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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:  Universidade Estadual do Tocan�ns - UNITINS , através das Atas de Registro de Preços nº 018/2020 e nº 20/2020, referente ao Pregão
Eletrônico Comprasnet nº 012/2020.

 

 

O Secretário de Estado da Segurança Pública, no exercício da competência conferida pelo Decreto Estadual nº 8.934 de 06 de abril de 2017,
em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e Lei nº 17.928/2012, e, tendo em vista o que consta no Processo Administra�vo nº 202100002098276, especialmente
na autorização expedida pelo órgão Gerenciador, através do documento, SEI (000023648210) e Anuência do fornecedor, Empresa Rivera SEI (000023648245) e
Empresa XOffice SEI (000023648250), Autoriza a Adesão às Atas de Registro de Preços, empreendida e gerenciada pela Universidade Estadual do Tocan�ns -
UNITINS, nos termos seguintes:

1. Atas de Registro de Preços, SEI (000023309663) e (000023310866);

2. Órgão gerenciador: Universidade Estadual do Tocan�ns - UNITINS (000023648210);

3. Vigência da ata: 17/12/2020 a 16/12/2021, SEI (000023680385);

4. Órgão aderente: Polícia Militar do Estado de Goiás - PMGO;

5. Objetos:

 Descrição da Despesa Solicitada
LOTE 01:

Item Item Ata
UNITINS Detalhamento Und. Qtd. Valor Unitário

Es�mado (R$)
Valor T

Es�mado
GRUPO 01 ATA Nº 018/2020-UNITINS - CADEIRAS  eventos ( 000023309520 ) (000023309663 )

01 01/G01 Despesa com aquisição de cadeiras - modelo  giratória espaldar médio com apoia braços Unid 120 940,00  112.80
02 02/G01 Despesa com aquisição de cadeiras - modelo cadeira fixa Unid 105 645,00 67.725
03 05/G01 Despesa com aquisição de cadeiras - modelo cadeira com prancheta Unid 110 860,00 94.600
04 06/G01 Despesa com aquisição de cadeiras - modelo cadeira giratória, encosto em tela, com apoia de braços Unid 60 1.750,00 105.00
05 07/G01 Despesa com aquisição de cadeiras - modelo poltrona diretor giratória Unid 60 2.350,00 141.00
06 08/G01 Despesa com aquisição de cadeiras - modelo poltrona presidente Unid 05 2.790,00 13.950
07 09/G01 Despesa com aquisição de cadeiras - modelo longarina 02 lugares Unid 45 1.290,00 58.950
08 10/G01 Despesa com aquisição de cadeiras - modelo longarina 03 lugares Unid 45 1.490,00 67.050
09 11/G01 Despesa com aquisição de cadeiras - modelo cadeira diretor fixa, com 04 pés Unid 12 1.210,00 14.520
10 12/G01 Despesa com aquisição de cadeiras - modelo sofá assento 02 lugares Unid 10 3.500,00 35.000
11 13/G01 Despesa com aquisição de cadeiras - modelo sofá assento 03 lugares Unid 10 4.250,00 42.500

VALOR TOTAL ESTIMADO LOTE 01 /GRUPO 01 ATA Nº 018/2020-UNITINS (R$): R$ 752,1
LOTE 02:

Item Item Ata
UNITINS Detalhamento Und. Qtd. Valor Unitário

Es�mado (R$)
Valor T

Es�mado
GRUPO 02 ATA Nº 020/2020-UNITINS - MÓVEIS eventos ( 000023310468 ) (000023310866 )

01 14/G02 Despesa com aquisição de móveis - �po armário baixo fechado 2 portas - 800x500x740mm Und. 45 914,00 41.130
02 15/G02 Despesa com aquisição de móveis - �po armário alto fechado 2 portas - 800x500x1600mm Und. 90 1.633,00 146.97
03 16/G02 Despesa com aquisição de móveis - �po armário extra alto fechado 2 portas - 800x500x2100mm Und. 90 2.236,00 201.24
04 18/G02 Despesa com aquisição de móveis - �po mesa reta 800mm - 800x600x740mm Unid 50 611,00 30.550
05 19/G02 Despesa com aquisição de móveis - �po mesa reta 1200mm - 1200x600x740mm Unid 50 801,00 40.050
06 20/G02 Despesa com aquisição de móveis - �po mesa reta 1400mm - 1400x600x740mm Unid 50 961,00 48.050
07 21/G02 Despesa com aquisição de móveis - �po mesa península em l - 1800x800x1400x600x740mm Unid 40 1.844,00 73.760
08 22/G02 Despesa com aquisição de móveis - �po mesa diretoria com auxiliar - pés em madeira - 2700x1000x2000x600x740mm Unid 05 4.076,00 20.380
09 23/G02 Despesa com aquisição de móveis - �po mesa em l tampo único - 1400x600x1400x600x740mm Unid 80 1.348,00 107.84
10 24/G02 Despesa com aquisição de móveis - �po gaveteiro fixo 02 gavetas - 400x460x374mm Unid 80 447,00 35.760
11 25/G02 Despesa com aquisição de móveis - �po gaveteiro módulo 04 gavetas - 400x600x740mm Unid 40 946,00 37.840
12 26/G02 Despesa com aquisição de móveis - �po mesa de reunião ovalada - 2400mm - 2400x1200x740mm Unid 05 1.865,00 9.325
13 27/G02 Despesa com aquisição de móveis - �po mesa reunião ovalada – 3600mm - 3600x1200x740mm Unid 05 2.784,00 13.920
14 28/G02 Despesa com aquisição de móveis - �po mesa reunião redonda 1200x740mm Unid 39 866,00 33.774
15 29/G02 Despesa com aquisição de móveis - �po mesa para refeitório com 04 lugares 1200x800x760mm Unid 25 2.159,00 53.975
16 31/G02 Despesa com aquisição de móveis - �po estação de trabalho em "x" 2870x2870x600x740/1200mm (lxpxh) Unid 05 4.883,00 24.415
17 32/G02 Despesa com aquisição de móveis - �po bancada de trabalho alta - 1600x600x1060mm Unid 01 2.860,00 2.860

VALOR TOTAL ESTIMADO LOTE 02 /GRUPO 02 ATA Nº 020/2020-UNITINS (R$): R$ 921.8
LOTE 03:

Item Item Ata
UNITINS Detalhamento Und. Qtd. Valor Unitário

Es�mado (R$)
Valor T

Es�mado
GRUPO 04 ATA Nº 018/2020-UNITINS - MÓVEIS DE ÁÇO eventos ( 000023309520 ) (000023309663 )

01 39/G04 Despesa com aquisição de móveis - �po áço roupeiro de aço, 02 vãos, 04 portas, fechadura, chapa 22. Unid 55 1.500,00 82.500
02 40/G04 Despesa com aquisição de móveis - �po áço roupeiro de aço, 02 vãos, 08 portas, pitão (cadeado), chapa 26. Unid 55 1.120,00 61.600
03 41/G04 Despesa com aquisição de móveis - �po áço roupeiro de aço, 02 portas, insalubre, pitão (cadeado), chapa 24. Unid 15 1.090,00 16.350
04 42/G04 Despesa com aquisição de móveis - �po áço estante de aço, 06 prateleiras, chapa 24/18 – 30x30 Unid 56 550,00 30.800
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05 43/G04 Despesa com aquisição de móveis - �po áço arquivo de aço, 4 gavetas, fechadura, trilho telescópico, chapa 24 Unid 80 1.350,00 108.00
VALOR TOTAL ESTIMADO LOTE 03 /GRUPO 04 ATA Nº 018/2020-UNITINS (R$): R$ 299.2

VALOR TOTAL ESTIMADO LOTE 01,02 E 03 (R$): R$ 1.973.

Consoante com as especificação constante no Edital do Pregão eletrônico Nº 012/2020 - SEI (000023678543);

 

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

7. Dotação Orçamentária:

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

DESCRIÇÃO CÓDIGO DENOMINAÇÃO
Unidade Orçamentária 2902 Polícia Militar
Função 06 Segurança Pública
Sub-função 122 Administração Geral
Programa 1021 Inteligência, Integração e Integridade na Segurança Pública
Ação 2079 Prevenção e Repressão ao Crime
Grupo de despesa 04 Inves�mento
Fonte de Recursos 100 Receitas Ordinárias
Modalidade Aplicação 90 Aplicações Diretas

 

8. Valor Total: R$ 1.973.284,00 (um milhão, novecentos e setenta e três mil duzentos e oitenta e quatro reais) .

9. Titular do registro/Fornecedor:

1. Rivera Móveis Indústria e Comércio LTDA, CNPJ Nº: 44.216.778/0001-08;
2. X-Office servi ltda – ME, CNPJ Nº: 15.362.598/0001-36;

 

Publique-se.

 

Goiânia, em 04 de novembro de 2021.

 

 
RODNEY ROCHA MIRANDA

Secretário de Estado da Segurança Pública
 

 

Documento assinado eletronicamente por RODNEY ROCHA MIRANDA, Secretário (a) de Estado, em 04/11/2021, às 15:18, 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 000024658436 e o código CRC F9F0FA84.

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PMGO-DC/CALTI 

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

Referência: Processo nº 202100002098276 SEI 000024658436

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000024658436&crc=F9F0FA84
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ESTADO DE GOIÁS
POLÍCIA MILITAR

DIVISÃO DE PATRIMONIO - CALTI
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. OBJETO

1.1 Aquisição de mobiliários (carteiras, cadeiras, mesas, armários) visando atender, de forma sa�sfatória, as necessidades das Unidades da Polícia Militar do
Estado de Goiás, conforme especificações técnicas a seguir descritas. 

 

2. JUSTIFICATIVA

2.1 Jus�fica-se a presente aquisição nos quan�ta�vos demonstrados em razão da necessidade de dotar as unidades policiais militares dos respec�vos
mobiliários, suprindo-as e aparelhando-as, proporcionando condições para melhor desenvolver as suas a�vidades, favorecendo a produção de resultados mais
efe�vos, para o bem do povo goiano.

 

3. DA QUANTIDADES E VALORES ESTIMADOS

 
LOTE 01:

 

ITENS

 
ITENS/GRUPO 
Correspondentes
ATA UNITINS
ARPNº018/2020 
Pregão Eletrônico
SRP nº 12/2020
Processo Administra�vo
2020/20321/000662
UASG: 451555
VALIDADE: 17/12/2021
eventos 
( 000023309520 )
(000023309663 )
 

 

DESCRIÇÃO SUCINTA UNIDADE
QUANTIDADE

 EM ATA
UNITINS

VALOR
MÉDIO

UNITÁRIO
QUANTIDADE VALOR MÉDIO

TOTAL

 GRUPO 01 ATA Nº 018/2020-UNITINS - CADEIRAS
01 01/G01 CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO COM APOIA BRAÇOS UNID. 240 R$ 940,00 120 R$ 112.800,00
02 02/G01 CADEIRA FIXA UNID. 210 R$ 645,00 105 R$ 67.725,00
03 05/G01 CADEIRA COM PRANCHETA UNID. 220 R$ 860,00 110 R$ 94.600,00
04 06/G01 CADEIRA GIRATÓRIA, ENCOSTO EM TELA, COM APOIA DE BRAÇOS UNID. 120 R$ 1.750,00 60 R$ 105.000,00
05 07/G01 POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA UNID. 120 R$ 2.350,00 60 R$ 141.000,00
06 08/G01 POLTRONA PRESIDENTE UNID. 10 R$ 2.790,00 05 R$ 13.950,00
07 09/G01 LONGARINA 02 LUGARES UNID. 90 R$ 1.290,00 45 R$ 58.950,00
08 10/G01 LONGARINA 03 LUGARES UNID. 90 R$ 1.490,00 45 R$ 67.050,00
09 11/G01 CADEIRA DIRETOR FIXA, COM 04 PÉS UNID. 25 R$ 1.210,00 12 R$ 14.520,00
10 12/G01 SOFÁ ASSENTO 02 LUGARES UNID. 20 R$ 3.500,00 10 R$ 35.000,00
11 13/G01 SOFÁ ASSENTO 03 LUGARES UNID. 20 R$ 4.250,00 10 R$ 42.500,00

 
TOTAL DA ADESÃO Grupo 01 R$ 752.195,00

 
OBS.: Não obstante o julgamento seja do �po menor preço por lote, os valores unitários es�mados deverão ser respeitados.

 

 
LOTE 02:

 

ITENS

 
ITENS /GRUPO
Correspondentes
ATA UNITINS
ARPNº020/2020 
Pregão Eletrônico
SRP nº 12/2020
Processo Administra�vo
2020/20321/000662
UASG: 451555
VALIDADE: 17/12/2021
eventos 
( 000023310468 )
(000023310866 )
 

 

DESCRIÇÃO SUCINTA UNIDADE
QUANTIDADE

 EM ATA
UNITINS

VALOR
MÉDIO

UNITÁRIO
QUANTIDADE VALOR MÉDIO

TOTAL

 GRUPO 02 ATA Nº 020/2020-UNITINS - MÓVEIS
01 14/G02 ARMÁRIO BAIXO FECHADO 2 PORTAS - 800x500x740mm UNID. 90 R$ 914,00 45 R$ 41.130,00 
02 15/G02 ARMÁRIO ALTO FECHADO 2 PORTAS - 800x500x1600mm UNID. 180 R$ 1.633,00 90 R$ 146.970,00 
03 16/G02 ARMÁRIO EXTRA ALTO FECHADO 2 PORTAS - 800x500x2100mm UNID. 180 R$ 2.236,00 90 R$ 201.240,00 
04 18/G02 MESA RETA 800MM - 800X600X740mm UNID. 100 R$ 611,00 50 R$ 30.550,00 
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05 19/G02 MESA RETA 1200MM - 1200X600X740mm UNID. 100 R$ 801,00 50 R$ 40.050,00 
06 20/G02 MESA RETA 1400MM - 1400X600X740mm UNID. 100 R$ 961,00 50 R$ 48.050,00 
07 21/G02 MESA PENÍNSULA EM L - 1800X800X1400X600X740mm UNID. 80 R$ 1.844,00 40 R$ 73.760,00 

08 22/G02 MESA DIRETORIA COM AUXILIAR - PÉS EM MADEIRA -
2700X1000X2000X600X740mm UNID. 10 R$ 4.076,00 05 R$ 20.380,00 

09 23/G02 MESA EM L TAMPO ÚNICO - 1400X600X1400X600X740mm UNID. 160 R$ 1.348,00 80 R$ 107.840,00 
10 24/G02 GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS - 400X460X374mm UNID. 160 R$ 447,00 80 R$ 35.760,00 
11 25/G02 GAVETEIRO MÓDULO 04 GAVETAS - 400X600X740mm UNID. 80 R$ 946,00 40 R$ 37.840,00
12 26/G02 MESA DE REUNIÃO OVALADA - 2400MM - 2400X1200X740mm UNID. 10 R$ 1.865,00 05 R$ 9.325,00
13 27/G02 MESA REUNIÃO OVALADA – 3600MM - 3600x1200x740mm UNID. 10 R$ 2.784,00 05 R$ 13.920,00
14 28/G02 MESA REUNIÃO REDONDA 1200X740mm UNID. 78 R$ 866,00 39 R$ 33.774,00
15 29/G02 MESA PARA REFEITÓRIO COM 04 LUGARES 1200X800X760mm UNID. 50 R$ 2.159,00 25 R$ 53.975,00

16 31/G02 ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "X" 2870X2870X600X740/1200mm
(LxPxH) UNID. 120 R$ 4.883,00 05 R$ 24.415,00

17 32/G02 BANCADA DE TRABALHO ALTA - 1600X600X1060mm UNID. 40 R$ 2.860,00 01 R$ 2.860,00
 

TOTAL DA ADESÃO Grupo 02 R$ 921.839,00

OBS.: Não obstante o julgamento seja do �po menor preço por lote, os valores unitários es�mados deverão ser respeitados.

 

LOTE 03:
 

ITENS

 
ITENS /GRUPO
Correspondentes
ATA UNITINS
ARPNº018/2020 
Pregão Eletrônico
SRP nº 12/2020
Processo Administra�vo
2020/20321/000662
UASG: 451555
VALIDADE: 17/12/2021
eventos 
( 000023309520)
(000023309663 )
 

 

DESCRIÇÃO SUCINTA UNIDADE
QUANTIDADE

 EM ATA
UNITINS

VALOR
MÉDIO

UNITÁRIO
QUANTIDADE VALOR MÉDIO

TOTAL

 GRUPO 04 ATA Nº 18/2020-UNITINS - MOVEIS EM AÇO

01 39/G04 ROUPEIRO DE AÇO, 02 VÃOS, 04 PORTAS, FECHADURA, CHAPA 22. UNID. 110 R$ 1.500,00 55 R$ 82.500,00 

02 40/G04 ROUPEIRO DE AÇO, 02 VÃOS, 08 PORTAS, PITÃO (CADEADO),
CHAPA 26. UNID. 110 R$ 1.120,00 55 R$ 61.600,00 

03 41/G04 ROUPEIRO DE AÇO, 02 PORTAS, INSALUBRE, PITÃO (CADEADO),
CHAPA 24. UNID. 30 R$ 1.090,00 15 R$ 16.350,00 

04 42/G04 ESTANTE DE AÇO, 06 PRATELEIRAS, CHAPA 24/18 – 30X30 UNID. 200 R$ 550,00 56 R$ 30.800,00 

05 43/G04 ARQUIVO DE AÇO, 4 GAVETAS, FECHADURA, TRILHO TELESCÓPICO,
CHAPA 24 UNID. 160 R$ 1.350,00 80 R$ 108.000,00 

TOTAL DA ADESÃO Grupo 04 R$ 299.250,00 

TOTAL GERAL 
 
 

OBS.: Não obstante o julgamento seja do �po menor preço por lote, os valores unitários es�mados deverão ser respeitados.
 

 

4. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA DETALHADA DO OBJETO

4.1 LOTE 01:

4.1.1 Item 01 - CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO COM APOIA BRAÇOS – 120 unidades

Encosto Reves�do Interno em compensado anatômico mul�laminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível
isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação
permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Capa de
proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte do Encosto- Suporte
para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada com 6,00 mm de espessura e 90,00 mm de largura, dotada de nervura estrutural
de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostá�ca realizado por processo totalmente automa�zado em �nta pó,
reves�ndo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento
an�ferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia u�lizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Para
um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso de 60 mm e 12 posições de ajuste, com acionamento automá�co sem necessidade de
botões ou manípulos. O sistema de regulagem é fabricado em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com
engates fáceis e precisos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Assento Reves�do- Interno em compensado anatômico
mul�laminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a
propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma
anatômica com espessura média de 40 mm. Profundidade de 465 mm e largura de 460 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em
polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Mecanismo Sincronizado- O mecanismo possui: Corpo injetado em
liga de alumínio sob pressão; Placa de fixação do mecanismo ao assento fabricada em resina de engenharia com nervuras e ressaltos que garantem a
resistência deste componente, esta placa possui largura total de 195 mm, comprimento total de 250 mm, altura da borda 14 mm e espessura real da placa
variando entre 3, 6 e 9 mm aproximadamente. O mecanismo possui comandos extremamente fáceis que permitem que as regulagens sejam acessadas sem a
necessidade do usuário levantar-se da poltrona. Possui alavanca sob o assento a direita do usuário para regulagem de altura, a alavanca posicionada a esquerda
do assento desbloqueia o movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, este movimento permite que o apoio lombar da poltrona mantenha
contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinação, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1 respec�vamente.
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Ambas alavancas do mecanismo fabricadas: Parte estrutural em aço redondo com 8 mm de diâmetro e o acabamento (área onde o usuário terá acesso para
realizar a regulagem) injetado em resina de engenharia. A regulagem de inclinação do encosto proporciona no mínimo 4 pontos de parada. Possui dois calços
injetados em termoplás�co ou termofixo que limitam o curso e impedem que a chapa de fixação do encosto e o corpo do mecanismo se choquem.
Internamente existem 2 pinos zincados com a função de ar�cular o conjunto assento e encosto, um com diâmetro de 10 mm e o outro com diâmetro de 8 mm.
Dotado de sistema de livre flutuação sendo a regulagem da tensão do movimento de reclinação realizada através de um manípulo localizado sob o assento
possibilitando adequar o movimento relax ao bió�po do usuário e sistema an�-impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o
mesmo. No manípulo deve vir gravado em alto relevo (de forma indelével) o sen�do de regulagem para mais ou menos tensão. Na parte inferior do
mecanismo, é montada uma capa de acabamento fabricada em resina termoplás�ca, para impedir que o usuário tenha acesso à parte interna do mecanismo
(para sua segurança). Acabamento em pintura eletrostá�ca realizado por processo totalmente automa�zado em �nta pó, reves�ndo totalmente a estrutura
com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento an�ferruginoso. O sistema de acoplamento da coluna central dá-se através de cone
morse, facilitando a montagem e casos eventuais de manutenção. Coluna giratória com regulagem de altura- Coluna giratória com regulagem de altura por
acionamento a gás com 90 mm de curso aproximado, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostá�ca
realizado por processo totalmente automa�zado em �nta pó, reves�ndo com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a
agentes químicos, com pré-tratamento an�ferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia u�lizando fluorzircônio, que garantem grande resistência
mecânica e excelente acabamento). Bucha guia para o pistão injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada
individualmente com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 70 mm proporciona guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando
folgas e garan�ndo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de
porca rápida. No pistão é gravada a classificação Classe 4 de forma permanente. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas
termicamente garan�ndo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo
e a base dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Capa telescópica de 3 elementos, injetada
em polipropileno texturizado que proporciona ó�mo acabamento e proteção à coluna central, sendo elemento de ligação esté�ca entre a base e o mecanismo.
Base Injetada em Material Termoplás�co: Base com 5 patas para cadeira e poltrona, fabricada por processo de injeção em resina de engenharia, poliamida
(nylon 6), com adi�vo an�-ultravioleta, modificador de impacto e fibra de vidro. Caracterís�cas de excepcional tenacidade, resistência mecânica, resistência à
abrasão dos calçados e produtos químicos. Com 5 hastes e alojamento para engate do rodízio (11mm de diâmetro), dispensa-se o uso de buchas de fixação.
Seu sistema preciso de acoplamento à coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção.
Rodízio �po W com 50mm de diâmetro- Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia, possui banda de rodagem
mórbida em poliuretano, para ser u�lizado em qualquer �po de piso, eixo ver�cal em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal
também em aço trefilado 1010/1020. Estrutura do rodízio (cavaletes) injetados em resina de engenharia. O sistema de acoplamento entre rodas deve ser por
duplo sistema de engate: Engate das rodas ao eixo de aço horizontal e outro engate do cavalete às rodas (flange). O eixo ver�cal é dotado de anel elás�co em
aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Apoia-braço fabricado com alma de aço estrutural reves�do em poliuretano- Parte superior do apoia-
braço fabricado com alma de aço estrutural reves�do em poliuretano pré-polímero integral skin texturizado. Possui alta resistência ao rasgo. Suporte do apoia-
braço regulável injetado em termoplás�co texturizado e estrutura de aço estampada com 6,00 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostá�ca
realizado por processo totalmente automa�zado em �nta pó, reves�ndo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons com
propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento an�ferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia u�lizando fluorzircônio, que
garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Com comprimento de 235 mm e largura de 80 mm. Possui regulagem ver�cal com 7 estágios e
curso de 55 mm. O sistema interno de regulagem é fabricado em resina de engenharia poliacetal. Poliéster Crepe Composição: 100% Poliéster; Gramatura: 270
g/m2 (± 5%); Largura do rolo: 1,40 m ± 0,05 m; Fios (Urdume): 16 (mínimo); Fios (Trama): 14 (mínimo); Poliéster.

 

4.1.2 Item 02 – CADEIRA FIXA – 105 unidades

Encosto Reves�do Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano
flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação
permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 390 mm. Capa de
proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte de Encosto- Suporte
fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura e 90,00 mm de largura, com nervura estrutural de reforço que confere alta
resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostá�ca realizado por processo totalmente automa�zado em �nta pó, reves�ndo totalmente a estrutura
com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento an�ferruginoso (desengraxe e
processo de nanotecnologia u�lizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto
injetada em polipropileno texturizado. Assento Reves�do- Interno em compensado anatômico mul�laminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente.
Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa
fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Profundidade de 465
mm e largura de 460 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o
uso do perfil de PVC. Estrutura Fixa Con�nua- Estrutura fixa con�nua curvada a frio em máquina automá�ca garan�ndo confiabilidade e resistência, em tubo de
aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm totalmente soldada por sistema MIG e
acabamento de super�cie pintado. Acabamento em pintura eletrostá�ca realizado por processo totalmente automa�zado em �nta pó, reves�ndo totalmente a
estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento an�ferruginoso (desengraxe
e processo de nanotecnologia u�lizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A estrutura possui acoplamento
para fixação do suporte do encosto �po lâmina diretamente na placa de fixação do assento sendo mais resistente que a usual fixação no compensado
anatômico. Deslizadores envolventes injetados em polipropileno. Poliéster Crepe- Composição: 100% Poliéster; Gramatura: 270 g/m2 (± 5%); Largura do rolo:
1,40 m ± 0,05 m; Fios (Urdume): 16 (mínimo); Fios (Trama): 14 (mínimo); Poliéster.

 

4.1.3 Item 03 - CADEIRA COM PRANCHETA – 110 unidades

Encosto: Quadro do encosto injetado em resina de termoplás�ca pigmentado estrutural de grande resistência mecânica e fácil limpeza. Na parte frontal do
quadro do encosto é montada uma peça inteiriça injetada em resina termoplás�ca pigmentada com pequenas saliências redondas na super�cie que conferem
um excelente acabamento e conforto ao usuário. Esta peça possui espessura aproximada de 4,5 mm e a fixação é realizada ao quadro estrutural através de
parafusos com rosca especial para plás�cos. Possui na parte posterior do quadro do encosto, um acabamento desenvolvido especificamente para encaixe da
mão, projetado para facilitar o manuseio e transporte do produto. Largura de 470 mm e altura de 340 mm. Assento: Quadro estrutural do assento injetado em
resina termoplás�ca pigmentada com nervuras transversais e longitudinais na parte inferior que aumentam a resistência mecânica do produto. Na área
superior do quadro estrutural do assento é montada uma peça tapeçada com interno injetado em resina termoplás�ca que confere um excelente acabamento
e conforto ao usuário. Esta peça é fixada ao quadro estrutural através de parafusos com rosca especial para plás�cos. Largura de 410mm e profundidade de 450
mm. Estrutura Fixa Preta: Estrutura fixa trapezoidal fabricada em tubo de aço curvado com diâmetro de 15,88 x 1,90 mm soldada por sistema MIG e
acabamento em pintura eletrostá�ca realizada por processo totalmente automa�zado em �nta pó, reves�ndo com película de aproximadamente 60 mícrons
com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento an�ferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia u�lizando fluorzircônio,
que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Deslizadores injetados em polipropileno. Apoia braço direito e esquerdo + Prancheta
direita injetada em ABS: Apoia braço injetado em resina de engenharia de alta resistência, em formato que proporciona conforto ao usuário. O apoia braço é
fixado diretamente a estrutura do assento e encosto através de 2 parafusos de M6 x 25 com cabeça abaulada e sextavado interno em cada ponto de fixação, o
que confere facilidade para montagem em casos eventuais de manutenção. Com dimensões aproximadas de espessura de 9,5 mm, largura de 38 mm e
comprimento da área de apoio de 310 mm. Prancheta lado direito escamoteável, injetada em ABS texturizado estrutural com corpo de fixação da prancheta ao
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apóia-braço injetado em resina termoplás�ca. Possui sistema an�-pânico frontal e porta lápis. Com dimensões aproximadas de 265 mm de comprimento e
profundidade.

 

4.1.4 Item 04 - CADEIRA GIRATÓRIA, ENCOSTO EM TELA, COM APOIA DE BRAÇOS – 60 unidades

Encosto Tela- Estrutura do encosto em resina de engenharia termoplás�ca injetada de alta resistência mecânica. Estrutura provida de super�cie de
reves�mento �po tela, sem u�lização de espuma e similares, oferecendo excelente conforto ao que se refere à transpiração, diminuindo a sensação de
aumento de temperatura corporal. Na parte traseira, é montada uma capa de acabamento no encosto (encaixe sem u�lização de parafusos), esta possui
gravação do nome do fabricante em baixo relevo. A capa possui no mínimo 2,5 mm de espessura. Dimensões do encosto: Altura do encosto - 565 mm; Largura
total do encosto - 480 mm Apoio lombar injetado em resina termoplás�ca com regulagem de altura, montado no encosto por encaixe (sem u�lização de
parafusos), com duas guias laterais (mínimo 10 mm de altura) que garantem a uniformidade do movimento de altura. Largura aproximada do apoio lombar 430
mm e altura de 95 mm. Assento- Interno em resina de engenharia termoplás�ca injetada com alta resistência mecânica conformado anatomicamente. Espuma
injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga
dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 50 mm. Possui largura de
490 mm e profundidade de 470 mm. Botão posicionado a direita do assento para regulagem de profundidade ú�l do assento, com seis posições de bloqueio e
curso de 50 mm, fornecendo ao usuário melhor aproveitamento de toda a extensão da super�cie do assento. Capa de proteção e acabamento injetada sob o
assento em polipropileno texturizado que dispensa o uso do perfil de PVC. Mecanismo Sincronizado- O mecanismo possui: Corpo injetado em liga de alumínio
sob pressão; Placa de fixação do mecanismo ao assento fabricada em resina de engenharia com nervuras e ressaltos que garantem a resistência deste
componente, esta placa possui largura total de 195 mm, comprimento total de 250 mm, altura da borda 14 mm e espessura real da placa variando entre 3, 6 e
9 mm aproximadamente. O mecanismo possui comandos extremamente fáceis que permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade do
usuário levantar-se da poltrona. Possui alavanca sob o assento a direita do usuário para regulagem de altura, a alavanca posicionada a esquerda do assento
desbloqueia o movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, este movimento permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com
a região lombar do usuário no movimento de reclinação, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1 respec�vamente. Ambas
alavancas do mecanismo fabricadas: Parte estrutural em aço redondo com 8 mm de diâmetro e o acabamento (área onde o usuário terá acesso para realizar a
regulagem) injetado em resina de engenharia. A regulagem de inclinação do encosto proporciona no mínimo 4 pontos de parada. Possui dois calços injetados
em termoplás�co ou termofixo que limitam o curso e impedem que a chapa de fixação do encosto e o corpo do mecanismo se choquem. Internamente existem
2 pinos zincados com a função de ar�cular o conjunto assento e encosto, um com diâmetro de 10 mm e o outro com diâmetro de 8 mm. Dotado de sistema de
livre flutuação sendo a regulagem da tensão do movimento de reclinação realizada através de um manípulo localizado sob o assento possibilitando adequar o
movimento relax ao bió�po do usuário e sistema an�-impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. No manípulo deve vir
gravado em alto relevo (de forma indelével) o sen�do de regulagem para mais ou menos tensão. Na parte inferior do mecanismo, é montada uma capa de
acabamento fabricada em resina termoplás�ca, para impedir que o usuário tenha acesso à parte interna do mecanismo (para sua segurança). Acabamento em
pintura eletrostá�ca realizado por processo totalmente automa�zado em �nta pó, reves�ndo totalmente a estrutura com propriedades de resistência a
agentes químicos, com pré-tratamento an�ferruginoso. O sistema de acoplamento da coluna central dá-se através de cone morse, facilitando a montagem e
casos eventuais de manutenção. Coluna giratória com regulagem de altura- Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 90 mm de curso
aproximado, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostá�ca com �nta pó, reves�ndo totalmente a
estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A bucha guia para o pistão é
injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Com
comprimento de 70 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garan�ndo a durabilidade Pistões a gás
para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. No pistão é gravada a classificação
Classe 4 de forma permanente. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garan�ndo alta resistência ao desgaste
e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone morse, o que confere
facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Base injetada em material termoplás�co na cor grafite- Base para cadeira e poltrona com 5 patas,
fabricada por processo de injeção em resina de engenharia poliamida (nylon 6) com aproximadamente 30% de fibra de vidro na cor grafite e caracterís�cas de
excepcional tenacidade, resistência mecânica, resistência a abrasão dos calçados e produtos químicos. Com 5 (cinco) hastes e alojamento para engate do
rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. Possui sistema preciso de acoplamento a coluna central através de cone morse, o que
confere facilidade para montagem em casos eventuais de manutenção. Na parte superior do cone da base existe um anel metálico estampado, que garante
maior resistência no encaixe da coluna. Rodízio Tipo H com 65mm de diâmetro- Rodízio duplo, com rodas de 65 mm de diâmetro injetadas em resina de
engenharia, eixo ver�cal em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal também em aço trefilado 1010/1020. Estrutura do rodízio
(cavaletes) injetados em resina de engenharia. O sistema de acoplamento entre rodas é realizado por duplo sistema de engate: Engate das rodas ao eixo de aço
horizontal e outro engate do cavalete às rodas (flange). O eixo ver�cal é dotado de anel elás�co em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Este
rodízio é indicado para u�lização em carpete. Apoia-braço regulável em poliuretano com botão de acionamento -Apoia-braço 4D, com parte superior injetada
em poliuretano integral skin e corpo injetado em resina de engenharia termoplás�ca. Dotado de: Sistema de regulagem de altura em 11 posições realizadas
através de botão lateral, Regulagem de abertura, Regulagem de profundidade em 4 posições e Regulagem angular. Estrutura do apoia-braço fabricado em
resina de engenharia injetada. Possui 245 mm de comprimento e 85 mm de largura. Encosto em Tela Performance e assento em Poliéster Crepe Tela -
Composição: Composto de PVC 75% e 25% de Poliéster; Espessura mínima: 1,15 mm; Largura do rolo: 1,70 m Reves�mento- Composição: 100% Poliéster;
Gramatura: 270 g/m2 (± 5%); Largura do rolo: 1,40 m ± 0,05 m; Fios (Urdume): 16 (mínimo); Fios (Trama): 14 (mínimo) Encosto em Tela Performance Preta +
Assento em Poliéster Crepe Preto; Encosto em tela Performance preta e assento reves�do em poliéster crepe.

 

4.1.5 Item 05 - POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA – 60 unidades

Encosto Reves�do: Interno em compensado anatômico mul�laminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano
flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação
permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica. Largura de 470 mm, altura de 730 mm e espessura média frontal de 40 mm. Encosto
totalmente reves�do sem u�lização de capa plás�ca, sem perfil de PVC e com detalhes em costura. Suporte do Encosto: Suporte para encosto com regulagem
de altura fabricado em chapa de aço estampada com 6,00 mm de espessura e 90,00 mm de largura, dotada de nervura estrutural de reforço que confere alta
resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostá�ca realizado por processo totalmente automa�zado em �nta pó, reves�ndo totalmente a estrutura
com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento an�ferruginoso (desengraxe e
processo de nanotecnologia u�lizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Para um perfeito apoio lombar,
dispõe de regulagem de altura com curso de 60 mm e 12 posições de ajuste, com acionamento automá�co sem necessidade de botões ou manípulos. O
sistema de regulagem é fabricado em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis e precisos.
Assento Reves�do: Interno em compensado anatômico mul�laminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano
flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação
permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 50 mm. Profundidade de 470 mm e largura de 455 mm.
Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC.
Mecanismo Sincronizado: O mecanismo possui: Corpo injetado em liga de alumínio sob pressão; Placa de fixação do mecanismo ao assento fabricada em resina
de engenharia com nervuras e ressaltos que garantem a resistência deste componente, esta placa possui largura total de 195 mm, comprimento total de 250
mm, altura da borda 14 mm e espessura real da placa variando entre 3, 6 e 9 mm aproximadamente. O mecanismo possui comandos extremamente fáceis que
permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade do usuário levantar-se da poltrona. Possui alavanca sob o assento a direita do usuário para
regulagem de altura, a alavanca posicionada a esquerda do assento desbloqueia o movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, este
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movimento permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinação, pois o deslocamento do
encosto e assento é realizado na proporção 2:1 respec�vamente. Ambas alavancas do mecanismo fabricadas: Parte estrutural em aço redondo com 8 mm de
diâmetro e o acabamento (área onde o usuário terá acesso para realizar a regulagem) injetado em resina de engenharia. A regulagem de inclinação do encosto
proporciona no mínimo 4 pontos de parada. Possui dois calços injetados em termoplás�co ou termofixo que limitam o curso e impedem que a chapa de fixação
do encosto e o corpo do mecanismo se choquem. Internamente existem 2 pinos zincados com a função de ar�cular o conjunto assento e encosto, um com
diâmetro de 10 mm e o outro com diâmetro de 8 mm. Dotado de sistema de livre flutuação sendo a regulagem da tensão do movimento de reclinação
realizada através de um manípulo localizado sob o assento possibilitando adequar o movimento relax ao bió�po do usuário e sistema an�-impacto que impede
o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. No manípulo deve vir gravado em alto relevo (de forma indelével) o sen�do de regulagem para
mais ou menos tensão. Na parte inferior do mecanismo, é montada uma capa de acabamento fabricada em resina termoplás�ca, para impedir que o usuário
tenha acesso à parte interna do mecanismo (para sua segurança). Acabamento em pintura eletrostá�ca realizado por processo totalmente automa�zado em
�nta pó, reves�ndo totalmente a estrutura com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento an�ferruginoso. O sistema de
acoplamento da coluna central dá-se através de cone morse, facilitando a montagem e casos eventuais de manutenção. Coluna de Regulagem de Altura e Tubo
Telescópico de Acabamento: Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com 90 mm de curso aproximado, fabricada em tubo de aço de
50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostá�ca realizado por processo totalmente automa�zado em �nta pó, reves�ndo com película de
aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento an�ferruginoso (desengraxe e processo de
nanotecnologia u�lizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Bucha guia para o pistão injetada em resina de
engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 70 mm proporciona guia
adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garan�ndo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade
com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas
termicamente garan�ndo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo
e a base dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Capa telescópica de 3 elementos, injetada
em polipropileno texturizado que proporciona ó�mo acabamento e proteção à coluna central, sendo elemento de ligação esté�ca entre a base e o mecanismo.
Base em alumínio polido: Base com 5 patas, fabricada em liga de alumínio injetado sob pressão com alta resistência mecânica. Acabamento de super�cie
através de polimento manual. Alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. O sistema de acoplamento
da coluna central dá-se através de cone morse, facilitando a montagem e casos eventuais de manutenção. Rodízio �po W com 50mm de diâmetro: Rodízio
duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia, possui banda de rodagem mórbida em poliuretano, para ser u�lizado em qualquer
�po de piso, eixo ver�cal em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal também em aço trefilado 1010/1020. Estrutura do rodízio
(cavaletes) injetados em resina de engenharia. O sistema de acoplamento entre rodas deve ser por duplo sistema de engate: Engate das rodas ao eixo de aço
horizontal e outro engate do cavalete às rodas (flange). O eixo ver�cal é dotado de anel elás�co em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base.
Apoia-braço com estrutura tubular e acabamento cromado: Parte superior do apóia-braço injetado em termoplás�co texturizado com dimensões de 260 mm
de comprimento e 90 mm de largura (sem botões ou manípulos). Corpo do apoia-braço fabricado em polipropileno com 10% de fibra de vidro. Estrutura
metálica do apóia-braço fabricada e tubo de aço industrial oblongo 48x20x2mm estampado, e em sua extremidade é soldada uma chapa de aço SAE 1010/1020
estampada (largura 60mm e espessura de 8mm), esta chapa será o ponto de fixação do apoia-braço na guia reguladora de abertura (responsável pela
regulagem de largura do apoia-braço). A guia reguladora de abertura do apoia-braço é fabricada em chapa de aço estampada em forma de “U”, nervurada e
com profundidade de 55mm e espessura de 2,5mm. Sob o assento é fixada uma chapa de aço estampada adaptadora para fixação do apoia-braço (o apoia
braço é fixado através da guia reguladora de abertura). Esta chapa é fabricada em aço SAE 1006 e possui espessura de 1,8mm, ela é montada sob o assento
através de 3 parafusos cabeça chata M6x35. Cada apoia-braço é fixado na chapa adaptadora através de 4 parafusos cabeça panela M6x10. Apoia-braço 2D, ou
seja, possui Regulagem de altura em 9 estágios com curso de 85 mm e Regulagem de distância interna dos apóia-braços (abertura) realizada através de
manípulo ergonômico (em formato triangular que facilita o fechamento e abertura) fabricado em polipropileno com porca M8 (u�lizada na fixação do apoia-
braço), que promove um ajuste milimétrico de 50mm por apoia-braço (total de abertura 110mm) para melhor adaptação do usuário. Os componentes internos
de regulagem, são injetados em resina de engenharia. Acabamento da estrutura metálica do apoia-braço: cromado. Acabamento da guia reguladora e chapa
adaptadora realizado através de pintura eletrostá�ca por processo totalmente automa�zado em �nta pó, reves�ndo totalmente a estrutura com película de
aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento an�ferruginoso (desengraxe e processo de
nanotecnologia u�lizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Jogo de grampos de fixação, encaixe "T" 12mm,
Rosca M10x1,5, com 58 peças. Marca referencial: MANROD ou equivalente.

 

4.1.6 Item 06 -  POLTRONA PRESIDENTE  - 05 unidades 

Concha Tipo Monobloco: Tipo monobloco de espaldar alto, estrutura interna em compensado mul� laminado, de madeira moldada anatomicamente a quente
com pressão e espessura aproximada de 12 mm. Espuma injetada do assento de alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de
50 mm, com cobertura de manta acrílica que garante uniformidade ao reves�mento. Totalmente tapeçada em couro natural ou sinté�co com detalhes de
costura e de separação entre o apóia-cabeça e o encosto. Assento com profundidade de 465 mm e largura de 520 mm. Encosto com largura de 510 mm e altura
de 730 mm. Encosto com detalhes de costura em três gomos horizontais grandes além do apóia-cabeça. Detalhes na parte posterior da concha com 4 gomos
ver�cais em sua parte inferior. Mecanismo: Mecanismo com corpo central injetado, em liga de alumínio, sob pressão e com bloqueio mínimo de 05 (cinco)
posições. Possui ponto de giro deslocado em relação ao eixo de rotação, proporcionando excepcional conforto para o movimento relax, uma vez que o usuário
não perde o contato dos pés com o chão. Alavancas injetadas em resina de engenharia. Possui ajuste da tensão sob o assento, recurso que possibilita adequar o
movimento relax ao bió�po do usuário. O mecanismo possui comandos extremamente fáceis que permitem que as regulagens sejam acessadas sem a
necessidade de se levantar do assento. Para regulagem de altura, há uma alavanca sob o assento à direita do usuário. À esquerda, a alavanca para regulagem
da inclinação. Possui sistema de livre flutuação: a regulagem da tensão do movimento de reclinação é realizada através de um manípulo localizado sob o
assento, possibilitando adequar o movimento relax ao bió�po do usuário. Contém sistema an�-impacto, o qual impede o choque do encosto com o usuário ao
desbloquear o manípulo. No manípulo, deve-se vir gravado em alto relevo e de forma indelével, o sen�do de regulagem (para mais ou menos tensão). Seu
sistema preciso de acoplamento à coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção.
Acabamento em pintura eletrostá�ca por �nta em pó, realizada por processo totalmente automa�zado, o qual reveste completamente a estrutura. Coluna de
Regulagem de Altura: Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com aproximadamente 90 mm de curso, fabricada em tubo de aço de 50 mm e
1,50 mm de espessura. A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em
dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas
e garan�ndo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca
rápida. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garan�ndo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito
suavizando o movimento de rotação. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para
montagem e casos eventuais de manutenção. Acabamento cromado. Base injetada em alumínio, polida na parte superior: Base com 5 patas, fabricada em liga
de alumínio injetado sob pressão que garante alta resistência mecânica. Acabamento de super�cie através de polimento manual realçando o brilho natural do
alumínio. Alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna
central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Rodízio Tipo W com 65mm de diâmetro:
Rodízio duplo, com rodas de 65 mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia, eixo ver�cal em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo
horizontal também em aço trefilado 1010/1020. Estrutura do rodízio (cavaletes) injetados em resina de engenharia. O sistema de acoplamento entre rodas é
realizado por duplo sistema de engate: Engate das rodas ao eixo de aço horizontal e outro engate do cavalete às rodas (flange). O eixo ver�cal é dotado de anel
elás�co em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Este rodízio possui banda de rodagem mórbida em poliuretano, que pode ser u�lizado em
qualquer �po de piso. Apoia-braço: Apoia-braços injetados em poliuretano (integral-skin), com alma de aço interna. Possui espuma laminada na parte superior.
Totalmente reves�do no mesmo material e cor da cadeira. Fixação realizada através de 2 parafusos.
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4.1.7 Item 07 - LONGARINA 02 LUGARES – 45 unidades

Encosto Reves�do- Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em
poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa
deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 390 mm.
Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte de Encosto-
Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura e 90,00 mm de largura, com nervura estrutural de reforço que
confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostá�ca realizado por processo totalmente automa�zado em �nta pó, reves�ndo totalmente a
estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento an�ferruginoso (desengraxe
e processo de nanotecnologia u�lizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto
injetada em polipropileno texturizado. Assento Reves�doInterno em compensado anatômico mul�laminado (7lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente.
Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa
fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Profundidade
de 470 mm e largura de 465 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que
dispensam o uso do perfil de PVC. Estrutura metálica da longarina (Longarina+lateral+placa do assento) - Longarina para banco componível em tubo de aço 80 x
40 mm e espessura de 2 mm com acabamento de super�cie pintado. Acabamento em pintura eletrostá�ca realizado por processo totalmente automa�zado em
�nta pó, reves�ndo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-
tratamento an�ferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia u�lizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente
acabamento). Possui ponteira de acabamento injetada em polipropileno na cor preta em cada extremidade do tubo. Comprimento total aproximado de 1170
mm. Lateral- Lateral para banco componível em aço, fabricada por processo de solda sistema MIG em aço tubular oblongo 58 x 29 x 1,9 mm e suporte com 90 x
30 x 2 mm. Acabamento em pintura eletrostá�ca realizado por processo totalmente automa�zado em �nta pó, reves�ndo totalmente a estrutura com película
de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento an�ferruginoso (desengraxe e processo de
nanotecnologia u�lizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Para cada lateral acompanha um par de
deslizadores reguláveis totalmente injetados em nylon 6 e sistema de acoplamento à longarina através de parafusos M8 que possibilita a fixação em qualquer
ponto da longarina, garan�ndo robustez e facilidade de manutenção. Placa do assento -Placa para fixação do assento junto à longarina para banco componível
fabricada em chapa de aço estampada de 3 mm de grande resistência mecânica. Possui nervuras estruturais e 4 aletas estampadas que servem de guia para o
tubo da longarina. Acabamento em pintura eletrostá�ca realizado por processo totalmente automa�zado em �nta pó, reves�ndo totalmente a estrutura com
película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento an�ferruginoso (desengraxe e processo de
nanotecnologia u�lizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). O sistema de acoplamento à longarina através de
abraçadeira e parafusos M8 possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garan�ndo robustez e facilidade de manutenção. Apoia-braço fixo injetado
em termoplás�co- Apoia-braço fixo injetado em termoplás�co texturizado, indicado para cadeiras e poltronas de médio porte, possui design moderno e grande
resistência mecânica.

 

4.1.8 Item 08 - LONGARINA 03 LUGARES – 45 unidades

Encosto Reves�do- Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em
poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa
deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 390 mm.
Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte de Encosto-
Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura e 90,00 mm de largura, com nervura estrutural de reforço que
confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostá�ca realizado por processo totalmente automa�zado em �nta pó, reves�ndo totalmente a
estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento an�ferruginoso (desengraxe
e processo de nanotecnologia u�lizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto
injetada em polipropileno texturizado. Assento Reves�do- Interno em compensado anatômico mul�laminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente.
Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa
fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Profundidade
de 470 mm e largura de 465 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que
dispensam o uso do perfil de PVC. Estrutura metálica da longarina (Longarina+lateral+placa do assento). Longarina- Longarina para banco componível em tubo
de aço 80 x 40 mm e espessura de 2 mm com acabamento de super�cie pintado. Acabamento em pintura eletrostá�ca realizado por processo totalmente
automa�zado em �nta pó, reves�ndo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes
químicos, com pré-tratamento an�ferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia u�lizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e
excelente acabamento). Possui ponteira de acabamento injetada em polipropileno na cor preta em cada extremidade do tubo. Comprimento total aproximado
de 1850 mm. Lateral- Lateral para banco componível em aço, fabricada por processo de solda sistema MIG em aço tubular oblongo 58 x 29 x 1,9 mm e suporte
com 90 x 30 x 2 mm. Acabamento em pintura eletrostá�ca realizado por processo totalmente automa�zado em �nta pó, reves�ndo totalmente a estrutura com
película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento an�ferruginoso (desengraxe e processo de
nanotecnologia u�lizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Para cada lateral acompanha um par de
deslizadores reguláveis totalmente injetados em nylon 6 e sistema de acoplamento à longarina através de parafusos M8 que possibilita a fixação em qualquer
ponto da longarina, garan�ndo robustez e facilidade de manutenção. Placa do assento- Placa para fixação do assento junto à longarina para banco componível
fabricada em chapa de aço estampada de 3 mm de grande resistência mecânica. Possui nervuras estruturais e 4 aletas estampadas que servem de guia para o
tubo da longarina. Acabamento em pintura eletrostá�ca realizado por processo totalmente automa�zado em �nta pó, reves�ndo totalmente a estrutura com
película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento an�ferruginoso (desengraxe e processo de
nanotecnologia u�lizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). O sistema de acoplamento à longarina através de
abraçadeira e parafusos M8 possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garan�ndo robustez e facilidade de manutenção. Apoia-braço fixo injetado
em termoplás�co. Apoia-braço fixo injetado em termoplás�co texturizado, indicado para cadeiras e poltronas de médio porte, possui design moderno e grande
resistência mecânica. Poliéster Crepe; Composição: 100% Poliéster; Gramatura: 270 g/m2 (± 5%); Largura do rolo: 1,40 m ± 0,05 m; Fios (Urdume): 16 (mínimo);
Fios (Trama): 14 (mínimo).

 

4.1.9 Item 09 - CADEIRA DIRETOR FIXA, COM 04 PÉS – 12 unidades

Encosto Reves�do: Interno em compensado anatômico mul�laminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano
flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação
permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica. Encosto totalmente reves�do sem u�lização de capa plás�ca, sem perfil de PVC e com
detalhes em costura. Largura de 470 mm e altura de 620 mm. Suporte do Encosto: Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00
mm de espessura e 90,00 mm de largura, com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostá�ca
realizado por processo totalmente automa�zado em �nta pó, reves�ndo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons com
propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento an�ferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia u�lizando fluorzircônio, que
garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Assento Reves�do:
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Interno em compensado anatômico mul�laminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC,
alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com
densidade de 45 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 50 mm. Profundidade de 470 mm e largura de 455 mm. Capa de proteção e
acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Estrutura Fixa 4 Pés:
Estrutura fixa 4 pés tubular de aço curvado de 25,4 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de super�cie
cromado. Apóia-braços incorporados à própria estrutura com acessórios de polipropileno na parte superior como apoio e acabamento.

 

4.1.10 Item 10 - SOFÁ ASSENTO 02 LUGARES – 10 unidades

Assento 2 lugares composto por: Quadro de madeira maciça de eucalipto Saligna 3 lugares formada por: 2 sarrafos frontal/traseiro (eucalipto), mais 2 sarrafos
laterais (eucalipto) e 1 tampo do assento de (OSB). Almofadas fixas com espuma de poliuretano com densidade de 30 kg/m³. Almofada reves�da com manta de
microfibra de poliéster. Estrutura de aço composta por: Estrutura do sofá fabricada em tubo de aço pintada na cor preta. Pés fabricados em tubo de aço
pintados na cor preta. A fixação dos braços, encosto e estrutura dos assentos é feita com parafuso cabeça panela sextavado interno. Chapa em aço para união
do encosto e apoia braço na estrutura do sofá com 6 mm com espessura. Medidas dimensionais: Assento 2 lugares: Largura: 600 mm; Comprimento: 1200 mm;
Altura: 160 mm. Encosto 2 lugares composto por:  Quadro de madeira maciça de eucalipto Saligna 2 lugares formada por: 1 sarrafo de fixação (eucalipto),
mais 2 sarrafos laterais (eucalipto), 5 sarrafo de reforço e mais 1 tampo do encosto (OSB). Almofadas fixas com espuma de poliuretano com densidade de 30
kg/m³. Almofada reves�da com manta de microfibra de poliéster. Fixação realizada na estrutura do assento através de 2 chapas de aço pintada na cor preta
com 6 mm de espessura e parafuso cabeça panela sextavado interno. Medidas dimensionais: Encosto 2 lugares: Largura: 120 mm; Comprimento: 1200 mm;
Altura: 580 mm. Apoia-braço baixo curto composto por:  Quadro de madeira maciça de eucalipto Saligna composta por: 1 sarrafo de fixação (eucalipto), mais
2 sarrafos laterais (eucalipto), 1 sarrafo para base superior, 1 sarrafo de reforço e mais 2 tampos laterais (OSB). Almofadas fixas com espuma de poliuretano
com densidade de 30 kg/m³. Almofada reves�da com manta de microfibra de poliéster. Fixação realizada na estrutura do assento através de 2 chapas de aço
pintado na cor preta com 6 mm de espessura e parafuso cabeça panela sextavado.

 

4.1.11 Item 11 - SOFÁ ASSENTO 03 LUGARES – 10 unidades

Assento 3 lugares composto por: Quadro de madeira maciça de eucalipto Saligna 3 lugares formada por: 2 sarrafos frontal/traseiro (eucalipto), mais 2 sarrafos
laterais (eucalipto) e 1 tampo do assento de (OSB ). Almofadas fixas com espuma de poliuretano com densidade de 30 kg/m³. Almofada reves�da com manta
de microfibra de poliéster. Estrutura de aço composta por: Estrutura do sofá fabricada em tubo de aço pintada na cor preta. Pés fabricados em tubo de aço
pintados na cor preta. A fixação dos braços, encosto e estrutura dos assentos é feita com parafuso cabeça panela sextavado interno. Chapa em aço para união
do encosto e apoia braço na estrutura do sofá com 6 mm de espessura. Medidas dimensionais Assento 3 lugares: Largura: 600 mm; Comprimento: 1800 mm;
Altura: 160mm. Encosto 3 lugares composto por: Quadro de madeira maciça de eucalipto Saligna 3 lugares formada por: 1 sarrafo de fixação (eucalipto), mais 2
sarrafos laterais (eucalipto), 9 sarrafo de reforço e mais 1 tampo do encosto (OSB). Almofadas fixas com espuma de poliuretano com densidade de 30 kg/m³.
Almofada reves�da com manta de microfibra de poliéster. Fixação realizada na estrutura do assento através de 3 chapas de aço pintado na cor preta com 6 mm
com espessura e parafuso cabeça panela sextavado interno. Medidas dimensionais: Encosto 3 lugares: Largura: 120 mm; Comprimento: 1800 mm; Altura: 580
mm.

 

4.2 - LOTE 02:

4.2.1 Item 01 - ARMÁRIO BAIXO FECHADO 2 PORTAS – 45 unidades

Armário com 02 portas de giro e 01 prateleira. TAMPO com 25 mm de espessura em MDP, reves�do em laminado melamínico de baixa pressão na cor a definir
e com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor do tampo com no mínimo 2,0 mm de espessura mínima e com as quinas arredondadas com raio
ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, colada por meio de adesivo hot melt conforme norma NBR 16332:2014, que deverá ser
comprovando por meio de laudo de laboratório acreditado pelo Inmetro onde que comprove a resistência a temperatura, umidade e a tração com
dinamômetro e manual, que após cinco ciclos de uma exposição prolongada à temperatura e a umidade do sistema painel-borda não foram notadas
deformações e descolamento e quanto for aplicada uma força de tração de no mínimo 120N apresente presença uniforme de fragmentos comprovando a boa
colagem da fita ao substrato da madeira que cons�tuí o mobiliário. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de parafusos ocultos �po minifix. CORPO:
01 base, 01 prateleira móvel, 01 fundo, 02 portas e 02 laterais com 18 mm de espessura em MDP, reves�do em laminado melamínico de baixa pressão na cor a
definir, sendo as portas com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor da peça com no mínimo 2,0 mm de espessura mínima e com as quinas
arredondadas com raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, já os demais componentes como base, prateleira, fundo e
laterais são com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor da peça com no mínimo 1,0 mm de espessura mínima, onde ambas são coladas por meio
de adesivo hot melt e a montagem do corpo deve ser feita por meio de parafusos ocultos �po minifix. As laterais possuem sistema furação a cada 32 mm que
permitem ao usuário regular a prateleira móvel em toda a altura ú�l do armário, com 04 pontos de apoio por prateleira. A prateleira móvel é apoiada por 04
suportes metálico �po cadeirinha, onde impede o deslocamento frontal horizontal e assim prevenindo possíveis acidentes. As Portas de giro sustentam-se em
quatro dobradiças Top (duas por porta), em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura, com abertura de até 270 graus. Cada
dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingueta lateral. Acompanham 02 chaves (principal e
reserva). A porta esquerda é automa�camente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas de 1,0 mm espessura. Ambas as portas são dotadas de
puxadores �po alça metálico com acabamento ace�nado fosco com razão entre furos de 96 mm, onde a fixação deverá ser feita por parafuso M4. A base é
apoiada por 04 sapatas niveladora na cor preta em formato cone com Ø 2” em nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro do armário) e
nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Dimensões Es�madas (com possibilidade de variação em até 5% para mais
ou menos): Largura: 800 mm Profundidade: 500 mm Altura: 740 mm

 

4.2.2 Item 02 - ARMÁRIO ALTO FECHADO 2 PORTAS – 90 unidades

Armário com 02 portas de giro e 04 prateleiras. TAMPO com 25 mm de espessura em MDP, reves�do em laminado melamínico de baixa pressão na cor a definir
e com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor do tampo com no mínimo 2,0 mm de espessura mínima e com as quinas arredondadas com raio
ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, colada por meio de adesivo hot melt conforme norma NBR 16332:2014, que deverá ser
comprovando por meio de laudo de laboratório acreditado pelo Inmetro onde que comprove a resistência a temperatura, umidade e a tração com
dinamômetro e manual, que após cinco ciclos de uma exposição prolongada à temperatura e a umidade do sistema painel-borda não foram notadas
deformações e descolamento e quanto for aplicada uma força de tração de no mínimo 120N apresente presença uniforme de fragmentos comprovando a boa
colagem da fita ao substrato da madeira que cons�tuí o mobiliário. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de parafusos ocultos �po minifix. CORPO:
01 base, 03 prateleiras móveis, 01 prateleira fixa, 01 fundo, 02 portas e 02 laterais com 18 mm de espessura em MDP, reves�do em laminado melamínico de
baixa pressão na cor a definir, sendo as portas com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor da peça com no mínimo 2,0 mm de espessura mínima e
com as quinas arredondadas com raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, já os demais componentes como base,
prateleiras, fundo e laterais são com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor da peça com no mínimo 1,0 mm de espessura mínima, onde ambas são
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coladas por meio de adesivo hot melt e a montagem do corpo deve ser feita por meio de parafusos ocultos �po minifix. As laterais possuem sistema furação a
cada 32 mm que permitem ao usuário regular a prateleira móvel em toda a altura ú�l do armário, com 04 pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis
são apoiadas por 04 suportes metálico �po cadeirinha cada, onde impede o deslocamento frontal horizontal e assim prevenindo possíveis acidentes. A
prateleira fixa é posicionada na altura de 907 mm do piso e fixada nas laterais por meios de parafusos ocultos �po minifix, proporcionando o travamento do
corpo de forma funcional e discreta. As Portas de giro sustentam-se em seis dobradiças Top (três por porta), em Zamak com acabamento niquelado e fixação
lateral com calço de 5 mm altura, com abertura de até 270 graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados. A porta direita possui fechadura cilíndrica
com travamento por lingueta lateral. Acompanham 02 chaves (principal e reserva). A porta esquerda é automa�camente travada pela direita, por meio de 02
chapas metálicas de 1,0 mm espessura. Ambas as portas são dotadas de puxadores �po alça metálico com acabamento ace�nado fosco com razão entre furos
de 96 mm, onde a fixação deverá ser feita por parafuso M4. A base é apoiada por 04 sapatas niveladora na cor preta em formato cone com Ø 2” em nylon
injetado com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.
Dimensões Es�madas (com possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos): Largura: 800 mm Profundidade: 500 mm Altura: 1600 mm.

 

4.2.3 Item 03 - ARMÁRIO EXTRA-ALTO FECHADO 2 PORTAS – 90 unidades

Armário com 02 portas de giro e 05 prateleiras. TAMPO com 25 mm de espessura em MDP, reves�do em laminado melamínico de baixa pressão na cor a definir
e com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor do tampo com no mínimo 2,0 mm de espessura mínima e com as quinas arredondadas com raio
ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, colada por meio de adesivo hot melt conforme norma NBR 16332:2014, que deverá ser
comprovando por meio de laudo de laboratório acreditado pelo Inmetro onde que comprove a resistência a temperatura, umidade e a tração com
dinamômetro e manual, que após cinco ciclos de uma exposição prolongada à temperatura e a umidade do sistema painel-borda não foram notadas
deformações e descolamento e quanto for aplicada uma força de tração de no mínimo 120N apresente presença uniforme de fragmentos comprovando a boa
colagem da fita ao substrato da madeira que cons�tuí o mobiliário. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de parafusos ocultos �po minifix. CORPO:
01 base, 04 prateleiras móveis, 01 prateleira fixa, 01 fundo, 02 portas e 02 laterais com 18 mm de espessura em MDP, reves�do em laminado melamínico de
baixa pressão na cor a definir, sendo as portas com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor da peça com no mínimo 2,0 mm de espessura mínima e
com as quinas arredondadas com raio ergonômico de 2,0mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, já os demais componentes como base,
prateleiras, fundo e laterais são com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor da peça com no mínimo 1,0 mm de espessura mínima, onde ambas são
coladas por meio de adesivo hot melt e a montagem do corpo deve ser feita por meio de parafusos ocultos �po minifix. As laterais possuem sistema furação a
cada 32 mm que permitem ao usuário regular a prateleira móvel em toda a altura ú�l do armário, com 04 pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis
são apoiadas por 04 suportes metálico �po cadeirinha cada, onde impede o deslocamento frontal horizontal e assim prevenindo possíveis acidentes. A
prateleira fixa é posicionada na altura de 1611 mm do piso e fixada nas laterais por meios de parafusos ocultos �po minifix, proporcionando o travamento do
corpo de forma funcional e discreta. As Portas de giro sustentam-se em oito dobradiças Top (quatro por porta), em Zamak com acabamento niquelado e fixação
lateral com calço de 5 mm altura, com abertura de até 270 graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados. A porta direita possui fechadura cilíndrica
com travamento por lingueta lateral. Acompanham 02 chaves (principal e reserva). A porta esquerda é automa�camente travada pela direita, por meio de 02
chapas metálicas de 1,0 mm espessura. Ambas as portas são dotadas de puxadores �po alça metálico com acabamento ace�nado fosco com razão entre furos
de 96 mm, onde a fixação deverá ser feita por parafuso M4. A base é apoiada por 04 sapatas niveladora na cor preta em formato cone com Ø 2” em nylon
injetado com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.
Dimensões Es�madas (com possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos): Largura: 800 mm Profundidade: 500mm Altura: 2100 mm.

 

4.2.4 Item 04 - MESA RETA 800MM – 50 unidades

Tampo retangular com 25 mm de espessura em MDP reves�do em laminado melamínico de baixa pressão na cor a definir na cor a definir, com encabeçamento
em fita reta de PVC na mesma cor do tampo com no mínimo 2,0 mm de espessura mínima e com as quinas arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm de
acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, colada por meio de adesivo hot melt conforme norma NBR 16332:2014, que deverá ser comprovando por meio
de laudo de laboratório acreditado pelo Inmetro onde que comprove a resistência a temperatura, umidade e a tração com dinamômetro e manual, que após
cinco ciclos de uma exposição prolongada à temperatura e a umidade do sistema painel-borda não foram notadas deformações e descolamento e quanto for
aplicada uma força de tração de no mínimo 120N apresente presença uniforme de fragmentos comprovando a boa colagem da fita ao substrato da madeira
que cons�tuí o mobiliário. O acesso dos fios ao tampo é feito por meio de um passa fio redondo em PVC rígido no lado direito, com diâmetro mínimo de 60
mm, com tampa removível, e abertura para passagem dos fios. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por
meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem
danificá-lo. Estrutura composta por par de pés laterais, painel frontal e calha, sendo os pés laterais cons�tuídos por chapas em aço SAE 1006/1010
conformadas, cuja composição se divide em base inferior, coluna e base superior para suporte do tampo. Base inferior fabricada em chapa de aço com
espessura mínima de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 565 x 60 x 33 mm, com 2 furos superiores 77 x 41 mm para conexão com as colunas e ainda
possui chapa de reforço em formato de “U” medindo 510 x 56 x 12 mm com espessura mínima de 1,5 mm provida de dois furos com repuxo para rosca 3/8”,
para receber sapatas niveladoras em nylon com Ø 63 mm com parafuso central com rosca, fixadas na parte inferior da base cuja função será contornar
eventuais desníveis de piso. Coluna dupla medindo 232 x 40 x 630 mm, fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 1,5 mm, dobrada em forma de
meia cana, unida pelo processo de solda MIG, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre as bases e coluna), com a parte posterior da face
interna da coluna possuí 2 furos cada meia cana para arrebite com rosca interna M6 recar�lhado cabeça fina de Ø 0,4 mm na posição ver�cal para fixação dos
painéis frontais sob o tampo. Paralela à coluna, é acoplada duas calhas de saque frontal com 2 estampo 94 x 35 mm em formato meia lua nas extremidades,
cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Base superior para apoio do tampo é fabricada em chapa de aço
com espessura mínima de 3,0 mm, estampada e repuxada, medindo 600 x 60 x 30 mm em formato de “U”, com dois recortes nas laterais internas 24 x 30 mm
para conexão com as colunas e dois furos em formato de oblongo medindo 16 x 8 mm passantes para fixação da estrutura ao tampo. Painel frontal estrutural
medindo H 324 mm com 18 mm de espessura e seu comprimento variável de acordo com o tamanho do tampo da mesa, confeccionado em MDP reves�do em
laminado melamínico de baixa pressão na cor a definir, com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor do painel com no mínimo 1,0 mm de espessura
mínima, colada por meio de adesivo hot melt e fixado a estrutura por meio de parafusos ocultos �po minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do
painel/estrutura sem danificá-los. Calha �po “J” medindo 70 x 90 mm e seu comprimento variável de acordo com o tamanho da mesa, confeccionada em chapa
de aço SAE 1006/1010 com espessura mínima de 0,9 mm, a mesma com 3 dobras a 90º para reforço e designer diferenciado da calha, provida de 3 furos de Ø 6
mm na parede interna da calha possibilitando a fixação no painel frontal da mesa por meio de parafusos Philips cabeça panela 4,8 x 13 mm, já na parede
externa da calha é provida de 03 recortes para colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT) e 03 recortes quadrados para colocação de receptores para plug
RJ45 (Tomadas e Plugs não inclusos). Todas as partes metálicas que compõem a estrutura deverão ser subme�das a um pré-tratamento superficial com solução
de fosfato orgânico por imersão e tempo de até 3 minutos que, após secagem, são pintadas através de aplicação eletrostá�ca de �nta hibrida (epóxi e
poliéster) fosca na cor a definir, após cura polimerizada em estufa entre 200ºC a 240°C e com camada mínima de 70 mícrons de espessura, resultando numa
excelente qualidade, resistência e atendendo as exigências previstas de sustentabilidade e do sistema globalmente harmonizado para a classificação de
produtos químicos da ONU e conforme norma ABNT NBR 14725-4:2014 – versão corrigida. Dimensões Es�madas (com possibilidade de variação em até 5%
para mais ou menos): Largura: 800 mm Profundidade: 600 mm Altura: 740 mm

 

4.2.5 Item 05 - MESA RETA 1200MM – 50 unidades

Tampo retangular com 25 mm de espessura em MDP reves�do em laminado melamínico de baixa pressão na cor a definir na cor a definir, com encabeçamento
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em fita reta de PVC na mesma cor do tampo com no mínimo 2,0 mm de espessura mínima e com as quinas arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm de
acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, colada por meio de adesivo hot melt conforme norma NBR 16332:2014, que deverá ser comprovando por meio
de laudo de laboratório acreditado pelo Inmetro onde que comprove a resistência a temperatura, umidade e a tração com dinamômetro e manual, que após
cinco ciclos de uma exposição prolongada à temperatura e a umidade do sistema painel-borda não foram notadas deformações e descolamento e quanto for
aplicada uma força de tração de no mínimo 120N apresente presença uniforme de fragmentos comprovando a boa colagem da fita ao substrato da madeira
que cons�tuí o mobiliário. O acesso dos fios ao tampo é feito por meio de um passa fio redondo em PVC rígido no lado direito, com diâmetro mínimo de 60
mm, com tampa removível, e abertura para passagem dos fios. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por
meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem
danificá-lo. Estrutura composta por par de pés laterais, painel frontal e calha, sendo os pés laterais cons�tuídos por chapas em aço SAE 1006/1010
conformadas, cuja composição se divide em base inferior, coluna e base superior para suporte do tampo. Base inferior fabricada em chapa de aço com
espessura mínima de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 565 x 60 x 33 mm, com 2 furos superiores 77 x 41 mm para conexão com as colunas e ainda
possui chapa de reforço em formato de “U” medindo 510 x 56 x 12 mm com espessura mínima de 1,5 mm provida de dois furos com repuxo para rosca 3/8”,
para receber sapatas niveladoras em nylon com Ø 63 mm com parafuso central com rosca, fixadas na parte inferior da base cuja função será contornar
eventuais desníveis de piso. Coluna dupla medindo 232 x 40 x 630 mm, fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 1,5 mm, dobrada em forma de
meia cana, unida pelo processo de solda MIG, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre as bases e coluna), com a parte posterior da face
interna da coluna possuí 2 furos cada meia cana para arrebite com rosca interna M6 recar�lhado cabeça fina de Ø 0,4 mm na posição ver�cal para fixação dos
painéis frontais sob o tampo. Paralela à coluna, é acoplada duas calhas de saque frontal com 2 estampo 94 x 35 mm em formato meia lua nas extremidades,
cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Base superior para apoio do tampo é fabricada em chapa de aço
com espessura mínima de 3,0 mm, estampada e repuxada, medindo 600 x 60 x 30 mm em formato de “U”, com dois recortes nas laterais internas 24 x 30 mm
para conexão com as colunas e dois furos em formato de oblongo medindo 16 x 8 mm passantes para fixação da estrutura ao tampo. Painel frontal estrutural
medindo H 324 mm com 18 mm de espessura e seu comprimento variável de acordo com o tamanho do tampo da mesa, confeccionado em MDP reves�do em
laminado melamínico de baixa pressão na cor a definir, com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor do painel com no mínimo 1,0 mm de espessura
mínima, colada por meio de adesivo hot melt e fixado a estrutura por meio de parafusos ocultos �po minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do
painel/estrutura sem danificá-los. Calha �po “J” medindo 70 x 90 mm e seu comprimento variável de acordo com o tamanho da mesa, confeccionada em chapa
de aço SAE 1006/1010 com espessura mínima de 0,9 mm, a mesma com 3 dobras a 90º para reforço e designer diferenciado da calha, provida de 3 furos de Ø 6
mm na parede interna da calha possibilitando a fixação no painel frontal da mesa por meio de parafusos Philips cabeça panela 4,8 x 13 mm, já na parede
externa da calha é provida de 03 recortes para colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT) e 03 recortes quadrados para colocação de receptores para plug
RJ45 (Tomadas e Plugs não inclusos). Todas as partes metálicas que compõem a estrutura deverão ser subme�das a um pré-tratamento superficial com solução
de fosfato orgânico por imersão e tempo de até 3 minutos que, após secagem, são pintadas através de aplicação eletrostá�ca de �nta hibrida (epóxi e
poliéster) fosca na cor a definir, após cura polimerizada em estufa entre 200ºC a 240°C e com camada mínima de 70 mícrons de espessura, resultando numa
excelente qualidade, resistência e atendendo as exigências previstas de sustentabilidade e do sistema globalmente harmonizado para a classificação de
produtos químicos da ONU e conforme norma ABNT NBR 14725-4:2014 – versão corrigida. Dimensões Es�madas (com possibilidade de variação em até 5%
para mais ou menos): Largura: 1200 mm Profundidade: 600 mm Altura: 740 mm.

 

4.2.6 Item 06 - MESA RETA 1400MM – 50 unidades

Tampo retangular com 25 mm de espessura em MDP reves�do em laminado melamínico de baixa pressão na cor a definir na cor a definir, com encabeçamento
em fita reta de PVC na mesma cor do tampo com no mínimo 2,0 mm de espessura mínima e com as quinas arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm de
acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, colada por meio de adesivo hot melt conforme norma NBR 16332:2014, que deverá ser comprovando por meio
de laudo de laboratório acreditado pelo Inmetro onde que comprove a resistência a temperatura, umidade e a tração com dinamômetro e manual, que após
cinco ciclos de uma exposição prolongada à temperatura e a umidade do sistema painel-borda não foram notadas deformações e descolamento e quanto for
aplicada uma força de tração de no mínimo 120N apresente presença uniforme de fragmentos comprovando a boa colagem da fita ao substrato da madeira
que cons�tuí o mobiliário. O acesso dos fios ao tampo é feito por meio de um passa fio redondo em PVC rígido no lado direito, com diâmetro mínimo de 60
mm, com tampa removível, e abertura para passagem dos fios. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por
meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem
danificá-lo. Estrutura composta por par de pés laterais, painel frontal e calha, sendo os pés laterais cons�tuídos por chapas em aço SAE 1006/1010
conformadas, cuja composição se divide em base inferior, coluna e base superior para suporte do tampo. Base inferior fabricada em chapa de aço com
espessura mínima de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 565 x 60 x 33 mm, com 2 furos superiores 77 x 41 mm para conexão com as colunas e ainda
possui chapa de reforço em formato de “U” medindo 510 x 56 x 12 mm com espessura mínima de 1,5 mm provida de dois furos com repuxo para rosca 3/8”,
para receber sapatas niveladoras em nylon com Ø 63 mm com parafuso central com rosca, fixadas na parte inferior da base cuja função será contornar
eventuais desníveis de piso. Coluna dupla medindo 232 x 40 x 630 mm, fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 1,5 mm, dobrada em forma de
meia cana, unida pelo processo de solda MIG, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre as bases e coluna), com a parte posterior da face
interna da coluna possuí 2 furos cada meia cana para arrebite com rosca interna M6 recar�lhado cabeça fina de Ø 0,4 mm na posição ver�cal para fixação dos
painéis frontais sob o tampo. Paralela à coluna, é acoplada duas calhas de saque frontal com 2 estampo 94 x 35 mm em formato meia lua nas extremidades,
cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Base superior para apoio do tampo é fabricada em chapa de aço
com espessura mínima de 3,0 mm, estampada e repuxada, medindo 600 x 60 x 30 mm em formato de “U”, com dois recortes nas laterais internas 24 x 30 mm
para conexão com as colunas e dois furos em formato de oblongo medindo 16 x 8 mm passantes para fixação da estrutura ao tampo. Painel frontal estrutural
medindo H 324 mm com 18 mm de espessura e seu comprimento variável de acordo com o tamanho do tampo da mesa, confeccionado em MDP reves�do em
laminado melamínico de baixa pressão na cor a definir, com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor do painel com no mínimo 1,0 mm de espessura
mínima, colada por meio de adesivo hot melt e fixado a estrutura por meio de parafusos ocultos �po minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do
painel/estrutura sem danificá-los. Calha �po “J” medindo 70 x 90 mm e seu comprimento variável de acordo com o tamanho da mesa, confeccionada em chapa
de aço SAE 1006/1010 com espessura mínima de 0,9 mm, a mesma com 3 dobras a 90º para reforço e designer diferenciado da calha, provida de 3 furos de Ø 6
mm na parede interna da calha possibilitando a fixação no painel frontal da mesa por meio de parafusos Philips cabeça panela 4,8 x 13 mm, já na parede
externa da calha é provida de 03 recortes para colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT) e 03 recortes quadrados para colocação de receptores para plug
RJ45 (Tomadas e Plugs não inclusos). Todas as partes metálicas que compõem a estrutura deverão ser subme�das a um pré-tratamento superficial com solução
de fosfato orgânico por imersão e tempo de até 3 minutos que, após secagem, são pintadas através de aplicação eletrostá�ca de �nta hibrida (epóxi e
poliéster) fosca na cor a definir, após cura polimerizada em estufa entre 200ºC a 240°C e com camada mínima de 70 mícrons de espessura, resultando numa
excelente qualidade, resistência e atendendo as exigências previstas de sustentabilidade e do sistema globalmente harmonizado para a classificação de
produtos químicos da ONU e conforme norma ABNT NBR 14725-4:2014 – versão corrigida. Dimensões Es�madas (com possibilidade de variação em até 5%
para mais ou menos): Largura: 1400 mm Profundidade: 600 mm Altura: 740 mm

 

4.2.7 Item 07 - MESA PENÍNSULA EM L – 40 unidades

Tampo único em formato Peninsular com 25 mm de espessura em MDP, com a distância diagonal entre o canto onde se forma o vér�ce central externo até o
raio perpendicular a curvatura interna medindo aproximadamente 1130 mm, o corte interno do tampo em formato ergonômico com R-300 mm, reves�do em
laminado melamínico de baixa pressão na cor a definir, com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor do tampo com no mínimo 2,0 mm de espessura
mínima e com as quinas arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, colada por meio de adesivo hot melt
conforme norma NBR 16332:2014, que deverá ser comprovando por meio de laudo de laboratório acreditado pelo Inmetro onde que comprove a resistência a
temperatura, umidade e a tração com dinamômetro e manual, que após cinco ciclos de uma exposição prolongada à temperatura e a umidade do sistema
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painel-borda não foram notadas deformações e descolamento e quanto for aplicada uma força de tração de no mínimo 120N apresente presença uniforme de
fragmentos comprovando a boa colagem da fita ao substrato da madeira que cons�tuí o mobiliário. O acesso dos fios ao tampo é feito por meio de 1 passa fio
redondo em PVC rígido na diagonal do vér�ce externo do tampo, com diâmetro mínimo de 60 mm, com tampa removível, e abertura para passagem dos fios.
Estrutura composta por par de pés laterais, pé sextavado, painel frontal e calha, pés laterais cons�tuídos por chapas em aço SAE 1006/1010 conformadas, cuja
composição se divide em base inferior, coluna e base superior para suporte do tampo. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos
máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e
desmontagem do móvel sem danificá-lo. Estrutura composta por par de pés laterais, pé metálico sextavado, painel frontal e calha “J”, sendo pés laterais (02
unidades), cons�tuídos por chapas em aço SAE 1006/1010 conformadas, cuja composição se divide em base inferior, coluna e base superior para suporte do
tampo. Base inferior fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 565 x 60 x 33 mm, com 2 furos superiores
77 x 41 mm para conexão com as colunas e ainda possui chapa de reforço em formato de “U” medindo 510 x 56 x 12 mm com espessura mínima de 1,5 mm
provida de dois furos com repuxo para rosca 3/8”, para receber sapatas niveladoras em nylon com Ø 63 mm com parafuso central com rosca, fixadas na parte
inferior da base cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Coluna dupla medindo 232 x 40 x 630 mm, fabricada em chapa de aço com espessura
mínima de 1,5 mm, dobrada em forma de meia cana, unida pelo processo de solda MIG, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre as bases
e coluna), com a parte posterior da face interna da coluna possuí 2 furos cada meia cana para arrebite com rosca interna M6 recar�lhado cabeça fina de Ø 0,4
mm na posição ver�cal para fixação dos painéis frontais sob o tampo. Paralela à coluna, é acoplada duas calhas de saque frontal com 2 estampo 94 x 35 mm
em formato meia lua nas extremidades, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Base superior para apoio
do tampo é fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 3,0 mm, estampada e repuxada, medindo 600 x 60 x 30 mm em formato de “U”, com dois
recortes nas laterais internas 24 x 30 mm para conexão com as colunas e dois furos em formato de oblongo medindo 16 x 8 mm passantes para fixação da
estrutura ao tampo. Pé sextavado (01 unidade), confeccionado em chapa de aço com espessura mínima de 1,5 mm, com tampa removível de modo a
possibilitar a passagem de fiação internamente, o pé com seu formato hexágono possuí em 3 dos seus 6 lados, sendo 2 destes lados com 4 furos cada, sendo 2
para arrebite com rosca interna M6 recar�lhado cabeça fina de Ø 0,4 mm na posição ver�cal para fixação da calha estrutural sob o tampo e 2 furos com repuxo
para rosca 3/8” possibilitando a fixação do painel frontal sob a calha, sendo ambos de forma independentes um do outro, e o outro lado restante com abertura
total com um dobra perpendicular a 90° de cada lado e a dobra com 2 recortes 13 x 15 mm para acoplar tampa removível medindo 69 x 7 x 560 mm com
espessura mínima de 0,9 mm provida de 2 engates medindo 66 x 14 x 29 mm com espessura mínima de 1,0 mm para guia de encaixe no lado aberto do pé
como fechamento removível. O pé sextavado em suas extremidades possui barra chata de reforço medindo 112 x 25 mm com espessura mínima de 3/16”sendo
a da extremidade superior com 1 furo passante de Ø 10 mm para possibilitar a fixação ao tampo e da extremidade inferior com 1 furo com repuxo para rosca
3/8”, para receber sapata niveladora em nylon com Ø 63 mm com parafuso central com rosca, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Painéis
frontais estruturais (02 unidades), medindo H 324 mm com 18 mm de espessura e seu comprimento variável de acordo com o tamanho da mesa,
confeccionado em MDP reves�do em laminado melamínico de baixa pressão na cor a definir, com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor do painel
com no mínimo 1,0 mm de espessura mínima, colada por meio de adesivo hot melt e fixado a estrutura por meio de parafusos ocultos �po minifix,
possibilitando a montagem e desmontagem do painel/estrutura sem danificá-los. Calha �po “J” (02 unidades), medindo 70 x 90 mm e seu comprimento
variável de acordo com o tamanho da mesa, confeccionada em chapa de aço SAE 1100 com espessura mínima de 0,9 mm, a mesma com 3 dobras a 90º para
reforço e designer diferenciado da calha, provida de 3 furos de Ø 6 mm na parede interna da calha possibilitando a fixação no painel frontal da mesa por meio
de parafusos Philips cabeça panela 4,8 x 13 mm, já na parede externa da calha é provida de 03 recortes para colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT) e
03 recortes quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 (Tomadas e Plugs não inclusos). Todas as partes metálicas que compõem a estrutura
deverão ser subme�das a um pré-tratamento superficial com solução de fosfato orgânico por imersão e tempo de até 3 minutos que, após secagem, são
pintadas através de aplicação eletrostá�ca de �nta hibrida (epóxi e poliéster) fosca na cor a definir, após cura polimerizada em estufa entre 200ºC a 240°C e
com camada mínima de 70 mícrons de espessura, resultando numa excelente qualidade, resistência e atendendo as exigências previstas de sustentabilidade e
do sistema globalmente harmonizado para a classificação de produtos químicos da ONU e conforme norma ABNT NBR 14725-4:2014 – versão corrigida.
Dimensões Es�madas (com possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos): Largura: 1800 x 1400 mm Profundidade: 800 x 600 mm Altura: 740 mm.

 

4.2.8 Item 08 - MESA DIRETORIA COM AUXILIAR – PÉS EM MADEIRA – 05 unidades

A mesa execu�va é composta por um conjunto de duas mesas, com dimensões, após montada, de 2700 mm na parte frontal e 2000 mm na parte lateral, sendo
que o tampo principal tem 2100 mm de largura por 900 mm de profundidade e o tampo lateral tem 2000 mm de largura por 600 mm de profundidade, onde a
altura da super�cie de trabalho é de 740 mm. Tampos com espessura mínima de 50 mm, de modo que o peso dos tampos seja menor, eles são produzidos em
3 camadas, de modo que somadas, a�ngem a espessura mensurada. As camadas externas são produzidas em MDF, espessura 15 mm, e a camada
intermediária é produzida com faixas de 80 mm de largura, em MDP ou MDF, espessura 20 mm, que montam um quadro com as mesmas dimensões externas
das camadas externas, para garan�r a perfeita estruturação do tampo, outras faixas são intercaladas nos quadros da mesa principal e lateral. As três camadas
são prensadas, de modo a formar uma peça única perfeitamente estruturada e leve, tendo em vista um forte apelo de modernidade, linhas retas e precisas no
interior do espaço de trabalho numa posição de grande representa�vidade. O reves�mento dos tampos e das bordas é feito em folha de madeira natural com o
mesmo acabamento semi fosco. O tampo principal é composto por 2 segmentos de tampos, unidos por ferragens não aparentes. Um dos segmentos, com
600mm de largura e 900mm de profundidade, é reves�do em lâmina de madeira natural. O outro segmento, com 1400 mm de largura e 900 mm de
profundidade, tem um rebaixo, em forma de canal, de 7 mm de largura por 6 mm de profundidade, ao longo de toda a largura desse segmento e localizado a
250 mm da borda frontal do segmento de tampo, que é u�lizado para descanso de canetas e lápis. Esse segmento é reves�do em couro ecológico ou natural,
de forma a definir o espaço principal de trabalho do usuário. O tampo principal está apoiado em uma das extremidades em um pé, �po painel, com 50 mm de
espessura e reves�do em lâmina de madeira natural, separado do pé por espaçadores metálicos redondos, permi�ndo um espaçamento entre o tampo e o pé
de 10 mm. A outra extremidade do tampo principal é fixo à mesa lateral, através de ferragens não aparentes. O tampo lateral é todo reves�do na super�cie
superior com lâmina de madeira natural e possui um recorte retangular para acopla uma caixa para tomadas elétricas e lógicas em cada tampo. A caixa para
tomadas medindo 226 x 140 x 179 mm confeccionada em alumínio e chapa de aço dobrada, composta em três partes (Tampa/moldura, chassis e régua de
tomadas), sendo a tampa modelo basculante com abertura 105º, confeccionada em alumínio fixada ao tampo por meio 02 parafusos atarraxantes na lateral
interna do recorte no tampo, Chassis em formato de “U” para ocultar e proteção dos fios e a régua de tomadas com 03 rasgos para colocação de tomadas
elétricas (padrão ABNT) e 03 recortes quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 (Tomadas e Plugs não inclusos), fixada ao chassi por meio de
parafusos máquina M6.. Uma das extremidades do tampo auxiliar é apoiado num pé �po painel, com 50 mm de espessura e reves�do em lâmina de madeira
natural e com canal interno para subida de fios possibilitando a subida dos fios oriunda do piso a caixa de tomadas. O tampo separado do pé painel por
espaçadores metálicos redondos, permi�ndo um espaçamento entre o tampo e o pé de 10 mm. A mesa lateral é completada com a u�lização de um painel
frontal com espessura de 50mm, reves�do em lâmina de madeira natural e que é fixo ao pé lateral, ao tampo e tem o comprimento total da mesa. A união
entre o pé lateral e o painel frontal, é a estrutura de apoio do tampo lateral. Completando o conjunto da estação de trabalho, sob o tampo da mesa principal e
se prolongando até sob o tampo da mesa lateral, até encontrar seu painel frontal, existe um painel frontal em MDF, pintado com �nta à base de poliuretano
acabamento fosco, espessura 18 mm e altura de 300 mm. Esse painel frontal, além de manter a privacidade do usuário, tem a função de alinhar os tampos das
mesas principal e auxiliar e criar uma clara sensação de unidade entre elas. Todas as peças com reves�mento em folha de lâmina de madeira pré-composta,
passará pelo processo de acabamento que dar-se por meio dos seguimentos intercalados de lixamentos das bordas e faces com lixa grana 220, 320, 400 e 600,
com 8 a 12 aplicações de fundo UV para fechamento dos poros, com 3 aplicações de verniz nas bordas e nas faces em cabine pressurizada com cor�na d’água e
onde a secagens é feita em túnel UV. O verniz deverá proporcionar dureza, flexibilidade, alta resistência �sica e química, com resistência a abrasão e proteção
contra raios UV e umidade, sendo a camada resultante deverá ser transparente e incolor, e não deverá amarelar, nem apresentar craquelamento, como
também deverão ser dadas quantas demãos forem necessárias para proporcionar bom recobrimento, com poro fechado e o acabamento deverá ser ace�nado
para que a super�cie resultante deverá ser uniforme, sem variação de brilho, sem riscos, bolhas nem sujeiras impregnadas, de modo que a super�cie
envernizada deverá atender às exigências constantes na norma NBR 14535/2008. As partes metálicas que compõem a estrutura e cantoneiras deverão ser
subme�das a um pré-tratamento superficial com solução de fosfato orgânico por imersão e tempo de até 3 minutos que, após secagem, são pintadas através
de aplicação eletrostá�ca de �nta hibrida (epóxi e poliéster) fosca na cor a definir, após cura polimerizada em estufa entre 200ºC a 240°C e com camada
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mínima de 70 mícrons de espessura, resultando numa excelente qualidade, resistência e atendendo as exigências previstas de sustentabilidade e do sistema
globalmente harmonizado para a classificação de produtos químicos da ONU e conforme norma ABNT NBR 14725-4:2014 – versão corrigida. Dimensões
Es�madas (com possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos): Largura da mesa principal: 2700mm Largura da mesa auxiliar: 2000mm
Profundidade da mesa principal: 1000mm Profundidade da mesa auxiliar: 600mm Altura: 740mm

 

4.2.9 Item 09 - MESA EM L – TAMPO ÚNICO – 80 unidades

Tampo único em formato de “L” com 25 mm de espessura, com corte interno do tampo em formato ergonômico com R-300 mm, confeccionado em MDP
reves�do em laminado melamínico de baixa pressão na cor a definir, com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor do tampo com no mínimo 2,0 mm
de espessura mínima e com as quinas arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, colada por meio de
adesivo hot melt conforme norma NBR 16332:2014, que deverá ser comprovando por meio de laudo de laboratório acreditado pelo Inmetro onde que
comprove a resistência a temperatura, umidade e a tração com dinamômetro e manual, que após cinco ciclos de uma exposição prolongada à temperatura e a
umidade do sistema painel-borda não foram notadas deformações e descolamento e quanto for aplicada uma força de tração de no mínimo 120N apresente
presença uniforme de fragmentos comprovando a boa colagem da fita ao substrato da madeira que cons�tuí o mobiliário. O acesso dos fios ao tampo é feito
por meio de 1 passa fio redondo em PVC rígido na diagonal do vér�ce externo do tampo, com diâmetro mínimo de 60 mm, com tampa removível, e abertura
para passagem dos fios. Estrutura composta por par de pés laterais, pé sextavado, painel frontal e calha, pés laterais cons�tuídos por chapas em aço SAE
1006/1010 conformadas, cuja composição se divide em base inferior, coluna e base superior para suporte do tampo. A fixação do tampo/estrutura deverá ser
feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas na face inferior do tampo,
possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Estrutura composta por par de pés laterais, pé metálico sextavado, painel frontal e calha
“J”, sendo pés laterais (02 unidades), cons�tuídos por chapas em aço SAE 1006/1010 conformadas, cuja composição se divide em base inferior, coluna e base
superior para suporte do tampo. Base inferior fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 565 x 60 x 33
mm, com 2 furos superiores 77 x 41 mm para conexão com as colunas e ainda possui chapa de reforço em formato de “U” medindo 510 x 56 x 12 mm com
espessura mínima de 1,5 mm provida de dois furos com repuxo para rosca 3/8”, para receber sapatas niveladoras em nylon com Ø 63 mm com parafuso central
com rosca, fixadas na parte inferior da base cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Coluna dupla medindo 232 x 40 x 630 mm, fabricada em
chapa de aço com espessura mínima de 1,5 mm, dobrada em forma de meia cana, unida pelo processo de solda MIG, proporcionando desta forma uma
interligação perfeita (entre as bases e coluna), com a parte posterior da face interna da coluna possuí 2 furos cada meia cana para arrebite com rosca interna
M6 recar�lhado cabeça fina de Ø 0,4 mm na posição ver�cal para fixação dos painéis frontais sob o tampo. Paralela à coluna, é acoplada duas calhas de saque
frontal com 2 estampo 94 x 35 mm em formato meia lua nas extremidades, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e
funcional. Base superior para apoio do tampo é fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 3,0 mm, estampada e repuxada, medindo 600 x 60 x 30
mm em formato de “U”, com dois recortes nas laterais internas 24 x 30 mm para conexão com as colunas e dois furos em formato de oblongo medindo 16 x 8
mm passantes para fixação da estrutura ao tampo. Pé sextavado (01 unidade), confeccionado em chapa de aço com espessura mínima de 1,5 mm, com tampa
removível de modo a possibilitar a passagem de fiação internamente, o pé com seu formato hexágono possuí em 3 dos seus 6 lados, sendo 2 destes lados com
4 furos cada, sendo 2 para arrebite com rosca interna M6 recar�lhado cabeça fina de Ø 0,4 mm na posição ver�cal para fixação da calha estrutural sob o tampo
e 2 furos com repuxo para rosca 3/8” possibilitando a fixação do painel frontal sob a calha, sendo ambos de forma independentes um do outro, e o outro lado
restante com abertura total com um dobra perpendicular a 90° de cada lado e a dobra com 2 recortes 13 x 15 mm para acoplar tampa removível medindo 69 x
7 x 560 mm com espessura mínima de 0,9 mm provida de 2 engates medindo 66 x 14 x 29 mm com espessura mínima de 1,0 mm para guia de encaixe no lado
aberto do pé como fechamento removível. O pé sextavado em suas extremidades possui barra chata de reforço medindo 112 x 25 mm com espessura mínima
de 3/16” sendo a da extremidade superior com 1 furo passante de Ø 10 mm para possibilitar a fixação ao tampo e da extremidade inferior com 1 furo com
repuxo para rosca 3/8”, para receber sapata niveladora em nylon com Ø 63 mm com parafuso central com rosca, cuja função será contornar eventuais desníveis
de piso. Painéis frontais estruturais (02 unidades), medindo H 324 mm com 18 mm de espessura e seu comprimento variável de acordo com o tamanho da
mesa, confeccionado em MDP reves�do em laminado melamínico de baixa pressão na cor a definir, com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor do
painel com no mínimo 1,0 mm de espessura mínima, colada por meio de adesivo hot melt e fixado a estrutura por meio de parafusos ocultos �po minifix,
possibilitando a montagem e desmontagem do painel/estrutura sem danificá-los. Calha �po “J” (02 unidades), medindo 70 x 90 mm e seu comprimento
variável de acordo com o tamanho da mesa, confeccionada em chapa de aço SAE 1100 com espessura mínima de 0,9 mm, a mesma com 3 dobras a 90º para
reforço e designer diferenciado da calha, provida de 3 furos de Ø 6 mm na parede interna da calha possibilitando a fixação no painel frontal da mesa por meio
de parafusos Philips cabeça panela 4,8 x 13 mm, já na parede externa da calha é provida de 03 recortes para colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT) e
03 recortes quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 (Tomadas e Plugs não inclusos). Todas as partes metálicas que compõem a estrutura
deverão ser subme�das a um pré-tratamento superficial com solução de fosfato orgânico por imersão e tempo de até 3 minutos que, após secagem, são
pintadas através de aplicação eletrostá�ca de �nta hibrida (epóxi e poliéster) fosca na cor a definir, após cura polimerizada em estufa entre 200ºC a 240°C e
com camada mínima de 70 mícrons de espessura, resultando numa excelente qualidade, resistência e atendendo as exigências previstas de sustentabilidade e
do sistema globalmente harmonizado para a classificação de produtos químicos da ONU e conforme norma ABNT NBR 14725-4:2014 – versão corrigida.
Dimensões Es�madas (com possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos): Largura: 1400 x 1400 mm Profundidade: 600 x 600 mm Altura: 740 mm

 

4.2.10 Item 10 - GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS – 80 unidades

Gaveteiro composto por caixa, conjunto de frentes e gavetas em aço, sendo caixa (laterais, base, fundo e travessas de fixação) em MDP com 18 mm de
espessura, reves�do em laminado melamínico de baixa pressão na cor a definir, com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor da peça com no
mínimo 1,0 mm de espessura mínima, colada por meio de adesivo hot melt e a montagem da caixa deve ser feita por meio de parafusos ocultos �po minifix, já
o conjunto de frentes das gavetas (frontal da fechadura e frente das gavetas) em MDP com 18 mm de espessura, reves�do em laminado melamínico de baixa
pressão na cor a definir, com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor da peça com no mínimo 2,0 mm de espessura mínima e com as quinas
arredondadas com raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, colada por meio de adesivo hot melt conforme norma NBR
16332:2014, que deverá ser comprovando por meio de laudo de laboratório acreditado pelo Inmetro onde que comprove a resistência a temperatura, umidade
e a tração com dinamômetro e manual, que após cinco ciclos de uma exposição prolongada à temperatura e a umidade do sistema painel-borda não foram
notadas deformações e descolamento e quanto for aplicada uma força de tração de no mínimo 120N apresente presença uniforme de fragmentos
comprovando a boa colagem da fita ao substrato da madeira que cons�tuí o mobiliário. As duas gavetas com altura total de 93 mm, confeccionada em chapa
de aço dobrada com espessura de 0,6 mm, com acabamento epóxi eletrostá�co na cor preto, são apoiadas lateralmente entre par de corrediças met7álicas
com abertura ¾ do comprimento nominal e deslizamento suave por meio de roldanas de poliacetal auto lubrificadas, com duplo travamento quando aberta,
com sistema de fechamento mecânico e perfil Cap�ve para compensar folgas laterais e estabilidade da gaveta. O sistema de fixação das corrediças nas gavetas
não deve visível pelo interior da gaveta, que possuí a capacidade de peso de 15 kg por gaveta e ainda é dotado na 1ª gaveta de um porta lápis medindo 350 x
140 x 24 mm confeccionado em Psai de 1,5 mm de espessura e na cor cinza claro, com 4 repar�ções internas para uma melhor distribuição dos materiais e
acessórios para auxiliar nas a�vidades diárias. O gaveteiro é dotado de puxador metálico �po "alça", com rosca interna e acabamento ace�nado fosco com
razão entre furos de 96 mm e a fixação deve ser feita por meio de 2 parafusos M4, e ainda com stop em silicone para quando a gaveta for fechada não tenha
impacto direto da frente da gaveta com a lateral da caixa, evitando assim danificar e o prolongamento da vida ú�l das gavetas. A fechadura posicionada na
frente frontal fixa acima da primeira gaveta que acompanham 02 chaves (principal e reserva), sendo que a rotação 180º da chave aciona haste em aço com 1,5
mm de espessura conduzida por guias e com ganchos para travamento da gaveta. Todas as partes metálicas que compõem a estrutura deverão ser subme�das
a um pré-tratamento superficial com solução de fosfato orgânico por imersão e tempo de até 3 minutos que, após secagem, são pintadas através de aplicação
eletrostá�ca de �nta hibrida (epóxi e poliéster) fosca na cor preto, após cura polimerizada em estufa entre 200ºC a 240°C e com camada mínima de 70 mícrons
de espessura, resultando numa excelente qualidade, resistência e atendendo as exigências previstas de sustentabilidade e do sistema globalmente
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harmonizado para a classificação de produtos químicos da ONU e conforme norma ABNT NBR 14725-4:2014 – versão corrigida. Dimensões Es�madas (com
possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos): Largura: 400 mm Profundidade: 460 mm Altura: 374 mm

 

4.2.11 Item 11 - GAVETEIRO MÓDULO 4 GAVETAS – 40 unidades

Gaveteiro composto por tampo, caixa, conjunto de frentes e gavetas em aço, sendo tampo com 25 mm de espessura em MDP, reves�do em laminado
melamínico de baixa pressão na cor a definir, com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor do tampo com no mínimo 2,0 mm de espessura mínima e
com as quinas arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, colada por meio de adesivo hot melt conforme
norma NBR 16332:2014, que deverá ser comprovando por meio de laudo de laboratório acreditado pelo Inmetro onde que comprove a resistência a
temperatura, umidade e a tração com dinamômetro e manual, que após cinco ciclos de uma exposição prolongada à temperatura e a umidade do sistema
painel-borda não foram notadas deformações e descolamento e quanto for aplicada uma força de tração de no mínimo 120N apresente presença uniforme de
fragmentos comprovando a boa colagem da fita ao substrato da madeira que cons�tuí o mobiliário. A caixa (laterais, base e fundo) e o conjunto de frentes
(frontal da fechadura e frente das gavetas), são em MDP com 18 mm de espessura, reves�do em laminado melamínico de baixa pressão na cor a definir, com
encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor da peça com no mínimo 2,0 mm de espessura mínima e com as quinas arredondadas com raio ergonômico
de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, colada por meio de adesivo hot melt conforme norma NBR 16332:2014, que deverá ser
comprovando por meio de laudo de laboratório acreditado pelo Inmetro onde que comprove a resistência a temperatura, umidade e a tração com
dinamômetro e manual, que após cinco ciclos de uma exposição prolongada à temperatura e a umidade do sistema painel-borda não foram notadas
deformações e descolamento e quanto for aplicada uma força de tração de no mínimo 120N apresente presença uniforme de fragmentos comprovando a boa
colagem da fita ao substrato da madeira que cons�tuí o mobiliário. Já a caixa é com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor da peça com no mínimo
1,0 mm de espessura mínima, colada por meio de adesivo hot melt e a montagem da caixa deve ser feita por meio de parafusos ocultos �po minifix. As quatro
gavetas com altura total de 93 mm, confeccionada em chapa de aço dobrada com espessura de 0,6 mm, com acabamento epóxi eletrostá�co na cor preto, são
apoiadas lateralmente entre par de corrediças metálicas com abertura ¾ do comprimento nominal e deslizamento suave por meio de roldanas de poliacetal
auto lubrificadas, com duplo travamento quando aberta, com sistema de fechamento mecânico e perfil Cap�ve para compensar folgas laterais e estabilidade da
gaveta. O sistema de fixação das corrediças nas gavetas não deve visível pelo interior da gaveta, que possuí a capacidade de peso de 15 kg por gaveta e ainda é
dotado na 1ª gaveta de um porta lápis medindo 350 x 140 x 24 mm confeccionado em Psai de 1,5 mm de espessura e na cor cinza claro, com 4 repar�ções
internas para uma melhor distribuição dos materiais e acessórios para auxiliar nas a�vidades diárias. O gaveteiro é dotado de puxador metálico �po "alça", com
rosca interna e acabamento ace�nado fosco com razão entre furos de 96 mm e a fixação deve ser feita por meio de 2 parafusos M4, e ainda com stop em
silicone para quando a gaveta for fechada não tenha impacto direto da frente da gaveta com a lateral da caixa, evitando assim danificar e o prolongamento da
vida ú�l das gavetas. A fechadura posicionada na frente frontal fixa acima da primeira gaveta que acompanham 02 chaves (principal e reserva), sendo que a
rotação 180º da chave aciona haste em aço com 1,5 mm de espessura conduzida por guias e com ganchos para travamento da gaveta. Base da caixa é apoiada
por 04 sapatas niveladora na cor preta em formato cone com Ø 2” em nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro do gaveteiro), fixadas por
meio de buchas 10 x 11 mm M6 confeccionadas em Nylon cravadas na face inferior da base e com nivelamento auto ajustável cuja função será contornar
eventuais desníveis de piso. Todas as partes metálicas que compõem a estrutura deverão ser subme�das a um pré-tratamento superficial com solução de
fosfato orgânico por imersão e tempo de até 3 minutos que, após secagem, são pintadas através de aplicação eletrostá�ca de �nta hibrida (epóxi e poliéster)
fosca na cor preto, após cura polimerizada em estufa entre 200ºC a 240°C e com camada mínima de 70 mícrons de espessura, resultando numa excelente
qualidade, resistência e atendendo as exigências previstas de sustentabilidade e do sistema globalmente harmonizado para a classificação de produtos
químicos da ONU e conforme norma ABNT NBR 14725-4:2014 – versão corrigida. Dimensões Es�madas (com possibilidade de variação em até 5% para mais ou
menos): Largura: 400 mm Profundidade: 600 mm Altura: 740 mm.

 

4.2.12 Item 12 - MESA REUNIÃO OVALADA – 2400 MM – 05 unidades

Tampo com formato oval único com 25 mm de espessura em MDP, sendo 2 dos 4 lados do tampo em angulo reto 90º e 2 lados perpendicular a destes 4 lados
retos com leve arredondamento de 150 mm e raio 750 mm, dando forma e designer diferenciado reves�do em laminado melamínico de baixa pressão na cor a
definir, com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor do tampo com no mínimo 2,0 mm de espessura mínima e com as quinas arredondadas com raio
ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, colada por meio de adesivo hot melt conforme norma NBR 16332:2014, que deverá ser
comprovando por meio de laudo de laboratório acreditado pelo Inmetro onde que comprove a resistência a temperatura, umidade e a tração com
dinamômetro e manual, que após cinco ciclos de uma exposição prolongada à temperatura e a umidade do sistema painel-borda não foram notadas
deformações e descolamento e quanto for aplicada uma força de tração de no mínimo 120N apresente presença uniforme de fragmentos comprovando a boa
colagem da fita ao substrato da madeira que cons�tuí o mobiliário. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados
por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem
danificá-lo. O tampo possuí um recorte retangular centralizado para acoplamento de uma caixa para tomadas elétricas e lógicas. Caixa para tomadas medindo
300 x 100 x 126 mm toda confeccionada em chapa de aço dobrada, composta em três partes (Tampa, chassis e régua de tomadas), sendo modelo basculante
com abertura 105º fixada ao tampo por meio 02 parafusos atarraxantes na lateral interna do recorte no tampo, Chassis em formato de “U” para ocultar e
proteção dos fios e a régua de tomadas com 04 rasgos para colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT) e 04 recortes quadrados para colocação de
receptores para plug RJ45 (Tomadas e Plugs não inclusos), fixada ao chassi por meio de parafusos máquina M6. Estrutura composta por par de pés laterais e
painéis frontais estruturais, sendo os pés laterais (02 unidades), cons�tuídos por chapas em aço SAE 1006/1010 conformadas, cuja composição se divide em
base inferior, coluna e base superior para suporte do tampo. Base inferior fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 1,5 mm, estampada e
repuxada, medindo 860 x 60 x 30 mm, com 2 furos superiores 71 x 41 mm para conexão com as colunas e ainda possui chapa de reforço em formato de “U”
medindo 802 x 56 x 10 mm com espessura mínima de 1,5 mm provida de dois furos com repuxo para rosca 3/8”, para receber sapatas niveladoras em nylon
com Ø 63 mm com parafuso central com rosca, fixadas na parte inferior da base cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Coluna dupla medindo
232 x 40 x 630 mm, fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 1,5 mm, dobrada em forma de meia cana, unida pelo processo de solda MIG,
proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre as bases e coluna), com a parte posterior da face interna da coluna possuí 2 furos cada meia cana
para arrebite com rosca interna M6 recar�lhado cabeça fina de Ø 0,4 mm na posição ver�cal para fixação dos painéis frontais sob o tampo. Paralela à coluna, é
acoplada duas calhas sendo a calha externa fixa e a calha interna de saque frontal com 2 estampo 94 x 35 mm em formato meia lua nas extremidades, cuja
função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Base superior para apoio do tampo é fabricada em chapa de aço com
espessura mínima de 3,0 mm, estampada e repuxada, medindo 600 x 60 x 30 mm em formato de “U”, com dois recortes nas laterais internas 24 x 30 mm para
conexão com as colunas e dois furos em formato de oblongo medindo 16 x 8 mm passantes para fixação da estrutura ao tampo é por meio de parafusos M6 e
buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do tampo/estrutura sem danificá-
los. Painéis frontais (02 unidades) medindo H 200 mm com 18 mm de espessura e seu comprimento variável de acordo com o tamanho do tampo da mesa,
confeccionado em MDP reves�do em laminado melamínico de baixa pressão na cor a definir, com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor do painel
com no mínimo 1,0 mm de espessura mínima, colada por meio de adesivo hot melt e fixado a estrutura por meio de parafusos ocultos �po minifix,
possibilitando a montagem e desmontagem do painel/estrutura sem danificá-los. Todas as partes metálicas que compõem a estrutura deverão ser subme�das
a um pré-tratamento superficial com solução de fosfato orgânico por imersão e tempo de até 3 minutos que, após secagem, são pintadas através de aplicação
eletrostá�ca de �nta hibrida (epóxi e poliéster) fosca na cor a definir, após cura polimerizada em estufa entre 200ºC a 240°C e com camada mínima de 70
mícrons de espessura, resultando numa excelente qualidade, resistência e atendendo as exigências previstas de sustentabilidade e do sistema globalmente
harmonizado para a classificação de produtos químicos da ONU e conforme norma ABNT NBR 14725-4:2014 – versão corrigida. Dimensões Es�madas (com
possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos): Largura: 2400 mm Profundidade: 1200 mm Altura: 740 mm
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4.2.13 Item 13 - MESA REUNIÃO OVALADA – 3600 MM - 05 unidades

Tampo com formato semi oval seccionado em dois módulos, medindo cada modulo 1800 x 1200 mm com 25 mm de espessura em MDP, reves�do em
laminado melamínico de baixa pressão na cor a definir, com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor do tampo com no mínimo 2,0 mm de espessura
mínim e com as quinas arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, colada por meio de adesivo hot melt
conforme norma NBR 16332:2014, que deverá ser comprovando por meio de laudo de laboratório acreditado pelo Inmetro onde que comprove a resistência a
temperatura, umidade e a tração com dinamômetro e manual, que após cinco ciclos de uma exposição prolongada à temperatura e a umidade do sistema
painel-borda não foram notadas deformações e descolamento e quanto for aplicada uma força de tração de no mínimo 120N apresente presença uniforme de
fragmentos comprovando a boa colagem da fita ao substrato da madeira que cons�tuí o mobiliário. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de
parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e
desmontagem do móvel sem danificá-lo. Os tampos possuem um recorte retangular centralizado para acoplamento de uma caixa para tomadas elétricas e
lógicas em cada tampo. Caixa para tomadas medindo 300 x 100 x 126 mm toda confeccionada em chapa de aço dobrada, composta em três partes (Tampa,
chassis e régua de tomadas), sendo modelo basculante com abertura 105º fixada ao tampo por meio 02 parafusos atarraxantes na lateral interna do recorte no
tampo, Chassis em formato de “U” para ocultar e proteção dos fios e a régua de tomadas com 04 rasgos para colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT) e
04 recortes quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 (Tomadas e Plugs não inclusos), fixada ao chassi por meio de parafusos máquina M6.
Estrutura composta por par de pés laterais, pé central e painéis frontais estruturais, sendo os pés laterais (02 unidades), cons�tuídos por chapas em aço SAE
1006/1010 conformadas, cuja composição se divide em base inferior, coluna e base superior para suporte do tampo. Base inferior fabricada em chapa de aço
com espessura mínima de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 860 x 60 x 30 mm, com 2 furos superiores 71 x 41 mm para conexão com as colunas e
ainda possui chapa de reforço em formato de “U” medindo 802 x 56 x 10 mm com espessura mínima de 1,5 mm provida de dois furos com repuxo para rosca
3/8”, para receber sapatas niveladoras em nylon com Ø 63 mm com parafuso central com rosca, fixadas na parte inferior da base cuja função será contornar
eventuais desníveis de piso. Coluna dupla medindo 232 x 40 x 630 mm, fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 1,5 mm, dobrada em forma de
meia cana, unida pelo processo de solda MIG, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre as bases e coluna), com a parte posterior da face
interna da coluna possuí 2 furos cada meia cana para arrebite com rosca interna M6 recar�lhado cabeça fina de Ø 0,4 mm na posição ver�cal para fixação dos
painéis frontais sob o tampo. Paralela à coluna, é acoplada duas calhas sendo a calha externa fixa e a calha interna de saque frontal com 2 estampo 94 x 35 mm
em formato meia lua nas extremidades, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma 
discreta e funcional. Base superior para apoio do tampo é fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 3,0 mm, estampada e repuxada, medindo 600
x 60 x 30 mm em formato de “U”, com dois recortes nas laterais internas 24 x 30 mm para conexão com as colunas e dois furos em formato de oblongo
medindo 16 x 8 mm passantes para fixação da estrutura ao tampo é por meio de parafusos M6 e buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face
inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do tampo/estrutura sem danificá-los. Pé Central (01 unidade), cons�tuídos por chapas em aço
SAE 1006/1010 conformadas, cuja composição se divide em base inferior, coluna e base superior para suporte do tampo. Base inferior fabricada em chapa de
aço com espessura mínima de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 340 x 60 x 30 mm, com 2 furos superiores 71 x 41 mm para conexão com as colunas e
ainda possui chapa de reforço em formato de “U” medindo 280 x 56 x 10 mm com espessura mínima de 1,5 mm provida de dois furos com repuxo para rosca
3/8”, para receber sapatas niveladoras em nylon com Ø 63 mm com parafuso central com rosca, fixadas na parte inferior da base cuja função será contornar
eventuais desníveis de piso. Coluna dupla medindo 232 x 40 x 630 mm, fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 1,5 mm, dobrada em forma de
meia cana, unida pelo processo de solda MIG, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre as bases e coluna), com a parte posterior da face
interna da coluna possuí 4 furos em cada face da meia cana para arrebite com rosca interna M6 recar�lhado cabeça fina de Ø 0,4 mm na posição ver�cal para
fixação dos painéis frontais sob o tampo. Paralela à coluna, é acoplada duas calhas sendo a calha externa fixa e a calha interna de saque frontal com 2 estampo
94 x 35 mm em formato meia lua nas extremidades, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Base
superior para apoio do tampo é fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 3,0 mm, estampada e repuxada, medindo 600 x 60 x 30 mm em formato
de “U”, com dois recortes nas laterais internas 24 x 30 mm para conexão com as colunas e dois furos em formato de oblongo medindo 16 x 8 mm passantes
para fixação da estrutura ao tampo. Painéis frontais (04 unidades), medindo H 200 mm com 18 mm de espessura e seu comprimento variável de acordo com o
tamanho do tampo da mesa, confeccionado em MDP reves�do em laminado melamínico de baixa pressão na cor a definir, com encabeçamento em fita reta de
PVC na mesma cor do painel com no mínimo 1,0 mm de espessura mínima, colada por meio de adesivo hot melt e fixado a estrutura por meio de parafusos
ocultos �po minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do painel/estrutura sem danificá-los. Todas as partes metálicas que compõem a estrutura
deverão ser subme�das a um pré-tratamento superficial com solução de fosfato orgânico por imersão e tempo de até 3 minutos que, após secagem, são
pintadas através de aplicação eletrostá�ca de �nta hibrida (epóxi e poliéster) fosca na cor a definir, após cura polimerizada em estufa entre 200ºC a 240°C e
com camada mínima de 70 mícrons de espessura, resultando numa excelente qualidade, resistência e atendendo as exigências previstas de sustentabilidade e
do sistema globalmente harmonizado para a classificação de produtos químicos da ONU e conforme norma 
ABNT NBR 14725-4:2014 – versão corrigida. Dimensões Es�madas (com possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos): Largura: 3600 mm.
Profundidade: 1200 mm. Altura: 740 mm.

 

4.2.14 Item 14 - MESA REUNIÃO REDONDA – 39 unidades

Tampo em formato circular único com 25 mm de espessura em MDP reves�do em laminado melamínico de baixa pressão na cor a definir, com encabeçamento
em fita reta de PVC na mesma cor do tampo com no mínimo 2,0 mm de espessura mínima e com as quinas arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm de
acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, colada por meio de adesivo hot melt conforme norma NBR 16332:2014, que deverá ser comprovando por meio
de laudo de laboratório acreditado pelo Inmetro onde que comprove a resistência a temperatura, umidade e a tração com dinamômetro e manual, que após
cinco ciclos de uma exposição prolongada à temperatura e a umidade do sistema painel-borda não foram notadas deformações e descolamento e quanto for
aplicada uma força de tração de no mínimo 120N apresente presença uniforme de fragmentos comprovando a boa colagem da fita ao substrato da madeira
que cons�tuí o mobiliário. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas
confeccionadas em ZAMAK, e cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Estrutura inteiriça
formada por tubos e chapas metálicas, cuja composição se divide em base inferior, coluna de sustentação e base superior para suporte do tampo. Base inferior
fabricada em chapa de aço SAE 1006/1010 com espessura mínima de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 410 x 60 x 30 mm, com a extremidade
posterior com corte semicircular R-50,8 para conexão com o tubo central e ainda possui chapa de reforço em formato de “Z” medindo 401 x 57 mm com
inclinação 10° da base ao meio do formato em “Z” que está em ângulo reto a parte superior e com espessura mínima de 1,5 mm provida de um furo com
repuxo para rosca 3/8”, para receber sapatas niveladoras em nylon com Ø 63 mm com parafuso central com rosca, fixadas na parte inferior da base cuja função
será contornar eventuais desníveis de piso. Coluna de sustentação em tubo central de Ø 4” com espessura mínima de 1,9 mm medindo 565 mm, com face
superior e inferior da coluna central distante 75 mm do piso e como também do tampo, com base superior e inferior formando um ângulo de 90° entre si, com
base inferior formando um ângulo de 10° em relação ao piso, com base superior formando um ângulo de 10° em relação ao tampo e ainda possibilitando a
subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Base superior para apoio do tampo é fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 1,5
mm, estampada e repuxada, medindo 410 x 60 x 30 mm, com a extremidade posterior com corte semicircular R-50,8 para conexão com o tubo central e ainda
possui chapa de reforço em formato de “Z” medindo 401 x 57 mm com inclinação 10° da base ao meio do formato em “Z” que está em ângulo reto a parte
superior e com espessura mínima de 1,5 mm provida de furos passantes para fixação da estrutura ao tampo. Todas as partes metálicas que compõem a
estrutura deverão ser subme�das a um pré-tratamento superficial com solução de fosfato orgânico por imersão e tempo de até 3 minutos que, após secagem,
são pintadas através de aplicação eletrostá�ca de �nta hibrida (epóxi e poliéster) fosca na cor a definir, após cura polimerizada em estufa entre 200ºC a 240°C e
com camada mínima de 70 mícrons de espessura, resultando numa excelente qualidade, resistência e atendendo as exigências previstas de sustentabilidade e
do sistema globalmente harmonizado para a classificação de produtos químicos da ONU e conforme norma ABNT NBR 14725-4:2014 – versão corrigida.
Dimensões Es�madas (com possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos): Diâmetro: 1200 mm Altura: 740 mm.
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4.2.15 Item 15 - MESA PARA REFEITÓRIO COM 04 LUGARES – 25 unidades

Tampo único em formato retangular medindo 1200 x 800 mm com 25 mm de espessura em MDP, reves�do na face superior com laminado melamínico de alta
pessão espessura 0,6 mm e na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão sendo ambos na cor a definir, com as bordas longitudinais com
encabeçamento com o próprio laminado pelo sistema pos�orming 180° e já as bordas transversais com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor do
tampo com no mínimo 2,0 mm de espessura mínima e com as quinas arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas de Ergonomia
NR-17, colada por meio de adesivo hot melt conforme norma NBR 16332:2014, que deverá ser comprovando por meio de laudo de laboratório acreditado pelo
Inmetro onde que comprove a resistência a temperatura, umidade e a tração com dinamômetro e manual, que após cinco ciclos de uma exposição prolongada
à temperatura e a umidade do sistema painel-borda não foram notadas deformações e descolamento e quanto for aplicada uma força de tração de no mínimo
120N apresente presença uniforme de fragmentos comprovando a boa colagem da fita ao substrato da madeira que cons�tuí o mobiliário. A fixação do
tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas na face
inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Estrutura ver�cal, formada por travessa superior, coluna ver�cal e
sapata/pé em formato de “U” inver�do. A estrutura ver�cal é produzida com tubos de aço 40 x 40 x 1,2 mm, soldados de forma que se tenha uma peça única.
Cada estrutura ver�cal suporta duas banquetas (uma de cada lado da estrutura), portanto, para a mesa de refeitório de 4 lugares, são necessárias 2 estruturas
ver�cais. Essas estruturas são ligadas entre si por uma travessa superior e uma inferior, fixadas a cada estrutura ver�cal através de parafusos rosca M6,
formando uma estrutura montada para 4 lugares. As estruturas das banquetas são produzidas com tubo diâmetro 1”x1,5mm, curvados em máquina curva
tubos programável, que garante a regularidade entre peças, de modo a formar uma estrutura de banqueta com uma perna frontal, que é fixada à base da
estrutura ver�cal, através de sistema que permite giro sobre bucha de nylon com eixo produzido em tubo diâmetro ¾”x1,5mm e duas pernas traseiras, com
ponteiras de nylon, que apoiam no piso quando em uso. Quando não em uso, a banqueta pode ser rotacionada em direção à mesa, de forma a ficar sob o
tampo e ocupar menor espaço no ambiente e facilitar circulação e limpeza. O assento da banqueta é produzido em MDP espessura 25mm com acabamento na
face superior e inferior em laminado melamínico de baixa pressão, diâmetro 300mm e fixado à estrutura da banqueta através de 4 parafusos �po chipboard
4,5x45mm. Todas as partes metálicas que compõem a estrutura deverão ser subme�das a um pré-tratamento superficial com solução de fosfato orgânico por
imersão e tempo de até 3 minutos que, após secagem, são pintadas através de aplicação eletrostá�ca de �nta hibrida (epóxi e poliéster) fosca na cor a definir,
após cura polimerizada em estufa entre 200ºC a 240°C e com camada mínima de 70 mícrons de espessura, resultando numa excelente qualidade, resistência e
atendendo as exigências previstas de sustentabilidade e do sistema globalmente harmonizado para a classificação de produtos químicos da ONU e conforme
norma ABNT NBR 14725-4:2014 – versão corrigida. Dimensões Es�madas (com possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos): Largura: 1200 mm
Profundidade: 800 mm Altura: 760 mm.

 

4.2.16 Item 16 - ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "X" - 05 unidades

DIMENSÕES: 2870X2870X600X740/1200mm (LxPxH). Com 4 tampos em L medindo 1400 x 600 x 1400 x 600 mm com 25 mm de espessura, com corte interno
do tampo em formato ergonômico com R-300 mm, confeccionado em MDP reves�do em laminado melamínico de baixa pressão na cor a definir e com
encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor do tampo com no mínimo 2,0 mm de espessura mínima e com as quinas arredondadas com raio ergonômico
de 2,5 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, colada por meio de adesivo hot melt conforme norma NBR 16332:2014, que deverá ser
comprovando por meio de laudo de laboratório acreditado pelo Inmetro onde que comprove a resistência a temperatura, umidade e a tração com
dinamômetro e manual, que após cinco ciclos de uma exposição prolongada à temperatura e a umidade do sistema painel-borda não foram notadas
deformações e descolamento e quanto for aplicada uma força de tração de no mínimo 120N apresente presença uniforme de fragmentos comprovando a boa
colagem da fita ao substrato da madeira que cons�tuí o mobiliário. O acesso dos fios ao tampo é feito por meio de 1 passa fio redondo em PVC rígido na
diagonal do vér�ce externo do tampo, com diâmetro mínimo de 60 mm, com tampa removível, e abertura para passagem dos fios. A fixação do tampo em
divisórias é feita por meio de 05 mãos francesas sendo 02 medindo 450 x 48 x 170 mm, 02 medindo 258 x 30 x 170 mm e 01 medindo 160 x 30 x 170 mm,
fabricadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,9 mm, estampada e dobrada, dotada de garras para fixação na cremalheira das divisórias e dobras em
formas de abas em “U” para fixar com 02 furos oblongos medindo 16 x 8 mm passantes para fixação da mão francesa ao tampo é por meio de parafusos M6 e
buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do tampo/mãos francesas sem
danificá-los. Painel divisório (08 unidades) medindo 700 x 70 x 1200 mm sendo 4 deles com calha basculante e 4 sem calha. Painéis divisores em aço, com
estrutura cons�tuída por tubos e chapas metálicas, sendo: a base formada por um tubo 30x 20 x 1,5 mm, dotados de sapatas reguladoras de nível com
diâmetro de 50 mm, rosca 5/16 “, que permite o encaixe perfeito das tampas de fechamento do Rodapé. Tampa de fechamento do Rodapé confeccionada em
chapas de aço 0,9 mm dobrada em formato retangular medindo 700 x 17 x 133 mm, com ampla passagem interna de fiação, com a opção de cego ou com 04
furos para colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT) e 04 recortes quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 (Tomadas e Plugs não inclusos),
com disposi�vo de acoplamento por meio de encaixe, possibilitando fácil re�rada e colocação por saque frontal. Na altura intermediária há um duto horizontal
para passagem de fiação em formato "U", confeccionado em chapa de aço 0,9 mm, fixado a 605 mm de altura do piso, com as mesmas caracterís�cas,
funcionalidades do rodapé, além de servir como travessa de reforço dando maior estabilidade ao conjunto. Calha basculante medindo 692 x 19 x 119 mm em
chapa de aço 0,9 mm e posicionada a 750 mm de altura (imediatamente cima do tampo que possa estar acoplado na divisória), com acesso interno as tomadas
de elétrica, telefonia e dados de forma fácil pelo usuário. A parte superior da estrutura tem travessa em tubo de aço quadrado de 20 x 30 x 1,09 mm, com as
extremidades vasadas, que permite, de forma precisa, união, alinhamento ver�cal e horizontal de um novo módulo de divisória. As laterais da estrutura são
compostas por coluna ver�cal em chapa de aço #18 em formato de perfil "U" enrijecido, fixado as bases, leitos e eletro calhas horizontais pelo processo de
solda MIG, com arremate lateral interno em chapa de aço #20 em formato "C" com dobras retas, com aberturas ovais medindo L15 x H 150 mm, nas mesmas
alturas dos leitos para transição de cabos entre os vários módulos de divisórias, e com cremalheiras distribuídas nas alturas apropriadas para fixação de mãos
francesas que sustentam tampos, super�cies de trabalho, prateleiras suspensas e armários suspensos. Placas em MDP 12 mm, com duas paginações, sendo a
1ª placa localizada logo acima do rodapé, com H 688 mm e a 2ª placa medindo H 238 mm, fixada acima da calha basculante e indo até o final da divisória, para
permi�r que sejam re�radas as placas que ficam a seguir e acima do nível da super�cie de trabalho, não sendo necessário deslocar a mesma do lugar,
possibilitando rápido e livre acesso ao interior da estrutura no momento da instalação ou manutenção das instalações do cabeamento. São confeccionadas em
MDP com 15 mm de espessura, reves�do em laminado melamínico de baixa pressão na cor a definir e com o bordo que acompanha todo o contorno da placa é
encabeçado em fita de polies�reno com 1 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com disposi�vo de acoplamento por clicks de PVC na parte
interna possibilitando fácil re�rada e colocação por saque frontal. Acabamentos superior e lateral da divisória em perfil de alumínio extrudado, em formato
reto com canais na parte interna possibilitando a união em peça injetada em Nylon, fixo por meio de parafusos Philips cabeça flangeada 5 x 30 mm na parte
interna possibilitando fácil re�rada e colocação por saque, sendo os vér�ces arrematados com ponteiras de PVC da mesma cor da estrutura, proporcionando
acabamento impecável. A coluna de união em “X” (01 unidade), medindo 70 x 70 x 1200 mm que permitem a união das divisórias em ângulo de 90º em tubo
de aço com parede de 1,5 mm de espessura com acabamento em sua parte superior com ponteira em nylon e nas quatro faces ver�cais possuí furações para
unir as divisórias para forma um “X” de forma a estabilizar e estrutura o conjunto. Todas as partes metálicas que compõem a estrutura deverão ser subme�das
a um pré-tratamento superficial com solução de fosfato orgânico por imersão e tempo de até 3 minutos que, após secagem, são pintadas através de aplicação
eletrostá�ca de �nta hibrida (epóxi e poliéster) fosca que, após cura polimerizada em estufa entre 200ºC a 240°C e com camada mínima de 70 mícrons de
espessura, resultando numa excelente qualidade, resistência e atendendo as exigências previstas de sustentabilidade e do sistema globalmente harmonizado
para a classificação de produtos químicos da ONU e conforme norma ABNT NBR 14725-4:2014.

 

4.2.17 Item 17 - BANCADA DE TRABALHO ALTA – 01 unidade

DIMENSÕES: 1600 x 600 x 1060 MM (LxPxH). Tampo medindo L 1600 x P 600 mm em formato retangular único com 25 mm de espessura em MDP reves�do em
laminado melamínico de baixa pressão na cor a definir e com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor do tampo com no mínimo 2,0 mm de
espessura mínima e com as quinas arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, colada por meio de



24/06/2022 15:53 SEI/GOVERNADORIA - 000023685012 - Termo de Referência

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=28790638&infra_sis… 15/20

adesivo hot melt conforme norma NBR 16332:2014, que deverá ser comprovando por meio de laudo de laboratório acreditado pelo Inmetro onde que
comprove a resistência a temperatura, umidade e a tração com dinamômetro e manual, que após cinco ciclos de uma exposição prolongada à temperatura e a
umidade do sistema painel-borda não foram notadas deformações e descolamento e quanto for aplicada uma força de tração de no mínimo 120N apresente
presença uniforme de fragmentos comprovando a boa colagem da fita ao substrato da madeira que cons�tuí o mobiliário. A fixação do tampo/estrutura deverá
ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas na face inferior do tampo,
possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. O tampo possuí um recorte retangular centralizado para acoplamento de uma caixa para
tomadas elétricas e lógicas em cada tampo. A caixa para tomadas medindo 220 x 100 x 100 mm toda confeccionada em chapa de aço dobrada, composta em
três partes (Tampa, chassis e régua de tomadas), sendo modelo basculante com abertura 105º fixada ao tampo por meio 02 parafusos chipboard na lateral
interna do recorte no tampo, Chassis em formato de “U” para ocultar e proteção dos fios e a régua de tomadas com 04 rasgos para colocação de tomadas
elétricas (padrão ABNT) e 04 recortes quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 (Tomadas e Plugs não inclusos), fixada ao chassi por meio de
parafusos máquina M6. A longarina de sustentação posicionada horizontalmente sob tampo (01 unidade) em chapa de aço com espessura mínima de 1,2 mm,
com formato de chapéu inver�do. A longarina é fixada sobre mão francesas soldadas aos pés laterais, com furos oblongos com sistema de fixação por parafuso
M8 com cabeça sextavada. O sistema de fixação deverá impedir qualquer instabilidade, folgas, balanço lateral ou longitudinal das mesas em uso individual ou
em conjuntos. Estrutura é composta de estrutura lateral modelo Trave (02 unidades) medindo L 596 x P 248 x H 1025 mm é cons�tuído por chapas em aço SAE
1020 conformadas e tubos, cuja composição se divide mãos francesas, trave tubular e travessa de apoio, sendo as 02 mãos francesas fabricadas em chapa de
aço com espessura mínima de 1,9 mm, estampada e repuxada, medindo 248 x 48 x 45 mm, com 4 furos superiores 15 x 10 mm para conexão com a longarina e
dois corte em semicírculo R-10 mm na parte inferior e um recorte retangular 47 x 3 x 6 mm para encaixe no tubo superior do pé a 90 graus perpendicular ao
mesmo, o pé trave com travessa de apoio é todo cons�tuído em tubo 40 x 40 x 1,2 mm onde possuí ângulos internos de 90° de modo dar forma e design para o
conjunto, no tubo horizontal superior possui recortes a laser para encaixe e travamento das mãos francesas e 1 furo oblongo 35 x 25 mm cuja função é
proporcionar a passagem de cabos oriundas do piso pelo tubo ver�cal ao tampo de forma discreta e funcional, já nos tubos ver�cais face interna perpendicular
na parte inferior possuí 1 furo oblongo 35 x 25 mm cuja função é proporcionar a subida de cabos oriundas do piso pelos tubos ver�cais a caixa de tomada de
forma discreta e funcional, já na parte inferior interna do tubo ver�cal possui chapa de aço em formato de “U” medindo 45 x 45 x 12 mm com espessura
mínima de 1,5 mm provida de um furo central para arrebite com rosca interna aba plana 3/8” corpo recar�lhado bicroma�zado, para receber sapata niveladora
redonda em nylon com Ø 2,5” com parafuso central com rosca 3/8” x 15 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. A Travessa de apoio em
tubo 40 x 40 x 1,2 mm é soldada as travessas de apoio dos pés laterais. A união entre todos os tubos, mãos francesas e demais componentes metálicos são
unidos pelo processo de solda MIG, proporciona uma interligação perfeita sem rebarbas ou qualquer instabilidade, folgas, balanço lateral ou longitudinal para
com mesa. Todas as partes metálicas que compõem a estrutura deverão ser subme�das a um pré-tratamento superficial com solução de fosfato orgânico por
imersão e tempo de até 3 minutos que, após secagem, são pintadas através de aplicação eletrostá�ca de �nta hibrida (epóxi e poliéster) fosca na cor Prata,
após cura polimerizada em estufa entre 200ºC a 240°C e com camada mínima de 70 mícrons de espessura, resultando numa excelente qualidade, resistência e
atendendo as exigências previstas de sustentabilidade e do sistema globalmente harmonizado para a classificação de produtos químicos da ONU e conforme
norma ABNT NBR 14725-4:2014.

 

4.3 LOTE 03:

4.3.1 Item 01 - ROUPEIRO DE AÇO, 02 VÃOS, 04 PORTAS, FECHADURA, PÉS NIVELADORES, CHAPA 22 DIMENSÕES: 1820X625X420 MM (AXLXP) – 55
unidades

Roupeiro de 4 portas, dividido em 2 corpos com 2 portas em cada, confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75mm (#22)
de espessura. Dimensões aproximadas: 625(L)x420(P x1820(H)mm. Compar�mento interno com um porta cabide polimérico. Sistema de travamento das
portas é individualizado por porta do �po “fechadura”, acompanha duas chaves. Visando maior segurança aos usuários e melhor resistência as portas devem
são embu�das, minimizando presença arestas cortantes, e possuem reforço interno �po “ômega” fixado na parte central no sen�do ver�cal. Mecanismo de
abertura das portas deve ser �po pivotante, lateral à direita, com duas dobradiças internas em cada porta. As dobradiças são formadas por dois corpos com
duas e três bainhas, respec�vamente. O posicionamento dos corpos concêntrico entre as duas faces cilíndricas e são unidos por um pino com 4 mm de
diâmetro. A altura máxima das duas dobradiças, após união é de 60 mm. Sistema de circulação de ar individualizado por portas, atendendo NR 24, cada porta
contêm dois conjuntos que facilitam a circulação de ar, um na parte superior e outro na parte inferior. Sistema de iden�ficação individualizado por portas, cada
porta possui um porta e�queta, estampado no próprio corpo, em baixo relevo, de aproximadamente 80 x 37 mm, que permita a fixação da e�queta pela parte
interna da porta, proporcionando maior segurança contra avarias e acidentes. Quatro pés niveladores confeccionados em polipropileno injetado, que confere
maior resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos, de seção transversal circular e com altura de 80 mm, disposto em cada extremidade inferior da
base do armário em um estabilizador triangular. Estabilizador triangular com medida aproximada de 85 mm de lado, dobras estruturais internas e soldado ao
corpo por pontos de solda. Este estabilizador abriga uma porca rebite u�lizada para fixar, por rosca, os pés niveladores. Sistema de tratamento an�-ferruginoso
por meio de túneis a spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfa�zação em fosfato de ferro quente, enxágue em
temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior
resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos con�nuos do �po Corona onde recebe aplicação de �nta pó híbrida (epóxi-poliéster) por
processo de aderência eletrostá�ca com acabamento texturizado, com camada média de 50 mícrons. A polimerização deve ocorrer em estufas com a peça
alcançando mínimo de 200º C por um período de 10 minutos, ou mais, garan�ndo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao
desgaste do acabamento final do produto.

 

4.3.2 Item 02 - ROUPEIRO DE AÇO, 02 VÃOS, 08 PORTAS, PITÃO (CADEADO), PÉS NIVELADORES, CHAPA 26 DIMENSÕES: 1820X625X420 MM (AXLXP) –
55 unidades

Roupeiro de oito (08) portas medindo aproximadamente 272x420mm, confeccionadas em aço SAE-1008 a 1012 em chapa predominantemente #26. Portas
divididas em dois (02) corpos com quatro (04) portas em cada, confeccionado em aço SAE-1008 a 1012 em chapa predominantemente #24. Com dimensões
aproximadas de 625x420x1820mm. Mecanismo de abertura das portas deve ser �po pivotante, lateral à direita, com duas dobradiças internas em cada porta.
Sistema de travamento das portas é individualizado por porta do �po “Pitão”. Visando maior segurança aos usuários e melhor resistência as portas devem ser
embu�das, minimizando presença arestas cortantes, e possuem reforço interno �po “ômega” fixado na parte central no sen�do ver�cal. Sistema de circulação
de ar individualizado por portas, atendendo NR 24, cada porta contém dois conjuntos que facilitam a circulação de ar. Sistema de iden�ficação individualizado
por portas, cada porta possui porta e�queta, estampado no próprio corpo, em baixo relevo, de aproximadamente 80x37mm, que permite a fixação da e�queta
pela parte interna da porta, proporcionando maior segurança contra avarias e acidentes. Pés niveladores confeccionados em polipropileno injetado, que
confere maior resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos, de seção transversal circular e com altura de 80mm, disposto em cada extremidade
inferior da base do armário em um estabilizador triangular. Estabilizador triangular com medida aproximada de 85mm de lado, dobras estruturais internas e
soldado ao corpo por pontos de solda. Este estabilizador abriga uma porca rebite u�lizada para fixar, por rosca, os pés niveladores. Sistema de tratamento an�-
ferruginoso por meio de tuneis a Spray, recebendo camada de proteção fosfá�ca, linha Spray com desengraxe e fosfa�zação em fosfato de ferro quente,
enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que lhe garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme
sobre o aço e maior resistência a intempéries. O Processo de pintura, no sistema eletrostá�co a pó, deve ocorrer em equipamentos que garantam a
homogeneidade da pintura e camada média de 60 mícrons. A �nta u�lizada deve ser do �po hibrida (Epóxi-poliéster) na cor cinza cristal e acabamento
texturizado, a polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200 ºC por um período de 10 minutos, ou mais, garan�ndo assim a
polimerização total do filme, garan�ndo maior aderência e resistência ao desgaste.
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4.3.3 Item 03 - ROUPEIRO DE AÇO, 02 PORTAS, INSALUBRE, PITÃO (CADEADO) C/ 3 TR, CHAPA 24 DIMENSÕES: 1820X520X420 MM (AXLXP) – 15
unidades

Roupeiro de 2 portas, sendo, 1 porta superior e 1 porta inferior, medindo aproximadamente 470x860 mm, confeccionadas em aço SAE-1008 a 1012 em chapa
predominantemente #26. Corpo com dimensões aproximadas de 520 x 420 x 1820 mm, confeccionado em aço SAE 1008 a 1012 em chapa predominantemente
#24. Móvel cons�tuído por um único corpo com 02 portas formando 02 compar�mentos independentes. Em cada compar�mento há uma divisória ver�cal
localizada no centro em toda a sua extensão. Divisão esquerda com 2 prateleiras (formando 3 compar�mentos) e divisão direita com um cabideiro. Portas com
pivotamento lateral a direita, 2 dobradiças internas proporcionando maior segurança e reforço interno �po ômega fixado na parte central no sen�do ver�cal.
Sistema de travamento das portas deverá ser individualizado por porta do �po “Pitão”. Sistema de circulação de ar individualizado por portas, atendendo NR
24, cada porta contém dois conjuntos que facilitam a circulação de ar. Sistema de iden�ficação individualizado por portas, cada porta possui porta e�queta,
estampado no próprio corpo, em baixo relevo, de aproximadamente 80x37mm, que permita a fixação da e�queta pela parte interna da porta, proporcionando
maior segurança contra avarias e acidentes. Pés niveladores confeccionados em polipropileno injetado, que confere maior resistência e durabilidade mesmo
em ambientes úmidos, de seção transversal circular e com altura de 80mm, disposto em cada extremidade inferior da base do armário em um estabilizador
triangular. Estabilizador triangular com medida aproximada de 85mm de lado, dobras estruturais internas e soldado ao corpo por pontos de solda. Este
estabilizador abriga uma porca rebite u�lizada para fixar, por rosca, os pés niveladores. Sistema de tratamento an�-ferruginoso por meio de tuneis a Spray,
recebendo camada de proteção fosfá�ca, linha Spray com desengraxe e fosfa�zação em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior
aplicação de passivador inorgânico o que lhe garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O
Processo de pintura, no sistema eletrostá�co a pó, deve ocorrer em equipamentos que garantam a homogeneidade da pintura e camada média de 60 mícrons.
A �nta u�lizada deve ser do �po hibrida (Epóxi-poliéster) na cor cinza cristal e acabamento texturizado, a polimerização deve ocorrer em estufas com a peça
alcançando mínimo de 200 ºC por um período de 10 minutos, ou mais, garan�ndo assim a polimerização total do filme, garan�ndo maior aderência e
resistência ao desgaste.

 

4.3.4 Item 04 - ESTANTE DE AÇO, 6 PRATELEIRAS, REF. CHAPAS 24/18 - 30X30 – 56 unidades.

DIMENSÕES: 1980X925X300 MM (AXLXP). Estantes com medidas aproximadas 925x300x1980mm. Todos os componentes da estante (prateleiras, colunas e
reforços) devem ser confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012. A estante deve cons�tuir de 04 colunas com seção em L, confeccionadas em chapa
#18, abas de 30mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras. Seis (06) prateleiras removíveis que possibilitem a regulagem de
altura, confeccionadas em chapa #24, contendo um reforço em formato de ômega com 8 dobras unido por solda ponto na parte inferior central no sen�do
longitudinal, a parte frontal e posterior de cada prateleira deverá conter 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando
as arestas cortantes. As prateleiras serão unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas. Laterais e fundo com um par de reforço cada em
forma de X, com espessura de 2,00 mm (#14), com bordas fixadas às colunas por parafusos e porcas. As sapatas devem ser cons�tuídas em material polimérico
dispostas individualmente na extremidade inferior de cada coluna, evitando o contato direto do aço com o piso. Sistema de tratamento an�-ferruginoso por
meio de tuneis a Spray, recebendo camada de proteção fosfá�ca, linha Spray com desengraxe e fosfa�zação em fosfato de ferro quente, enxágue em
temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que lhe garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e
maior resistência a intempéries. O Processo de pintura, no sistema eletrostá�co a pó, deve ocorrer em equipamentos que garantam a homogeneidade da
pintura e camada mínima de 60 mícrons. A �nta u�lizada deve ser do �po hibrida (Epóxi-poliéster) na cor cinza cristal e acabamento texturizado, a
polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200 ºC por um período de 10 minutos, ou mais, garan�ndo assim a polimerização
total do filme, garan�ndo maior aderência e resistência ao desgaste. 

 

4.3.5 Item 05 - ARQUIVO DE AÇO, 4 GAVETAS, FECHADURA, TRILHO TELESCÓPICO, CHAPA 24 - 80 unidades

Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE-1012, predominantemente em chapa #24 com dimensões de 1330 x 470 x 710 mm (A x L x P), cor
cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, ver�cais formato ômega em chapa #24, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas,
com capacidade para no mínimo de 25 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos em material
polimérico para evitar impacto das gavetas no “abre e fecha”, puxadores estampados na própria estrutura da gaveta, para fins estruturais, não podendo ocupar
as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-e�quetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura
redonda com 02 chaves. Nas quatro extremidades inferiores da base do arquivo devem ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85
mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar uma porca rebite para
possível fixação por rosca de pés niveladores. Em conformidade com a NR 24, gaveta deverá oferecer conjuntos de furos para ven�lação. O produto deverá
estar em conformidade com a norma reguladora de ergonomia do Ministério do Trabalho, NR17. Sistema de tratamento an�-ferruginoso por meio de tuneis a
Spray, recebendo camada de proteção fosfá�ca, linha Spray com desengraxe e fosfa�zação em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e
posterior aplicação de passivador inorgânico o que lhe garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a
intempéries. O Processo de pintura, no sistema eletrostá�co a pó, deve ocorrer em equipamentos que garantam a homogeneidade da pintura e camada média
de 60 mícrons. A �nta u�lizada deve ser do �po hibrida (Epóxi-poliéster) na cor cinza cristal e acabamento texturizado, a polimerização deve ocorrer em estufas
com a peça alcançando mínimo de 200 ºC por um período de 10 minutos, ou mais, garan�ndo assim a polimerização total do filme, garan�ndo maior aderência
e resistência ao desgaste. DIMENSÕES: 1330X470X710 MM (AXLXP)

4.4 Caso exista divergência entre a descrição/especificação dos itens con�dos neste Termo de Referência daqueles cadastrados no sistema Comprasnet.go,
prevalecerá a do Termo de Referência.

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

 

5.1 DA CONTRATANTE

5.1.1 Fornecer a qualquer tempo com o máximo de presteza, mediante solicitação à CONTRATADA, informações adicionais inerentes ao objeto da contratação no
intuito de dirimir dúvidas e prestar informações em casos omissos, caso seja necessário.

5.1.2 Dar conhecimento à CONTRATADA de quaisquer informações ou fatos que possam afetar a execução do objeto ou serviços.

5.1.3 Receber o produto ou serviço nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

5.1.4 Verificar minuciosamente a conformidade do produto ou serviço com as especificações constantes do Termo de Referência, Proposta Comercial, Contrato,
Nota de Empenho ou instrumento congênere, para fins de aceitação e recebimento defini�vo do objeto.

5.1.5 Acompanhar a fiscalização e a entrega do objeto ou a prestação do serviço.

5.1.6 Rejeitar o(s) produto(s) que não atenda(m) os requisitos constantes das especificações técnicas do Termo de Referência.

5.1.7 Expedir as comunicações dirigidas à CONTRATADA e exigir, a qualquer tempo, que seja refeito/executado qualquer serviço/objeto que julgue insuficiente,
inadequado ou em desconformidade com o solicitado, para que sejam adotadas as medidas corre�vas necessárias.

5.1.8 No�ficar, formal e tempes�vamente a CONTRATADA sobre as irregularidades na entrega do objeto e/ou no cumprimento do contrato.
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5.1.9 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA.

5.1.10 Efetuar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura à CONTRATADA, de acordo com o prazo estabelecido.

5.1.11 A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto,
bem como qualquer dano causado em decorrência de ato(s) da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

5.1.12 Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais, após a instauração do devido processo administra�vo, oportunidade em que serão
assegurados os princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, nos termos da legislação vigente.

 

5.2 DA CONTRATADA

5.2.1 Efetuar a entrega do objeto ou prestação dos serviços em perfeita sintonia com as exigências e especificações técnicas, quan�dade prevista, prazo e local
es�pulados no Termo de Referência, em condições de funcionamento e uso, livre e desembaraçados de quaisquer ônus ou qualquer �po de financiamento, cuja
Nota Fiscal/Fatura deverá conter a descrição detalhada do objeto, cabendo à PMGO, por meio do setor responsável, verificar o atendimento das condições
previamente estabelecidas.

5.2.2 A CONTRATADA se obriga a cumprir os termos e obrigações constantes do Termo de Referência, Proposta Comercial, Contrato, Nota de Empenho ou
instrumento congênere, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, bem como a responder
todas as consultas feitas pela CONTRATANTE no que se refere ao atendimento do objeto.

5.2.3 Manter durante a execução do contrato ou instrumento congênere todas as condições de habilitação estabelecidas na legislação e exigidas na contratação,
tais como: obrigações civis, trabalhistas, fiscais, previdenciárias ou quaisquer outras que são de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

5.2.4 Responsabilizar-se por todas as despesas que se fizerem necessárias para o adimplemento das obrigações decorrentes do fornecimento e entrega do
objeto ou prestação do serviço, tais como: tributos em geral, impostos, taxas, fretes, transporte, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garan�a e
assistência técnica resultantes da execução do objeto, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, sociais, comerciais, inclusive, com o pessoal u�lizado na
execução dos serviços, caso haja, que não terá qualquer vínculo emprega�cio com a CONTRATANTE, renunciando expressamente qualquer vínculo de
solidariedade, a�va ou passiva, com a PMGO e não transferindo à CONTRATANTE, em caso de inadimplência, com referência a esses encargos, a
responsabilidade por seu pagamento, nem podendo onerar o objeto deste Termo de Referência.

5.2.5 Responsabilizar-se pelos vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução do objeto ou prestação de serviços que es�ver fora das especificações
técnicas de acordo com o disposto no Termo de Referência, sendo a CONTRATADA obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs�tuir, às suas
expensas, no total ou em parte, o objeto da contratação, bem como pelos danos causados à Administração Pública e/ou a terceiros, por culpa ou dolo, não
eximindo a sua responsabilidade com a fiscalização ou o acompanhamento porventura efetuado pela CONTRATANTE.

5.2.6 A falta de qualquer dos materiais/produtos cujo fornecimento incumbe à CONTRATADA não poderá ser alegada como mo�vo de força maior para o atraso
ou inexecução da obrigação e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo descumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas no Termo de
Referência.

5.2.7 Efetuar a subs�tuição do objeto que es�ver fora das especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência ou em que se verificarem a presença de
vícios, defeitos ou incorreções, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

5.2.8 Corrigir, às suas expensas, quaisquer danos causados à Administração e/ou terceiros decorrentes da u�lização dos bens de seu fornecimento, implicando
essa correção em manutenção corre�va dos equipamentos danificados, subs�tuindo-se por outro idên�co ou superior, se o dano for insanável.

5.2.9 Adotar cautelas especiais para o transporte do objeto, no que couber.

5.2.10 Executar diretamente o objeto, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação, não autorizadas pela CONTRATANTE.

5.2.11 Responder por quaisquer prejuízos sofridos pela PMGO em decorrência de atrasos ou defeitos na execução do objeto.

5.2.12 A CONTRATADA não poderá veicular publicidade acerca da execução do objeto a que se refere a pretensa contratação, salvo autorização específica do
setor responsável da CONTRATANTE.

5.2.13 Aceitar, nas mesmas condições contratuais constantes do presente instrumento e mediante Termo Adi�vo os acréscimos e supressões que se fizerem
necessárias até o limite de 25% (vinte e cinco) por cento do valor inicial atualizado, nos termos do Ar�go 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993.

 

6. DA GARANTIA E PRAZO DE VALIDADE DO OBJETO

7.1 O objeto deste Termo de Referência, em se tratando do fornecimento de produtos, deverá ser novo e de primeiro uso, não sendo, em hipótese alguma,
permi�da a oferta de materiais resultantes de processo de reforma, recondicionamento e/ou remanufaturamento, devendo ser fabricados de acordo com as
normas técnicas e a legislação vigente.

7.2 A execução do objeto deverá estar de acordo com as normas técnicas e a legislação vigente.

7.3 Caso a CONTRATADA apresente o objeto em desacordo com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência terá o objeto recusado no todo ou
em parte.

7.4 O produto ou serviço objeto deste Termo de Referência terá garan�a do fabricante de, no mínimo, 60 (sessenta) meses, salvo os itens que tem garan�as
diferenciadas especificadas pelo fabricante, sendo que tal garan�a deverá cobrir inclusive vícios do produto e defeitos de fabricação, já incluso neste período o
prazo de garan�a legal do Código de Defesa do Consumidor (CDC), contra quaisquer defeitos de fabricação, vícios ou fato do produto, a contar da data do
recebimento defini�vo e aceitação do objeto, sem quaisquer ônus adicionais para a CONTRATANTE.

7.5 A garan�a técnica do objeto subsis�rá independentemente da vigência do instrumento contratual ou instrumento congênere.

7.6 Durante o prazo da garan�a e com o obje�vo de manter o bem em perfeitas condições de uso, o cumprimento da garan�a deverá ser exercido de acordo
com manuais e normas técnicas específicas dos fabricantes.

7.7 Nos termos do Ar�go 69 da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 a CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs�tuir, às suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato ou instrumento congênere em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
ou de materiais empregados, devendo realizar a reposição dos produtos que apresentarem defeitos, avarias ou especificação em desacordo com o Termo de
Referência durante o prazo de vigência da garan�a no prazo máximo de 15 (Quinze) dias consecu�vos, contado a par�r da data da no�ficação emi�da
pela CONTRATANTE. 

7.8 A subs�tuição de equipamentos, peças e componentes ofertados deverá ser efetuada sempre com produto original novo, não recondicionado, recomendado
e homologado pelo fabricante.

 

8. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E EXECUÇÃO DO OBJETO

8.1 Efetuar a entrega ou prestar o serviço de acordo com as exigências e especificações técnicas, quan�dade prevista e em perfeitas condições de
funcionamento e uso, livre e desembaraçados de qualquer ônus ou qualquer �po de financiamento, em até 30 (trinta) dias consecu�vos, em remessa única, a
contar da data do recebimento da Nota de Empenho ou, em se tratando de Contrato, após aposição da assinatura no instrumento pelo Secretário de Estado da

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm


24/06/2022 15:53 SEI/GOVERNADORIA - 000023685012 - Termo de Referência

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=28790638&infra_sis… 18/20

Segurança Pública (SSP/GO), devidamente acompanhado da Nota Fiscal/Fatura com a descrição detalhada do objeto ou serviços, cabendo à PMGO, por meio do
setor competente, verificar o atendimento das condições estabelecidas neste Termo de Referência.

8.2 O prazo de entrega poderá ser prorrogado, desde que devidamente jus�ficados, nos termos do Ar�go 57, § 1º e seus incisos da Lei Federal nº 8.666 de
21/06/1993, ocasião em que a CONTRATADA deverá protocolar o pedido devidamente jus�ficado antes do vencimento do prazo inicialmente estabelecido neste
Termo de Referência.

8.3 Os produtos/materiais ou componentes que integram a execução do objeto deverão apresentar condições adequadas de embalagem, armazenamento e
transporte, bem como deverão estar isentos de amassamento, avarias, vícios e quaisquer outros defeitos ou alterações que comprometam a sua
integridade, prejudiquem ou tornem imprópria sua u�lização. Em se tratando da prestação de serviços, deverão ser observados critérios obje�vos como
quan�dade prevista, atendimento ao prazo de entrega es�pulado, atendimento às condições técnicas e exigências estabelecidas, demais documentos e
garan�as dos bens constantes deste Termo de Referência.

8.4 Todas as condições e obrigações referentes aos encargos de frete e seguro, inerentes ao transporte, garan�a e assistência técnica, bem como do pagamento
de taxas, impostos, encargos e demais despesas, devidamente previstos na legislação aplicável, serão às expensas da CONTRATADA.

8.5 O objeto deverá ser entregue em horário comercial, no Comando de Apoio Logis�co e Tecnologia da Informação - CALTI, RUA 115 04 - Bairro SETOR SUL -
CEP 74085-325 - GOIANIA - GO - S/C (62)3201-1648. Telefone (62) 3201-1633, e-mail: calpatrimonio@gmail.com , ou em outra unidade policial militar, de acordo
com as necessidades de u�lização do mobiliário, após trata�vas da gestão do contrato e empresa CONTRATADA.

8.6 A CONTRATADA deverá entrar todo mobiliário montado e em perfeitas condições de uso. 

8.7 A CONTRATADA deverá entrar em contato através dos Telefones: (62)998382634  para agendar a data e o horário em que será realizada a entrega do objeto
ou a execução do serviço.

 

9. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1 A Unidade Administra�va responsável pelo recebimento do objeto indicado pela CONTRATANTE acompanhará o recebimento e verificará, através de seu
setor técnico, o cumprimento das exigências e especificações técnicas dos produtos, em conformidade com as condições estabelecidas no Termo de Referência,
Proposta Comercial, Contrato, Nota de Empenho ou instrumento congênere, o qual ainda compe�rá dirimir as dúvidas que surgirão no curso da entrega do
objeto.

9.2 Nos termos do Ar�go 15, § 8º da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993, o recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis
mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 03 (três) membros, designados pela autoridade competente.

9.3 O objeto será recebido em conformidade com o disposto no Ar�go 73 da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993:

a) Recebimento provisório : até 02 (dois) dias úteis contados da data da entrega do objeto, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, para efeito
de posterior verificação da conformidade dos seus componentes e atendimento das especificações constantes da Proposta Comercial, quanto à marca, modelo,
especificações técnicas e níveis de desempenho mínimos exigidos no Termo de Referência.

b) Recebimento defini�vo: até 03 (três) dias úteis contados do recebimento provisório, após verificação da qualidade e quan�dade do material e consequente
aceitação que comprove a adequação aos termos previstos no Termo de Referência e Proposta Comercial, por intermédio do Termo de Recebimento Defini�vo.

c) No caso de subs�tuição por inconformidade: até 05 (cinco) dias consecu�vos contados da no�ficação por escrito da CONTRATANTE.

9.4 O recebimento provisório do objeto poderá ser dispensado nos seguintes casos, razão pela qual o recebimento será feito mediante recibo:

a) gêneros perecíveis e alimentação preparada;

b) serviços profissionais;

c) obras e serviços de valor até o previsto no Ar�go 23, Inciso II, alínea "a" da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993, de R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil
reais), desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação de funcionamento e produ�vidade. 

9.5 O recebimento defini�vo não importará a aceitação do objeto que vier a ser recusado por apresentar defeito, imperfeição, alteração, irregularidades e
reiterados vícios ao longo do prazo de validade/garan�a e/ou apresente quaisquer caracterís�cas discrepantes às descritas no Termo de Referência.

9.6 Salvo disposições em contrário, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto correm por conta da
CONTRATADA.

9.7 Os produtos, mesmo entregues e aceitos, ficam sujeitos à subs�tuição, desde que comprovada a pré-existência de vícios, defeitos, má fé do fornecedor ou
condições inadequadas de embalagem e transporte, bem como alterações que comprometam a sua integridade, prejudiquem ou tornem imprópria sua
u�lização.

9.8 Todas as unidades que forem subs�tuídas durante o período de garan�a terão, a par�r da data de sua entrega, todas as garan�as previstas na legislação
vigente.

9.9 A CONTRATADA deverá fornecer cer�ficados de garan�a, por meio de documentos próprios, anotação impressa ou carimbada na respec�va Nota
Fiscal/Fatura, cujo documento deverá esclarecer de maneira clara e adequada em que consiste a garan�a técnica, bem como a forma, o prazo e o lugar em que
poderá ser exercitado, devendo ser entregue, devidamente preenchido pelo fornecedor, no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instalação e/ou
uso do produto, se couber.

9.10 Os mobiliários deverão ser entregues montados, sem necessidade de contratação de empresa para execução do serviço. Em caso de impossibilidade de
entrega do mesmo montado, ficará a empresa contratada responsável pela montagem, às suas expensas, devendo esse serviço estar incluso na proposta.

9.11 Os mobiliários ofertados pelas empresas deverão, OBRIGATORIAMENTE, atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas
pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial INMETRO, ABNT, etc. atentando-se a empresa contratada, principalmente para as prescrições
con�das no art. 39, VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

9.12 Os mobiliários deverão ser entregues devidamente iden�ficados acondicionados em embalagens originais lacradas que protejam de intempéries, do
manuseio e acomodações durante o transporte e em perfeitas condições para o uso, obedecendo rigorosamente às especificações técnicas con�da neste Termo.

9.13 Os mobiliários deverão ser novos e de primeiro uso. Não serão aceitos mobiliários reciclados, recondicionadas, contrabandeadas ou pirateadas, (TCU,
PLENARIO, DEC. Nº 1622/2002).

9.14 O descumprimento das obrigações previstas neste item implicará no não recebimento dos mobiliários por parte da POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS.

 

10. ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO

10.1 A execução do objeto ou prestação do serviço, inclusive do Contrato, se for a hipótese, será acompanhada e fiscalizada pelo 2º Tenente PM 32.270 Joel
Souza de Morais, Chefe da Seção de Tarifas Públicas do CALTI, inscrito no CPF sob o nº 002.894.941-25, tendo como subs�tuto para  os períodos de
afastamentos e impedimentos legais o Capitão PM 34.054 Raphael Nunes de Sousa Marques, Subchefe da Divisão de Patrimônio do CALTI, inscrito no CPF sob
o nº 014.306.311-12, com telefone para contato números (62) 99628-9544 (2º Tenente Joel) ou (62) 99838-2634 (Capitão Raphael) e e-mail ins�tucional
calpatrimonio@gmail.com, nos termos do disposto do Ar�go 67 da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 c/c os Ar�gos 51 ao 54 da Lei Estadual nº 17.928 de
27/12/2012, para verificação da conformidade do objeto e atendimento das especificações e condições previamente
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estabelecidas, cujo responsável deverá anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto e determinando o que for
necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

10.2 A fiscalização de que trata este item não exclui e nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios e, na ocorrência destas, não implica em corresponsabilidade da Administração Pública ou de
seus agentes e prepostos, em conformidade com o previsto no Ar�go 70 da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993.

10.3 O presente contrato terá sua execução suspensa, ocorrendo mo�vos de força maior ou caso fortuito, que impeçam o seu cumprimento por qualquer das
partes, prosseguindo na sua execução logo que cesse a causa que ensejou a suspensão.

10.4 A CONTRATADA sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da unidade competente da CONTRATANTE.

 

11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 Sem prejuízo de outras medidas e em conformidade com os Ar�gos 77 a 83 da Lei Estadual nº 17.928 de 27/12/2012, aplicar-se-á à CONTRATADA pela
inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes penalidades, garan�da a defesa prévia:

a) advertência;

b) multa, na forma prevista neste contrato;

c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os mo�vos da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes.

11.2 Cons�tuem ilícitos administra�vos, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, além da prá�ca dos atos previstos nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal
8.666, de 21 de junho de 1993, e no inciso IV, art. 5º da Lei Estadual 18.672/2014, e Lei 17.928/12, a prá�ca dos atos previstos no art. 7º da Lei Federal nº
10.520/2002, ou em disposi�vos de normas que vierem a subs�tuí-los.

11.3 Comete infração administra�va nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei Estadual nº 17.928/2012 e ficará impedido de
licitar e de contratar com o Estado e será descredenciado no CADFOR, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no
contrato, além das demais cominações legais, garan�do o direito à ampla defesa, a CONTRATADA que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços (ARP);

b) não entregar a documentação exigida no instrumento convocatório;

c) apresentar documentação falsa exigida para o certame;

d) não man�ver a proposta comercial:

e) ensejar o retardamento da execução do objeto;

f) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

g) falhar ou fraudar na execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas e,

j) cometer fraude fiscal.

11.4 A inexecução contratual, inclusive por atraso injus�ficado na execução do contrato ou instrumento equivalente, sujeitará a CONTRATADA, além das
cominações legais cabíveis, à multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento equivalente, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de recusa do
adjudicatário em firmar o contrato ou re�rar a nota de empenho, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;

b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento não realizado;

c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

11.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas na legislação vigente realizar-se-á em processo administra�vo que assegurará os princípios do
Contraditório e da Ampla Defesa da CONTRATADA previstos na Cons�tuição Federal de 1988, cujas penalidades serão obrigatoriamente registradas e publicadas
no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de Goiás (CADFOR).

11.6 A autoridade competente, na aplicação das sanções administra�vas, observará:

a) os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;

b) a gravidade da conduta do infrator;

c) a não reincidência da infração;

d) a atuação da CONTRATADA em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva ou comissiva;

e) a execução sa�sfatória das demais obrigações contratuais; e

f) a não existência de efe�vo prejuízo material à Administração Pública.

11.7 As sanções previstas também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o
compromisso assumido sem jus�fica�va ou com jus�fica�va recusada pela Administração Pública.

11.8 A multa poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

 

12. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

12.1 Este Termo de Referência foi elaborado pela DIVISÃO DE PATRIMÔNIO - COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -CALTI-PMGO,
em conformidade com as especificações técnicas e definição de quan�ta�vo es�pulados em Estudo Técnico Preliminar ( EVENTO 000023258715 )

12.2 Dúvidas e solicitações de esclarecimentos deverão ser tratadas em horário comercial pelos seguintes telefones: 1 - (62) 9 9996-4808 (Tenente-Coronel PM
Arantes); 2 - (62) 9 9628-9544 (2º Tenente PM Joel); e 3 - (62) 9 9838-2634 (Capitão PM Raphael). e/ou e-mail: calpatrimonio@gmail.com .

 

Divisão de Patrimônio - PMGO-CALTI, em GOIÂNIA 10 de SETEMBRO de 2021.

 

ALESSANDRO ARANTES NERES DE SOUSA - TENENTE CORONEL PM
Chefe da Divisão de Patrimônio - PMGO-CALTI
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APROVAÇÃO:

 

Em conformidade com a determinação con�da no Ar�go 7º, § 2º, Inciso I da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 c/c Ar�go 11, Inciso II e Ar�go 12, Parágrafo
Único da Lei Estadual nº 17.928 de 27/12/2012, aprovo este Termo de Referência e encaminho os autos para o Comando de Apoio Logís�co e Tecnologia da
Informação (CALTI) para as providências subsequentes.

 

 
RENATO BRUM DOS SANTOS - CORONEL PM

Comandante-Geral da PMGO
Ordenador de Despesas

 

Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRO ARANTES NERES DE SOUSA, Chefe de Divisão, em 15/09/2021, às 17:34, 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 16/09/2021, às 15:34, 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 000023685012 e o código CRC D2283814.
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