mecanismo é
feita com
parafusos
sextavados Grau 5
SAE J429 do tipo
flangeado com
trava mecânica no
flange, na bitola
¼"x 20 fpp e
porcas de garra
encravadas e
rebitadas no
plástico. 
ASSENTO: 
Assento em
Compensado
multilaminado
resinado, moldado
anatomicamente a
quente com 13



mm de espessura.
Possui curvatura
na parte frontal do
assento para
evitar o
estrangulamento
na corrente
sanguínea.
Espuma injetada
anatomicamente
em poliuretano
flexível
microcelular de
alta resistência,
isento de CFC,
com densidade
controlada de 45 à
55 Kg/m³ com 50
mm de espessura
média. 
Revestimento do
assento em Vinil
fixado por
grampos com
acabamento
zincado no
assento de
madeira. Contra
capa do assento
injetada em
polipropileno
copolímero
texturizado na cor
preta, montada por
grampos com
acabamento
zincado, auxiliando
em futuras
manutenções.  A
fixação do assento
no mecanismo é
feita com
parafusos
sextavados Grau 5
SAE J429 do tipo
flangeado com
trava mecânica no
flange, na bitola
¼"x 20 fpp e
porcas de garra
encravadas e
rebitadas na
madeira.
BRAÇOS:  Apóia
braços  e corpo do
braço em
polipropileno
copolímero
injetado
texturizado na cor
preta, com alma
fabricada em
chapa de aço SAE
1020 com 50,50
mm de largura e
6,35 mm de
espessura,
pintada, com 7
posições de
regulagem de
altura feita por
botão injetado em
Poliamida 6,
totalizando 85 mm
de curso. Chapa
para fixação no
assento com 2
furos oblongos,
permitindo ajuste
horizontal por
parafuso com
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utilização de chave
com curso de 25
mm em cada
braço durante a
montagem. A
fixação dos braços
no assento é feita
com parafusos
sextavados Grau 5
SAE J429 do tipo
flangeado com
trava mecânica no
flange, na bitola
¼"x 20 fpp, e
porcas de garra
encravadas e
rebitadas na
madeira.
MECANISMO: 
Mecanismo com
sistema reclinador
do encosto , de
estrutura
monobloco,
soldado por
processo MIG em
célula robotizada,
com assento fixo e
com inclinação
com 3º de
inclinação e 2
furações para
fixação do assento
com distância
entre centros de
125 x 125 mm e
160 x 200 mm.
Suporte do
encosto com
regulagem de
altura automática
através de
catraca,
totalizando 80 mm
de curso,
recoberto por
capa injetada em
polipropileno
copolímero.
Inclinação do
encosto com 20º
de curso semi-
circular acionado
por alavanca,
obtendo-se
infinitas posições,
com molas para o
retorno automático
do encosto, e
ajuste automático
na frenagem do
reclinador.
Alavanca de
acionamento do 
possui duas
formas de
acionamento. Ao
ser movimentada
para cima a
mesma possibilita
uma regulagem
fina do encosto
enquanto a
alavanca
permanecer
acionada pelo
usuário. Ao ser
movimentada para
baixo a alavanca
permanece
acionada sem a

Unidade
MARCA
CAVALETTI
MODELO
START

327549 20 12 04 12  44 700,00 30.800,00



ação do usuário e
permite que o
encosto fique em
movimento livre
até que o usuário
puxe novamente a
alavanca para a
posição neutra
aonde a mesma
irá frenar o
mecanismo na
posição desejada.
Acionamento da
coluna gás feita
por alavanca
independente
injetada em
Poliacetal. O
mecanismo possui
peça plástica de
acabamento e
proteção das
lâminas do
reclinador em
Polipropileno
Copolímero
injetado na cor
preta. COLUNA: 
Coluna central
desmontável
fixada por encaixe
cônico fabricada
em tubo de aço
SAE 1010/1020
redondo com
50,80 mm de
diâmetro e 1,50
mm de espessura
de parede, com
rolamento axial de
giro com esferas
tratadas
termicamente,
possuindo arruelas
de aço temperado
de alta resistência,
bucha mancal de
giro injetada em
Poliacetal e
recalibrada na
montagem,
sistema de
regulagem de
altura da cadeira
por coluna de mola
à gás DIN 4550
Classe 4 com 115
mm de curso
nominal com
tolerância de 5
mm para mais ou
para menos,
quando medida
montada, devido à
compressão dos
componentes.
Possui sistema de
montagem na
base e no
mecanismo por
encaixe cone
Morse. Sistema de
regulagem de
altura da cadeira
por coluna de mola
à gás. Capa
telescópica
injetada em
polipropileno
copolímero
texturizado na cor



preta, dividido em
3 partes
encaixadas, usado
para proteger a
coluna. BASE :
Base giratória
desmontável com
aranha de 5
hastes fabricada
com tubos de aço
SAE 1010/1020
retangular 20x30
mm e 1,50 mm de
espessura de
parede, soldadas
em cone central
fabricado em tubo
aço SAE 1012
redondo com
57,15 mm de
diâmetro e 2,25
mm de espessura
de parede. Pino
do rodízio
fabricado de barra
de aço trefilado
SAE 1213
redondo com 10
mm de diâmetro
soldado na
extremidade da
haste em furos do
tipo flangeado,
evitando que se
soltem, coberta
por capa injetada
em polipropileno
copolímero na cor
preta com sistema
de encaixe
plástico entre cone
da aranha e a
coluna, apoiada
sobre 5 rodízios
de giro duplo com
50 mm de
diâmetro em nylon
com capa, esfera
metálica inserida
na estrutura, que
facilita o giro,
banda de rolagem
em nylon para uso
em carpetes,
tapetes e
similares.
Montagem do
rodízio na base é
feito diretamente
sobre o pino
soldado na aranha
sem utilização de
buchas de
adaptação.
ACABAMENTO:
Os componentes
metálicos pintados
possuem
tratamento de
superfície
antiferruginoso
com fosfato de
zinco por imersão,
executado em
linha automática
de oito tanques,
sem uso de
produtos clorados
para desengraxe,
e com posterior
tratamento de



efluentes, de
acordo com as
normas
ambientais
vigentes,
proporcionando
melhor proteção
contra corrosão e
excelente
ancoragem da
tinta, evitando
assim o
descolamento da
mesma. A tinta
utilizada para a
pintura é em pó,
do tipo híbrida
(poliéster - epóxi),
W-eco, atendendo
norma Européia
RoHS, isenta de
metais pesados,
na cor preto liso
semi-brilho, com
camada de 60
mícrons em média.
Todas as peças
são curadas em
estufa com esteira
de movimentação
contínua à
temperatura de
200° C.
Dimensões
Estimadas (com
possibilidade de
variação em até
5% para mais ou
menos): Altura do
Encosto: 365 mm ;
Largura do
Encosto: 435 mm.

POLTRONA
PRESIDENTE,
COM BRAÇOS,
APOIO DE
CABEÇA- 
ENCOSTO:
Encosto com
estrutura de
sustentação
confeccionada em
poliamida com
reforço de fibra de
vidro. Apoio
lombar
confeccionado em
polipropileno
copolímero
injetado com
regulagem de
altura, totalizando
65 mm de curso.
Estrutura com
curvatura
anatômica de
forma a permitir a
acomodação das
regiões dorsal e
lombar,
adaptando-se
melhor à coluna
vertebral.
Revestimento do
encosto em tela
85% Poliéster e
15% Poliamida e
gramatura 200
g/m², fixada na



estrutura através
de encaixe por
meio de perfil. A
fixação do encosto
no mecanismo é
feita com parafuso
Allen sextavado
interno na bitola
¼"x 20 fpp e
chapa de aço NBR
6658 com 4,75
mm de espessura
com furo roscado
na bitola ¼"x 20
fpp. APOIO DE
CABEÇA: Apoio
de cabeça
confeccionado em
polipropileno
copolímero
injetado com
aplique frontal de
poliuretano
injetado.
Montagem feita
por sistema click.
ASSENTO: 
Assento com
estrutura
monobloco
confeccionada em
polipropileno
copolímero
injetado de alta
resistência.
Espuma injetada
anatomicamente
em poliuretano
flexível
microcelular de
alta resistência,
isento de CFC
com densidade de
50 a 60 Kg/m³ e
70 mm de
espessura média
montada sem uso
de cola. Travessa
de reforço e
fixação dos braços
fabricada em
chapa de aço
estrutural com 4,75
mm de espessura.
- Revestimento do
assento em CEC
fixado por
grampos com
acabamento
zincado. A fixação
do assento na
chapa de reforço
metálico é feita
com parafuso
máquina Philips na
bitola ¼"x 20 fpp.
Possui regulagem
de profundidade
fabricado em
chapa de aço NBR
6658 com 4,75
mm de espessura
com 6 estágios de
regulagem e curso
de 50 mm
montado através
de encaixe na
carenagem do
assento. O
acionamento é
feito por gatilho
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injetado em
Poliamida 6.0
integrado à
plataforma de
regulagem do
assento. A fixação
do mecanismo na
chapa de
regulagem de
profundidade é
feito por parafuso
sextavado 8.8 na
bitola M8 e em
furo roscado na
chapa de
regulagem na
bitola M8 passo
1,25 mm.
BRAÇOS : Apoia
braços  em
poliuretano
injetado
texturizado integral
Skin com
regulagem de
altura com
acionamento por
meio de botão,
profundidade e
giro lateral
automático.
Estrutura em
poliamida injetada
com alma de aço
tubular cromada.
Possui 8 posições
de regulagem de
altura com
acionamento por
botão lateral
totalizando 80 mm
de curso. Chapa
para fixação no
assento com 6,35
mm de espessura.
MECANISMO: 
Mecanismo do
tipo relax Syncron
com 4 estágios de
regulagem de
inclinação do
assento e encosto
e travamento em
um dos estágios,
dotado de sistema
anti-impacto que
libera o encosto
somente com
aplicação de leve
pressão das
costas do usuário
evitando impactos
indesejados, ou
relax livre com livre
flutuação. Possui
ajuste de tensão
da mola por
manípulo frontal.
Possui alavanca
de comando
independente para
a regulagem de
inclinação do
encosto e para a
regulagem da
altura do assento.
Assento com
regulagem de
profundidade e
com inclinação
regulável entre -2°

Unidade
MARCA
CAVALETTI
MODELO
VELO

390178 03 02    5 2.100,00 10.500,00



e -7°. Possui
sistema de
encaixe da coluna
através de cone
Morse. COLUNA:
Coluna central
desmontável
fixada por encaixe
cônico fabricada
em tubo de aço
SAE 1010/1020
redondo com
50,80 mm de
diâmetro e 1,50
mm de espessura
de parede, com
rolamento axial de
giro com esferas
tratadas
termicamente,
possuindo arruelas
de aço temperado
de alta resistência,
bucha mancal de
giro injetada em
Poliacetal e
recalibrada na
montagem,
sistema de
regulagem da
altura da cadeira
com acionamento
por mola à gás
DIN 4550 Classe
4  com 115 mm de
curso nominal com
tolerância de 5
mm para mais ou
para menos,
quando medida
montada, devido à
compressão dos
componentes.
Possui sistema de
montagem na
base e no
mecanismo por
encaixe cone
Morse. Sistema de
regulagem de
altura da cadeira
por coluna de mola
à gás. BASE
:Base giratória
desmontável com
aranha de 5
hastes em
alumínio injetado
polido, apoiada
sobre 5 rodízios
de duplo giro e
duplo rolamento
com 65 mm de
diâmetro em nylon
com capa, esfera
metálica inserida
na estrutura, que
facilita o giro,
banda de rolagem
em poliuretano
para uso em piso
duro, amadeirados
e com
revestimentos
vinílicos.
Montagem do
rodízio na base é
feito através de
pino fabricado em
aço SAE
1010/1020 com



diâmetro de 11
mm com anel
elástico em aço
que possibilita a
montagem direta
sem utilização de
buchas de
adaptação.
ACABAMENTO:
Os componentes
metálicos pintados
possuem
tratamento de
superfície
antiferruginoso
com fosfato de
zinco por imersão,
executado em
linha automática
de oito tanques,
sem uso de
produtos clorados
para desengraxe,
e com posterior
tratamento de
efluentes, de
acordo com as
normas
ambientais
vigentes,
proporcionando
melhor proteção
contra corrosão e
excelente
ancoragem da
tinta, evitando
assim o
descolamento da
mesma. A tinta
utilizada para a
pintura é em pó,
do tipo híbrida
(poliéster - epóxi),
W-eco, atendendo
norma Européia
RoHS, isenta de
metais pesados,
na cor preto
ultrafosco, com
camada de 60
mícrons em média.
Todas as peças
são curadas em
estufa com esteira
de movimentação
contínua à
temperatura de
200° C. Os
componentes
metálicos
cromados
possuem sua
superfície
preparada através
de decapagem
química,
recebendo
posteriormente um
banho de cromo
executado sobre
base niquelada.
Dimensões
Estimadas (com
possibilidade de
variação em até
5% para mais ou
menos):  Altura do
Encosto: 600 mm;
Altura do apoio de
Cabeça: 190 mm;
Largura do



Encosto: 445 mm;
Largura do apoio
de Cabeça: 325
mm; Profundidade
da Superfície do
Assento: 465 mm;
Largura do
Assento: 480 mm

          688.662,00

               
 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (item obrigatório)

 

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

4.1.1  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões
feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de
estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que
demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública
federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário
de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

 

4.2 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.

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

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

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e
cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente
autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores
das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas
à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU
nº 2957/2011 – P).

4.5 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.

4.6 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.

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

5. VALIDADE DA ATA



5.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a)publicação do
extrato de ata, não podendo ser prorrogada.

 

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1 descumprir as condições da ata de registro de preços;

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

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

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

6.8 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

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

6.9.1por razão de interesse público; ou

6.9.2 a pedido do fornecedor. 

7. DAS PENALIDADES

7.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades
estabelecidas no Edital.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº
7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos
órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da
penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências
previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

 

8. CONDIÇÕES GERAIS

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



8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º
do Decreto nº 7892/13.

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em..01.. (UMA) via de igual teor,
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos
demais órgãos participantes (se houver).

Local e data

Assinaturas

 

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

 

 

Documento assinado eletronicamente por Vanderlei Kuipers , Coordenador(a) de Compras e
Licitações , em 06/12/2019, às 15:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por PAULO SERGIO RESENDE, Usuário Externo, em
06/12/2019, às 16:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Aurélio Anequine de Macedo, Diretor(a)
Geral, em 06/12/2019, às 17:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifro.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0780637
e o código CRC 1FAD0716.

 

Referência: Processo nº 23243.013316/2019-22 SEI nº 0780637
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ESTADO DE GOIÁS
POLÍCIA MILITAR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PMGO/DC-CALTI
 
 
 

TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 

Órgão Gerenciador: 16º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado

 

O Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, no exercício da competência conferida
pela Portaria nº 0055/2019/SSP, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e a Lei Estadual nº
17.928/2012, e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 202000002010900,
especialmente as autorizações do SIASGNET (000011749168) e Anuência/Termo de Aceite do fornecedor
(000012211238), Autoriza a Adesão à Ata de Registro de Preços n° 00013/2019, decorrente do Pregão
Eletrônico SRP Nº 02/2019, Processo Administrativo nº 64551000774201903, UASG: 160432, realizado
pela 16° Grupo de artilharia de Campanha Autopropulsado, nos termos seguintes:
 
1 - Ata de Registro de Preços n° 00013/2019, decorrente do Pregão Eletrônico SRP Nº 02/2019;
2 - Órgão gerenciador: 16º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado;
3 - Vigência da ata: 24/10/2019 a 23/10/2020;
4 - Órgão aderente: Polícia Militar do Estado de Goiás - PMGO;
5 - Objeto:

 

Ordem Item
da Ata Descrição Qtde Valor

Unitário Valor Total

1 01

ARMÁRIO ALTO FECHADO, COM
MEDIDAS 

800X478X2100 mm 
Marca: Use Móveis

02 R$ 1.660,00 R$ 3.320,00

2 14
MESA EM L, COM MEDIDAS 

1400X1400X600X600X600X740 mm 
Marca: Use Móveis

41 R$ 1.120,00 R$ 45.920,00

3 16
MESA PENINSULAR, COM MEDIDAS 

1800X1600X800X600X740 mm 
Marca: Use Móveis

2 R$ 1.300,00 R$ 2.600,00

4 26 MESA REUNIÃO ARQUEADA, COM
MEDIDAS 

1 R$ 1.497,00 R$ 1.497,00
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2700X1000X1200X740mm 
Marca: Use Móveis

5 29

GAVETEIRO FIXO PARA MESAS - COM
02 GAVETAS, COM 

MEDIDAS 400X460X295 mm . 
Marca: Use Móveis

43 R$ 365,00 R$ 15.695,00

VALOR TOTAL R$ 69.032,00

 

 

5.1 - Conforme especificação constante na Ata de Registro de Preços n° 00013/2019, Pregão Eletrônico
SRP Nº 02/2019 (000012185954);
6 - Unidade Orçamentária 2902 - PMGO, Fonte de Recurso: 100 - Receitas Ordinárias;
7 - Dotação Orçamentária: Receitas Ordinárias, previstos na classificação funcional
2020.2902.06.122.1021.2078.04.100.90 – Polícia Militar / Segurança Pública / Administração Geral /
Inteligência, Integração e Integridade na Segurança Pública / Infraestrutura, Logística, Capacitação
Profissional e Tecnologia da Informação / Investimentos / Receitas Ordinárias - Aplicações Diretas;
8 - Valor Total: R$ 69.032,00 (sessenta e nove mil e trinta e dois reais);
9 - Titular do registro / Fornecedor: CENTRAL MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA – ME – CNPJ nº
09.211.711/0001-80.
 
Publique-se.

 

Gabinete do Comando-Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, em Goiânia, em ___ de __________
de 2020.

 

 

Renato Brum dos Santos - Coronel PM
Comandante-Geral da PMGO

Documento assinado eletronicamente por GISSELE FERNANDES MARQUES, Presidente, em
20/03/2020, às 17:48, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000012211904 e o código CRC 006AAF1C.

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PMGO/DC-CALTI 

RUA 115 04 - Bairro SETOR SUL - CEP 74085-325 - GOIANIA - GO 0- S/C (62)3201-1648
 

Referência: Processo nº 202000002010900 SEI 000012211904

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000012211904&crc=006AAF1C
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ESTADO DE GOIÁS
POLÍCIA MILITAR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PMGO/DC-CALTI
 
 
 

TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 

Órgão Gerenciador: Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO - CAMPUS
COLORADO DO OESTE - RO

 

O Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, no exercício da competência conferida
pela Portaria nº 0055/2019/SSP, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e a Lei Estadual nº
17.928/2012, e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 202000002010900,
especialmente a autorização do SIASGNET (000011615811) e Anuência/Termo de Aceite do fornecedor
(000012211301), Autoriza a Adesão à Adesão a Ata de Registro de Preço n° 00015/2019, decorrente do
Pregão Eletrônico SRP  N° 12/2019, Processo Administrativo n° 23243013316201922, UASG: 158341,
realizado pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO - CAMPUS COLORADO
DO OESTE - RO, nos termos seguintes:
 
1 - Ata de Registro de Preço n° 00015/2019, decorrente do Pregão Eletrônico SRP  N° 12/2019;
2 - Órgão gerenciador: Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO - CAMPUS
COLORADO DO OESTE - RO;
3 - Vigência da ata: 06/12/2019 a 05/12/2020;
4 - Órgão aderente: Polícia Militar do Estado de Goiás - PMGO;
5 - Objeto:

 

Ordem Item
da Ata Descrição Qtde Valor

Unitário Valor Total

1 39
ARMÁRIO MÉDIO COM PORTA, 

COM MEDIDAS 800X478X1100 mm . 
Marca: Use Móveis

10 R$ 900,00 R$ 9.000,00

2 40
ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS, COM 

MEDIDAS 800X478X740 mm . 
Marca: Use Móveis

10 R$ 645,00 R$ 6.450,00

3 53
CADEIRA FIXA - 04 PÉS

Marca:Use Móveis
06 R$ 185,00 R$ 1.110,00

4 54 POLTRONA  GIRATÓRIA, ENCOSTO 08 R$ 900,00 R$ 7.200,00
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ALTO COM BRAÇOS. 
Marca: Cavaletti

5 55
POLTRONA  GIRATÓRIA, ESPALDAR

BAIXO, COM BRAÇOS. 
Marca: Cavaletti

33 R$ 700,00 R$ 23.100,00

6 56
POLTRONA PRESIDENTE COM  BRAÇOS,

APOIO DE CABEÇA. 
Marca: Cavaletti

02 R$
2.100,00 R$ 4.200,00

VALOR TOTAL R$ 51.060,00

 

 

5.1 - Conforme especificação constante na Ata de Registro de Preço n° 00015/2019, Pregão Eletrônico SRP 
N° 12/2019 (000012186019);

6 - Unidade Orçamentária 2902 - PMGO, Fonte de Recurso: 100 - Receitas Ordinárias;

7 - Dotação Orçamentária: Receitas Ordinárias, previstos na classificação funcional
2020.2902.06.122.1021.2078.04.100.90 – Polícia Militar / Segurança Pública / Administração Geral /
Inteligência, Integração e Integridade na Segurança Pública / Infraestrutura, Logística, Capacitação
Profissional e Tecnologia da Informação / Investimentos / Receitas Ordinárias - Aplicações Diretas;

8 - Valor Total: R$ 51.060,00 (cinquenta e um mil e sessenta reais);

9 - Titular do registro / Fornecedor: CENTRAL MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA – ME – CNPJ nº
09.211.711/0001-80.

 

Publique-se.

 

Gabinete do Comando-Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, em Goiânia, em ___ de __________
de 2020.

 

 

Renato Brum dos Santos - Coronel PM
Comandante-Geral da PMGO

Documento assinado eletronicamente por GISSELE FERNANDES MARQUES, Presidente, em
20/03/2020, às 17:49, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000012211901 e o código CRC 87A48477.

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000012211901&crc=87A48477
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PMGO/DC-CALTI 

RUA 115 04 - Bairro SETOR SUL - CEP 74085-325 - GOIANIA - GO 0- S/C (62)3201-1648
 

Referência: Processo nº 202000002010900 SEI 000012211901
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ESTADO DE GOIÁS
POLÍCIA MILITAR

DIVISÃO DE COMPRAS - CALTI
 
 

 Requisição de Despesa n° 20/2020 - DC-CALTI- 15830
GOIANIA, 31/01/2020.

1. Órgão/Entidade: Polícia Militar do Estado de Goiás

2. Unidade Administrativa Requisitante: Quartel do Comando de Apoio Logístico e Tecnologia da Informação - CALTI/PMGO

3. Nome do Requisitante: Tenente Coronel QOPM Neuzely Coelho Bezerra de Oliveira

4. Cargo/Função: Chefe da Divisão de Compras do CALTI 5. CPF/Matricula: 902.894.551-20

6. Fonte de Recurso (tesouro, próprio, convênios etc.): 100 - PMGO (Tesouro Estadual)

7. Descrição da Despesa Solicitada: Aquisição de mobiliário através de Adesão a Ata de Registro de Preços n° 00013/2019,
decorrente do Pregão Eletrônico SRP Nº 02/2019, Processo Administrativo nº 64551000774201903, UASG: 160432, realizado pela
16° Grupo de artilharia de Campanha Autopropulsado e Adesão a Ata de Registro de Preço n° 00015/2019, decorrente do Pregão
Eletrônico SRP  N° 12/2019, Processo Administrativo n° 23243013316201922  , UASG: 158341, realizado pelo IFRO - CAMPUS
COLORADO DO OESTE - RO.

 Item Ata 7.1 Detalhamento 7.2
Quantidade 

7.3
Unidade

7.4
Prazo para sua

Realização

7.5  Valor
Unitário

7.6 Valor
Total

1

Item 01  
16° Grupo de
artilharia de
Campanha

Autopropulsado 
Pregão 02/2019 
UASG 160432

ARMÁRIO ALTO FECHADO,
COM MEDIDAS 
800X478X2100 mm
Marca: Use Móveis

02 Unidade 90 dias R$
1.660,00

R$
3.320,00

2

Item 14
16° Grupo de
artilharia de
Campanha

Autopropulsado 
Pregão 02/2019 
UASG 160443

MESA EM L, COM MEDIDAS 
1400X1400X600X600X600X740
mm 
Marca: Use Móveis

41 Unidade 90 dias R$
1.120,00

R$
45.920,00

3

Item 16
16° Grupo de
artilharia de
Campanha

Autopropulsado 
Pregão 02/2019 
UASG 160445

MESA PENINSULAR, COM
MEDIDAS 
1800X1600X800X600X740 mm 
Marca: Use Móveis

2 Unidade 90 dias R$
1.300,00

R$
2.600,00

4

Item 26
16° Grupo de
artilharia de
Campanha

Autopropulsado 
Pregão 02/2019 
UASG 160455

MESA REUNIÃO
ARQUEADA, COM MEDIDAS 
2700X1000X1200X740mm 
Marca: Use Móveis

1 Unidade 90 dias R$
1.497,00

R$
1.497,00

5 Item 29
16° Grupo de
artilharia de

GAVETEIRO FIXO PARA
MESAS - COM 02 GAVETAS,
COM 

43 Unidade 90 dias R$
365,00 

R$
15.695,00



24/06/2022 12:38 SEI/GOVERNADORIA - 000011288707 - Requisição de Despesa

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=14607174&infra_siste… 2/3

Campanha
Autopropulsado 
Pregão 02/2019 
UASG 160458

MEDIDAS 400X460X295 mm . 
Marca: Use Móveis

6

Item 39
IFRO -

CAMPUS
COLORADO
DO OESTE -

RO
Pregão 12/2019
UASG 158341

 

ARMÁRIO MÉDIO COM
PORTA, 
COM MEDIDAS
800X478X1100 mm . 
Marca: Use Móveis

10 Unidade 90 dias R$
900,00

R$
9.000,00

7

Item 40
IFRO -

CAMPUS
COLORADO
DO OESTE -

RO
Pregão 12/2019
UASG 158341

 

ARMÁRIO BAIXO COM
PORTAS, COM 
MEDIDAS 800X478X740 mm . 
Marca: Use Móveis

10 Unidade 90 dias R$
645,00

R$
6.450,00

8

Item 53
IFRO -

CAMPUS
COLORADO
DO OESTE -

RO
Pregão 12/2019
UASG 158341

CADEIRA FIXA - 04 PÉS
Marca:Use Móveis

6 Unidade 90 dias R$
185,00

R$
1.110,00

9

Item 54
IFRO -

CAMPUS
COLORADO
DO OESTE -

RO
Pregão 12/2019
UASG 158341

POLTRONA  GIRATÓRIA,
ENCOSTO ALTO COM
BRAÇOS. 
Marca: Cavaletti

8 Unidade 90 dias R$
900,00

R$
7.200,00

10

Item 55
IFRO -

CAMPUS
COLORADO
DO OESTE -

RO
Pregão 12/2019
UASG 158341

POLTRONA  GIRATÓRIA,
ESPALDAR BAIXO, COM
BRAÇOS. 
Marca: Cavaletti

33 Unidade 90 dias R$
700,00

R$
23.100,00

11

Item 56
IFRO -

CAMPUS
COLORADO
DO OESTE -

RO
Pregão 12/2019
UASG 158341

POLTRONA
PRESIDENTE COM  BRAÇOS,
APOIO DE CABEÇA. 
Marca: Cavaletti

2 Unidade 90 dias R$
2.100,00

R$
4.200,00

VALOR TOTAL R$
120.092,00
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8. Características, Objetivos e Destinação Finalística e/ou Administrativa
A presente aquisição tem por finalidade gerar o bem-estar do trabalhador e consequentemente aumentar a sua produtividade no
serviço sendo destinado ao atendimento das necessidades do 1º Comando Regional de Polícia Militar - 1º CRPM (Comando de
Policiamento da Capital - CPC), Comando de Apoio Logístico e Tecnologia da Informação - CALTI e Comando de Gestão e Finanças
- CGF.

9. Justificativa (sucinta)
Em conformidade com o teor do Ofício nº 80142/2019 - PM (9795511), a aquisição se justifica vez que a atual sede do CPC é locada
e todo mobiliário existente e utilizados na atividade administrativa diária pertencem a empresa locadora. No entanto, o contrato está
na iminência de exaurir e a sede do CPC será transferida para outro local que não possui mobiliário, tornando-se imprescindível a
aquisição.  Além disso e em conformidade com as necessidades da PMGO elencadas pelo Programa de Compliance Público, faz-se
necessário aquisição de mobiliário ( 12 mesas com gaveteiros e 12 cadeiras) para o CALTI e CGF visando a execução do plano de
Ação no âmbito da PMGO  (201900002063411 )

10. Informações Complementares
Comando de Apoio Logístico e Tecnologia da Informação, endereço: rua 115, nº 04, Setor Sul, Goiânia-GO, Cep 74.085-325

Assinatura do Requisitante:
 

Neuzely Coelho Bezerra de Oliveira  - Tenente Coronel QOPM
Chefe da Divisão de Compras do CALTI

DESPACHO: Encaminhe-se ao Exmo. Sr.
Comandante Geral da PMGO
para realização da despesa.
 

Vera Lúcia Vieira da Cunha Montagnini -
Coronel QOPM 

Comandante do CALTI
 

AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR
 

 
De acordo com a solicitação AUTORIZO, na forma e nos termos da lei, e determino o encaminhamento ao Setor de

Planejamento para indicação do código e descrição da programação e ação, e ao Setor Financeiro e Orçamentário para Declaração de
Adequação Orçamentário e Financeira, conforme prevê a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, em seguida os trâmites
regimentais.

 
Renato Brum dos Santos - Coronel QOPM

Comandante-Geral da PMGO

Documento assinado eletronicamente por NEUZELY COELHO BEZERRA DE OLIVEIRA, Chefe de Divisão, em 05/03/2020,
às 08:56, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por VERA LUCIA VIEIRA DA CUNHA MONTAGNINI, Comandante, em 05/03/2020,
às 09:21, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por RENATO BRUM DOS SANTOS, Comandante-Geral, em 06/03/2020, às 08:56,
conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000011288707 e o código CRC
4BD29A48.

 DIVISÃO DE COMPRAS - CALTI 
RUA 115 nº 04 - Bairro SETOR SUL - CEP 74085-328 - GOIANIA - GO -  32011668

 

Referência: Processo nº 202000002010900 SEI 000011288707

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000011288707&crc=4BD29A48

