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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAq_AO E DESBUROCRATEAqAO
SUPERINTENDENCh DE GESTAO DE COMPRAS E MATERIAIS

PREGAO ELETRONICO N" 158/2018
PROCESSO N. 55/000.7 41 t2018

ATA DE REGISTRO DE pREgOS N" 051/2019
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Processo n'55/000.741 12018.
Data:'ZVt
/2019 Frs.
Rubrica:

A SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAQAo E DESBURoCRATIzAQAo DE MS, pessoa juridica
de
direito plblico interno, inscrita no CNPJ/MF sob n. 02.940.52310001-43 estabelecida na
Av. Desembargador
Jos6 Nunes da Cunha, Jd. Veraneio, Parque dos Poderes, Bloco 01 SAD/MS, p"uir"nio-Sr*rioi.'brp,
79031-902 nesta Capital, por intermedio da SUPERTNTENDENCTA DE giSrEO -oE
i6nltpins E
MATERIAIS/SAD/MS,reste ato representada pela Sra. Ana Carolina Ararijo Nardes, brasileira, portadora
da
Cedula de ldentidade RG n. 75310552 SESP/PR e CPF n.032.720.939-90, residente na Rua nstropeia,
n. 130,
Damha lll, Campo Grande - MS, na qualidade de representante do 6rgio gerenciador do Registro
de pregos,
nos termos do Decreto Estadual n. 14.50612016, de 2710O12016, doravantJdenominado(a;
nbUtrutSTRA-gAaj
e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas CoMPRoMITENTES FoRNECEDoF{ES,
resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRo DE PREgos E TERMO DE COMPROMTSSO
DE
FORNECIMENTO MOBILIARIO GERAL, de acordo com o resultido da ticitagio publicada
no Di6rio Oficial do
Estado n. 9.870' do dia 27 de margo de 2019, p5gs. 51 e 52, de-corrente di liciiagio na modalidade pregdo
Eletronico n. 158/2018, autorizado pelo processo n. sslooo.l41l2o1g regida pela Lei Federal
n. 10.520t02,
subsidiariamente pela Lei n.8.666/93, bem como, pelos Decretos Estadulis n'.11.676t04
e n. 14.506/2016 e,
pelas condigdes do edital, termos da proposta, mediante as cl5usulas
e condig6es a seguir estabelecidas:

A'A'M' SANTOS - ME, inscrita no CNPJ 17.392.062/0001-99, sediada na cidade de: Campo Grande
- MS,
Travessa Filomena Alexandre Gongalves, n" 145, telefone: 679998165sg, com lnscrigdo
Estadual n.o:
28'383'418-8, neste ato representada por_sua socio/representante, a Sra. Alyne Azevedo
Marcelino Santos,
C

PF 662.297 .581 -7 2 e email : lecoms2009@hotmait. com.

FLAVIO HENRIQUE SEVERO ElRELl, inscrita no CNPJ 12.66g.g4OtOOO1-S7, sediada
na cidade de: Campo
Grande - MS, Rua Silvino Dote, n' 285 telefone: (67) 3043-729g, com lnscrigao Estadual
n.o: 2g.362. 192-3,
neste ato representado por seu socio/representante, o Sr. Fldvio Henrique ierero,
CpF 921 .1g4.101-1s e
email: flaviosevero3l @hotmail.com.

\-

MR CORDEIRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP, inscrita no cNpJ 03.842.600/0001-95,
sediada na
cidade de: Campo Grande - MS, Rua Ricardo BrandSo, n" 1504, telefone: (67)
33g4-3900, com lnscrig6o
Estadual n.o:28.328.244-4, neste ato representada por sua s6cia/representante,
, b1.r. Andreia Faleiros Lopes,
CPF 829.643. 00 1 -00 e email : junior@officeformmato.com. br.
THIMALU COMERCIO & SERVI9OS EIRELI - ME, inscrita no cNpJ 1g.23g.746t0001-80,
sediada na cidade
de: Campo Grande -. MS, Rua Maracaju, n' 1408, telefone: (67) 3201-8400, com lnscrigio Estadual
n.o:
28'392.5574, neste ato representado por seu s6cio/representante, o Sr. Thiago Vlamir Fernandes
Bortoletto,
CPF 970.640.681-68 e email: contato@thimatu.com.br.
TROVAO INDUSTRIA E REPRESENTACAO COMERGIAL EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ
06.040.030/000108, sediada na cidade de: campo Grande - MS, Rua Antonio siufi, n. 1001, telefone: (67)
3046-72gg, com
lnscrigio Estadual n.o: 28390043-1, neste ato representado por seu s6cio/representante,
o Sr. Andr6 Soares
Gomes, CPF 7 12.7 84.21 1 -04 e email: homeftexcg@hotmail. com.
CLA USULA PRIMEIRA. DO OBJETO

1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade a aquisigio de mobili6rio em gera!, especificados no
Anexo l, em conformidade com as propostas vencedoras da licitagdo, visando a
constituig6o do sistema
Registro de Pregos firmando compromtsso de fornecimento dos materiais
aos orgios e entidades usuSrios do
sistema, nas condig6es definidas no ato convocat6rio, seus anexos, propostas
de pregos e
do Pregdo
I

4v

T

Processo n'55/000.741

t1

/2019 Fts.

Rubrica

'Tsss

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SEcRETARIA DE ADMtNtsrRAgAo E DEsBuRocmrzngAo
supERtNTENoErucn oE cesrAo DE coMpRAS e mlrenws

Documento Assinado Digitalmente por: VIRGINIA GONCALVES MARTINS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0facddd3-f777-4712-9c55-faba42a44c96

Data:ZQ

Eletr6nico n. 158/2018, que integram este instrumento independente de transcrigSo, pelo prazo de validade do
registro.

1.2.

A exist€ncia de pregos registrados n5o obriga a Administragio a firmar contratagoes com os
respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilizagao de
outros meios permitidos pela legislagio relativa is licitagOes, sem cabimento de recurso, sendo assegurido ao
benefici6rio do registro de pregos preferoncia em igualdades de condig6es.
c

LA SEGUNDA - DO P

O E REVISAO

2.1.

O prego unitdrio para fornecimento do objeto de registro ser6 o de menor prego inscrita na ata do
PregSo Eletr6nico n. 158/2018, Processo Administrativo n. 55/000.74112018, de acordo com a ordem de
classificagio das respectivas propostas de que integram este instrumento independente de transcrigio, pelo
prazo de validade do registro, conforme segue:
ITEM

ESPECtFtCAqAO

UNID

coM

LOTE 001: MR
1

Arm6rio

- Tipo: super alto;

DimensSo: 800 x 500 x2100 mm (L
x P x A); Tampo: Em MDP, com
25mm de espessura, densidade
m[nima de 565 Kgf/m3, resistOncia a
tragio perpendicular Kgf/cm,=3,1
resist€ncia
flexSo est6tica

QUANT

1

Un

ODE
368

MARCA E
MODELO

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

EIRELI. EPP
FORTLINE/
GENIUS

221,12

a
superficial

kgf/cm2=143, resist6ncia a tragio
kgf/cmr=10,2;
acabamento do tampo: borda com
fita de poliestileno com 2,5 mm de
espessura minima colada com
adesivo holt melt com arestas
arrendondadas e raio ergonOmico

R$817.372,16

2,5mm; Porta: Com 2 portas em
MDP com 18mm de espessura
densidade minina de 575 kgf/m3,
resist6ncia a tragSo perpendicular
kgf/cm2=3,6, resistBncia d flexio
estatica kgf/cm2=163, resistOncia 6

tragSo superficial

Kgf/cmr=10,2.;

Acabamento da porta: Borda com
fita de poliestireno com 2mm de
espessura mlnima, coladas com

adesivo hot melt, com arestas
arredondadas e raio ergonOmico de
2 mm.', Prateleira: 01 prateleira fixa
e 02 prateleiras m6veis, em MDp,
espessura,
densidade minima de 575 Kgf/m3,
resistencia a tragio perpendicular
kgf/cm2=3,6, resistOncia
flexio
est6tica kgf/cm2=163, resistencia a
tragSo superficial kgf/cm2= 10,2 as
m6veis s6o

u

com l8mm de

a

eT"

2
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sEc RETARTA DE ADMINIST RAg_Ao E DESBURocmrzlgAo

supERtNTENoEtrcn oe

oesrho

DE coMpRAS e

uRreRns

suporte met6lico; Acabamento de
aparentes
encabegados
de
poliestireno
de
espessura minima, coladas com
adesivo hot melt, com arestas
arredondadas e raio ergon6mico de
mm
bordas
aparentes
encabegadas em fita poliestireno
com 0,45 mm de espessura mlnima,

prateleira: bordos

com fita

com 2 mm

2

e

nio

coladas com adesivo hot melt.;
Estrutura: base apoiada por 04
sapatas articul6veis em nylon, as
laterais e o fundo devem ter

L

furag6es

para regulagem de

prateleiras em toda a altura rjtil do
arm5rio, com 06 pontos de apoio
por prateleira; Puxador: Tipo alga
injetadas em zamak com rosca
interna M4 e acabamento niquel
fosco.; Suporte:
suporte para
pasta suspensa com corredigas
telesc6picas de 02 est6gios, com
deslizamento por esferas de ago
relaminado com acabamento em
zinco eletrolitico cromatizado, de
abertura total e prolongamento de
curso em 27 mm do comprimento
nomina; Capacidade: 35kg.

2

2

\-

Arm6rio Materi t: MD P Ti po alto
Medida: 800 X 500 X 1 600 (L x P x
A); bord o que acom pa nha todo o
contorno do tampo 6 encabegado
com fita de poliestireno com 2,5 mm
de espessura minima, coladas com
adesivo hot melt, com arestas
arredondadas e raio ergonOmico de
2,5 mm de acordo com as Normas

1

Un

548

FORTLINE/
GENIUS

R$1.588,86

R$870.69s,28

abnt; Portas: em chapas de
particulas de madeira de media

densidade (mdp

-

m6dium density

particleboard), selecionadas de
eucalipto e pinus reflorestados,
aglutinadas e consolidadas com

U

resina sintetica e termoestabilizadas

sob pressSo, com 18 mm de
espessura; porta esquerda: 6
automaticamente travada pela
direita por meio de 02 chapas
met6licas 80 x 50 x 1,2 mm,

permitindo assim o fechamento do
par de portas com apenas uma

Ambas as

s5o

sy

J
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dotadas de puxadores tipo "alga",
injetados em zamak, com rosca
interna M4 com acabamento niquel
fosco; Corpo: (2 laterais,l fundo,l
tampo inferior, 01 prateleira fixa, e 3
prateleiras m6veis) em chapas de
particulas de madeira de media
densidade (mdp - m6dium density

particleboard); lnformag6es
e os bordos n6o
aparentes do conjunto sio

adicionais:

L

encabegados em fita de poliestireno
com 0,45 mm de espessura minima,

coladas com adesivo

hot

melt;

Laterais: e fundo com furag6es para

regulagem de prateleiras em toda a
altura Util do arm6rio, com 06 pontos
de apoio por prateleira ; Prateleiras:
m6veis apoiadas por suportes
metdlicos em Zamak, fixados com
rosca com pino vertical para impedir

deslizamento horizontal da
prateleira. Montagem das pegas
feita por meio de acess6rios

internos, como cavilhas e parafusos
Rodap6:
retangular fechado em tubos de ago
de 50 x 20 1,2 mm continuo
dobrado, submetido
um pr6tratamento por fosfatizag6o a base
de zinco (lavagem - decapagem fosfatizagSo) e pintura eletroit6tica
em tinta ep6xi em p6 texturizada,
polimerizada em estufa a 200o C;
Tampo: superior com chapas de
particulas de madeira de media
densidade (mdp m6dium density
particleboard), selecionadas de
eucalipto
pinus reflorestados,
aglutinadas
consolidadas com

ocultos tipo minifix;

x

L

a

-

e

e
resina sint6tica e termo_
estabilizadas sob pressio; Bordos
aparentes do conjunto sio
:

0

encabegado com fita de poliestireno
2 mm de espessura minima,
coladas com adesivo hot melt, com

com

arestas arredondadas

e

raio

ergonOmico de 2 mm de acordo com

as Normas de Ergonomia nr-12;
Base: 6 apoiada por 04 sapatas

articul6veis em nylon injetado com
regulador de altura interno (por
dentro do arm6rio) e nivelamento
auto
ustdvel cu
serd

N

v

4
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eventuais desniveis de
piso; Chapas: possuem densidade

contornar

i

minima de 565 Kgf/m3, resistOncia
trag6o perpendicular kgf/cm, = 3.1,
resist6ncia flexSo est6tica kgf/cm2

i
= 143, resist6ncia i

tragio

superficial Kgflcm2 = 10,2 de acordo
com as normas nbr 148i0-1
terminologia,
14810-2
requisitos e nbr 14810-3 - m6todos
de ensaio; Par de portas: sustentase em seis dobradigas Top (3 por
porta) em zamak com acabamento
niquelado
fixagSo lateral com
calgo de 5 mm altura, aumentando o
espago interno
evitando
acidentes por nio ter cantos vivos,
permitindo
diversas
regulagens com abertura de at6 270
graus; FixagSo: dos mesmos deve
ser feita por dois parafusos, d razdo
mm; Selecionadas: de
eucalipto
pinus reflorestados,
aglutinadas
consolidadas com
sint6tica
termoestabilizadas sob press6o, com 1g
mm de espessura, revestido em
ambas as faces com filme termoprensado
melaminico com
espessura de 0,2 mm, texturizado,
semi-fosco, e anti-reflexo; Chapas

nbr

\-

e

Util
ainda

de 96

e

resina

e

e

de

L

com densidade minima: de STs
Kgf/m3, resistCncia d tragdo
perpendicular kgf/cm, = 3,6,

flexio est6tica kgf/cm2
resistEncia A tragio
superficial Kgf/cm2 = 10,2 de acordo
com as normas NBR 14810-1
Terminologia, NBR 14A10-2
Requisitos e NBR 14810-3
resistOncia d

= 163,

M6todos de ensaio, Requisito: com
25 mm de espessura, revestido em
ambas as faces com filme termo-

prensado

U

de

melaminico com
espessura de 0,2 mm, texturizado,

semi-fosco, e

anti-reflexo;
Revestido: em ambas as faces com
filme termo-prensado de melaminico
com espessura
mm,
texturizado, semi-fosco,
antipossuem:
densidade minima de 575 Kgf/m3,
resist6ncia
tragio perpendicular
= 3.6 resistOn cia d flexio

de 0,2
e
reflexo; Chapas
i

fl

5

'J
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est6tica kgf/cm'z= 163, resist6ncia d
tragdo superficial Kgf/cm2 = 10,2 de
acordo com as normas nbr 148.t0-1
terminologia,
14810-2
requisitos e nbr 14810-3 - m6todos
de ensaio; Bordo que acompanha:

-

nbr

todo o contorno da porta

e

encabegado com fita de poliestireno
com 2 mm de espessura minima,
coladas com adesivo hot melt, com
arestas arredondadas
raio
ergonOmico de 2 mm de acordo com

e

as Normas de

L

Ergonomia nr-17;

Dobradiga: 6 fixada por 5 parafusos
fixados em pontos pr6-marcados
para perfeito alinhamento do par de
portas no conjunto. a porta direita
possui fechadura cilindrica com

travamento por lingUeta com 02
chaves (principal e reserva) com
corpos escamote6veis (dobr6veis),

acabamento zincado
3

e

capa

-

Tipo: baixo, com pasta
suspensa; DimensSo: 800 x 500 x 740
mm (L x P x A); Tampo: em MDp, de
eucalipto
pinus reflorestados, ct
resina sint6tica e termo-estabilizadas
sob pressSo, cl 25 mm de espessura,
revestido em ambas as faces c/ filme
termoprensado
melaminico ct
espessura de 0,2 mm, texturizado,
semi-fosco e anti-reflexo; chapa com
Arm6rio

1

317

Un

FORTLINE/
GENIUS

R$979,20

10.406,40

e

de

L

densidade minima

de 565 kgf/ms;

acabamento do tampo: bordo em todo
o contorno do tampo com fita de
poliestireno com 2,5 mm de espessura
mlnima, com adesivo hot melt, arestas
arredondadas e raio ergonOmico de
2,5 mm; Porta: 2, em MDp, de
eucalipto
pinus reflorestados, ct
resina sint6tica e termo-estabilizadas
sob pressdo, cl 18 mm de espessura,
revestido em ambas as faces c/ filme
termoprensado
melaminico cl
espessura de 0,2 mm, texturizado,
semi-fosco e anti-reflexo; chapa com
densidade minima de S7S kgf/m";
Acabamento da porta: bordo em todo
o contorno da porta, encabegado com
fita de poliestireno com espessura
minima de
mm, coladas com
adesivo hot melt, com arestas
arredondadas e raio
6mico de 2

e

!,

de

2

s

+'

6

l

'/

Fts.23

R$1.400,00

R$680.400,00
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mm

Prateleira m6veis, a poiadas por
met6 licos e m zamak fixados

SU portes

com rosca com pino vertical paru
impedir deslizamento horizontal da
prateleira; Estrutura: laterais e o fundo

com furag6es para regulagem de
prateleiras em toda a altura 0til do

arm6rio, com 06 pontos de apoio por
prateleira; Puxador:
alga
injetadas em zamak com rosca interna
M4 acabamento niquel fosco.;
Suporte: para pasta suspensa,
dimens6es de 760 x 440 x 80 mm (L x
P x A), em chapas met6licas dobradas
com espessura minima de 0,63 mm,
apoiado lateralmente entre um par de

Tipo

e

\-

corredigas telescopicas de
est6gios, com deslizamento

02

por
esferas de ago; Capacidade: 35 kg por

dispositivo, e lugar para atmazenat
duas carreiras de pastas suspensas;
Requisito: porta abre com chaves,
acompanha 02 chaves (principal e
reserva); Material: todo o conjunto
(exceto as corredigas) com pr6tratamento por fosfatizagdo a base de

em p6

zinco (lavagem
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decapagem
fosfatizagSo) e pintura eletrostdtica em
ep6xi
poli6ster,

tinta

L
4

polimerizada em estufa a 22Oo C; pes
do armdrio: 04 sapatas articul6veis em
nylon injetado com regulador de altura
interno; Dobradigas: top (tr6s por
porta), em zamak, com acabamento
niquelado e fixagdo lateral com calgo
de 5 mm altura.
Arm6rio - Ti po: alto; Dimensio: 800 x
500 x 1600 (L x p x A); Tampo: Em
MDP, com 25mm de espessura,

1

486

FORTLINE/
GENIUS

Un

densidade minima de 565 Kgf/m3,
resist6ncia a tragio perpendicular
Kgf/cm'=3,1 resist6ncia a flexio
est6tica kgf/cm2=143, resistCncia a

([,

tragio superficial

kgftcm2=1l,2:
acabamento do tampo: borda com fita

de

com 2,5 mm

de

em MDp com lgmm

de

poliestileno

espessura minima colada com adesivo
hot melt com arestas arrendondadas e
raio ergonOmico 2,5mm; porta: Com 2

portas

espessura densidade minina de 575

kgf/m3
resist€nci
a
tragSo
pe rpe ndicu
kgf/cm2=3 6 resist6 nci a
e
flexSo
estatica
1 63

1,

\

ry

Processo n" 551000.741 12018.

I '/

/2019 Fts.

2-s9

GOVERNO DO EST ADO DE MATO GROSSO DO SUL

sEc RETARTA DE ADM|NISTRA9SO E DESBUROCRATTZA9AO
SUPERINTENDENCA DE GESTAO DE COMPRAS E MATERIAIS

d

resistOncia
tragSo superficial
Kgf/cm2=10 ,2.; Acabamento da porta:

Borda com fita de poliestireno com
2mm de espessura mlnima, coladas
com adesivo hot melt, com arestas
arredondadas e raio ergonOmico de 2
mm.; Prateleira: 01 prateleira fixa e 03
prateleiras m6veis, em MDp, com

18mm

de

espessura,

densidade

minima de 575 Kgf/m", resistencia a

tragio

perpendicular kgf/cmr=3,6,

resist6ncia

a flexdo

est6tica

kgf/cm2=163, resistencia a tragio
superficial kgf/cm,= 10,2 as prateleiras

L

m6veis

sio

apoiadas por suporte

met6lico; Acabamento de prateleira:
bordos aparentes encabegados com
fita de poliestireno com 2 mm de

espessura minima, coladas com
adesivo hot melt, com arestas
arredondadas e raio ergonOmico de 2

e

mm
bordas
aparentes
encabegadas em fita poliestireno com
0,45 mm de espessura minima,

nio

coladas com adesivo hot melt.;
Estrutura: base apoiada por 04
sapatas articulSveis em nylon, as
laterais e o fundo devem ter furag6es

t

\-

5

para regulagem de prateleiras em toda
a altura 0til do arm6rio, com 06 pontos
de apoio por prateleira; puxador: Tipo
alga injetadas em zamak com rosca
interna M4 e acaba mento ni uel fosco
Arm6rio - Tipo; baixo ; Dimensio: 800 x

500x740mm(LxpxA);
Acabamento: Fixagio por dois
parafusos,

1Un

422

FORTLINE/
GENIUS

R$794,40
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R$335.236,80

d

raz6o de 96 mm. Corpo
tampo
inferior) confeccionado com chapas de
particulas
madeira
m6dia
densidade pegas
meio de
acess6rios internos, como cavilhas e
parafusos ocultos tipo minifix. Rodape
retangular fechada em tubo de ago de
50
Material: eucalipto
pinus

(02 laterais, 01 fundo, 01

de

x;

por

de

{u

e

reflorestados, aglutinadas

e

consolidadas com resina sint6tica e
termo-estabilizadas sob press6o, com
25 mm de espessura, revestido em

ambas as faces com filme

prensado

de

termo_

melaminico

com
espessu ta de 0, 2 mm textu rizado,
sem fosco 6 a nti- reflexo. c hapas com
den sidad e m n ma materi a d
rta

1

N\ ,f
/

\-/

8
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confeccionadas

de

com chapas

de

de m6dia
densidade, aglutinadas e consolidadas
com resina sint6tica e termoparticulas

madeira

estabilizadas sob pressio, com 18 mm
de espessura, revestido em ambas as
faces com filme termo-prensado de
melaminico com espessura de 0,2 mm,
texturizado, semi-fosco, e ant, Base:
apoiada por 04 sapatas articul5veis em
nylon injetado com regulador de altura

interno (por dentro

do armdrio) e

nivelamento auto ajust6vel cuja fungdo
ser6 contornar eventuais desniveis de

L

piso; Porta esquerda: 6

automaticamente travada pela direita,
por meio de 02 chapas metdlicas B0 x
50 1,2 mm, permitindo assim o
fechamento do par de portas com
apenas uma operagSo. Ambas as
portas sio dotadas de puxadores tipo
"alga", injetados em zamak, com rosca
interna M4 com acabamento niquel
fosco; porta direita: com fechadura
cilindrica e travamento por lingUeta
lateral. Acompanham
chaves
(principal
reserva) com corpos
escamoteSveis (dobr6veis) com
acabamento zincado e capa pl6stica;
Dados Complementares: com seis
dobradigas Top (tr6s por porta), em
Zamak com acabamento niquelado e
fixag6o lateral com calgo de 5 mm
altura, evitando acidentes por nio ter
cantos vivos, permitindo diversas
regulagens com abertura de at6 270
graus. Cada dobradiga 6 fixada por 5
parafusos fixados em pontos premarcados
Gavetei ro volante
Material: MDp; 1
Gaveta: 2 gavetas e 1 gaveta pasta Un.
suspensa; Medida: 400 x 410 x 6g2
mm ( L X P X A); Tipo de pintura.
Pintura eletrostatica em tinta ep6xi em
p6 texturizada, polimerizada em estufa
a 200 C; Revestimento: Ambas as
faces com filme termo-prensado de
melaminico com espessura de O,2mm
Fechaduras: GAVETETRO DOTADO
DE FECHADURA; Terminotogia: NBR,
14810-2 - Requisitos e NBR-14810_3_

x

02

e

\r

b

-

424

FORTLINE/
GENIUS

R$827,1

I

R$350.728,56

(-)

;

met6dos

de ensaio; Bordos

Aparentemente
en

do

com fita de

:

conjunto
estireno
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com 2 mm de espessura, coladas com
holt melt
arrestas
arrendondadas com raio ergOnomico
de 2 mm de acordo com as Normas
de ERGONONIA NR - 17.
Gaveteiro volante
Material: MDp;
Gaveta: 4 gavetas; Medida: 4OO x 470

adesivos

7

co

x692mm(LXPXA);

1

484

FORTLINE/
GENIUS

429

FORTLINE/
8G

Un

Tipode

758,1 6

R$366.949,44

Pintura: Pintura eletrostatica em tinta
ep6xi em p6 texturizada, polimerizada

em estufa a 200 C; Revestimento:
Ambas as faces com filme termo-

prensado de melaminico com
de 0,2mm ; Fechaduras:

L

espessura

GAVETEIRO DOTADO

DE

FECHADURA; Terminotogia: NBR,
14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3-

met6dos de ensaio; Bordos
Aparentemente do
conjunto

:

encabegados com fita de poliestireno
com 2 mm de espessura, coladas com
adesivos holt melt
arrestas
arrendondadas com raio ergOnomico
de 2 mm de acordo com as Normas
de ERGONONIA NR - 17.
Arm6rio - Materia l: MDF; Portas: com
18 mm de espessura, confeccionadas
com chapas de fibra de madeira de
m6dia densidade
Medium
Density Fiberboard), selecionadas de
pinus
eucalypto reflorestados,
aglutinadas com resina sint6tica termofixa que se consolidam sob a ag6o
conjunta de calor e pressio; porta
esquerda: 6 automaticamente travada
pela direita, por meio de 02 chapas
met6licas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo
assim o fechamento do par de portas
com apenas uma operagio. Ambas as
portas sdo dotadas de puxadores tipo
"alga", injetados em zamak, com rosca
interna M4 com acabamento nlquel
fosco; Prateleiras; m6veis apoiadas
por suportes metdlicos em Zamak,
fixados com rosca com pino verticai
para impedir deslizamento horizontal
da prateleira. Montagem das pegas
feita por meio de acess6rios internbs,
como cavilhas e parafusos ocultos tipo
minifix; Rodap6: retangular fechado em
tubos de ago de 50 x 20 x 1,2 mm
con tin uo dobrad o, SU b metido a u m pretrata mento po fosfatizagSo a ba SE d e
zinco
em
d eca

co

8

1

Un

R$2.095,00

R$898.75s,00
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fosfatizagSo ) e pintura eletrost6tica em
texturizada,

tinta epoxi em p6

polimerizada em estufa a 2OOo C;
Tampo: superior com 25 mm de
espessura, confeccionadas com
chapas de fibra de madeira de m6dia
densidade (MDF - Medium Density
Fiberboard), selecionadas de pinus e
eucalypto reflorestados, aglutinadas

L

com resina sint6tica termo-fixa que se
consolidam sob a agio conjunta de
calor e press6o; Base: apoiada por 04
sapatas articul6veis em nylon injetado
com regulador de altura interno (por
dentro do arm6rio) e nivelamento auto
ajustdvel cuja fungSo ser6 contornar
eventuais desniveis de piso; Medindo:
800 x 500 x 1600 mm (L x P x A);
Chapas: com densidade minima de
630 Kgf/m3, resistdncia d tragio

perpendicular kgf/cm2

-

5,6,

d flexio est6tica kgf/cm2 =
185, atende ds especificagOes da
norma 1531612 e 15316/3, e a norma
resistOncia

de metodologias de refer6ncia

NBR
1576112009; Face: inferior do tampo 6
revestida com filme termo-prensado de

L

melaminico de baixa pressio (Bp) na
cor branca, com espessura de 0,2 mm,
texturizado, semi-fosco e anti-reflexo;
Borda frontal: da face superior do
tampo 6 usinada 15", e o revestimento
deve ser em pelicula de pVC termoform6vel
vdcuo com espessura
mlnima de 0,6 mm; Chapas com
densidade: minima de 660 Kgf/m3,
resist6ncia
tragio perpendicular

a

i

kgf/cm' = 5,6, resist0ncia i flexio
est6tica kgf/cm2 = 205, atende ds
especificag6es da norma 1531612 e
15316/3, e a norma de metodologias

de referdncia NBR 15761t2009; Fates
internas: das portas revestidas com
filme termo-prensado de melaminico
de baixa pressSo (Bp) na cor branca,

b

com espessura de 0,2 mm,
e anti-reflexo;
Bordas laterais: da face externa

texturizado, semi-fosco

usinadas

e

revestimento

arredondadas 90., e
em pelicula de pVC

termo-form6vel
vacuo
com
espessura minima de 0,6 mm; par de
portas: com seis d obradigas Top(3por
Zamak com acabamento

m

&1"

ll

.

t:1
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niquelado e fi xa96o latera com calgo
de 5m m altura a umenta ndo o ES pago
nterno util evita ndo acidentes por n5o

ter cantos vivos, permitindo

\-

ainda
diversas regulagens ; Abertura: de at6
270graus. Cada dobradiga 6 fixada por
5 parafusos fixados em pontos pr6marcados para perfeito alinhamento do
par de portas no conjunto; Porta direita
com fechadura cillndrica: travamento
por lingUeta, com 02 chaves (principal
e reserva) com corpos escamotedveis
(dobr6veis), acabamento zincado e
capa pl6stica; Fixag6o: dos mesmos
deve ser feita por dois parafusos, d
raz6o de 96 mm. Corpo (02 laterais, 01
fundo, 01 tampo inferior, 01 prateleira
fixa,) confeccionado com chapas de
particulas
madeira
m6dia
densidade (MDP
M6dium Density
Particleboard); Selecionadas: de
eucalipto
pinus reflorestados,
aglutinadas e consolidadas com resina
sint6tica
termo-estabilizadas sob
pressSo, com 18 mm de espessura,
revestido em ambas as faces com
filme termo-prensado de melaminico
espessura
mm,
texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo;
Chapas com densidade minima: de

de

-

de

e
e

com

de 0,2

575 Kgf/m", resistGncia i tragio
perpendicular kgf/cm2 3,6,

resist6ncia

i

flexSo est6tica kgf/cm, =

163, resist€ncia i tragio superficial
Kgf/cm'z = 10,2 de acordo com as

normas NBR 14810-1 - Terminologia,
NBR 14810-2 - Requisitos e NBR
14810-3 - M6todos de ensaio; Bordos
aparentes do conjunto: encabegado
com fita de poliestireno com espessura
minima de 2 mm, coladas com adesivo
hot melt, com arestas arredondadas e
raio ergonOmico de 2 mm de acordo
com as Normas de Ergonomia NR-17,
e bordos n6o aparentes ; Conjunto:
encabegados em fita de poliestireno
com 0,45 mm de espessura minima,
coladas com adesivo hot melt. Laterais

e o

fundo com furag6es

t,

para

regulagem de prateleiras em toda a
altura [til do arm5rio, com 06 pontos
de apoio por prateleira; Suporte para
pasta suspensa: dimensOes de 760 x
440 x 80 mm LxPx
Tr6s s
12

!r
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para pasta suspensa, confeccionado
em chapas metSlicas dobradas com
espessura mlnima de 0,63 mm,

apoiado lateralmente entre um par de
corredigas telesc6picas de 02 estdgios,
com deslizamento por esferas de ago;
medindo
aproximadamente40O x 45 mm (P x H)
em ago relaminado com acabamento
em zinco eletrolltico cromatizado, de
abertura total
prolongamento de
curso em 27 mm do comprimento
nominal. Fixagio lateral, sistema 32
mm, com 04 parafusos cabega panela

Corredigas: telesc6picas

e

I

PHS AA 3,5 de cada

tado;

Autotravante: fim de curso aberto e
travas fim de curso que permitem a
retirada do dispositivo, Capacidade de
peso : de 35 kg por dispositivo, e lugar
para armazenar duas carreiras de
pastas suspensas. Todo o conjunto

as

(exceto
corredigas) com pr6tratamento por fosfatizagio a base de
zinco (lavagem
decapagem
fosfatizagSo) e pintura eletrost6tica em
ep6xi
poli6ster,
merizada em estufa a220o C
Arm6 rio - Material: MDP; Tipo: baixo;
Medida: 800 x 500 x 740 mm (L x p x

tinta

I

em p6

A); bordo: em todo o contorno
tampo encabegado com fita

1

Un.

289

FORTLINE/
8G

R$1.081,20

R$312.466,80

do
de
poliestireno com espessura minima de
2,5 mm, coladas com adesivo hot melt,

e

com arestas arredondadas
raio
ergon6mico de 2,5 mm de acordo com
portas:
confeccionadas com chapas de
particulas
madeira
m6dia
densidade
m6dium density
particleboard) porta direita: com
fechadura cillndrica e travamento por

as

normas abnt;
de
de
(mdp
;

p

lingUeta lateral. Acompanham 02
chaves (principal e reserva) com

corpos escamote6veis (dobr6veis) com
acabamento zincado e capa pl6stica;
Porta esquerda:
automaticamente
travada pela direita por meio de 02
chapas met6licas 80 x 50 x 1,2 mm,
permitindo assim o fechamento do par
de portas com apenas uma operagio.
Ambas as portas sio dotadas de
puxadores tipo "alga", injetados em
zamak, com rosca interna M4 com
acabamento ni uel

6

J
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adic ionais: com arestas arredondadas
e raio ergonOmico de 2 mm de acordo
com as Normas de Ergonomia nr-17, e
bordos n5o aparentes do conjunto
encabegados em fita de poliestireno
com 0,45 mm de espessura minima,

coladas com adesivo hot melt;
Laterais: e fundo com furag6es para
regulagem de prateleiras em toda a

altura 0til do armdrio, com 06 pontos
de apoio por prateleira ; Prateleiras:

m6veis apoiadas

L

por

suportes

metSlicos em Zamak, fixados com
rosca com pino vertical para impedir
deslizamento horizontal da prateleira.
Montagem das pegas feita por meio de
acess6rios internos, como cavilhas e
parafusos ocultos tipo minifix; Rodap6:
retangular fechado em tubos de ago de
50 x 20 x '1,2 mm continuo dobrado,
submetido a um pr6{ratamento por
fosfatizagio a base de zinco (lavagem
- decapagem - fosfatizagio) e pintura
eletrost6tica em tinta ep6xi em p6
texturizada, polimerizada em estufa a
2000 C; Tampo: superior

confeccionado com chapas de
particulas de madeira de m6dia
densidade (mdp m6dium density
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00

particleboard); Bordos : aparentes do
conjunto s5o encabegado com fita de
poliestireno com espessura minima de
2 mm, coladas com adesivo hot melt;
Base: apoiada
sapatas
articul6veis em nylon injetado com
regulador de altura interno (por dentro
arm6rio)
nivelamento auto
ajust6vel cuja fungio serd contornar
eventuais desniveis de piso; Chapas:
com densidade m[nima de 565 Kgf/m",
resist6ncia dr tragio perpendicular
kgf/cm2 = 3.1, resist6ncia d flexdo
est6tica kgf/cm, = 143, resist€ncia d
tragdo superficial Kgf/cm2 = 10,2 de
acordo com as normas nbr 14810-1 terminologia, nbr 14810-2 - requisitos e
nbr 14810-3 m6todos de ensaio;
Chapas com densidade: minima de
575 Kgf/ms, resistCncia
tragio

por 04

do

e

,t,

-

perpendicular kgf/cm2

resistOncia

d
-

3,6,

d flexSo estdtica kgf/cm,

=

163, resist6ncia d tragio superficial
Kgf/cm' = 10,2 de acordo com as

normas NBR 14810-1 - Terminol

14.
\.
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NBR 14810-2 - Requisitos e NBR
14810-3 - M6todos de ensaio; par de

portas: com seis dobradigas Top (tr6s

por porta), em Zamak com

\-

acabamento niquelado e fixagio lateral
com calgo de 5 mm altura, evitando
acidentes por nio ter cantos vivos,
permitindo diversas regulagens com
abertura de at6 270 graus; Fixag5o:
por dois parafusos, d raz\o de 96 mm.
Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo
inferior) confeccionado com chapas de
particulas
madeira
m6dia
densidade
m6dium density
particleboard); Selecionadas: de
pinus reflorestados,
eucalipto
aglutinadas e consolidadas com resina
sint6tica
termo-estabilizadas sob
pressSo, com 18 mm de espessura,
revestido em ambas as faces com
filme termo-prensado de melaminico

de
(mdp
e
e

com

espessura

de

de 0,2

mm,

texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo;
Dobradiga: 6 fixada por 5 parafusos
fixados em pontos pr6-marcados para
perfeito alinhamento do par de portas
conjunto; Chapas possuem

no

densidade minima: de 575 Kgf/m3,
resist6ncia i tragSo perpendicular
kgf/cm' = 3.6, resist6ncia d flexio
estdtica kgf/cm2 = 163, resistOncia d
tragSo superficial Kgf/cm, = 10,2 de
acordo com as normas nbr 14810-1 terminologia, nbr 14810-2 - requisitos e
nbr 14810-3 - M6todos de ensaio;
Selecionadas de eucalipto: e pinus

reflorestados, aglutinadas

e

consolidadas com resina sint6tica e
termo-estabilizadas sob pressio, com
18 mm de espessura, revestido em

ambas as faces com filme termo-

prensado

de

melaminico

com

espessura de 0,2 mm, texturizado,
semi-fosco, e anti-reflexo; Bordo em
todo o contorno: da porta encabegado
com fita de poliestireno com espessura
minima de2 mm, coladas com adesivo
hot melt, com arestas arredondadas e
raio ergonOmico de 2 mm de acordo
com as Normas de Ergonomia nr-17
Selecionadas de eucalipto e pinus:

U

;

reflorestados, aglutinadas

e

consolidadas com resina sint6tica e
termo-estabilizadas sob ressSo com

\Y

l5

440
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15 mm de espessura, revestido em
ambas as faces com filme termo-

prensado de melaminico com
de 0,2 mm, texturizado,

espessura
10

semi-fosco e anti-reflexo
Armdrio - Tipo: arquivo com 4 gavetas
para pasta suspensa; Dimensio:
medindo 465 x 680 x 1350 mm (L X p
x A); Estrutura: tampo confeccionado
com chapas de fibras de madeira de

1

347

Un.

FORTLINE/

R$2.146,80

744.939,60

8G

m6dia densidade, selecionadas de
pinus e eucalipto, aglutinadas com

resina sint6tica que se consolidam sob

a ag6o conjunta de calor e pressio,
com 25 mm de espessura, com
revestimento da face.; Acabamento:
frentes das gavetas dotada de
puxadores tipo "alga", injetados em
zamak, com rosca interna m4 e

L

acabamento nlquel fosco, fixagio dos
mesmos por dois parafusos A raz1o de
mm fechadura frontal trava
simultdnea das gavetas duas chaves,
escamote6veis, com
acabamento niquelado
capa
pl6stica.; Requisito: frentes das
gavetas confeccionadas com chapas
de fibras de madeira de m6dia
densidade (MDF), aglutinadas, com
resina sint6tica termo-fixa que se
consolidam sob a agio conjunta de
pressSo, com 25 mm de
calor
espessura, v6rtices
cantos das
frentes arredondados
as bordas
usinadas.; Material: eucalipto e pinus

96
corpos

e

e
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e
e

reflorestados, aglutinadas

e

consolidadas com resina sint6tica e
termo-estabilizadas sob pressio, com
25 mm de espessura, revestido em
ambas as faces com filme termo-

prensado de melaminico com
de 0,2 mm, texturizado,

espessura

semi-fosco, e anti-reflexo. Chapas com
Dados
Complementares: corpo confeccionado
em chapa metdlica dobrada com
espessura de 0,60 mm. Todo conjunto

(i

densidade minima;

com pr6tratamento por fosfotizagio a
base de zinco e pintura eletrost6tica

em tinta ep6xi em p6

11

texturizada,
imerizada em estufa a 200oC
Arm6rio - Material: ch apa de ago de
baixo teor de carbono; Medida: 600 x
450 x 1850 mm
Porta

LxPx

1

Un

279

BICCATEC

N

1.864,80

279,20

MULTI
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possuem na parte frontal perfurag6es
em forma de quadrados de 5 x Smm

que servem como ventilagio

dos

compartimentos; Acabamento: com
sistema de tratamento quimico da
chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante)

e pintura atravEs de sistema
eletrostAtico a p6, com camada minima
de tinta de 70 micras; Dados
Complementares: o armdrio deve16

conter 08 compartimentos com porta,
sendo que a porta deverd conter 02
dobradigas internas, 02 batentes de
borracha e uma fechadura universal
para m6veis de ago com rotagSo de 90

L

graus com 02 chaves cada; Area:
entrada cada porta de 39,5 x 24 cm e
6rea interna de 41 x 30 x 42,5 cm;
Requisito: 02 laterais e uma divis6ria

vertical central em ago espessura 0,60
mm; um fundo e dois tampos (superior
e inferior) em ago com espessura de
0,60 mm;
reforgos internos
(esquadro) em ago 1,20 mm fixado as
laterais; 01 divis6ria frontal central com
espessura de 0,90 mm; base em

02

12

Arm6rio - M aterial: ago; Tipo: 04 portas;
Porta: dever6 conter 02 dobradigas
internas e 01 fechadura universal para

1

Un

330

BICCATEC
fuMULTI
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m6veis de ago com rotagio de 90
graus com 02 chaves cada; Base:
dever6 conter 01 rodape em chapa no
18 de 1,20 mm dobrado em forma de
"U" e quatro p6s reguldveis (sapatas)
para corregSo de pequenos desniveis.

O arm6rio dever6 conter 04

compartimentos com portas; Medindo:
300 x 450 x 1850 mm (L x p x A);

Chapa:

de ago de baixo teor de

sistema

de

carbono,

com

acabamento

pelo

tratamento quimico da

chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e
pintura atrav6s de sistema eletrost6tico
a p6, com camada minima de tinta de
70 micras; Contendo: 02 laterais em
chapa de ago no 24 de 0,60 mm; 01
fundo e 02 tampos (superior e inferior)
em chapa de ago no 24 de 0,60 mm;
reforgo interno (esquadro) em chapa de
ago no 18 de 1,20 mm fixando as
laterais; Area: de entrada de cada porta
de no minimo 39,5 x 24 cm e drea
chapa de aeo no 24 de 0,60 mm de

q-,

Nf"
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13

espessura. As portas deverSo possuir
na parte frontal perfurag6es em forma
de quadrados de 5 x 5 mm que servem
como ventilagto dos compartimentos.
atrav6s de rebites.
Arm6rio - Material: MDP; Tipo: diretivo
credenza ; Medida: 2400mm(l) x 506(p)
x 740(a) mm; Portas: sio dotadas de
puxadores
alumlnio cromoacetinado tipo "barra", com rosca
interna m4 ,fixag6o dos mesmos deve
ser feita por dois parafusos raz6o de
128 mm; Corpo: (2laterais,2 divis6rias
internas,lfundo,ltravessa superior e 1
inferior) confeccionado com chapas de
particulas
madeira
media
densidade
m6dium density
particleboard) Selecionadas: de
pinus reflorestados,
eucalipto
aglutinadas e consolidadas com resina

em

1Un.

289

FORTLINE
I
SEDUTE

905,68

i

L

sint6tica

de
de
(mdp
e
e termo-estabilizadas

;

lnformag6es adicionais: com arestas
arredondadas e raio ergonOmico de 2
mm de acordo com as Normas de

Ergonomia nr-17,

e

bordos

n5o

aparentes do conjunto encabegados
em fita de poliestireno com 0,45 mm de

R$1.706.741,
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espessura minima, coladas com
adesivo hot melt; Tampo: superior e
inferior com 10 mm de espessura,
constituido por pain6is de fibras de
Media densidade (mdf - m6dium

density fiberboard); Chapas: possuem
densidade minima de 575 Kg/m", os
bordos aparentes do conjunto s6o
encabegados com fitas de poliestireno
com 2 mm de espessura minima,
coladas com adesivo hot melt, Fixagdo;
do tampo/corpo do gaveteiro feita por

meio

de parafusos miquina m6,

fixados por meio de buchas met6licas
confeccionadas em zamak cravadas na
face inferior do tampo; Selecionadas:
de eucalypto e pinus reflorestados,
aglutinadas e consolidadas com resina

("j

sint6tica termo-estabilizadas

sob
pressSo, revestido em ambas as faces
com folha natural de madeira pr6composta, e acabamentos com fitas de
bordo
madeira natural pr6composta com 0,6 mm de espessura
em todo contorno; portas de correr:
entre tampos, com
mm de
constituidas
in6is de

v

em

19

t8

N

1"-

,j

Processo n" 55/000.74 1 12018.
Dala:24
/2019F|s.
Rubrica:
--a

l1

Documento Assinado Digitalmente por: VIRGINIA GONCALVES MARTINS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0facddd3-f777-4712-9c55-faba42a44c96

9A^\-t J

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETAR|A DE ADM|N|STRA9Ao E DESBUROCRATEAqAO

SUPERINTENDENCh DE GESTAO DE COMPRAS E MATERIAIS

fib ras

de m6dia

densidade (mdf

m6dium density

Selecionadas

fiberboard);
pinus

de eucalypto: e

reflorestados, aglutinadas

e

consolidadas com resina sint6tica
termo-estabilizadas sob pressSo,

revestido em ambas as faces com folha

natural de madeira pr6-composta, e
acabamentos com fitas de bordo em
madeira natural prO-composta com 0,6
mm de espessura em todo contorno;
Portas s6o apoiadas: sobre trilhos de
aluminio anodizados de apenas um
canal, fixados entre tampos (superior e
inferior),
deslizam por meio de
roldanas de nylon com rolamento;
montagem: das pegas deve ser feita
por meio de acessorios internos, como
parafusos ocultos tipo
cavilhas
minifix; p6s: formados por cinco tubos
triangulares70x70x90mm, com uma
chapa de ago quadrada #14 (1,gmm)
soldada na parte superior dos tubos,
com 4 furos que possibilita a fixag6o no
tampo inferior do arm6rio.
parte
inferior dos tubos recebe niveladores

\-

e

e

a

de
14

\-

A45mm, cromadas e

antiderra
de
com rosca m10
Arm6 rio - Material: MDF; Tipo: porta e
gavetas, Medida: 800(t) 476(p) x
620(a); Portas: sustenta-se em
dobradigas met6licas (2 por porta), que
permite abertura de ate 105 graus.

x

1Un.

306

FORTLINE

I

R$2.880,24

$881.353,44

SEDUTE

Cada dobradiga 6 fixada por 4
parafusos fixados em pontos pre-

marcados para perfeito alinhamento do
par de portas no conjunto; porta direita:
possui fechadura cillndrica com

travamento simult6neo superior e
inferior tipo Cremona com 02 chaves
(principal e reserva) com corpos

escamote6veis

(dobr5veis),
acabamento zincado e capa pl6stica

Corpo: (02 laterais,

;

01 fundo, 01

{,

travessa superior e
01
inferior)confeccionado com chapas de
particulas de madeira de m6dia

densidade (mdp m6dium

density
particleboard); lnformag6es adicionais:
todas as bordas das gavetas sdo
encabegadas com fitas de poliestireno
de 0,45 mm de espessura, coladas
com ad ESIVO h ot melt; T ampo: uperior
e inferior com 1 0 mm de

)
tg

N
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constitu ido

por pain6is de fibras de
M6dia densidade (mdf - m6dium
density fiberboard); Porta: de abrir
entre tampos, com 19 mm de

espessura, constituldas por pain6is de
de m6dia densidade (mdf
m6dium density fiberboard); Bordos
aparentes do conjunto s6o encabegado
com fita de poliestireno com 2 mm de
espessura m[nima, coladas com
adesivo
melt, com arestas
arredondadas e raio ergon6mico de 2
mm de acordo com as Normas de
Ergonomia nr-17 Chapas: possuem

fibras

:

hot

\-

densidade mlnima de 575 Kg/ms,
resist€ncia d tragSo perpendicular
kg/cm'? = 3.6, resist6ncia ir flexio
estdtica kg/cm2 = 163, resistOncia d
tragio superficial Kg/cm2 = 10,2 de
acordo com as normas nbr 14810-1 terminologia, nbr 14810-2 - requisitos e
nbr 14810-3 - m6todos de ensaio;
FixagSo: do tampo/corpo do gaveteiro
feita por meio de parafusos mdquina

m6, fixados por meio de

buchas

metdlicas confeccionadas em zamak
cravadas na face inferior do tampo;
Selecionadas: de eucalypto e pinus

reflorestados, aglutinadas
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e

consolidadas com resina sint6tica
termo-estabilizadas sob pressdo,

revestido em ambas as faces com folha

natural de madeira pr6-composta, e
acabamentos com fitas de bordo em
madeira natural pr6-composta com 0,6
mm de espessura em todo contorno,
Requisito: s5o apoiadas e fixadas nas
laterais do gaveteiro por um par de
corredigas telesc6picas de 02 est6gios,
com suave deslizamento por meio de
esferas de ago. capacidade de peso:
35 kg por gaveta; Revestido: em
ambas as faces com folha natural de
madeira pr6-composta, e acabamentos
com fitas de bordo em madeira natural
pr6-composta com 0,6 mm de

espessura

Selecionadas

em todo

q,

contorno;
pinus

de eucalypto: e

reflorestados, aglutinadas

e

consolidadas com resina sint6tica
termo-estabilizadas sob pressio,

revestido em ambas as faces com folha
natu ral de made la pr6-com posta, e
acaba mentos com fitas de bord o m

\y

20
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madeira natural pr6-composta com 0,6
mm de espessura em todo contorno;
Selecionadas de eucalipto
pinus:

e

reflorestados, aglutinadas

e

consolidadas com resina sint6tica e
termo-estabilizadas sob pressSo, com
15 mm de espessura, revestido em
ambas as faces com filme termo-

prensado

de

melaminico

com

de 0,2 mm, texturizado,
semi-fosco, e anti-reflexo; montagem:
espessura

das pegas deve ser feita por meio de
acess6rios internos, como cavilhas e

L

tipo

parafusos ocultos
minifix.
acompanham 4 rodizios de duplo giro,
com altura de 70 mm em polipropileno,
sendo os dois dianteiros com travas;
Frentes das gavetas: entre tampos,
com 19 mm de espessura, constituidas
por pain6is
fibras
m6dia
densidade (mdf
m6dium density
fiberboard) ; Frentes: s5o dotadas de
puxadores
aluminio cromoacetinado tipo "barra", com rosca
interna m4. A fixagio dos mesmos
deve ser feita por dois parafusos d
raz6o de 128 mm, gavetas: com B0 mm
de altura, confeccionadas com chapas
de particulas de madeira de media
densidade
m6dium density
particleboard); Gaveteiro: 6 dotado de
fechadura frontal com trava simultAnea
das gavetas, e 6 acompanhada de 02
chaves (principal
reserva) com
corpos escamote6veis (dobr6veis) com
acabamento niquelado e capa pl6stica;
Selecionadas de eucalypto
pinus

de
em

de

(mdp

e

e

reflorestados: aglutinadas e
consolidadas com resina sint6tica

termo-estabilizadas sob pressio;
Puxadores: em aluminio cromoacetinado tipo "barra", com rosca
interna m4,fixagSo dos mesmos deve
ser feita por dois parafusos A razio de
128 mm; Requisito selecionadas: de

\)

e
e

pinus reflorestados,
aglutinadas e consolidadas com resina
sint6tica
termo-estabilizadas sob
pressio, com 18 mm de espessura,
revestido em ambas as faces com filme
termo-prensado de melaminico com
espessura de 0,2 mm, texturizado,
semi-fosco, e anti-reflexo; Bordos ndo
a
sdo
os com fitas
eucalipto

N
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de

poliestireno com 0,45 mm de
espessura, coladas com adesivo hot
melt.

15

Mesa - Tipo: executiva; Material do
Tampo: com 26 mm de espessura,
constituido por pain6is de fibras de
densidade (MDF),
aglutinadas
consolidadas com
resina sint6tica termo-estabilizadas
sob pressSo, revestido em ambas
as faces com folha natural de
madeira pr6-composta, usinagem
na parte inferior em todo contorno
de 50 x 15 mm, angul; Medida: 2000

m6dia

\-

1

306

FORTLINE/
SEDUTE

R$4.891,92

R$1.496.927,52

270

FORTLINE/
SEDUTE

R$2.132,58

R$575.796,60

Un.

e

x900x740mm(LxPxA);

Montagem do Tampo: estrutura
deverd ser feita por meio de

parafusos M6, fixados por meio de
buchas met6licas
Zamak
cravadas na face inferior do tampo.
Estrutura: em tubos triangulares na
medida de 70 x 70 x 90 mm N' 14
(1,9 mm) cortados
meia

em

em
(45'), dobrados e
soldados, formando um cavalete em
formato d; Tipo de Pintura: o
esquadria

conjunto met6lico 6 submetido a um
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pr6tratamento por fosfatizagio a

16

base de zinco e pintura eletrost6tica
em tinta hibrida ep6xi-poliester em
p6 texturizada. 107969
Mesa - Tipo: complemento lateral;

Tampo: com 26mm

espessura,constituido

de

por

Fibras de

de

paineis
M6dia

1

Un

Densidade(MDF), agtutinadas e
consolidadas com resina sint6tica
termo-estabilizadas sob pressio,
revestido em ambas as faces com

folha natural

de

madeira precomposta,usinagem na parte inferior
em todo contorno de 50x15mm,
angulo de17o; Estrutura: em tubos
triangulares na medida de 70 x 70 x
90 mm N'14 (1,9 mm) cortados em
meia esquadria (45o), dobrados e
soldados, formando um cavalete

v

com formato em "U', 0nico e

insepar6vel, com a face de 90 mm
voltada para fora; Acabamento: com
fitas de bordo em madeira natural

pr6-composta

espessura

com 0,6 mm

em todo

Medida: 1200 x

l

de

contorno;

600x740mm(txp

sY
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x a ); FixagSo do tampo/estrutura:
dever6 ser feita por meio de

parafusos M6, fixados por meio de
buchas metdlicas
Zamak
cravadas na face inferior do tampo;
Partes: inferiores dos tubos s6o
equipadas com sapatas niveladoras
de 45 mm de diimetro, cromadas e
antiderrapantes, de PU, com rosca
M10; Cavalete direito/esquerdo: 6
interligado por um requadro formado
por tubos met6licos 70 x 30 mm No
18 (1,2 mm), com chapas de ago

em

n'11 (3 mm) em formato 'U';

Requadro: 6 dotado de furos pr6determinados com rosca M6 para
permitir a fixagSo na mesa principal.

Todo

o

conjunto met6lico

6

submetido a um pr6-tratamento por
fosfatizagSo
base de zinco e
pintura eletrost6tica em tinta hibrida
ep6xi-poli6ster em p6 texturizada.
Mesa - Tipo: conjunto para diregio;
Tampo: da mesa com espessura
minima de 40 mm, constituido por
painEis
fibras
media
densidade (mdf m6dium density
fiberboard); bordo: que acompanha

a

17

de

todo

o

221
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1.101.587,76

do tampo 6

encabegado com fita de poliestireno
de espessura minima 2,5 mm,

arestas arredondadas com raio
ergon6mico de 2,5 mm, coladas

com adesivo hot melt;

Fixagdo:

tampo/estrutura feita por meio de
tubos met6licos distanciadores
70x70x70mm, fixados ao tampo do
gaveteiro pedestal/arm6rio credence
por meio de parafusos de rosca
m6trica m6 x 60 mm; e ao tampo da
mesa por meio de buchas met6licas
e parafusos de rosca mOtrica m6 x
12 mm; lnformag6es adicionais:

V

arm6rio credence com portas de
correr, (l) 2000 x (p) 500 x (a) 635

mm. Tampo com espessura mlnima

de 40 mm, constituido por pain€is

de fibras de media densidade (mdf m6dium
fiberboard);

density

Requisito: contraplacados

e

sarrafeados nas bordas com mdp
de 28 mm de espessura, e o seu
interior preenchido em colm6ia de
papelio com gramatura de 160

$

I

{

23/
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g/m2, fixada com cola de silicato de
biodegrad6vel; Dados
Complementares:
apoiadas
lateralmente entre par de trilho
metdlico, dotados de roldanas em

sodio

sio

nylon auto-lubrificantes de
deslizamento suave; Medida:
1800(l)

x 800 (p) mm; Base:
x
a

retangular fechada em tubo de ago
de 50 x 20 1,2 mm continuo
dobrado, submetido
um pr6tratamento por fosfatizagSo a base
de zinco (lavagem - decapagem fosfatizagSo) e pintura eletrost6tica
em tinta ep6xi em p6 texturizada,
polimerizada em estufa a 2000 C;
Selecionadas: de eucalypto e pinus

reflorestados, aglutinadas

e

consolidadas com resina sint6tica
termo-estabilizadas sob pressio,
com 6 mm de espessura, sendo um
superior e outro inferior; Pain€is: de
mdf sio revestidos em ambas as
faces com filme termo-prensado de
melaminico com espessura de 0,2
mm, texturizado, semi-fosco, e antireflexo ; Selecionadas de eucalypto:
e pinus reflorestados, aglutinadas e
consolidadas com resina sint6tica
termo-estabilizadas sob pressdo,
com 6 mm de espessura, sendo um

superior e

\-

Contraplacados

e
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outro

inferior;
sarrafeados: nas

bordas com mdp de 28 mm de

espessura,eoseuinterior

preenchido em colm6ia de papelio
com gramatura de 160 glm2, fixada
com cola de silicato de s6dio
biodegrad6vel; Pain6is de mdf: sio
revestidos em ambas as faces com
filme termo-prensado de melaminico

com espessura de 0,2
texturizado, semi-fosco,

e

mm,

antireflexo; Bordo que acompanha: todo
o contorno do tampo 6 encabeqado

com fita de poliestireno

v

de

espessura minima 2,5 mm, arestas
arredondadas com raio ergonOmico
de 2,5 mm, coladas com adesivo
hot melt, medida 2000(t) x 500 (p) x
635 (a) mm; Laterais: constituidas
por pain6is de particulas de m6dia
densidade (mdp
m6dium density
particle
que
Bordo

&

v

24

,'il:

Processo n' 55/000.741 12018
Data.Lq I cl /201e Frs
Rubrica
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

sEc RETARTA DE ADMIN|STRAqAO E DESBU ROC RAT|ZA9AO
SUPERINTENDCNCN DE GESTAO DE COMPRAS E MATERIAIS

acompanha todo o contorno: do
tampo 6 encabegado com fita de
poliestireno de espessura minima
2,5 mm, arestas arredondadas com
raio ergonOmico de 2,5 mm, coladas
com adesivo hot melt; Laterais do
arm6rio: devem ter furagSo @5 mm

dupla

e paralela, em sentido
d razdo de 64 mm,

vertical,

\-

continua, para fixagdo de prateleiras
com opgSo de regulagem de altura;
Corpo: (3 prateleiras, 2 portas e
tampo inferioQ constituido por
pain6is de particulas de m6dia
densidade (mdp - mOdium density
particleboard)
Selecionadas de
pinus: reflorestados
eucalypto
aglutinadas
consolidadas com
resina sint6tica termo-estabilizadas
sob press6o, com 25 mm de
espessura, revestidos em ambas as
faces com filme termo-prensado de
melaminico com espessura de 0,2
mm, texturizado, semi-fosco, e anti-

e
e

;

reflexo; Base 6 apoiada: por 08
sapatas articulSveis em nylon
injetado com regulador de altura
interno (por dentro do armirio) e

nivelamento

auto
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ajust6vel.

Gaveteiro Pedestal com nicho
lateral, com gavetas frontais e

\-

prateleiras laterais, (l) 413 x (p) 800
Tampo com

x (a) 635 mm;

espessura minima:

de 40

mm,

constituido por pain6is de fibras de
m6dia densidade (mdf m6dium
density fiberboard); Requisito
selecionadas de eucalypto: e pinus
reflorebtados: aglutinadas:
e
consolidadas com resina sint6tica
termo-estabilizadas sob pressio,
com 6 mm de espessura, sendo um
superior
inferior;
Contraplacados e sarrafeados nas
bordas com mdp: de 28 mm de

-

'

e

outro

V

espessura,eoseuinterior

preenchido em colm6ia de papelio
com gramatura de 160 g/m2, fixada
com cola de silicato de s6dio
biodegrad6vel; Paineis de mdf sio
revestidos: em ambas as faces com
filme termo-prensado de melaminico

com espessura de 0,2
semi-fosco, e

texturizado

mm,

anti-

v

25,
J
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reflexo; Bordo que acompanha todo
o contorno do tampo: 6 encabegado

com fita de poliestireno de

espessura minima 2,5 mm, arestas
arredondadas com raio ergon6mico
de 2,5 mm, coladas com adesivo
hot melt; Laterais constituidas: por
pain6is de particulas de media
densidade (mdp - m6dium density
Requisito
selecionadas: de eucalypto e pinus

particleboard);

reflorestados, aglutinadas

\-

e

consolidadas com resina sintetica
termo-estabilizadas sob pressio,

com 25 mm de

espessura,
revestidos em ambas as faces com
filme termo-prensado de melaminico
com espessura
mm,
texturizado, semi-fosco,
antireflexo; Requisito bordo: que
acompanha todo
contorno do
tampo 6 encabegado com fita de
poliestireno de espessura minima
2,5 mm, arestas arredondadas com
raio ergonOmico de 2,5 mm, coladas
com adesivo hot melt; Laterais
posteriores: do gaveteiro devem ter
furagSo @5 mm dupla e paralela, em
sentido vertical, d razAo de 64 mm,
continua, para fixagio de prateleiras
com opgSo de regulagem de altura;
gavetas: (02 gavetas), em chapa
metdlica dobrada com espessura de
0,45 mm, com pr6-tratamento por
fosfatizagSo
base
zinco
(lavagem
decapagem
fosfatizag5o) e pintura eletrostdtica
em tinta ep6xi em p6 texturizada,
polimerizada em estufa a 2000 C;
Gaveta de pasta: (1 gaveta) em
chapa met6lica dobrada com
espessura
0,45 mm, com
suportes metilicos para colocagio
de pastas suspensas, com pretratamento por fosfatizagdo a base
de zinco (lavagem - decapagem fosfatizagSo) e pintura eletrost6tica
em tinta ep6xi em p6 texturizada,
polimerizada em estufa a 2000 C;
S5o apoiadas: lateralmente entre
par de corredigas telesc6picas de
02 est6gios, com deslizamento por
esferas
Corredigas
telesc6picas medindo aprox. p 400 x

de 0,2
e
o

\-

a
-

de

de

(r
4
l

de ago.
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h 45 mm em ago relaminado com
acabamento em zinco eletrolitico
cromatizado, de abertura total e
prolongamento de curso em 27 mm
do comprimento nominal; FixagSo
lateral: sistema 32 mm, com 04
parafusos cabega panela phs aa 3,5
de cada lado. autotravante fim de
curso aberto e travas fim de curso
que permitem a retirada da gaveta;
Corpo frentes: (1 prateleira e tampo
inferior) constitu[dos por pain6is de
particulas de m6dia densidade (mdp

-

\-

m6dium density particleboard);

lnformagio selecionadas:

de

eucalypto e pinus reflorestados,
aglutinadas e consolidadas com

resina: sint6tica termo-estabilizadas

sob pressSo, com 18 mm

de

espessura, revestidos em ambas as
faces com filme termo-prensado de
melaminico com espessura de 0,2
mm, texturizado, semi-fosco, e antireflexo; lnformagSo bordo: que
acompanha todo
contorno do
tampo 6 encabegado com fita de
poliestireno de espessura minima 2
mm, arestas arredondadas com raio
ergon6mico de 2 mm, coladas com
adesivo hot melt; Montagem das
pegas: deve ser feita por meio de
acess6rios internos, como cavilhas
parafusos ocultos tipo minifix;
Frentes sio dotadas: de puxadores
tipo "alga", injetados em zamak,
com rosca interna
com
acabamento niquel fosco,fixagio
dos mesmos deve ser feita por dois

o

e

m4

parafusos, d razdo de 96 mm.
tampo inferior apoiado em sapatas

niveladoras

em nylon

injetado;

Gaveteiro: e dotado de fechadura
frontal com trava simultinea das
gavetas. a rotagSo 1B0o da chave
aciona haste em ago conduzida por

guias, com ganchos

$,

para

travamento simultdneo das gavetas.
acompanham 2 chaves (principal e
reserva) com corpos escamote5veis
(dobrdveis)
acabamento
niquelado e qapa pl6stica.
Mesa - Ti po: angular ; Medida: 1400
x 600 x 1400 x 600 x 740 (L x p x
A
T
AS
em

com

18

1Un.
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densidade minima de 565 Kgf/m3, o

bordo que acompanha todo

o

contorno do tampo 6 encabegado
com fita de poliestireno com 2,5 mm
de espessura mlnima, coladas com

hot melt, com arestas
arredondadas e raio ergonOmico de
2,5 mm; Material do Tampo: chapas
de particulas de madeira de m6dia
densidade (MDP), com 25 mm de
espessura, revestido em ambas as
faces com filme termo-prensado de
melamlnico com espessura de 0,2
mm, texturizado, semi-fosco, e antireflexo; Painel frontal: com chapas
de particulas de madeira de m6dia
densidade (MDP), com 18 mm de
espessura, revestido em ambas as
faces com filme termo-prensado de
melaminico com espessura de 0,2
mm, texturizado, semi-fosco, e antireflexo,
chapas possuem
densidade mlnima de 575 Kgf/m3;
Acabamento do painel frontal: bordo
adesivo

\-

as

o contorno em fita de
poliestireno com 0,45 mm de
espessura minima, coladas com
em todo

/2019 Fts.

_full-1
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adesivo hot melt; fixagdo
painel/estrutura por meio de
parafusos ocultos tipo minifix;
Estrutura: laterais met6licas
conformadas, pata em chapa de ago

com espessura de 1,5

mm,

estampada e repuxada, medindo 60

x 520 x 70 mm, coluna dupla em
chapa de ago com espessura de 0,g
mm, unidas pelo processo de solda
MIG por chapas de formato ovalado

com espessura mlnima de 3 mm e

uma na posigio vertical; Dados
Complementares: estrutura de
sustentagSo central formada por
chapas metilicas dobradas em

v

formato pentagonal, com sua quina
frontal arredondada, fundindo desta
forma duas arestas do pent6gono
em uma Unica face redonda,

conferindo a estrutura beleza e
robustez; Requisito: calha interna
passagem para cabeamento, com
tampa removlvel, e com 05 furos
para acoplamento de tomadas de
el6trica, telefonia e dados; Fixagio:
tampo/estrutura dever6 ser feita por

kl"
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meio de parafusos mdquina M6,
fixados por meio de buchas
met6licas confeccionadas em
ZAMAK,cravadas na face inferior do
tampo; Acabamento: com sapatas
em PVC rigido com di6metro de 63
mm, cuja fungSo seri contornar

eventuais desniveis

de

piso;

Suporte: do tampo em chapa de ago

com espessura minima de 3 mm,
estampada e repuxada, fixada a

coluna por meio de solda MlG,
todas as partes metdlicas deverio

L

ser submetidas a um pr6-tratamento

por fosfatizagSo a base de zinco e
pintura eletrost6tica em tinta ep6xi
em p6 texturizada, polimerizada;
Acabamento do tampo: o acesso do
cabeamento ao tampo 6 feito por
meio de tr6s passa-cabos ovalados
em PVC rigido, com diimetro
interno minimo de 80 mm, com
tampa removivel, e abertura para
passagem de cabos.

19

M esa

2400

- Tipo: reuni6o oval; Medida:
x 1100 x 740 mm (L x P x A);

Tampo: inteirigo, com formato oval,
confeccionado com chapas de
partfculas de madeira de m6dia
densidade (MDP), selecionadas de
eucalipto e pinus reflorestados,
aglutinadas e consolidadas com

\-

resina

1

Un
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e

sint6tica
termo
estabilizadas sob pressSo, com 25
mm de espessura; Revestimento do
tampo revestido em ambas as
faces com filme termo prensado de
melaminico com espessura de 0,2
mm, texturizado, semi-fosco e antireflexo. Fixagio painel/estrutura por
meio de parafusos ocultos tipo
minifix; Material do Tampo: chapas

:

com densidade mlnima de 565
Kgf/m3, resistOncia i tragio

(,

perpendicular kgf/cm, = 3,1,
resist6ncia d flexio est6tica kgf/cm2
= 143, resist€ncia d tragio
superficial Kgf/cm2 = 10,2 de acordo
com as normas NBR 14810-1
Terminologia, NBR 14810-2
Requisitos e NBR 14810-3
M6todos de ensaio; Bordos : em

todo o contorno do

t,

tampo

encabegado com fita de poliestireno

v

29
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com espessura minima de 2,5 mm,
coladas com adesivo hot melt, com

arestas arredondadas e

raio

ergon6mico de 2,5 mm de acordo
com as Normas ABNT; Montagem
do Tampo: Fixagio do tampo por

meio de parafusos m5quina M6,
fixados por meio de buchas
metdlicas confeccionadas em

ZAMAK cravadas na face inferior do

tampo; Painel frontal: duplos e
paralelos, um em cada coluna
vertical da estrutura, estrutural e de
privacidade, confeccionados com
chapas de particulas de madeira de
densidade (MDP);
Acabamento
painel frontal:
selecionadas de eucalipto e pinus

m6dia

do

reflorestados, aglutinadas

e

consolidadas com resina sint6tica e
termo-estabilizadas sob pressSo,
com 18 mm de espessura, revestido
em ambas as faces com filme
termo-prensado de melaminico com
espessura de 0,2 mm, texturizado,
semi-fosco, e anti-reflexo; Estrutura
da mesa: Chapas com densidade
minima de 575 Kgf/m3, resist6ncia
tragio perpendicular kgf/cm2 = 3,6,
resist6ncia d flexSo estStica kgf/cm,
163, resist6ncia
tragio
superficial Kgf/cm2 = 10,2 de acordo
com as normas NBR 14810-1
Terminologia, NBR 14810-2
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Requisitos

ir

e NBR 14810-3 -;

M6todos de ensaio : bordo em todo
o contorno do painel encabegado
em fita de poliestireno com 0,45 mm
de espessura minima, coladas com
adesivo hot melt; Estrutura: laterais
metSlicas constituidas por chapas
met6licas conformadas, cuja

composigio

se divide em

pata,

(r

coluna, e suporte do tampo. pata
fabricada em chapa de ago com
espessura de 1,5 mm, estampada e
repuxada, medindo 60 x 720 x 70
mm, com furos superiores para
conexdo com a coluna; Coluna:

dupla, centralizada na

pata,

fabricada em chapa de ago com
espessura de 0,9 mm, dobrada em
forma de meia cana; unidas pelo
processo de solda M lG por chapas
30
1_

\
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de formato ovalado com espessura

minima de 3 mm, sendo estas
chapas dispostas em ambas as
extremidades da coluna, na posig5o
horizontal; lnformag6es adicionais.
proporcionando desta forma uma
interligagSo perfeita (entre patacoluna-suporte do tampo) por meio

de solda MIG; e uma na posigSo
vertical, proporcionando a fixagio
de uma posslvel calha estrutural
sob o tampo, por meio de parafusos
tipo M6; Dados Complementares:
Paralela i coluna, 6 acoplada uma
calha de saque lateral, para subida

\,
!

de cabos do piso ao tampo. Suporte

do tampo fabricado em chapa de
ago com espessura minima de 3
mm, estampada e repuxada, fixada
a coluna por meio de solda MIG;

Requisito: todas as partes metdlicas
com pr6-tratamento por fosfatizagSo
base de zinco (lavagem
decapagem - fosfatizagSo) e pintura
eletrost6tica em tinta ep6xi em p6
texturizada, polimerizada em estufa
a 200o C; acabamento com sapatas
em PVC rigido com diAmetro de 63
mm, para nivelamento ao piso.
Mesa Tipo: reuni5o, retangular;
Material do Tampo: em MDP, de
eucalipto e pinus reflorestados, c/
resina sintOtica
termoestabilizadas sob press6o, c/ 25 mm
de espessura, revestido em ambas
as faces c/ filme termoprensado de
melamlnico c/ espessura de 0,2
mm, texturizado, semi-fosco e antireflexo; chapa com densidade
minima de 565 kgf/m3; acabamento
do tampo: bordo em todo o contorno
do tampo com fita de poliestireno
com 2,5 mm de espessura minima,
com adesivo hot melt, arestas
arredondadas e raio ergonOmico de
2,5 mm; fixagSo tampo/estrutura por

a

20

I

-

1
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R$1.141 ,56

R$283.106,88

e

meio de parafusos mdquina

fixados

por meio de

(]
f)

M6,

buchas
met6licas ZAMAK cravadas na face

inferior do tampo ; Estrutura da
mesa: em chapa met6lica, dividas
em: pata c/ chapa de espessura de
1,5 mm, medindo 60 x720 x 70 mm
coluna dupla em chapa cl

\
I

I

b

y
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espessura de 0,9 mm, unidas por
chapas c/ espessura min. de 3 mm,
c/ calha p/ cabos; suporte do tampo
em chapa c/ espessura min. de 3
mm; chapas fixadas por meio de
solda MIG; Requisito: todas as
partes met6licas
pr6tratamento por fosfatizagio a base
de zinco (lavagem - decapagem fosfatizagSo) e pintura eletrostdtica
em tinta ep6xi em p6 texturizada,
polimerizada em estufa a 200o C;
acabamento com sapatas em PVC
rlgido com didmetro de 63 mm, para
nivelamento ao piso; Medida: 1800
x 1000 x 740 mm (L x P x A); Painel

com

\-

frontal: duplo e paralelo, um em
cada coluna vertical da estrutura,
em MDP com 18 mm de espessura,
revestido em ambas as faces com
filme termoprensado de melaminico
com espessura 0,2 mm; chapas
com densidade minima 575 Kgf/m";
Acabamento do painel frontal: bordo

o contorno em fita de
poliestireno com 0,45 mm de
espessura minima, coladas com
adesivo hot melt; fixagio
painel/estrutura por meio de

em todo

parafusos ocultos tipo minifix.

21

\-

Mesa - Tipo: gerencial "gota";
Tampo: com formato angular
ergon6mico, inteirigo, com a
dist6ncia diagonal entre o canto

1

Un

221

FORTLINE/
GENIUS

R$2.170,80

R

79.746,80

onde se forma o v6rtice central
o raio perpendicular a

externo at6

interna

curvatura
medindo
aproximadamente 1090 mm, bordo:
que acompanha todo o contorno do
tampo 6 encabegado com fita de

poliestireno com 2,5 mm de
espessura mfnima, coladas com
adesivo hot melt, com arestas
arredondadas e raio ergonOmico de
2,5 mm de acordo com as Normas

{,

abnt; Fixag6o: tampo/estrutura

dever6 ser feita por meio

de
parafusos m6quina M6, fixados por
meio
buchas metdlicas

de
confeccionadas

em

ZAMAK,cravadas na face inferior do
tampo; lnformag6es adicionais: e
com 05 furos para acoplamento de
tomadas de
telefonia e
32
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dados,Todas as partes met6licas:
submetidas a um pr6-tratamento por
fosfatizagSo a base de zinco
(lavagem - decapagem
fosfatizag5o) e pintura eletrostitica
em tinta ep6xi em p6 texturizada,
polimerizada em estufa a 2000 C;
Chapas: possuem densidade media

de 565 Kgf/m. O bordo que
acompanha todo o contorno do
painel 6 encabegado em fita de

poliestireno com 0,45 mm de
espessura m[nima, coladas com

\-

adesivo

hot melt. a

fixagSo

painel/estrutura feita por meio de
parafusos ocultos tipo minifix,
Requisito: acesso do cabeamento
ao tampo e feito por meio de dois
passa-cabos ovalados em pvc
rigido, com diAmetro interno mlnimo
de 80 mm, com tampa removlvel, e
abertura para passagem de cabos;
Estruturas: laterais metdlicas
constituidas por chapas met6licas
conformadas, cuja composigSo se
divide em pata, coluna, e suporte do

tampo; Paralela: i coluna, 6
acoplada uma calha de saque
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lateral, cuja fun95o 6 proporcionar a
subida de cabos do piso ao tampo
de forma discreta funcional;
Acabamento: com sapatas em PVC
rigido com didmetro de 63 mm, cuja
fungSo seri contornar eventuais

e

\-

desniveis de piso; Medida: 1gS0
mm x 1550 x 740 mm; Paineis
frontais: confeccionado com chapas
de particulas de madeira de m6dia
densidade (mdp - medium density
particleboard); Selecionadas: de
eucalypto e pinus reflorestados com
25 mm de espessura, revestido em
ambas as faces por melaminico com
espessura de 0,2 mm, texturizado,
semi-fosco,
anti-reflexo. As
chapas possuem densidade m6dia
de 565 Kgf/m; Selecionadas de
eucalypto:
pinus reflorestados
com 18 mm de espessura, revestido
em ambas as faces por melaminico

(,

e

e

com espessura de 0,2 mm,
texturizado, semi-fosco, e antireflexo; Modelo: de corte interno 6
um chanfro reto com os cantos

,1

v

f'

|
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arredondados com raio de 150 mm,
tangenciando as laterais do tampo,
cuja profundidade 6 exatos 600 mm.
confeccionado com chapas de
part[culas de madeira de m6dia
densidade (mdp
medium density
particleboard) ; Pata: fabricada em
chapa de ago com espessura de 1,5
ffiffi, estampada
repuxada,
medindo 60 x 520 x 70 mm, com
furos superiores para conexSo com
a coluna; Coluna dupla, fabricada
em chapa de ago: com espessura
de 0,9 mm, dobrada em forma de
meia cana; unidas pelo processo de
solda mig por chapas de formato
ovalado com espessura minima de
mm, sendo estas chapas
dispostas
ambas as
extremidades da coluna, na posigSo
horizontal, proporcionando desta
forma uma interligagSo perfeita
Requisito da coluna: (entre patacoluna-suporte do tampo) por meio
de solda mig; e uma na posigio
vertical, proporcionando a fixagdo
de uma possivel calha estrutural
sob o tampo, por meio de parafusos
tipo m6; Suporte do tampo fabricado
em chapa de ago: com espessura

-

e

\,

3

em

;

mlnima

de3mm,estampada

e

repuxada,fixada a coluna por meio
de solda mig..todas
partes
met6licas submetidas
um pretratamento por fosfatizagio a base
zinco(lavagem decapagem
fosfatizagSo)e pintura eletrost6tica

as
a

I

de
em tinta ep6xi em

p6

texturizada,polimerizada em estufa
a200oC; Estrutura de sustentagio:
central formada
chapas
metAlicas dobradas em formato
pentagonal, com sua quina frontal
arredondada, fundindo desta forma
duas arestas do pent5gono em uma
unica face redonda, conferindo a
estrutura beleza e robustez, tendo
uma calha interna passagem para
cabeamento, com tampa removfvel;
Acabamento com sapatas: em pvc
rigido, cuja funq6o ser5 contornar
eventuais desnlvei s de piso.
Mesa
Tipo: angular para
atendi
Dimens6es:

por

22

ai

1

Un.
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1600x1350x600x740mm ( I x p x a );
Tampo: confeccionado com chapas
de partlculas de madeira de m6dia
densidade (mdp
medium density
particleboard);
que
acompanha todo
contorno do
tampo 6 encabegado com fita de

-

bordo:
o
poliestireno com 2,5 mm de

espessura minima, coladas com
adesivo hot melt, com arestas
arredondadas e raio ergonOmico de
2,5 mm de acordo com as Normas
abnt; FixagSo: do tampo/estrutura

\-

feita por meio de parafusos m6quina
m6, fixados em buchas met6licas

confeccionadas

em zamak, e

cravadas no tampo, possibilitando a
montagem
desmontagem do
m6vel sem danific6-lo; lnformag6es

e

adicionais: todo o conjunto e
submetido a um pr6tratamento por
fosfatizagSo a base de zinco

(lavagem

-

decapagem

e pintura eletrost6tica
em tinta ep6xi em po texturizada,
fosfatizagSo)

polimerizada em estufa a 220o C',
Chapas: possuem densidade m6dia
de 565 Kgf/m', resist6ncia d tragdo

perpendicular kgf/cm2

3,1,

resist€ncia d flexSo est6tica kgf/cm,
143, resistOncia
tragio
superficial Kgf/cm2 = 10,2 de acordo
com as normas nbr 14810-1
terminologia,
14810-2
requisitos e nbr 14810-3 - m6todos
de ensaio; Requisito: o acesso do
cabeamento ao tampo dever6 darse por meio de tr6s orificios

=

\-

=
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nbr

redondos

de didmetro 60

mm,

acabados com passa cabos de pvc

rigido, com tampa removlvel,

e

abertura para passagem de cabos;
Estruturas: s5o dotadas de sapatas
niveladoras em nylon injetado, cuja
fungSo ser6 contornar eventuais
desniveis de piso; Estrutura: de
sustentagSo central confeccionada
com chapas met6licas dobradas em
formato sextavado, formando um
duto vertical interno que possibilita a
passagem da fiagdo do solo at6 o
tampo da mesa,
uma calha
removlvel, com fu rag6o para
adaptaCSo de tomad as el6tricas.

0
t

I

e

N

v

35

Processo n' 55/000.741 12018.
Data:Lq lY
/2019Fts.ffi{..tq
Rubrica:
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARTA DE ADM|N|STRAqAO E DESBUROCRATTZA9AO
SUPERINTENDENCh DE GESTAO DE COMPRAS E MATERIAIS

telefonia e dados; Selecionadas: de
eucalypto e pinus reflorestados,
aglutinadas e consolidadas com

e

resina sintOtica
termoestabilizadas sob press6o, com 25
mm de espessura, revestido em
ambas as faces por filme termoprensado
melaminico com
espessura de 0,2 mm, texturizado,
semi-fosco, e anti-reflexo; Pain6is:
frontais estruturais e de privacidade
confeccionado com chapas de
particulas de madeira de m6dia
densidade (mdp
m6dium density
particleboard);
que
acompanha todo
contorno: do
painel 6 encabegado em fita de

de

\-

-

Bordo
o

poliestireno com 0,45 mm de
espessura minima, coladas com
adesivo hot melt. A fixagio
painel/estrutura feita por meio de

parafusos ocultos

tipo

minifix;

Requisito selecionadas

de

sob pressio, com 6 mm

de

eucalypto: e pinus reflorestados:
aglutinadas: e consolidadas com
resina sint6tica termo-estabilizadas
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9fiqr)

espessura, sendo um superior e
outro inferior; Requisito da coluna:
todo o conjunto submetido a um
pr6tratamento por fosfatizagio a

de

\-

base
zinco (lavagem
decapagem - fosfatizagSo) e pintura
eletrost6tica em tinta ep6xi em p6
texturizada, polimerizada em estufa
2000
Chapas possuem
densidade mlnima: de 575 Kgf/m3,
resist€ncia d tragio perpendicular
kgf/cm2 = 3.6, resist€ncia dr flexdo
est6tica kgf/cm2 = 163, resist€ncia
tragSo superficial Kgf/cm2 = 10,2 de
acordo com as normas nbr 14810-1
terminologia, nbr 14810-2
requisitos e nbr 14810-3 - M6todos
ensaio; Estruturas laterais

a

C;

i

de

v/l

tr

confeccionadas: com tubos e
chapas met6licas, sendo a base
superior de fixagio ao tampo, em
tubo de ago medindo: 30x20x1,2
mm de espessura, a base inferior
em chapa de ago repuxada curva,
dispensando desta forma o uso de
ponteiras de pvc, e com espessura
mlnima de 1 ,5 mm, coluna de

/
)

v

f'
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sustentagSo composta por dois;
Tubos: redondos verticais paralelos,
com@de3l
de
espessura,e duas chapas com
espessura minima deO,6mm fixadas
aos tubos,sendo,uma interna lisa e
fixa; Requisito estruturas: e a outra
externa,com estampo perfurado
@8mm em toda
sua Area, e
removivel, de saque frontal, que
possibilita a passagem de cabos por
duto vertical interno do solo at6 o
tampo da mesa; Estruturas e dotada
de sapatas: niveladoras em nylon
injetado, cuja fungSo ser6 contornar
eventuais desniveis de piso.
Mesa Tipo: angular Tampo:
confeccionado com chapas de
particulas de madeira de m6dia
densidade (mdp
medium density
particleboard);
que
acompanha todo
contorno do
tampo 6 encabegado com fita de

,75x1,2mm

a

\23

-

;

1

228

FORTLINE/
GENIUS

Un

R$1.619,10

R$369.154,80

-

bordo:
o
poliestireno com 2,5 mm de

espessura minima, coladas com
adesivo hot melt, com arestas
arredondadas e raio ergon6mico de
2,5 mm de acordo com as Normas

Documento Assinado Digitalmente por: VIRGINIA GONCALVES MARTINS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0facddd3-f777-4712-9c55-faba42a44c96

Processo n" 55/000.74 1 12018.
Dajr. a4l'/ /2019Fls.
frZ{*
Rubrica:

abnt; Fixag6o: tampo/estrutura

dever6 ser feita por meio

\-

de

parafusos m6quina M6, fixados por
buchas met6licas
em
ZAMAK,cravadas na face inferior do
tampo; lnformag6es adicionais:
todas
partes metdlicas
submetidas a um pr6-tratamento por

meio de
confeccionadas

as

fosfatizagSo

a

zinco(lavagem

base

de

decapagem
fosfatizag6o) e pintura eletrost6tica
em tinta ep6xi em p6 texturizada,

polimerizada em estufa a 2000 C;
Chapas: possuem densidade m6dia
de 565 Kgf/ms, resistOncia d tragdo

fl

perpendicular kgf/cm2 = 3,1,
resist0ncia i flexio est6tica kgf/cm,
= 143, resist6ncia dr tragio
superficial Kgf/cm2 = 10,2 de acordo
com as normas nbr 14810-1
terminologia, nbr 14810-2
requisitos e nbr 14810-3 - m6todos
de ensaio; Requisito: acesso do
cabeamento ao tampo e feito por

?,

I

.-l

_rne1o de dois passa-cabos ovalados
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em pvc rigido, com diAmetro interno
mlnimo de 80 ffiffi, com tampa
removivel,
abertura para
passagem de cabos; Estruturas:
laterais metdlicas constituidas por
chapas met5licas conformadas, cuja

e

composigio se divide em pata,
coluna, e suporte do tampo; Dados
Complementares: todas as partes

a

\-

met6licas submetidas
um pr6tratamento por fosfatizagSo a base
de zinco (lavagem - decapagem fosfatizagSo) e pintura eletrostStica
em tinta ep6xi em p6 texturizada,
polimerizada em estufa a 2000 C;
Paralela: coluna, 6 acoplada uma
calha de saque lateral, cuja fungSo
6 proporcionar a subida de cabos do
piso ao tampo de forma discreta e
funcional; Acabamento: com
sapatas em PVC rigido com

i

diimetro de 63 mm, cuja

fungSo

ser6 contornar eventuais desniveis
de piso; Medida: ( I x p x a ) 1600 x
600 x 1600 x 600 x 740; Pain6is
frontais: confeccionado com chapas
de particulas de madeira de m6dia
densidade (mdp - medium density
particleboard); Selecionadas: de
eucalypto e pinus reflorestados,
aglutinadas e consolidadas com
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resina sint6tica
termoestabilizadas sob pressSo, com 25

e

\-

mm de espessura, revestido em
ambas as faces por filme termo-

de
e

prensado
melaminico com
espessura de 0,2 mm, texturizado,
semi-fosco,
anti-reflexo; Bordo
que acompanha: todo o contorno do
tampo 6 encabegado com fita de
poliestireno de espessura minima
2,5 mm, arestas arredondadas com
raio ergon6mico de 2,5 mm, coladas
com adesivo hot melt, medida
2000(l) x 500 (p) x 635 (a) mm;
Pata: fabricada em chapa de ago
com espessura
1,5 mm,
estampada e repuxada, medindo 60
520
70 mm, com furos

$r)

de

x

x

superiores para conexdo com

a

coluna; Coluna dupla, fabricada em
chapa de ago: com espessura de
0,9 mm, dobrada em forma de meia
cana; unidas pelo processo de solda

s

t'
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mig por chapas de formato ovalado
com espessura m[nima de 3 mm,
sendo estas chapas dispostas em
ambas as extremidades da coluna,

na

posigSo

horizontal,

proporcionando desta forma uma
interligagio perfeita ; Requisito da
coluna: (entre pata-coluna-suporte
do tampo) por meio de solda mig; e

uma na posigSo

proporcionando

a

vertical,

fixag5o de uma

possivel calha estrutural sob

\-

o

tampo, por meio de parafusos tipo
m6; Suporte do tampo fabricado em

de ago: com espessura
minima de3mm,estampada e

chapa

repuxada,fixada

de solda

a coluna por

meio

as partes
a um pre-

mig..todas

met6licas submetidas
tratamento por fosfatizagio a base
zinco(lavagem decapagem
fosfatizagSo)e pintura eletrostitica

de
em tinta ep6xi em

p6

texturizada,polimerizada em estufa
a200oC; Estrutura de sustentagSo:
central formada
chapas
met6licas dobradas em formato
pentagonal, com sua quina frontal
arredondada, fundindo desta forma
duas arestas do pent6gono em uma
0nica face redonda; Acabamento
com sapatas: em pvc rlgido, cuja
fungSo serS contornar eventuais
desniveis de piso; Selecionadas de
eucalipto:
pinus reflorestados,
aglutlnadas
consolidadas com
resina sint6tica
termoestabilizadas sob pressdo, com 18

por

L

e
e

2

f-,
I l-t
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e

mm de espessura, revestido em
ambas as faces com filme termo-

de

prensado
melaminico com
espessura de 0,2 mm, texturizado,
semi-fosco, e anti-reflexo; Chapas
possuem densidade minima: de 575
Kgf/m3, resist6ncia
tragdo

d

perpendicular kgf/cm2

u

=

3.6,
resist6ncia d flex5o est6tica kgf/cm2

= 163, resist6ncia ir

tragio

superficial Kgf/cm2 = 10,2 de acordo
com as normas nbr 14810-1
terminologia,
14810-2
requisitos e nbr 14810-3 - M6todos
de ensaio; Conferindo: a estrutura
beleza e robustez: tendo uma calha

nbr
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interna passagem

24

para
cabeamento, com tampa removlvel,
e com 05 furos para acoplamento
de tomadas de el6trica, telefonia e
dados.
Mesa Tipo: angular Tampo:
confeccionado com chapas de
particulas de madeira de m6dia
densidade (mdp
medium density
particleboard);
que
acompanha todo
contorno do
tampo 6 encabegado com fita de

-

;

1

211

Un

FORTLINE/
GENIUS

R$1.373,40

R$289.787,40

-

bordo:
o
poliestireno com 2,5 mm de

\-

espessura mlnima, coladas com
adesivo hot melt, com arestas
arredondadas e raio ergonOmico de
2,5 mm de acordo com as Normas

abnt; FixagSo: tampo/estrutura
dever6 ser feita por meio de

parafusos m6quina M6, fixados por

meio de buchas metdlicas

confeccionadas

em

ZAMAK,cravadas na face inferior do
tampo; lnformagOes adicionais:
todas
partes met5licas
submetidas a um pr6-tratamento por

as

fosfatizagSo

a

zinco(lavagem

base

de
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decapagem
fosfatizagSo) e pintura eletrost6tica
em tinta ep6xi em p6 texturizada,

\-

polimerizada em estufa a 2000 C;
Chapas: possuem densidade media
de 565 Kgf/ms, resist6ncia d tragio

perpendicular

kgf/cm' =

3,1,

resist6ncia d flexSo est6tica kgf/cm,
143, resist6ncia
tragio
superficial Kgf/cm2 = 10,2 de acordo
com as normas nbr 14810-1
terminologia,
14810-2
requisitos e nbr 14810-3 - metodos
de ensaio, Requisito: o acesso do
cabeamento ao tampo deveri darse por meio de trOs orificios

i

=

nbr

redondos

de diSmetro 60

c

mm,

acabados com passa cabos de pvc

rigido, com tampa removivel, e
abertura para passagem de cabos;

Estruturas: laterais

met6licas

constituidas por chapas met6licas
conformadas, cuja composigdo se
divide em pata, coluna, e suporte do

tampo, Dados

Complementares:
met6licas
submetidas a um pr6-tratamento por

todas as partes

1

Jh/
\

\
1
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fosfatizagSo

(lavagem

fosfatizagSo)

a base de zinco
- decapagem

e pintura eletrostdtica

em tinta ep6xi em p6 texturizada,
polimerizada em estufa a 2000 C;
Paralela: i coluna, 6 acoplada uma
calha de saque lateral, cuja fung6o
6 proporcionar a subida de cabos do

piso ao tampo de forma discreta e

funcional; Acabamento: com
sapatas em PVC rigido com
didmetro de 63 mm, cuja fungio

\-

ser6 contornar eventuais desniveis
depiso; Medida: (lxpxa) 1400x
600 x 1400 x 600 x 740; Paineis
frontais: confeccionado com chapas
de particulas de madeira de m6dia
densidade (mdp - medium density
particleboard); Selecionadas: de
eucalypto e pinus reflorestados,
aglutinadas e consolidadas com

resina sint6tica
termoestabilizadas sob pressio, com 25
mm de espessura, revestido em
ambas as faces por filme termoprensado
melaminico com
espessura de 0,2 mm, texturizado,
semi-fosco,
anti-reflexo; Bordo
que acompanha: todo o contorno do
tampo 6 encabegado com fita de
poliestireno de espessura minima
2,5 mm, arestas arredondadas com
raio ergon6mico de 2,5 mm, coladas
com adesivo hot melt, medida
2000(l) x 500 (p) x 635 (a) mm;
Pata: fabricada em chapa de ago
com espessura
1,5 mm,
estampada e repuxada, medindo 60
520
70 mm, com furos

e

de
e

\-
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de

x

x

superiores para conexio com a

coluna; Coluna dupla, fabricada em
chapa de ago: com espessura de
0,9 mm, dobrada em forma de meia
cana; unidas pelo processo de solda
mig por chapas de formato ovalado
com espessura mlnima de 3 mm,
sendo estas chapas dispostas em
ambas as extremidades da coluna,

na

posigdo

(i

horizontal,

A

proporcionando desta forma uma
interligagSo perfeita ; Requisito da
coluna: (entre pata-coluna-suporte
do tampo) por meio de solda mig; e

uma

na

vertical

\

I,

4l ,i,'-.,
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SEcRETARTA DE ADMINISTRA9Ao E DESBURocmrzlgAo

supERrNTEN0Er.rcn oe cesrAo DE coMpRAs e

proporcionando

a

unrentns

fixagSo de uma

possivel calha estrutural sob o
tampo, por meio de parafusos tipo
m6' Suporte do tampo fabricado em
de ago: com espessura

chapa

mlnima

de3mm,estampada

e

repuxada,fixada a coluna por meio
de solda mig..todas
partes
metdlicas submetidas
um pretratamento por fosfatizagdo a base
zinco(lavagem decapagem
fosfatizagSo)e pintura eletrostdtica

as
a

de
em tinta ep6xi em

p6

texturizada,polimerizada em estufa
a200oC; Estrutura de sustentagSo:
central formada
chapas
met6licas dobradas em formato
pentagonal, com sua quina frontal
arredondada, fundindo desta forma
duas arestas do pentSgono em uma
[nica face redonda, conferindo a
estrutura beleza e robustez; tendo
uma calha interna passagem para
cabeamento, com tampa removfvel;
Acabamento com sapatas: em pvc
rigido, cuja fungSo ser6 contornar

\s-

por

eventuais desniveis

de

Selecionadas de eucalipto:

e

piso;

pinus

reflorestados, aglutinadas

e

consolidadas com resina sint6tica e
termo-estabilizadas sob pressio,
com 18 mm de espessura, revestido
em ambas as faces com filme
termo-prensado de melaminico com
espessura de 0,2 mm, texturizado,
semi-fosco, e anti-reflexo; Chapas
possuem densidade minima: de 57S

\-

Kgf/m", resist6ncia i tragio
perpendicular kgf/cm, = 3.6,
resistOncia i flexio est6tica kgf/cm"
= 163, resist€ncia i tragio
superficial Kgf/cm2 = 10,2 de acordo
com as normas nbr 14A10-1
terminologia, nbr 14810-2
requisitos e nbr 14810-3 - Metodos
de ensaio; Conferindo: a estrutura

!J

beleza e robustez; tendo uma calha

interna passagem

25

para

cabeamento, com tampa removfvel,
e com 05 furos para acoplamento
de tomadas de el6trica, telefonia e
dados.
Mesa - Tipo: angular
Tampo
confeccionado
com c
de

1Un.

220

FORTLINE/
GENIUS

\.I'

R$1.126,44

R$247.816,80
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particulas

de

madeira de m6dia
- medium density

densidade (mdp

particleboard);

bordo:

que

acompanha todo o contorno do
tampo 6 encabegado com fita de

poliestireno com 2,5 mm de
espessura minima, coladas com
adesivo hot melt, com arestas
arredondadas e raio ergon6mico de
2,5 mm de acordo com as Normas

abnt; Fixagio:

tampo/estrutura

deverd ser feita por meio

\

de

parafusos m6quina M6, fixados por
buchas met6licas
em
ZAMAK,cravadas na face inferior do
tampo; lnformag6es adicionais:
partes metdlicas
todas
submetidas a um pr6tratamento por

meio de
confeccionadas

as

fosfatizagSo

a

zinco(lavagem

base

de

decapagem
fosfatizagSo) e pintura eletrostdtica
em tinta ep6xi em p6 texturizada,

polimerizada em estufa a 2000 C;
Chapas: possuem densidade media
de 565 Kgf/m3, resist€ncia dr tragdo

perpendicular kgf/cm2

=

lg2s
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tti

3,1,

resist6ncia d flexSo est6tica kgf/cm,
143, resist6ncia
tragdo
superficial Kgf/cm2 = 10,2 de acordo
com as normas nbr 14810-1
terminologia,
14810-2
requisitos e nbr 14810-3 - m6todos
de ensaio; Requisito: o acesso do
cabeamento ao tampo deverd darse por meio de tr6s orificios

i

=

nbr

redondos

de diAmetro 60

mm,

acabados com passa cabos de pvc

rigido, com tampa removivel,

e

abertura para passagem de cabos,
Estruturas: laterais metdlicas
constituidas por chapas metdlicas
conformadas, cuja composigdo se
divide em pata, coluna, e suporte do
tampo; Dados Complementares:
todas
partes met6licas
submetidas a um pr6tratamento por
fosfatizagdo
base
zinco
(lavagem
decapagem
fosfatizagSo) e pintura eletrost6tica
em tinta ep6xi em po texturizada,
polimerizada em estufa a 20Oo C;
Paralela: d coluna, 6 acoplada uma
calha de
ue latera
a fun

v)

as

a
-

t,

de

Y

/
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6 proporcionar a subida de cabos do
piso ao tampo de forma discreta e

funcional; Acabamento: com
sapatas em PVC rigido com
didmetro de 63 mm, cuja fungSo

\-

ser6 contornar eventuais desniveis
de piso; Medida: ( I x p x a ) 1200 x
600 x 1200 x 600 x 740; Paineis
frontais: confeccionado com chapas
de particulas de madeira de m6dia
densidade (mdp - medium density
particleboard); Selecionadas: de
eucalypto e pinus reflorestados,
aglutinadas e consolidadas com
resina sint6tica e termoestabilizadas sob press6o, com 25
mm de espessura, revestido em
ambas as faces por filme termo-

de
e

prensado
melaminico com
espessura de 0,2 mm, texturizado,
semi-fosco,
anti-reflexo; Bordo
que acompanha: todo o contorno do
tampo 6 encabegado com fita de
poliestireno de espessura minima
2,5 mm, arestas arredondadas com
raio ergonOmico de 2,5 mm, coladas
com adesivo hot melt, medida
2000(l) x 500 (p) x 635 (a) mm;
Pata: fabricada em chapa de ago

com espessura de 1,5
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Data:

mm,

estampada e repuxada, medindo 60
520
70 mm, com furos

x
\-

x

superiores para conexdo com a

coluna; Coluna dupla, fabricada em
chapa de ago: com espessura de
0,9 mm, dobrada em forma de meia
cana; unidas pelo processo de solda
mig por chapas de formato ovalado
com espessura minima de 3 mm,
sendo estas chapas dispostas em
ambas as extremidades da coluna,

na

posigdo

horizontal,

proporcionando desta forma uma
interligagio perfeita ; Requisito da
coluna: (entre pata-coluna-suporte
do tampo) por meio de solda mig, e

Q)

uma na posigdo vertical,

proporcionando a fixagio de uma
posslvel calha estrutural sob o
tampo, por meio de parafusos tipo
m6; Suporte do tampo fabricado em
de ago: com espessura

chapa

minima

de3mm,estampada e
a coluna por meio

repuxada,fixada

,,J

\\
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de solda mig..todas as

partes

met6licas submetidas a um pretratamento por fosfatizagio a base

de zinco(lavagem decapagem
em tinta ep6xi em p6
fosfatizagSo)e pintura eletrost6tica

texturizada,polimerizada em estufa
a200oC; Estrutura de sustentagSo:
central formada
chapas
met6licas dobradas em formato
pentagonal, com sua quina frontal
arredondada, fundindo desta forma
duas arestas do pentSgono em uma
[nica face redonda; Selecionadas
de eucalipto: e pinus reflorestados,
aglutinadas
consolidadas com
resina sint6tica
termoestabilizadas sob pressSo, com 18
mm de espessura, revestido em
ambas as faces com filme termoprensado
melaminico com
espessura de 0,2 mm, texturizado,
semi-fosco, e anti-reflexo; Chapas
possuem densidade mlnima: de 575
Kgf/m3, resist6ncia
tragio

por

\-

e
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e

de

d

perpendicular kgf/cm, = 3.6,
resist6ncia d flexio est6tica kgf/cm2
= 163, resist6ncia i tragio
superficial Kgf/cm, = 10,2 de acordo
com as normas nbr 14810-1
terminologia, nbr 14A10-2
requisitos e nbr 14810-3 - M6todos
de ensaio; Estruturas 6 dotada de
sapatas: niveladoras em nylon
injetado, cuja fungSo serd contornar

eventuais desniveis

26

de

piso;

Conferindo: a estrutura beleza e
robustez; tendo uma calha interna
passagem para cabeamento, com
tampa removivel, e com 05 furos
para acoplamento de tomadas de
el6trica telefonia e dados.
Mesa - Ti po: angular com gaveteiro;
Material do Tampo: em MDp, com
25 mm de espessura, densidade
minima de 565 Kgf/m3, resistOncia 6
trag5o perpendicular kgf/m2 = 3,1,
resist6ncia 6 flex6o est6tica kgf/cm2
= 143, resist6ncia 6 tragio

superficial Kgf/cm2

= 10,2

1-

259

Un.

FORTLINE/
GENIUS

R$1 .413,72

R$366.153,48

el
I
I

''ri

;

acabamento do tampo: borda com
fita de poliestireno com 2,5 mm de
espessura minima, coladas com
adesivo hot ,
com arestas

-l
!
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arredondadas e raio ergon6mico de
2,5 mm acesso do cabeamento ao
tampo por meio de tr6s passa-cabos
ovalados em PVC rlgido, di6metro
interno minimo de 80 mm e tampa

removivel; Estrutura

da

mesa:

laterais em chapa metdlicas, pata
em chapa de ago com espessura de
1,5 mm, estampada e repuxada,
medindo 60 x 520 x 70 mm, com
furos superiores para conexSo com
a coluna, coluna dupla em chapa de
ago com espessura de 0,9 mm,
dobrada em forma de meia cana;
unidas pelo processo de solda MIG
Gaveta: altura interna 0til de 80 mm,
em chapa met6lica dobrada com
;

espessura

de 0,45 mm, com

deslizamento por esferas de ago,
dotado de fechadura frontal com

trava simult6nea das

gavetas,
rotagSo de 180' da chave aciona
haste em ago , com ganchos para
travamento simultineo; Requisito:
acompanha 02 chaves com corpos
escamote6veis (dobr6veis) com
acabamento niquelado
capa
pl6stica, montagem das pegas deve
ser feita por meio de acess6rios
internos, como cavilhas e parafusos
ocultos tipo minifix, medidas do
gaveteiro de 300 x 440 x 164 mm;
Medida: 1400 x 600 x 1200 x 600 x
740 mm
xPx
M esa - Tipo: retangular com suporte
para teclado; Tampo: confeccionado
com chapas
particulas de
madeira de m6dia densidade (mdp
medium density particleboard);

e

\27

de

1-

215

FORTLINE/
GENIUS

Un.

R$7s0,00

R$161.250,00

bordo: que acompanha todo o
contorno do tampo 6 encabegado
com fita de poliestireno com 2,S mm
de espessura minima, coladas com

hot melt, com arestas
arredondadas e raio ergonOmico de
2,5 mm de acordo com as Normas
abnt; FixagSo: tampo/estrutura
adesivo

deveri ser feita por meio

u

de

parafusos m6quina M6, fixados por
meio
buchas met6licas

u

de
confeccionadas

em
ZAMAK,cravadas na face inferior do

tampo; lnformagOes

todas

as

adicionais:
metdlicas

(

l
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submetidas a um pr6-tratamento por

fosfatizagSo

a

zinco(lavagem

base

de

decapagem
fosfatizagSo) e pintura eletrost6tica
em tinta ep6xi em p6 texturizada,

polimerizada em estufa a 200o C;
Chapas: possuem densidade m6dia
de 565 Kgf/m3, resistOncia d tragSo

perpendicular kgf/cm2 = 3,1,
resist6ncia i flexio est6tica kgf/cm,
= 143, resist€ncia i tragSo
superficial Kgf/cm2 = 10,2 de acordo
com as normas nbr 14810-1
terminologia, nbr 14810-2
requisitos e nbr 14810-3 - m6todos
de ensaio; Requisito: o acesso do
cabeamento ao tampo deveri dar-

se por meio de tr6s orificios
redondos de diimetro 60 mm,

acabados com passa cabos de pvc

rigido, com tampa removivel,

e

abertura para passagem de cabos;
Estruturas: laterais met6licas
constituldas por chapas met6licas
conformadas, cuja composigio se
divide em pata, coluna, e suporte do
tampo; Dados Complementares:
todas
partes met6licas
submetidas a um pr6-tratamento por
fosfatizagio
base
zinco
(lavagem
decapagem
fosfatizagSo) e pintura eletrostdtica
em tinta ep6xi em p6 texturizada,
polimerizada em estufa a 200o C;
Paralela: coluna, 6 acoplada uma
calha de saque lateral, cuja fungio
6 proporcionar a subida de cabos do
piso ao tampo de forma discreta e
funcional, Acabamento: com
sapatas em PVC rigido com
di6metro de 63 mm, cuja fungdo
ser6 contornar eventuais desniveis
de piso; Medida: 800 x 600 x 740
mm (l x p x a); Paineis frontais:
confeccionado com chapas de
particulas de madeira de media
densidade (mdp
medium density
particleboard); Selecionadas: de
eucalypto
pinus reflorestados,
aglutinadas
consolidadas com
resina sintetica
termoestabilizadas sob press6o, com 25

no

I

55t000.741t2018.
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14SJ

Documento Assinado Digitalmente por: VIRGINIA GONCALVES MARTINS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0facddd3-f777-4712-9c55-faba42a44c96

Q2tu12el I

as

a
-

L

de

i

\,

-

e
e

{

x

/,,

e

mm de espessura, revestido em
ambas as faces
filme termo-
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de
e

prensado
melaminico com
espessura de 0,2 mm, texturizado,
semi-fosco,
anti-reflexo; Bordo
que acompanha: todo o contorno do
tampo 6 encabegado com fita de
poliestireno de espessura minima
2,5 mm, arestas arredondadas com
raio ergonOmico de 2,5 mm, coladas
com adesivo hot melt, medida
2000(l) x 500 (p) x 635 (a) mm;
Pata: fabricada em chapa de ago

com espessura de 1,5

\-

mm,

estampada e repuxada, medindo 60
520
70 ffiffi, com furos

x

x

superiores para conex5o com a

coluna; Coluna dupla, fabricada em
chapa de ago: com espessura de
0,9 mm, dobrada em forma de meia
cana; unidas pelo processo de solda
mig por chapas de formato ovalado
com espessura minima de 3 mm,
sendo estas chapas dispostas em
ambas as extremidades da coluna,

na

posigSo

horizontal,

proporcionando desta forma uma
interligagSo perfeita ; Requisito da
coluna: (entre pata-coluna-suporte
do tampo) por meio de solda mig; e
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uma na posigSo vertical,

a fixagio de uma
possivel calha estrutural sob o
tampo, por meio de parafusos tipo
proporcionando

L

m6; Suporte do tampo fabricado em
de ago: com espessura

chapa

mlnima

de3mm,estampada

e

repuxada,fixada a coluna por meio
de solda mig..todas
partes
met6licas submetidas
um pr6tratamento por fosfatizagdo a base
zinco(lavagem decapagem
fosfatizagSo)e pintura eletrostdtica

as
a

de
em tinta ep6xi em

p6

texturizada,polimerizada em estufa
a200oC; Estrutura de sustentagdo:
central formada
chapas
met6licas dobradas em formato
pentagonal, com sua quina frontal
arredondada, fundindo desta forma
duas arestas do pent6gono em uma
tinica face redonda; Acabamento
com sapatas: em pvc rigido, cuja
fungSo ser6 contornar eventuais
desnlveis de piso; Selecionadas de
eucalipto:
pinus reflorestados,

U

por

(,

t

r

e

v
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aglutinadas

e

consolidadas com

resina sint6tica e

termoestabilizadas sob press6o, com 18

mm de espessura, revestido em
ambas as faces com filme termo-

de

prensado
melaminico com
espessura de 0,2 mm, texturizado,
semi-fosco, e anti-reflexo; Chapas
possuem densidade minima: de 575
Kgf/m3, resistOncia
tragdo

d

perpendicular kgf/cm2 = 3.6,
resist6ncia i flexio est6tica kgf/cm'
= 163, resistEncia d tragio
superficial Kgf/cm2 = 10,2 de acordo
com as normas nbr 14810-1
terminologia, nbr 14810-2
requisitos e nbr 14810-3 - Metodos
de ensaio; Conferindo: a estrutura

\-

beleza e robustez; tendo uma calha

interna passagem

28

para

cabeamento, com tampa removivel,
e com 05 furos para acoplamento
de tomadas de elEtrica, telefonia e
dados.
Mesa - Tipo: retangular com suporte
para teclado, Tampo: confeccionado
com chapas
particulas de
madeira de m6dia densidade (mdp
medium density particleboard);

de

L

1Un.
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bordo: que acompanha todo o
contorno do tampo 6 encabegado
com fita de poliestireno com 2,5 mm
de espessura minima, coladas com

adesivo hot melt, com arestas
arredondadas e raio ergon6mico de
2,5 mm de acordo com as Normas
abnt; Fixag6o: tampo/estrutura

dever6 ser feita por meio

de

parafusos mdquina M6, fixados por
buchas met6licas
em
ZAMAK,cravadas na face inferior do
tampo; lnformag6es adicionais:
todas
partes metdlicas
submetidas a um pr6-tratamento por

meio de
confeccionadas

as

fosfatizagio a
zinco(lavagem
fosfatizagSo)

base

U

de

decapagem
eletrostdtica
p6 texturizada,

e pintura

em tinta ep6xi em
polimerizada em estufa a 200o

C;

Chapas: possuem densidade m6dia
de 565 Kgf/m3, resistOncia tragdo

perpendicular kgf/cm2

i
=

3,1

,

resist6ncia d flexSo est6tica kqf/cm2

49
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= 143, resist6ncia d

tragSo

superficial Kgf/cm'? = 10,2 de acordo
com as normas nbr 14810-1
terminologia,
14810-2
requisitos e nbr 14810-3 - mOtodos
de ensaio; Requisito: o acesso do
cabeamento ao tampo dever6 darse por meio de tr6s orificios

nbr

redondos

de diimetro 60

mm,

acabados com passa cabos de pvc

rigido, com tampa removivel,

\-

e

abertura para passagem de cabos;
Estruturas: laterais metdlicas
constituidas por chapas metilicas
conformadas, cuja composigio se
divide em pata, coluna, e suporte do
tampo; Dados Complementares:
partes metdlicas
todas
submetidas a um pr6tratamento por
fosfatizagio
base
zinco
(lavagem
decapagem
fosfatizagio) e pintura eletrost6tica
em tinta ep6xi em p6 texturizada,
polimerizada em estufa a 200o C;
Paralela: coluna, 6 acoplada uma
calha de saque lateral, cuja fungio
6 proporcionar a subida de cabos do
piso ao tampo de forma discreta e
funcional; Acabamento: com
sapatas em PVC rigido com
diAmetro de 63 mm, cuja fungio
ser6 contornar eventuais desniveis
de piso; Medida: 1200 x 600 x 740
mm ( I x p x a ); Pain6is frontais:
confeccionado com chapas de
particulas de madeira de m6dia
densidade (mdp
medium density
particleboard); Selecionadas: de
eucalypto
pinus reflorestados,
aglutinadas
consolidadas com
resina sint6tica
termoestabilizadas sob press6o, com 25

as

a
-

de

i

\-
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-

e
e

e

mm de espessura, revestido em
ambas as faces por filme termo-

v

de
e

prensado
melaminico com
espessura de 0,2 mm, texturizado,
semi-fosco,
anti-reflexo; Bordo
que acompanha: todo o contorno do
tampo 6 encabegado com fita de
poliestireno de espessura minima
2,5 mm, arestas arredondadas com
raio ergonOmico de 2,5 mm, coladas
com adesivo hot melt, medida
2000(l) x 500 (o) x 635 (a) mm:

I

N

\r
\
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Pata: fabricada em chapa de ago

com espessura de 1,5

mm,

estampada e repuxada, medindo 60
520
70 mm, com furos

x

x

superiores para conexEo com a

\-

coluna; Coluna dupla, fabricada em
chapa de ago: com espessura de
0,9 mm, dobrada em forma de meia
cana; unidas pelo processo de solda
mig por chapas de formato ovalado
com espessura m[nima de 3 mm,
sendo estas chapas dispostas em
ambas as extremidades da coluna,
horizontal,
proporcionando desta forma uma
interligagSo perfeita ; Requisito da
coluna: (entre pata-coluna-suporte
do tampo) por meio de solda mig; e
posigSo vertical,
proporcionando a fixagSo de uma

na

posigSo

uma na

possivel calha estrutural sob

o

tampo, por meio de parafusos tipo
m6; Suporte do tampo fabricado em

de ago: com espessura
minima de3mm,estampada e

chapa

repuxada,fixada a coluna por meio
mig..todas
partes
met6licas submetidas
um pretratamento por fosfatizagio a base
zinco(lavagem decapagem
fosfatiza96o)e pintura eletrostitica

de solda

as
a

de
em tinta epoxi em

\-
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p6

texturizada,polimerizada em estufa
a200oC; Estrutura de sustentagdo:
central formada
chapas
metdlicas dobradas em formato
pentagonal, com sua quina frontal
arredondada, fundindo desta forma
duas arestas do pent6gono em uma
Onica face redonda; Selecionadas
de eucalipto: e pinus reflorestados,
aglutinadas
consolidadas com
resina sint6tica
termoestabilizadas sob press6o, com 18

por

e

e

U

mm de espessura, revestido em
ambas as faces com filme termo-

de

prensado
melaminico com
espessura de 0,2 mm, texturizado,
semi-fosco, e anti-reflexo; Chapas
possuem densidade minima: de 575

Kgf/ms, resistOncia i
perpendicular kgf/cm2

=

v
"/I

tragio
3.6,

resistOncia d flexSo est6tica kgf/cm2
163
resistOncia a trac6o

\y

5l
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t.
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superficial Kgf/cm'? = 10,2 de acordo

com as normas nbr 14810-1
terminologia, nbr 14810-2
requisitos e nbr 14810-3 - M6todos
de ensaio; Estruturas 6 dotada de
sapatas: niveladoras em nylon
injetado, cuja fungdo ser6 contornar

eventuais desniveis

de

piso;

Conferindo: a estrutura beleza e
robustez, tendo uma calha interna
passagem para cabeamento, com
tampa removlvel, e com 05 furos
para acoplamento de tomadas de
el6trica, telefonia e dados.

29

Mesa - Tipo: Mesa quadrada
auxiliar; Material do Tampo:
confeccionado com chapas de
particulas de madeira de m6dia
densidade, selecionadas de
eucalipto e pinus reflorestados,
aglutinadas

e

1

Un
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R$532,77

R$157.699,92

consolidadas com

resina sint6tica e

i

termoestabilizadas sob press6o, com 25
mm de espessura, revestido em
ambas as faces com filme termoprensado de melaminico com esp;
acabamento do tampo: bordo em
todo o contorno do tampo com fita
de poliestireno com 2,5 mm de
espessura minima, com adesivo hot
melt, arestas arredondadas e raio
ergonOmico de 2,5 mm; fixag6o
tampo/estrutura
meio de
parafusos m6quina M6, fixados por
meio de buchas met6licas ZAMAK
cravadas na face inferior do tampo ;
Medida: 600 x 600 x 740 mm (L x p
x A); Material: madeira revestida em
f6rmica estrutura met6lica, pintura
Dados
Complementares: Coluna dupla,
fabricada em chapa de ago com
espessura de 0,9 mm, dobrada em
forma de meia cana; unidas pelo
processo de solda MIG por chapas
de formato ovalado com espessura
minima de
mm, sendo estas
chapas dispostas em ambas as
extremidades da coluna, na posiqdo
horizontal, para uma interligagio
Painelfrontal: em MDp, de eucalipto
pinus reflorestados,
resina
sint6tica e termo-estabilizadas sob
pressSo, c/ 18 mm de espessura,
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eletrost6tica,
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revestido em ambas as faces c/
filme termoprensado de melaminico
espessura
ffiffi,
texturizado, semi-fosco,
antireflexo; chapas com densidade
minima
m';
Acabamento do painel frontal: bordo

cl

de 0,2
e
de 575 Kgf/

o contorno em fita de
poliestireno com 0,45 mm de
espessura minima, coladas com
em todo

adesivo hot melt; fixagSo
painel/estrutura por meio de

parafusos ocultos tipo minifix; Tipo

de Pintura: as partes metAlicas

submetidas a um pr6-tratamento por
base
zinco

fosfatizagSo

(lavagem

30

a
-

de

decapagem
fosfatizagSo) e pintura eletrost6tica
em tinta ep6xi em p6 texturizada,
polimerizada em estufa a 2000 C.
Mesa - Tipo: retangular; Material do
Tampo: em MDP, de eucalipto e
pinus reflorestados,
resina
sint6tica e termo-estabilizadas sob
press6o, c/ 25 mm de espessura,
revestido em ambas as faces c/
filme termoprensado de melaminico

cl

cl

espessura

de 0,2

1

Un
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mm,

texturizado, semi-fosco e antireflexo; chapa com densidade
minima de 565 kgf/m3; acabamento
do tampo: bordo em todo o contorno

\-

do tampo com fita de poliestireno
com 2,5 mm de espessura minima,
com adesivo hot melt, arestas
arredondadas e raio ergon6mico de
2,5 mm; fixagSo tampo/estrutura por
meio de parafusos m6quina

fixados

por meio de

M6,

buchas
met6licas ZAMAK cravadas na face

inferior do tampo ; Estrutura da
mesa: em chapa metSlica, dividas
em: pata c/ chapa de espessura de
1,5 mm, medindo 60 x 520 x 70 mm;

coluna dupla

em

chapa cl
espessura de 0,9 mm, unidas por
chapas c/ espessura mln. de 3 mm,
c/ calha p/ cabos; suporte do tampo
em chapa c/ espessura min. de 3
mm; chapas fixadas por meio de
solda MIG; Requisito: todas as
partes met6licas
pretratamento por fosfatizagdo a base
de zinco (lavagem - decapagem -

Lr

com

53

J
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fosfatizagdo)

e pintura eletrost6tica

em tinta ep6xi em p6 texturizada,
polimerizada em estufa a 2000 C;
acabamento com sapatas em PVC
rigido com diAmetro de 63 mm, para

nivelamento ao piso; Medida: 1000
x 600 x 740 mm (L x P x A); Painel

frontal: em MDP, de eucalipto e
pinus reflorestados, cl resina
sint6tica e termo-estabilizadas sob
press5o, c/ 18 mm de espessura,
revestido em ambas as faces c/
filme termoprensado de melamlnico

cl

espessura

de 0,2

mm,

texturizado, semi-fosco, e antireflexo; chapas com densidade

de 575 Kgf/

minima
m';
Acabamento do painel frontal: bordo
em todo o contorno em fita de
poliestireno com 0,45 mm de
espessura minima, coladas com
adesivo
fixagio

hot melt;
por meio de

painel/estrutura

parafusos ocultos tipo minifix.

31

Mesa - Tipo: retangular com 1
gaveta ; Material do Tampo: em

de

e

MDP,
pinus
eucalipto
reflorestados, c/ resina sint6tica e
termo-estabilizadas sob pressSo, c/
25 mm de espessura, revestido em
ambas
faces
filme
termoprensado de melaminico cl
espessura de 0,2 mm, texturizado,
semi-fosco
anti-reflexo; chapa

as

L

1Un

272
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R$926,10
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cl

e

com densidade minima de
kgf/m3; acabamento

do

565

tampo:
bordo em todo o contorno do tampo
com fita de poliestireno com 2,5 mm
de espessura mlnima, com adesivo

hot melt, arestas arredondadas

e

raio ergon6mico de 2,5 mm; fixagio

tampo/estrutura

por meio de

parafusos m6quina M6, fixados por
meio de buchas met6licas ZAMAK
cravadas na face inferior do tampo
Estrutura da mesa: em chapa
metilica, dividas em: pata c/ chapa
de espessura de 1,5 mm, medindo
60 x 520 x 70 mm; coluna dupla em
chapa c/ espessura de 0,9 mm,
unidas por chapas c/ espessura
min. de 3 mm, ci calha p/ cabos;
suporte do tampo em chapa cl
Jrpessura min. de 3 mm: chapas

u

;
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fixadas por meio de solda MIG;
Gaveta: medindo 300 x 440 x 164
mm; em chapa met6lica cl
espessura 0,45 mm; corredigas

telesc6picas 2
estdgios,
autotravante e removivel; frente e
corpo em chapas MDP 18 mm de
espessura, revestido em melamln.
c/ espessura 0,2 mm; densidade
min. 575 Kgf/m3; bordo cl fita
poliestireno; Requisito: todas as

com

partes met6licas
pr6tratamento por fosfatizagSo a base
de zinco (lavagem - decapagem fosfatizagSo) e pintura eletrost6tica
em tinta ep6xi em p6 texturizada,
polimerizada em estufa a 200o C;
acabamento com sapatas em PVC
rigido com diimetro de 63 mm, para
nivelamento ao piso; Medida: 1200
x 700 x 740 mm (L x P x A) ; Dados
Complementares: puxadores tipo
"alga", injetados em zamak, com
acabamento nlquel fosco, fixagSo
dos mesmos por
parafusos,
fechadura frontal
trava
gavetas,
acompanham 02 chaves; montagem
das pegas por meio de acess6rios
internos, como cavilhas e parafusos
ocultos tipo minifix; Painel frontal:
em MDP, de eucalipto pinus
reflorestados, c/ resina sint6tica e
termo-estabilizadas sob pressio, c/
18 mm de espessura, revestido em
ambas
faces
filme
termoprensado de melaminico cl
espessura de 0,2 mm, texturizado,
semi-fosco, e anti-reflexo; chapas
com densidade mlnima de 575 Kgf/
m3; Acabamento do painel frontal:
bordo em todo o contorno em fita de

2
com
simultinea das

ti
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as

cl

poliestireno com 0,45 mm de
espessura minima, coladas com
adesivo hot melt; fixagio
painel/estrutura por meio de

32

parafusos ocultos ti po minifix
Mesa - Tipo: angular ; Material do
Tampo: confeccionado com chapas
de particulas de madeira de m6dia
densidade, selecionadas de
eucalipto e pinus reflorestados,
aglutinadas e consolidadas com

resina sint6tica

e

v
1Un.
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R$921,50

R$185.221,50
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estabilizadas sob press6o, com 25
mm de espessura, revestido em
ambas as faces com filme termoprensado de melaminico com esp;
acabamento
tampo: painel
central em MDF com espessura
minima de 18 mm, revestimento nas
2 faces em laminado melaminico
texturizado de baixa pressio, na
mesma cor do tampo, bordas em

do

fita ABS, ou similar, coladas a
quente, com espessura minima de

1

mm para todos os lados, na cor do
painel; Medida: 1400 x 600 x 1400 x
600 x 740 mm (L x P x A); Dados

\-

Complementares: fabricada em

chapa de ago com espessura de 1,5
mm, estampada
repuxada,
medindo 60 x 520 x 70 mm, com
furos superiores para conexSo com
a coluna. Coluna dupla, fabricada
em chapa de ago com espessura de
0,9 mm, dobrada em forma de meia
cana; unidas pelo processo de solda

e

MIG por chapas de fo; Tipo

de

as partes met6licas
submetidas a um pr6-tratamento por
fosfatizag6o a base de zinco
(lavagem - decapagem
Pintura:

fosfatizagSo)

e pintura eletrost6tica

em tinta ep6xi em p6 texturizada,

I

33

polimerizada em estufa a 2000 C.
- Tipo: estagSo de trabalho
dupla; Requisito: tampos centrais

Mesa

1

Un
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R$2.693,10
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possuem recortes retangulares para
duas caixas
el6tricas.(Tampa
Porta
Tomadas),sendo
tampa
confeccionada em aluminio modelo

acoplamento

basculante

de

e
a

com abertura 105o

fixada ao tampo por
meio2chapinhas de ago mola e
parafuso
autoatarraxante3,5x'16mm; Dimens6o:
1400 x 1400 x 740 mm (LxPxA);

U

Tampo:
laterais(2pegas)medindoP550mm,

confeccionados com chapas de
particulas de madeira de m6dia

densidade
selecionadas
de,com2Smm
de

espessura,revestido em ambas as
faces por filme termo-prensado de

melamlnico

com

espessura

\#
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de0,2mm,texturizado,semi-

e o
eucalypto e

fosco,anti-reflexo
Central(

1

tampo

pegas)med indoP300m;

Material:

pinus

florestados, aglutinadas

e

consolidadas com resina sint6tica e
termo-estabilizadas sob pressSo,

Estrutura: sustentagSo lateral (2

pegas) met6lica constituida por 02
colunas em tubos de ago de secgdo

quadrada,

50

x 50 x

1,2

mm,

interligadas na extremidade superior
por tubo de secgio retangular 50 x
20 0,95 mm soldados pelo

x

processo MIG a 45 graus em
diagonal com furos para rosca M6;
Dados Complementares: calha

horizontal(1pega),leito com largura
de180mm para passagem de cabos
sob o tampo por toda extensSo da
mesa,confeccionadas em chapas de
ago dobrada com espessura
minimaO,95mm; Tipo de Pintura: as
partes metdlicas submetidas a um
pr6-tratamento por fosfatizagSo a
zinco (lavagem
base
decapagem - fosfatizag5o) e pintura
eletrost6tica em tinta epoxi em p6
texturizada, polimerizada em estufa
a 2000 C; Bordos : acompanha todo
o contorno do tam po 6 encabegado
com fita de poliestireno com2,5mm
de espessura minima,coladas com
adesivo hot melt, com arestas
arredondadas
raio ergonOmico
de2,Smm; FixagSo: tampo/estrutura

de

J

&A
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e

deverd ser feita por meio

de

parafusos mdquina M6, fixados por
buchas metSlicas
em
ZAMAK,cravadas na face inferior do
tomada:
confeccionada em chapa de ago
espessura
minima0,95mm embutido com2
orificios redondos,2 orificios

meio de
confeccionadas
tampo; Porta
dobrada com

(r

quadrados para colocagio de
receptores para plug RJ45 e
aberturas para passagem de
cabeamento,fixada ao tampo por

meio de parafusos

auto-

atarraxante4Sxl3mm; Acabamento
da calha: calha/estrutura 6 feita por
meio

de

parafusos com rosca

N
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m6trica M6 com cabega borboleta,
que permite fixagSo sem o uso de
chaves, permitindo f6cil remogSo da
calha em eventuais manuteng6es;
Acabamento: sapatas niveladoras
em nylon com didmetro de 50 mm,
com rosca central 3/8" cuja fungSo
ser6 contornar eventuais desnfveis
de piso. Divisor/ painel em vidro

temperado

e jateado,

com

espessura de 10 mm e bordas
lapidadas, com altura de 300 mm;
Suporte: CPU fixado sob o tampo,
produzido em chapa de ago, com o
mesmo acabamento da estrutura da
mesa.

34

Painel - Tipo: divisor; Medida: 800 x
70 x 1300 mm (L x P x A); Estrutura:

parte inferior constituida por rodap6

com

3

dutos horizontais

1

Un

682

FORTLINE/
CONECTA

R$l.315,98

R$897.498,36

para

passagem de fiagio; base quadrada

em tubo de ago de 25 x 25 x 1,2
mm, com dispositivo em "U" nas
extremidades; Acabamento: laterais
superiores da divis6ria em perfil
aluminio extrudado com
ranhuras est6ticas; v6rtices com
ponteiras de PVC da mesma cor da
estrutura; Placa: em MDP 15 mm, c/
3 paginag6es, sendo 1a placa
acima do rodap6, com H500 mm; a
2" placa, uma r6gua medindo H75
mm, fixada na altura de 670 mm do

e

de
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piso,

3" placa em moldura de
de vidro

aluminio extrudado, com canal para
acoplamento
com
espessura de 4 mm, altura vari6vel
at6 o final da divis6ria; Placa inferior
e mediana : em chapas de MDP,
selecionadas de eucalipto e pinus

reflorestados,

com 15 mm

de

espessura, revestido em ambas as
faces com filme termo-prensado de
melaminico com espessura de 0,2
mm, texturizado, semi-fosco e antireflexo ; Chapa: densidade mlnima
de 575 Kgf/m3, com revestimento na
face externa em tecido Pratical
Granit6 Crepe 100% poli6ster, com
dispositivo de acoplamento por
clicks de pvc na parte interna;
Requisito: Todo o conjunto met6lico
da divis6ria com pr6-tratamento por
fosfatizagSo
base de zinco e

v
l:I
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I
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a

I
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pintura eletrostdtica em tinta hibrida
ep6xi-poli6ster em p6 texturizada,
polimerizada em estufa a 2000 C;
sapatas de nivelamento em PVC
com di6metro de 63 mm e rosca
3/8"; Rodap6: tampa em chapa ago

24, formato

retangular (mesma
c/ 150 mm de
altura, furos pl adaptagao de
tomadas, acoplamento por garras
largura do biombo)

na parte interna das bordas laterais;

duto horizontal na altura
intermedidria pl passagem de

fiag6o, formato "(J", em chapa ago
18, fixado a 605 mm de altura; Parte
superior da estrutura: com travessa
em tubo de ago quadrado de 25 x
25 x 1,2 mm, com as extremidades

\-

dotadas de dispositivo em "U";
Lateral da estrutura: composta por
coluna vertical em chapa ago 18,
formato de perfil "U", c/ arremate
lateral interno em chapa ago 20 em

formato rrCrr cl dobras retas,
aberturas ovais, med. '15 x 150 mm
(L x H), nas mesmas alturas dos
leitos, c/ cremalheiras distribuidas
nas alturas p/ fixagio de m6os

35

L

francesas.
Painel - Tipo: divisor; Medida: 600 x
70 x 1300 mm (L x P x A); Estrutura:
parte inferior constituida por rodap6

com

3

dutos horizontais

1Un

678

FORTLINE/
CONECTA

R$1.1 15,40

R$756.241,20

para

passagem de fiagSo; base quadrada

em tubo de ago de 25 x 25 x 1,2
mm, com dispositivo em "U" nas
extremidades; Acabamento: laterais
superiores da divis6ria em perfil
aluminio extrudado com
ranhuras est€ticas; v6rtices com
ponteiras de PVC da mesma cor da
estrutura; Placa: em MDP 15 mm, c/
3 paginag6es, sendo 1" placa
acima do rodap6, com H500 mm; a
2" placa, uma r6gua medindo H75
mm, fixada na altura de 670 mm do

e

de

a

piso, 3a placa em moldura

p

de

aluminio extrudado, com canal para
acoplamento
com
espessura de 4 mm, altura vari6vel
at6 o final da divisoria; Placa inferior
e mediana : em chapas de MDP,
selecionadas de eucalipto e pinus

de vidro

reflorestados,

com 15 mm

de

,]

q
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espessura, revestido em ambas as
faces com filme termo-prensado de
melamlnico com espessura de 0,2
mm, texturizado, semi-fosco e antireflexo ; Chapa: densidade minima
de 575 Kgf/m3, com revestimento na
face externa em tecido Pratical
Granit6 Crepe 100% poli6ster, com
dispositivo de acoplamento por
clicks de pvc na parte interna;
Requisito: Todo o conjunto met6lico
da divis6ria com pr6-tratamento por
fosfatizagSo
base de zinco e
pintura eletrost6tica em tinta hibrida
ep6xi-poli6ster em p6 texturizada,
polimerizada em estufa a 200o C;
sapatas de nivelamento em PVC
com didmetro de 63 mm e rosca
3/8"; Rodap6: tampa em chapa ago
24, formato retangular (mesma
largura do biombo) c/ 150 mm de

a

\-

altura, furos pl adaptagSo de
tomadas, acoplamento por garras
na parte interna das bordas laterais;

duto horizontal na altura
intermedi6ria pl passagem de

fiag6o, formato "U", em chapa ago
18, fixado a 605 mm de altura; Parte
superior da estrutura: com travessa
em tubo de ago quadrado de 25 x
25 x 1,2 mm, com as extremidades

dotadas de dispositivo em "U";
Lateral da estrutura: composta por
coluna vertical em chapa ago 18,
formato de perfil "U", c/ arremate

L

lateral interno em chapa ago 20 em

formato rrC,

cl

dobras

retas,

de

mSos

aberturas ovais, med. 15 x 150 mm
(L x H), nas mesmas alturas dos
leitos, c/ cremalheiras distribuidas

nas alturas

pl

fixagSo

francesas.
36

Suporte - Uso: monitor LCD / LED;
Material: em tubo e chapa de ago
carbono; Capacidade: de carga de
10 kg e peso de 5.100 kg; Medida:
360 x 230 mm; Acompanha: chave
para ajuste da placa, parafusos e
arruelas para instalagSo do monitor,
acabamento com pintura ep6xi,
torre cromada e revestimento com
espuma de E.V.A. nas partes em

contato com

mobili6rio; Altura

o

1

Un

268

FORTLINE/

R$472,55

R$126.643,40

GENIUS

.U

monitor e o
de 150

\
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at6 380 mm, deslizamento pela torre

com sete canais de

estdrgios;

Fixag6o: atrav6s de abraqadeira de

ago mola, regulagem da inclinagio
vertical do monitor entre 20 o para
cima e 27o para baixo, base de
chapa de ago de 4 mm ovalada;
Sistema: ajuste na esfera da placa
para instalagSo em monitores de
diversos pesos e tamanhos, haste
que limita o giro livre do monitor na
torre para evitar acidentes.
37

Mesa

-

Tipo: de trabalho em "1";
x le 1400 x p

Dimensdes: ld 1400

600 x a 740 mm;

Tampo:

em mdp com no
mlnimo '18 mm de espessura,

confeccionado

revestido em ambas as faces com
bp de 0,2 mm. o bordo encabegado
com fita de poliestireno com 2,0 mm
de espessura minima Fixagio:
tampo/estrutura dever6 ser feita por

;

meio de parafusos m6quina

M6,

fixados por meio de buchas
metdlicas confeccionadas em
ZAMAK,cravadas na face inferior do

tampo; Requisito: acesso

cabeamento ao

1

Un

203

FORTLINE/
NOVA
SMART

R$1.005,60

04.136,80
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I

do

tampo
de tr6s

confeccionado por meio
passa-cabos redondos em PVC
rigido com @ 60 mm ; Estruturas:
laterais met6licas constituidas por

L

tubos e

chapas

met6licas

conformadas, confeccionada em
chapa de ago de aproximadamente
1,2 mm de espessura; Estrutura: de

sustentagio central formada por
duas colunas em chapas metSlicas
dobradas. acabamento com sapatas
niveladoras em nylon injetado. todas
as partes met6licas deverSo possuir
pintura eletrost6tica em tinta ep6xi

p6; Pain6is: frontais, confeccionado
em mdp com no minimo 15 mm de
espessura, revestido em ambas as
faces com bp de 0,2 mm. o bordo
encabegado em fita de poliestireno
com 1 mm de espessura mlnima. a
fixagSo painel/estrutura feita por
meio de parafusos ocultos tipo

$r

minifix; Calhas: para fiagSo e
fixagSo de plugs confeccionada com

chapas met6licas dobradas, com
espessura minima de 0 ,9mm, com

6l

l
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instalagSo de2
forga
convencionais e 2
tomadas de
para plugs tipo rj-45 em cada lado,
calha formato "J" com fixagSo nos
pain6is; Calhas em chaPa: de ago
com 0,45mm sendo externa
sacavel, interna fixa, com dutos

orificios para

para passagem de fiagio e o
suporte do tamPo fabricado em

perfil retangular de ago'
acabamento com saPatas

38

niveladoras em n
Mesa - Tipo: de trabalho retangular;

Dimens6es: I 10 00xp600xh740

mm; Tampo: confeccionado em mdP

com no minimo 18 mm

194
Un

FORTLINE/
NOVA
SMART

R$549,60

de

espessura, revestido em ambas as

faces com bP de 0,2 mm; bordo:

encabegado com fita de poliestireno
com 2,0 mm de espessura minima,

a

fixagdo tamPo/estrutura deverA

ser feita por meio de Parafusos
fixados por meio de buchas
met6licas confeccionadas em

ZAMAK cravadas na face inferior do
tampo; Estruturas: laterais metilicas
chaPas
constituidas Por tubos
conformadas,
confeccionada em chaPa de ago de

metdlicas

\-

1

/201e Frs

12018.
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DatatV I

e

aproximadamente 1,2 mm de
espessura; Calha: Para fiagSo e
fixagio de plug confeccionada com
chapas met6licas dobradas, com
espessura mlnima de 0,9mm, com
orificios para instalagdo de 2

tomadas de forga convencionais e 2
para plug tipo RJ-45 em cada lado,
calha formato "J" com fixagSo nos
pain6is; Acabamento: com saPatas
niveladoras em nylon injetado, todas
as partes met6licas deverio possuir
pintura eletrost6tica em tinta ep6xi
p6; Painel: frontal, confeccionado
em mdp com no minimo 15 mm de
espessura, revestido em ambas as
faces com bp de 0,2 mm ; Bordo
encabegado: em fita de poliestireno
com 1 mm de espessura minima. a
fixagSo painel/estrutura feita por

t-)
(

)

meio de parafusos ocultos tiPo
minifix; Coluna de sustentagSo:
composta por um conjunto de

chapas com
mdees
0

aproximadamente
calhas em

I

62
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chapa de ago com 0,45mm sendo
externa sac6vel, interna fixa, com
dutos para passagem de fiagio e o
suporte do tampo fabricado em
39

lar de
I reta
Mesa - Tipo: de trabalho retangular;
Dimens6es: 1200 x 600 x 740 mm
(L x P x H); Tampo: em MDP com
no minimo 18 mm de esPessura,
revestido em ambas as faces com
BP de 0,2 mm; bordo: encabegado
com fita de poliestireno com 2,0 mm

1-

221

Un.

FORTLINE/
NOVA
SMART

R$591,60

de espessura minima, a fixagio

tampo/estrutura deverd ser feita por
meio de parafusos fixados Por meio
met6licas
ZAMAK
confeccionadas
cravadas na face inferior do tamPo;

buchas
em

de

Painel frontal: em MDP com no

minimo 15 mm de espessura,
revestido em ambas as faces com
BP de 0,2 mm, o bordo encabegado
em fita de poliestireno com 1 mm de

espessura mlnima,

fixagEo

painel/estrutura dever6 ser feita por

meio

de

Parafusos ocultos tiPo

R$130.743,60
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minifix; Calha: para fiagio e fixagSo
de plug confeccionada com chaPas
met6licas dobradas, com espessura
minima de 0,9mm, com orificios
para instalagio de 2 tomadas de
forga convencionais e 2 Para Plug
tipo RJ45 em cada lado, calha
formato "J" com fixagio nos pain6is;
Estrutura: laterais metilicas dever5o
ser constituidas por tubos e chapas
conformadas,
confeccionada em chapa de ago de
mm de
aproximadamente
espessura, coluna de sustentagSo
composta por um conjunto de
aproximadamente
chapas
0,60mm de espessura; Material:
calhas em chapa de ago com
0,45mm sendo externa sacivel,

\-

met5licas

1,2

com

interna fixa, com dutos

tl

Para

passagem de fiagSo e o suporte do
tampo fabricado em perfil retangular
de ago; Acabamento: com saPatas
niveladoras em nylon injetado, todas
as partes met6licas deverdo possuir
pintura eletrost6tica em tinta ep6xi
40

Mesa - Tipo: de trabalho retangular;

1-

257

FORTLINE/

20

171.470 ,40
63
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x 740

mm
com
(LxPxH); Tampo em MDP
no mlnimo 18 mm de esPessura'
revestido em ambas as faces com
BP de 0,2 mm; bordo: encabeqado
com fita de Poliestireno com 2,0 mm

Dimens6es: 1400 x 600

14ir

NOVA
SMART

Un

fixagSo

tampo/estrutura deverd ser feita por
meio de Parafusos fixados Por melo
metAlicas
ZAMAK
confeccionadas
tampo;
do
inferior
cravadas na face

buchas
em

de

Painel frontal: em MDP com no

15 mm de esPessura,
revestido em ambas as faces com
BP de 0,2 mm, o bordo encabeqado
em fita de poliestireno com 1 mm de

minimo

espessura minima,

fixagSo

painel/estrutura dever6 ser feita por

de

Parafusos ocultos tiPo
minifix; Calha: para fiagio e fixagSo
de plug confeccionada com chaPas

meio

met6licas dobradas, com espessura
minima de 0,9mm, com orificios
para instalagSo de 2 tomadas de
iorga convencionais e 2 Para Plug
tipo RJ-45 em cada lado, calha
formato "J" com fixagSo nos Pain6is;
Estrutura: laterais met6licas deverSo
ser constituidas por tubos e chapas
conformadas,
confeccionada em chaPa de ago de

met6licas

aproximadamente 1,2 mm de
espessura, coluna de sustentagSo
composta Por um conjunto de

\-

chapas com

aProximadamente

0,60mm de espessura; Material:
calhas em chaPa de ago com
0,45mm sendo externa sac6vel,

interna fixa, com dutos

Para

passagem de fiagSo e o suPorte do
tampo fabricado em perfil retangular
de ago; Acabamento: com saPatas
niveladoras em nylon injetado, todas
as partes met6licas deverdo possuir
pintura eletrostdtica em tinta ep6xi
41

Arm5rio - Material: tamPo superior
confeccionado em MDP de no

minimo

18 mm de

espessura,
revestido em ambas as faces com

t)
1Un

202

FORTLINE/
NOVA
SMART

1,255,20

R$253.550,40

BP de 0,2 mm; TiPo: alto com 02
portas ; D imens6es: 800 x 500 x
bordo:
xPxH
1600 mm

M
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encabegado com fita de poliestireno
com 2,0 mm de espessura mlnima,
a fixagio do tampo/corpo feita por
meio de acess6rios internos, como
parafusos ocultos tipo
cavilhas

e

minifix; Portas: confeccionadas em

MDP de no mlnimo 15 mm

de

espessura, revestido em ambas as
faces com BP de 0,2 mm. O bordo
porta ser
contorno
encabegado com fita de poliestireno
com 1,0 mm de espessura minima,
com raio ergon6mico de 1,0 mm;
Estrutura: o par de portas deverd
ser sustentado em seis dobradigas
(tr6s por porta) tipo caneca com 35
mm fixagSo lateral com calgo de 3
mm altura, com abertura de
aproximadamente
graus,
dobradiga cada uma dever6 ser
fixada por 5 parafusos; porta direita:
possuir fechadura cilindrica com
travamento por lingueta lateral,
acompanhar 02 chaves (principat e
reserva) com corpos escamote6veis
(dobr6veis); Porta esquerda: deverS
ser automaticamente travada pela
direita, por meio de 02 chapas

do

da

105

met6licas
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80 x 50 x 1,2 mm,

o fechamento do
par de portas com apenas uma
operagSo, ambas as portas devem
possuir puxadores tipo "alga",
injetados em PVC; Corpo: (02
laterais, 01 tampo inferior, 01
permitindo assim

prateleirafixae3prateleiras
m6veis) confeccionado em MDP
minimo 15 mm de espessura,

revestido em ambas as faces com
BP
0,2 mm; lnformag6es
adicionais: o bordo aparentes do
conjunto deverSo ser encabegados
com fita de poliestireno com 1,0 mm

de

de espessura minima, com raio
ergon6mico de 1,0 mm, fundo

(r

confeccionado em Eucaplac 2.5 mm
fixo em sistema de encaixe entre
rasgos feitos nas laterais, tampos

inferior

e

deverSo ser

)

superior; Laterais: ter

furag6es para regulagem de
prateleiras em toda a altura [til do
arm6rio, com 04 pontos de apoio
por prateleira; Prateleiras: m6veis
iadas por suportes

\s'

I

t
65

-f3{52

a
tipo pi no de PVC rigido,
SE
pe9as
deve16
das
m
montag e
feita por mero de acess6rios
internos, como cavilhas e parafusos

ocultos tiPo minifix;

RodaP6:

met6lico deverA ser retangular
fechada em tubo de ago continuo
dobrado, o rodaP6 deverd ser

apoiado por 04 sapatas niveladoras,
todas as partes met6licas deverSo
ter pintura eletrostdtica em tinta

42

Armdrio - Material: tamPo suPe rior
confeccionado em MDP de no
minimo 18 mm de espessura'
revestido em ambas as faces com
BP de 0,2 mm; TiPo: baixo com 02
portas ; Dimens6es: 800 x 500 x

1

Un

211

R$638,40

FORTLINE/
NOVA
SMART

xP,

H); bordo:
740 mm (L
encabegado com fita de poliestireno

com 2,0 mm de espessura minima'
a fixagio do tamPo/corPo feita Por
meio de acess6rios internos, como
cavilhas e parafusos ocultos tiPo
minifix; Portas: confeccionadas em
MDP de no mlnimo 15 mm de
espessura, revestido em ambas as
faces com BP de 0,2 mm. O bordo
contorno
Porta ser
poliestireno
de
fita
encabegado com
mlnima'
mm
de
esPessura
com 1,0
mm;
1,0
de
ergon6mico
raio
com
Estrutura: o Par de Portas dever6
ser sustentado em seis dobradigas
(tr6s por porta) tiPo caneca com 35
mm fixagio lateral com calgo de 3
mm altura, com abertura de
graus,
aproximadamente
ser
dever6
uma
cada
dobradiga
fixada por 5 parafusos, porta direita:
possuir fechadura cilindrica com
travamento por lingueta lateral,
acompanhar 02 chaves (PrinciPal e
reserva) com corpos escamote6veis
(dobrAveis); Porta esquerda: deverd
ser automaticamente travada Pela
direita, por meio de 02 chaPas
50 1,2 mm,
met6licas 80
permitindo assim o fechamento do
par de portas com apenas uma
operagSo, ambas as Portas devem

R$134.702,40
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x

possuir puxadores tipo "alga",
injetados em PVC; CorPo: (02
laterais

01

inferior

e1
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prateleira m6vel) confeccionado em
MDP minimo 15 mm de espessura,
revestido em ambas as faces com
BP
0,2 mm; lnformag6es
adicionais: o bordo aparentes do
conjunto deverio ser encabegados
com fita de poliestireno com 1,0 mm

de

de espessura minima, com raio
ergonOmico de 1,0 mm, fundo

confeccionado em Eucaplac 2.5 mm
fixo em sistema de encaixe entre
rasgos feitos nas laterais, tampos

inferior

\-

e

superior; Laterais: ter

furagdes para regulagem de
prateleiras em toda a altura Util do
arm6rio, com 04 pontos de apoio
por prateleira; Prateleiras: m6veis
dever6o ser apoiadas por suportes

tipo pino de PVC rigido, a
montagem das pegas dever6 ser
feita por meio de acess6rios
internos, como cavilhas e parafusos

ocultos tipo minifix; Rodap6:
metilico dever6 ser retangular

fechada em tubo de ago continuo
dobrado, o rodap6 deverd ser
apoiado por 04 sapatas niveladoras,
todas as partes met5licas deverSo
ter pintura eletrost6tica em tinta
ep6xi p6.

43

Armdrio

-

Material: estrutura
totalmente confeccionado em chapa
de ago de baixo teor de carbono
tratamento superficial

com

galvanizado composto

de

1

Un

233

BICCATECA/
ARMARIO
INTELIGENT

R$s.964,31
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R$1.389.684,2
3

E

02

laterais, 01 fundo, 01 divisor vertical,
02 tampos (superior e inferior) e 08
prateleiras para divisSo vertical
formando 10 compartimentos com
espessura de 0,50mm; Dimens6es:
800 x 1980 x 510 mm (L x A x P);
lnformag6es adicionais: 01 estrutura
frontal soldada com travessa central
vertical dupla para isolamento dos
cabos e fechaduras impedindo o
acesso do usu6rio a parte el6trica
arm6rio, confeccionada em
chapa de ago com espessura de
0,95mm; Porta: 10 portas sendo 09
para locagSo, confeccionadas em
chapa com espessura de 0,95mm
com reforqos verticais em toda a
extensSo da porta, um central e um
na borda externa da porta, unidos

U

do

4

I
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pelo sistema de soldagem a ponto e
02 batentes de borracha encaixados
para fechamento silencioso sob leve
pressio; Dobradigas: das portas
sistema
meio de
pivotamento em barra redonda
Unica que une todas as portas da
linha vertical. 01 das portas com
uma fechadura universal para
moveis de ago com rotagSo de 90

por

com

graus com 02 chaves, as outras 09

portas sflo abertas atrav6s

de

identificagSo biomOtrica; Base: em
chapa de ago galvanizado com
espessura de 1,25mm dobrada em
forma de
com quatro pes
regul6veis (sapatas) para corregSo
de pequenos desniveis, Area de
entrada das portas de no mlnimo
315mm de largura e 320mm de
altura; Acabamento: pelo sistema de
tratamento quimico
chapa
(antiferruginoso
fosfatizante) e
pintura atrav6s
sistema
p6, com camada
eletrostitico
minima de tinta de 70 micras,
montagem atrav6s de rebites.
LOTE 002: MR

\-

'U'

e

a

1

da
de

Cadeira - Tipo: m6dia fixa sem
bragos; Assento e encosto: interno

compensado multiliminas
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Un

979

FLEXFORM/
ERME

R$555,1 8

R$543,521,22

de

madeira moldada anatomicamente a
quente com pressSo e espessura de
10,5mm espuma em poliuretano
flexivel isento
CFC alta

resiliOncia

de
alta resist6ncia a

propagag5o de rasgo alta tensSo de
alongamento e ruptura baixa fadiga
dindmica
baixa deformagSo
permanente Dimens6o assento:
490 460 mm (L
P), com
densidade de 50 a 55 kg/m3 e
moldada anatomicamente com
espessura m6dia de 40 mm; Capa:
assento
encosto de protegio

e
;

x

x

e

acabamento injetada em
polipropileno texturizado e bordas

0)

arredondadas que dispensam o uso

do perfil de pvc; de fdcil limpeza,
alta resist6ncia mecinica contra
impactos e resistente a produtos
quimicos; Tratamento : que confere
ao tecido propriedades retardantes
a propagagSo da chama quando

1

s

\,w

..i

l'l
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exposto a fontes de calor; DimensSo
encosto: 430 x 460 mm (L x A), com

de 45 a 50 kg/m3 e
moldada anatomicamente com
saliOncia para apoio lombar e
espessura m6dia de 40 mm,
Suporte: para encosto com
regulagem de altura fabricado em
densidade

chapa de ago estampada de 6,00

mm com nervura estrutural de
reforgo que confere alta resist6ncia
mecinica, sendo adequado para
poltronas de m6dio e grande porte;
Acabamento:
pintura
totalmente
automatizada em ep6xi p6 com pr6antiferruginoso
(fosfatizado), revestindo totalmente
superficie com pelicula de
aproximadamente 60 microns com

L

em
eletrost6tica
tratamento
a
propriedades de resist6ncia a

agentes quimicos, Revestimento: do

assento e encosto em tecido 100%
poli6ster, com gramatura de
23591m2, com resist6ncia a pilling
classe 5, resist6ncia a abrasio de
0,001%, resistOncia a ruptura com
trama de 107,67 daN, resist6ncia ao
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com trama de
com tratamento de

esgargamento

4,80mm,

protegSo e repel6ncia a 6gua, 6leo e
sujeira; Estrutura: fixa contlnua para
cadeira e poltrona em tubo de ago
curvado com diAmetro de 25,40 mm
e espessura de 2,25 mm e placa do
assento em ago estampado de 3,00
mm, totalmente soldada por sistema
MIG e acabamento de superficie
pintado; acabamento em pintura
totalmente

eletrost6tica
automatizada em ep6xi p6

;

Revestido: totalmente a superficie
com pellcula de aprox. 60 microns
com propriedades de resistOncia a
agentes quimicos; estrutura possui

acoplamento para fixagio do
suporte para encosto tipo lAmina

diretamente na placa de fixagSo do
assento sendo mais resistente que

a usual fixagSo no interno do
assento; sapatas : envolventes
2

injetadas em polipropileno.
- Tipo: media

Cadeira
reun

fixa

para

Assento e encosto: interno

u
1

Un

541

FLEXFORM/
ERME

R$554,77

R$300.130,57
69
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compensado multilAminas

de

madeira moldada anatomicamente a
quente com pressSo e espessura de
10,5mm espuma em poliuretano
flexlvel isento
CFC alta

resiliOncia

propagagio de rasgo alta tensSo de
alongamento e ruptura baixa fadiga
din6mica
baixa deformagSo
permanente DimensSo assento:
490 460 mm (L
P), com
densidade de 50 a 55 kg/m3 e
moldada anatomicamente com
espessura m6dia de 40 mm; Capa:

x

L

de
alta resist6ncia a

e
;

x

e encosto de protegSo
acabamento injetada em
polipropileno texturizado e bordas
assento

arredondadas que dispensam o uso

do perfil de pvc; de fdcil limpeza,
alta resist6ncia mecinica contra

impactos e resistente a produtos
quimicos; Tratamento : que confere
ao tecido propriedades retardantes
a propagagio da chama quando
exposto a fontes de calor; DimensSo
encosto: 430 x 390 mm (L x A), com
densidade de 45 a 50 kg/m3 e
moldada anatomicamente com

&56
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Rubrica:

sali€ncia para apoio lombar e
espessura m6dia de 40 mm;

Suporte:

\-

para encosto

com

regulagem de altura fabricado em
chapa de ago estampada de 6,00

mm com nervura estrutural

de

reforgo que confere alta resistCncia
mecAnica, sendo adequado para
poltronas de m6dio e grande porte;
Acabamento:
pintura
totalmente
automatizada em ep6xi p6 com pr6antiferruginoso
(fosfatizado), revestindo totalmente
superficie com pelicula de
aproximadamente 60 microns com

em
eletrost6tica
tratamento
a
propriedades de resistOncia a

U

agentes quimicos, Revestimento: do

assento e encosto em tecido 100%

poli6ster,

com gramatura de

235glm', com resist6ncia a pilling
classe 5, resist6ncia a abrasdo de
0,001%, resist6ncia a ruptura com
trama de 107,67 daN, resist6ncia ao
esgargamento com trama de

4,80mm,

com

tratamento

I

('

de

?o

N
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I
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protegSo e repelOncia a 5gua, oleo e
sujeira; Estrutura: fixa contfnua para
cadeira e poltrona em tubo de ago
curvado com diAmetro de 25,40 mm
e espessura de 2,25 mm e placa do
assento em ago estampado de 3,00
mm, totalmente soldada por sistema
MIG e acabamento de superficie
pintado; acabamento em pintura
totalmente

eletrost6tica

automatizada em ep6xi p6
Revestido: totalmente a superficie
com pelicula de aprox. 60 microns
com propriedades de resist6ncia a
agentes quimicos; estrutura possui
acoplamento para fixagio do
suporte para encosto tipo lAmina
diretamente na placa de fixagio do
assento sendo mais resistente que
a usual fixagSo no interno do
assento; sapatas : envolventes
;

L

3

inietadas em polipropileno.
Cadeira - Tipo: girat6ria alta com
bragos ; Base: estrutura em ago e

capa protetora, com

5

1

Un

528

FLEXFORM/
ERME

R$1 .152,08

R$608.298,24

patas,

soldada por sistema MIG em ago
tubular 25 x 25 x 1,50 mm com
acabamento de superficie pintado;
alojamento para engate do rodizio
no diAmetro de 11 mm feito atrav6s

de

L

conformagio

a frio
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Dataztl

na

extremidade da haste da base ;
Assento: interno em compensado
multil6minas de madeira moldada

a quente

e

polipropileno texturizado

e

anatomicamente

espessura de 10,5 mm; espuma em
poliuretano flexivel, isento de CFC,
densidade de 50 a 55 kg/m3 e
espessura media de 40 mm; capa
de protegio e acabamento injetada

em

bordas arredondadas;

Encosto:
compensado
madeira moldada

interno em

multildminas

de

anatomicamente

a quente

e

espessura de 10,5 mm; espuma em
poliuretano flexivel, isento de CFC,
densidade de 45 a 50 kg/m3 e
espessura m6dia de 40 mm; capa
de protegSo e acabamento injetada

aJ
{;

t,

em

polipropileno texturizado e
bordas arredondadas; Estrutura:

suporte para encosto

com
regulagem de altura em cha pa de

/

.,}
7l
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ago estampada de 6 mm
nervura estrutural de reforgo

com
com
alta resist6ncia mecAnica; Requisito:
todos os componentes em ago com

pintura eletrost6tica em ep6xi p6,

pr6tratamento

antiferruginoso
isento de metais pesados, (VOC's)

compostos orgdnicos vol6teis ou

hidrocarbonetos

arom6ticos
policlclicos e solventes; DimensSo
assento: 490 x 460 mm (L x P) ;
DimensSo encosto: 480 x 560 mm
(L x A) ; Revestimento: assento e
encosto em tecido 100% poliOster,
com gramatura de 2359/m2, com
tratamento de protegSo e repel6ncia
a 6gua, 6leo e sujeira; Apoio de

L

de
em
dimensOes de 250 mm de
comprimento e 50 mm de larqura.
Cadeira - Tipo: m6dia fixa com

brago: fixo
formato curvo
fechado, com alma de ago estrutural
poliuretano pr6revestido
pollmero integral skin, texturizado,
4

bragos; Base: fixa continua para
cadeira e poltrona em tubo de ago
curvado com di6metro de 25,40 mm
e espessura de 2,25 mm e placa do
assento em ago estampado de 3,00
mm totalmente soldada por sistema
Assento: interno em
compensado multildminas de
madeira moldada anatomicamente a
quente com pressSo e espessura de
10,5 mm; espuma em poliuretano
flexivel, isento de cfc;; Encosto:
compensado
multiliminas de madeira moldada
anatomicamente
quente com
pressSo e espessura de 10,5 mm;
espuma em poliuretano flexivel,
isento de cfc; Estrutura: com
regulagem de altura fabricado em
chapa de ago estampada de 6,00
mm com nervura estrutural de
reforgo que confere alta resistOncia
mecAnica; Requisito: Todos os
componentes
aQo com
acabamento em pintura eletrost6tica
totalmente automatizada em ep6xi
pr6tratamento
antiferruginoso isento de metais
pesados,
compostos

1

Un

635

FLEXFORM/
ERME

R$828,88

R$526.338,80
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hidrocarbonetos arom6ticos
policiclicos e solventes. ; Dimensio

assento: largura de 490 mm e
profundidade de 460 mm; capa de
protegSo e acabamento injetada em
polipropileno texturizado e bordas
arredondadas que dispensam o uso
do perfil de pvc;; Dimensdo encosto:
largura de 430 mm e altura de 460

mm; capa de protegSo

e

acabamento injetada em
polipropileno texturizado e bordas

arredondadas que dispensam o uso
do perfil de pvc ;; Revestimento: em
tecido e encosto em tecido 100%
poli6ster, com gramatura de
235glm"; Fixag6o: para encosto tipo
lAmina diretamente na placa de
fixagSo do assento sendo mais
resistente que a usual fixagSo no
interno
assento; sapatas
envolventes injetadas em
polipropileno ; Apoio de brago: fixo
de formato curvo fechado, com alma
de ago estrutural revestido em
poliuretano pr6-polimero integral
skin, texturizado, dimens6es de 250
mm de comprimento e 50 mm de

L

do
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larqura.

5

L

- Tipo: executiva com
bragos; assento interno:

Cadeira

compensado multildminas

1Un.

460

FLEXFORM/
ROMA

R$1.824,29

R$839.173,40

de

madeira moldada anatomicamente a
quente com pressSo e espessura de
10,5 mm; espuma em poliuretano
flexivel, isento
CFC, alta

resiliOncia,

de
alta resist6ncia

a

propagagio de rasgo, alta tensSo
de alongamento e ruptura, baixa
fadiga dintmica e baixa deformagSo
permanente ; DimensSo assento:

x

460 mm (L x P), com
de 50 a 55 kg/m3 e
moldada anatomicamente com

490

densidade

espessura media de 40 mm; Capa:
de proteg5o e acabamento injetada

sob

o

(r

assento em polipropileno

texturizado; encosto totalmente em
espuma com interno em madeira
prensada
quente em formato

a

anat6mico de 10,5 mm de
espessura; encosto totalmente
revestido sem utilizagio de capa

p!6stica e perfil de PVC, sendo: 700

ed
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x 470 mm (A x L); Suporte do
encosto: com regulagem de altura
fabricado

em chapa de

ago

estampada de 6,00 mm com alta
resist€ncia mecAnica; Acabamento:
em pintura eletrost6tica totalmente
automatizada em epoxi p6 com pr6
tratamento antiferruginoso isento de
metais pesados, (VOC's) compostos

\-

orgAnicos volSteis ou
hidrocarbonetos arom6ticos
policiclicos e
solventes;
Revestimento: totalmente o
mecanismo com pelicula de
aproximadamente 60 mlcrons com
propriedades de resist6ncia a

agentes quimicos, para um perfeito
apoio lombar, disp6e de regulagem
de altura com curso de 65 mm com
acionamento autom6tico sem

necessidade

de bot6es ou

manlpulos; Sistema: de regulagem
fabricado em resina de engenharia

poliamida (nylon

6) de

atta

resist€ncia mecAnica e durabilidade,

com engates f6ceis, precisos e

!

O ,4

isento de ruidos; mecanismo da
cadeira com corpo injetado em liga
de aluminio sob pressio e placa
superior em ago estampado com
3mm; lnformaq6es adicionais:
sincronismo em sua regulagem,
mantendo
lombar
permanente, permitindo a circulagio
sangulnea nas pernas do usudrio,
mecanismo
comandos
extremamente f6ceis que permita
que as regulagens sejam acessadas
sem a necessidade de o usu6rio
levantar-se da poltrona; Alavanca:
sob o assento a direita do usudrio,

e
u
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Data:

o apoio
com

para regulagem de altura,

alavanca posicionada

a

a

esquerda

do assento desbloqueia o
movimento de
inclinagio

sincronizado

entre encosto

p

e

assento deslocando na proporgio

2:1

respectivamente, este
movimento permite com que o apoio
lombar da poltrona ; complemento:

mantenha contato com a regiio
lombar do usu6rio no movimento de

reclinagio; Regulagem:
inclinagSo

do

encosto

(^,

de

deverd
74
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proporcionar

ajuste

de

4

pontos de parada;

tensSo

possibilitando

adequar o movimento relax ao
bi6tipo do usu6rio e sistema antiimpacto que impede o choque do

encosto com

o

usu6rio

ao

desbloquear o mesmo; acabamento
em pintura eletrost6tica; Sistema de
acoplamento: da coluna central diatrav6s
cone morse,
facilitando
montagem
casos
eventuais de manutengio; Coluna:
regulagem
altura por
acionamento a gds com 100 mm de
curso, fabricada em tubo de ago de
50,8 mm e 1,50 mm de espessura;
acabamento em pintura eletrostdtica
totalmente automatizada em ep6xi
pr6-tratamento
antiferruginoso isento de metais
pesados, (VOC's); Composto:

se

de

a

de

p6

e

de

com

orgdnicos vol6teis
hidrocarbonetos
policiclicos

e

totalmente
pelicula

de

ou

arom6ticos
solventes, revestindo
mecanismo com

o

aproximadamente 60

microns com propriedades

a

de
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agentes quimicos;
Bucha: guia para o pistio 6 injetada
em resina de engenharia poliacetal
de alta resist6ncia ao desgaste e
calibrada individualmente em dois
passes com precisSo de 0,03 mm
com comprimento de 86 mm
proporciona a guia adequada p/ o
resist€ncia

perfeito funcionamento do conjunto,
garantindo
g6s para
durabilidade; PistSo:

e
a
regulagem de altura em
conformidade com a norma DIN
evitando folgas

4550 classe 4, fixados ao tubo
central atrav6s de porca 16rpida,
movimento de rotagSo da coluna 6
sobre rolamento de esferas tratadas

termicamente garantindo alta
resist6ncia ao desgaste e m[nimo

tr

o movimento de
rotagSo; Sistema preciso: de
acoplamento ao mecanismo e a
atrito suavizando

base dA-se atrav6s de cone morse,
para
montagem e casos eventuais de
manutengSo; capa telesc6pica de 3
injetada
em

o que confere facilidade

sy
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polipropileno texturizado que
proporciona 6timo acabamento e

protegio d

coluna central;
Elemento: de ligagSo est6tica entre
a base e o mecanismo; eficiente
sistema de fixagio tanto na parte
inferior
superior quanto
propiciando travamento perfeito

na
evitando que durante o uso da
cadeira esta venha a se desprender
da base ou, deixe o pistSo
aparecendo na parte superior
Dados Complementares: perdendo
sua fungio est6tica e de protegio,

;

possibilitando assim, que o ac0mulo

de particulas possa prejudicar o

funcionamento do sistema de
regulagem de altura; Apoio de
brago: fixo de formato corsa, com
alma de ago estrutural revestido em
poliuretano pr6-polimero integral
skin, texturizado; por se tratar de um
pr6-polimero possui toque macio e
altissima resist6ncia ao rasgo, que
possivel nos materiais
convencionais; dimensOes 250 x 50
mm (C x L); Fabricagio: mat6ria
prima totalmente isenta CFC; base
com 5 patas, fabricada por processo
de injegSo em resina de engenharia
, poliamida (nylon 6), com aditivo

nio 6
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anti-ultravioleta, modificador de
impacto e fibra de vidro com
caracteristicas de excepcional

tenacidade; Resist€ncia: mecAnica,
a abrasio dos calgados e prod.

quimicos;

com 05 hastes

e

alojamento p/ engate do rodizio no
di6m. de 11 mm dispensando o uso
de buchas de fixagSo; seu sistema
preciso de acoplamento a coluna
central d6-se atrav6s de cone
morse, facilidade para montagem e
casos eventuais de manutengSo;
Rodizio: duplo, com rodas de 50
mm de di6metro injetadas em resina
de engenharia, poliamida (nylon 6),

com aditivo

anti-ultravioleta

U
l,

e

modificador de impacto, eixo vertical

em ago trefilado 1010/1020 com
diAm. de 11 mm e eixo horizontal
em ago trefilado 101011020 com
diAm. de 8 mm e rodas com di6m.

I

de 50 mm Eixo: vertical 6 dotado de

I
'/

\
r

{

f
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anel elastico em ago que possibilita
acoplamento f6cil e seguro d base;
por ser injetado em nylon possui
grande resistOncia estrutural o que

assegura aus€ncia de folgas no
cavalete e minimo desgaste das
rodas.

6

- Tipo: operacional
encosto em poliproPileno

Cadeira

bragos;

com
com
Caracteristicas minimas:

1Un

526

FLEXFORM/
MY CHAIR

R$963,01

assento interno fabricado em
poliamida com sistema de

\-

amortecimento, espuma injetada em
poliuretano flexivel isenta de CFC,
alta resiliOncia, alta resist6ncia a
propagagio de rasgo, alta tensSo
de alongamento e ruptura, baixa
baixa
dinimica
deformagio, com espessura de 35
mm, capa de proteg; Encosto:
estrutura injetado em pega [nica
com furos que favorecem a troca de
calor do usudrio, fixado diretamente
no mecanismo, sendo: 440 x 430
mm (L x A); Base: para cadeira e
poltrona com 5 patas, fabricada por
processo de injegSo em resina de
engenharia poliamida (nylon 6) com
aproximadamente 30% de fibra de

e

fadiga

vidro. Com

5

(cinco) hastes

R$506.543,26
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e

alojamento para engate do rodizio
no diimetro de 11 mm dispensando

o uso de buchas de fixagSo.
Sistema de acoplamento a;
Estrutura: estrutural e de

acabamento injetada sob o assento
com bordas arredondadas que
dispensam o uso do perfil de PVC,
nio utiliza cola na fixagSo do
revestimento, possui regulagem de
profundidade do assento com curso
de 50 mm, largura de 480 mm e

profundidade

de 435

mm;

Revestimento do assento em tecido

p; Apoio de brago: integrado a
estrutura do encosto, com
regulagens

t)

de profundidade e
os componentes

altura; todos

fabricados em ago com acabamento

em pintura eletrostStica totalmente
automatizada em ep6xi p6 com pr6tratamento antiferruginoso isento de
metais pesados, (VOC's) compostos
inicos vol6teis ou hidroca

v

t-
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Mecanismo :
exc6ntrico com

sincronizado
regulagem
automitica de tensSo do movimento

de reclinagSo, com 4 posig6es de
regulagem, coluna com regulagem
de altura por acionamento a gAs,
giratoria, fabricada em tubo de ago
de 50 mm e 1,50 mm de espessura;
bucha guia para o pistSo injetado
em resina de engenharia pol.
7

-

Tipo: espaldar m6dio,
interlocutor com bragos; Assento: o
assento confeccionado em madeira
compensada
espessura
minima de 12 mm ou em resina de
poli6ster reforgada com fibra de

Cadeira

1

Un

563

FLEXFORM/
PLUS

R$545,85

R$307.313,55

com

vidro, capa

de

protegio

em

polipropileno injetado estrutural ou
blindagem em ABS.; Suporte do
encosto: com regulagem de altura

fabricado em chapa de ago
estampada com 6,00 mm de
espessura, dotada de nervura
estrutural de reforgo que confere

alta resist6ncia mecinica. Para um
perfeito apoio lombar, disp6e de
regulagem de altura com curso de
60 mm e 9 posig6es de ajuste, com
acionamento autom6tico; suporte

para encosto

:

chapa

de
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ago

estampada de 6 mm ou SAE 1020
114'
3",com alta resist6ncia

x

mecAnica; assento interno: em

compensado multildminas de
madeira (7 liminas com 1,5 mm
cada) moldada anatomicamente
com pressSo a quente; espuma

injetada em poliuretano flex[vel,
isento de CFC, alta resist6ncia a
propagagio de rasgo, alta tensSo
de alongamento e ruptura, baixa

fadiga dinAmica e baixa deformagSo
permanente com; Acabamento:
capa de protegio
acabamento
injetada
assento em
texturizado;
revestimento do assento e encosto
em courvin com qualidade que
atenda as normas de flamabilidade,

sob o
polipropileno

tl

e

impermeabilidade, resist6ncia

{

a

tragSo, rasgamento e
esgargamento. Ap6ia-brago fixo
injetado em termopl6stico.

vw

/
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composto; Altura total: 870 mm
Altura entre o assento ao piso: 460
mm.

Cadeira - Tipo: girat6ria, tipo diretor,
espaldar
bragos
regul5veis ; Estofamento: almofada

alto, com

1

Un

510

FLEXFORM/
ROMA

R$1.072,88

em espuma de poliuretano flexivel
bordas arredondadas que apresente
resist6ncia d tragSo e a rasgo alta
resili6ncia
baixa flamabilidade;
densidade minima para o encosto
de 50 kg/m3 com espessura minima
de 50 mm e densidade minima para
assento de 54 kg/m3 com

e

\-

o
espessura minima de 60 mm;
Dados
Complementares:

revestimento do assento e encosto
em tecido crepe '100% poli6ster ou
16 pura com qualidade que atenda

as normas de

flamabilidade

impermeabilidade resist6ncia a
tragio rasgamento e esgargamento
bragos fixos com alma de ago
estrutura em poliuretano texturizado

todo o

material

met6lico

antiferruginoso; Brago de ligagSo:
entre o encosto e o assento em

chapa
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de ago industrial com

espessura minima de 1,5 mm ou
chapa de ago estampada com
espessura minima de 6 mm; capa

de

protegSo,

se

houver,

em

polipropileno texturizado, ou similar.;

Caracterlstica: base girat6ria com 5
hastes fabricadas em chapa de ago
industrial com espessura minima de

1,5 mm, capa de protegio

em

polipropileno ou fabricadas por
processo de injegio em resina de
engenharia, poliamida (nylon 6),
com aditivo anti ultravioleta e fibra
de vidro; Dimensdo: 45 cm x 51 cm
(L x A), Assento: 49 cm x 47 cm (L x
P) todos os componentes fabricados

em ago; Estrutura do

p

assento:

sistema anti-impacto para o
encosto. Assento e encosto

bipartidos encosto confeccionado
compensada com
espessura mlnima de 12 mm e capa

em madeira

de

proteqSo

em

polipropileno

texturizado ou em polipropileno
injetado estrutural, ou ainda em
resina de poli6ster reforcada com

\
7q

\

\,!
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fibra de vidro;; Material do Assento:
em madeira compensada com
espessura minima de 12 mm resina
de poli6ster reforgada com fibra de
vidro e protegio em polipropileno
injetado estrutural blindagem em

ABS com regulagem

de

profundidade de 50 mm de bloqueio
e cinco posigOes fornecendo melhor
aproveitamento de toda extensSo da
superficie complemento: com
regulagem de altura em qualquer
posiqio obtida atrav6s de tubo
selado de ar comprimido fabricada
em chapa de ago industrial com
espessura mlnima de 1,5 mm giro
efetuado por rolamento de esferas
componente antirruido atravCs de
poliacetal
bucha
similar
protegio externa em polipropileno;
Acabamento:
pintura
totalmente
automatizada em ep6xi p6 com pr6-

;

de

ou

em
eletrost6tica

tratamento antiferruginoso isento de
metais pesados (VOC's) compostos
orginicos voldteis
solventes
revestindo totalmente o mecanismo
com pellcula de aproximadamente
60 microns com propriedades de
resist6ncia a aqentes qu[micos.
Cadeira
Tipo: operacional,

e

I

-

espaldar m6dio, com

assento interno:

bragos;

1

Un

814

FLEXFORM/
PLUS

R$683,67
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R$556.507,38

compensado

multildminas de madeira moldada
anatomicamente a quente com
pressSo e espessura de 10,5 mm,
espuma em poliuretano flexivel,
isento de CFC, alta resiliOncia, alta
resistOncia a propagagio de rasgo,
alta tensdo de alongamento e
ruptura, baixa fadiga dindmica e
baixa deformagio permanente
DimensSo assento: 460 x 460 mm
(L x P) com densidade de 50 a 55
kg/m3 e moldada anatomicamente
com espessura m6dia de 40 mm
;

Capa: assento e encosto

.0r

;

de
protegSo acabamento injetada em

polipropileno texturizado e bordas
arredondadas que dispensam o uso
do perfil de pvc, de f6cil limpeza,
alta resist6ncia mecAnica contra
impactos e resistente a produtos
quimicgs; Tratamento : que confere

vt
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ao tecido propriedades retardantes
a propagagSo da chama quando
exposto a fontes de calor; DimensSo
encosto: 400 x 350 mm (L x A) com

de 45 a 50 kg/m3 e
moldada anatomicamente com
saliOncia para apoio lombar e
espessura m6dia de 40 mm;
Suporte: para encosto com
densidade

regulagem de altura autom6tica que

dispensa

o uso de

botSo

ou

manipulo para o acionamento, com
8 niveis de ajuste e com curso
aproximado de 80 mm, caneca
articulada de acabamento injetada
termopl6stico composto
texturizado com eixo de giro em ago
trefilado ; Revestimento: do assento
e encosto em tecido 100% poli6ster,
com gramatura de 23591m2, com

em

a

pilling classe

5,

107,67 daN, resist6ncia
com trama

ao
de

resist6ncia

resistOncia a abrasSo de 0,001%,
resist6ncia a ruptura com trama de

esgargamento

com tratamento de
protegio e repelOncia a 6gua, 6leo e
sujeira; Sistema: amortecedor
flexivel injetado em PVC de grande
resist6ncia e isenta de ru[dos, a
articulagio da "caneca"
item
importante de conforto do usu6rio
pois permite que
Angulo do
acompanhe
permanentemente
ingulo da

4,80mm,
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6

o
o

encosto

atrav6s do sistema "freio fricgSo" de
liminas
comando por
ponta exc6ntrica
alavanca
permite a liberagdo e o bloqueio de
forma simples
com mlnimo
esforgo atrav6s de simples toque
(nio sendo necess6rio aperto
atrav6s de rosca na alavanca);
lnformag6es adicionais: seu sistema
preciso de acoplamento a coluna
central d6-se atrav6s de cone
morse, o que confere facilidade para
montagem e casos eventuais de
manutengSo, coluna com sistema
regulagem
altura por
acionamento a g5s fabricada em

15

de
de
e

o

de

p

de

tubo de ago de 1,50 mm; Bucha:
uia
o
6 injetada em

8l

N
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resina de engenharia poliacetal de

alta resist6ncia ao desgaste

e

calibrada individualmente em dois
passes com precisio de 0,03 mm
com comprimento de 86 mm
proporciona a guia adequada p/ o
perfeito funcionamento do conjunto,

e garantindo
a gis para
regulagem de altura em
conformidade com a norma DIN

evitando folgas

durabilidade; PistSo:

\-

1

12018

/2019 Fls. r) .., r', r.

4550 classe 4, fixados ao tubo
central atrav6s de porca rSpida;
movimento de rotagSo da coluna 6
sobre rolamento de esferas tratadas

termicamente garantindo alta
resist6ncia ao desgaste e minimo

atrito suavizando o movimento de
rotagSo; Dados Complementares:
possuindo 125 mm de curso
nominal, fundamental nas cadeiras
operativas para perfeita adaptagSo
a todos os biotipos de usu6rio seu
sistema preciso de acoplamento ao
mecanismo e a base d6-se atrav6s
de cone morse, o que confere
facilidade para montagem e casos
eventuais de manutengSo; Capa
telescopia : de acabamento na
coluna de 3 elementos, injetada em

rEo

6
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Dataul I

polipropileno texturizado que
proporciona 6timo acabamento e

i
eo

protegdo
coluna central, sendo
elemento de ligagSo est6tica entre a
base
mecanismo, eficiente
sistema de fixagSo tanto na parte
superior quanto na inferior propicia ;
Travamento
capa: perfeito

da

evitando que durante o uso da
cadeira esta venha a se desprender

da base ou, deixe o pistSo
na parte superior

aparecendo

perdendo sua fungdo est6tica e de

protegSo, possibilitando assim, que
ac0mulo de particulas possa
prejudicar
funcionamento do
sistema de regulagem de altura;
Capa protetora : em polipropileno
injetado texturizado sem emendas
proporciona perfeito

o

que

{j

o

acabamento

e

facilita

a

limpeza,resist6ncia a abrasio dos
calgados e produtos quimicos, seu
sistema preciso de acoplamento a

N\Y

8?'.i
,'t/

,l

t
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coluna central d5-se atrav6s de

cone morse, facilidade para
montagem e casos eventuais de
manutengSo;

Apoio

injetado em

texturizado

comprimento

de

brago:

polipropileno

com 256 mm
e 81 mm de

de

largura,
suporte do ap6ia-brago regul6vel,
injetado em termopl6stico composto
texturizado e alma de ago estrutural
estampada
6,00 mm de
espessura, possui regulagem

de

\-

vertical com 7 estdgios e curso de
55 mm, Rodizio: rodas com 50 mm
de diAmetro e cavalete injetados em
nylon 6, com aditivo anti-ultravioleta
modificador de impacto, eixo
vertical e eixo horizontal em ago
trefilado 101011020, o eixo vertical 6
dotado de anel el6stico em ago com
diAmetro de 11 mm que possibilita
acoplamento f6cil e seguro d base;

e

Totalmente : injetado em nylon
possui grande resist6ncia estrutural
o que assegura aus6ncia de folgas
no cavalete e minimo desgaste das

rodas; Encosto: interno

em

+16 g
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polipropileno injetado estrutural de

grande resist€ncia mecAnica,
conformado anatomicamente,
espuma em poliuretano flexlvel,

isento de CFC, alta resiliOncia, alta
a propagag3o de rasgo,

resistCncia

alta tensSo de alongamento

e

ruptura, baixa fadiga dindmica e
baixa deformagSo permanente;
Base: estrutura em ago e capa
protetora, com 5 patas, fabricada
por processo robotizado de solda

sistema MIG em ago tubular
25x25x1,50 mm com acabamento
de superficie pintado, alojamento
para engate do rodizio no didmetro

de 11 mm feito

atrav6s

(r

de

conformagSo a frio na extremidade
da haste da base; Mecanismo : para
cadeiras operativas com corpo
fabricado por processo robotizado
de solda sistema MIG em chapa de
ago estampada de 3 mm e encosto
articulado em chapa de ago de 2
mm por processo de estampagem
progressiva e suporte do encosto
qrn chapa conformada 3 mm

I

4

\/

83
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tamb6m por estampagem
progressiva; Alojamento: de fixagSo
do mecanismo i coluna central de
giro em ago estampado,
em forma de cone
morse e fixado atrav6s de solda mig
robotizada, este mecanismo possui
regulagem de inclinagio do encosto

conformado

com bloqueio em qualquer posigio
permanente na posigSo
livre; Assento fixo: e encosto com
inclinagio regulSvel com curso de 13' a +19o, o que possibilita a

e contato

\-

perfeita adaptagSo

aos

mais

variados biotipos de usudrio e a
maioria das atividades di6rias de

todos os profissionais que
trabalham predominantemente
sentados, sobretudo

ligados a

aqueles

telemarketing

e

informdtica; Requisito: o sistema
interno de regulagem 6 fabricado
em resina de engenharia poliacetal
que confere alta resist6ncia ao
desgaste e durabilidade ao produto,
todos os componentes fabricados
em ago com acabamento em pintura
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eletrost5tica

totalmente
automatizada em ep6xi p6 com pr6tratamento antiferruginoso ; lsento:
metais pesados, (VOC's)

de

compostos orginicos vol6teis ou

hidrocarbonetos

arom6ticos
revestindo
totalmente
mecanismo com
pel[cula de aproximadamente 60

policiclicos

e solventes,

o

microns com propriedades

de

resist6ncia a agentes quimicos.

10

Cadeira - Tipo: executiva espaldar
m6dio com bragos; Caracteristicas
mlnimas: possui eixo horizontal de
ligagSo entre as rodas em ago.
Rodas e cavaletes injetados em
resina de engenharia termopldstica
apoia bragos com parte superior
injetada em poliuretano integral skin
corpo injetado em resina de
engenharia termopl6stica; Encosto:
polipropileno tecido 100%
poli6ster com gramatura de 231gtm2
com resist€ncia a pilling classe 5
resist6ncia a abras6o de 0,001%
resist6ncia a ruptura com trama de
107,67 resistOncia ao esgarqamento

1Un

676

FLEXFORM/
KLASS

R$1.464,81

R$990.211,56
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e
em

I
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com trama de 4,80mm

com
tratamento de protegSo e repelOncia
a agua, 6leo e sujeira; Requisito:
medida 245mm de
comprimento e 85mm de largura os
componentes fabricados em ago
pintura
com acabamento
totalmente
automatizada em ep6xi p6 com pr6antiferruginoso
totalmente
mecanismo com
pelicula de aproximadamente 60
microns de resistOncia a agentes
qufmicos
patas
Base: com
poliamida
com
aproximadamente 30% de fibra de

com

em

eletrostitica
tratamento
o

\-

5
(nylon 6)
vidro com 5 (cinco) hastes e
;

alojamento para engate do rodizio
no didmetro de 11 mm dispensando
o uso de buchas de fixagio de cone
morse, com rodas de 65 mm de

di6metro eixo vertical em ago
trefilado com didmetro de 11 mm
em ago; Estrutura: com 4 pontos de
parada possui dois calgos injetados

em

termopl5stico

fixagSo do encosto

alumlnio

do

a

chapa

e o corpo

mecanismo

de
de

1
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se

choquem. lnternamente existem 2
pinos zincados com a fungio de

articular

\-

o

conjunto assento

e

encosto, um com diAmetro de 1Omm
e o outro com diimetro de 8mm;
Dados Complementares: possui

sistema de livre flutuagSo sendo a
regulagem da tensio do movimento
de reclinagSo realizada atrav6s de

um manlpulo localizado sob o
assento possibilitando adequar o
movimento relax ao bi6tipo do
usuSrio e sistema anti-impacto que
impede o choque do encosto com
usu6rio ao desbloquear o mesmo;
lnformagSo Adicional:

com

w

regulagem de altura fabricado em
chapa de ago estampada com 6,00

mm de espessura, dotada de
nervura estrutural de reforgo que

confere alta resist6ncia mec6nica
paru um perfeito apoio lombar,
dispOe de regulagem de altura com
curso de 60 mm e 9 posig6es de

,l

ajuste, com

acionamento
autom6tico; Caracteristica: assento
85
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interno em compensado anatOmico
multilaminado com 10,Smm de
quente.
espessura moldada
Espuma injetada em poliuretano
flexivel com densidade de 45 a 55
kg/m3 e moldada anatomicamente
com espessura m6dia de 40 mm
profundidade de 470 mm e largura
complemento:
regulagem de altura
alavanca
posicionada a esquerda do assento
desbloqueia
movimento de
inclinagio entre encosto e assento
este movimento permite que o apoio
poltrona mantenha
lombar
contato com
regiSo lombarde
reclinagSo
respectivamente
ambas alavancas fabricadas em
poliamida 6; Acabamento: o assento
polipropileno texturizado.
Encosto interno em polipropileno
conformado
anatomicamente espuma injetada
flexivel com densidade de 45 a 55
kg/m3 e moldada anatomicamente
com sali6ncia para apoio lombar e
espessura m6dia de 50 mm possui
largura de 450 mm altura de 470
mm; Altura total: ago de 50 mm e
1,50 mm de espessura bucha guia
para o pistSo injetada em resina de
engenharia poliacetal
alta
resistOncia ao desgaste e calibrada
individualmente com precisSo de
0,03 mm com comprimento de 86
mm pistSo a g6s para regulagem de

a

de 490 mm;

a

o

da
a
2:1

em
injetado,

+17
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Processo

?,

de

altura em conformidade com

a

norma DIN 4550 classe 4.

11

Cad eira - Tipo: Poltrona executiva
girat6ria com apoio cabega e com
bragos, estrutura do encosto em
resina de engenharia termoplistica

1

Un

339

FLEXFORM/
PRINCIPES
SA

R$5.036,80

R$1.707.475,2
0

de alta resistOncia
flexivel, isento de CFC, alta
resist6ncia a rasgo, com densidade
de 45 a 50 kg/m3 e moldada
anatomicamente; Acabamento: de
superficie
pintada
injetada

mecinica, espuma em poliuretano

u

eletrostaticamente em epoxi po
revestindo totalmente o mecanismo
com pelicula com propriedades de
resist6ncia a agentes quimicos.
Conceito
din6mico
deste
86

\

-'X.5
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mecanismo, ou seja, com ponto de

giro deslocado para frente, muito
pr6ximo da borda anterior do

assento (super

avangado);

Estrutura: um eixo usinado com

de

L

cabega com forma
calota
esf6rica e joelho formado por duas
pegas, sendo uma de resina rfgida
de engenharia e outra de borracha
sint6tica, detalhes costura em seu
contorno, na parte posterior do
encosto h6 um dispositivo de porta
cabide pode abri-lo
fech6-lo;
Caracteristicas mInimas: possui
alavanca sob o assento, a direita do
usu6rio para regulagem de altura

e

assento na mesma alavanca em

sua extremidade manivela

telesc6pica para regulagem da
tensSo que possibilita adequar o
movimento relax aumentando a
tensSo girando a manivela sentido
hor6rio e diminuindo sentido anti-

hor6rio; Encosto:

fixo com

sali6ncia para apoio

a

lombar
regul6vel na altura atrav6s de duas
alavancas de f6cil acesso na parte
posterior do encosto. Suporte do
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encosto em aluminio injetado e
acabamento polido. Encosto com

de articulagdo que
acompanha movimento lateral/
diagonal do usu6rio; Base: com 5
sistema

\-

patas, fabricada em liga de aluminio
injetado sob pressSo que garante
resist6ncia mecdnica.
Acabamento de superficie atrav6s

alta

de polimento manual realgando

brilho natural do

o

aluminio.

Alojamento para engate do rodizio
no didmetro de 11 mm dispensando

o uso de buchas de fixagSo;
Estofamento: em aluminio injetado
polido com acabamento em
polipropileno, espuma em

u

poliuretano flexivel, alta resili6ncia,
a propagagio de rasgo, alta tensdo
de alongamento e ruptura, baixa
fadiga dinAmica e baixa deformagio

permanente, movimentagio e
regulagem de inclinagio para
melhor acomodagdo do usu6rio;
Altura de assento: coluna de

regulagem

de altura

por

\y

81
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acionamento a gas com grande
curso de regulagem em 120 mm
fabricada em tubo de ago de 50

mm. Acabamento cromado
revestindo totalmente a coluna

pistSo a g6s com diimetro de 33
mm para melhor guia de apoio
sobre a bucha em conformidade
com a norma DIN 4550 classe 4;

Fixagdo: mecanismo o movimento
trabalha atravEs de sistemas de
engrenagens sobre duas molas de
compressio tornando o movimento

muito mais suave possui

11

posig6es diferentes de bloqueio do
movimento de reclinagSo tamb6m
de sistema anti-impacto encosto o
que impede o choque do encosto
usu6rio; lnformagSo
Adicional: possui furo central de 31
mm banda de rodagem m6rbida em
poliuretano, que pode ser utilizado
em qualquer tipo de piso Ap6iaposigSo liberado por
alavanca deslizante regulagem de
abertura atrav6s de manipulo sob
assento parte superior do ap6iabrago em poliuretano integral skin,
Material: assento interno de resina
termopldstica
alta
resist6ncia mecdnica conformado
anatomicamente com densidade de
50 a 55 kg/m3 e espessura m6dia
de 40 mm revestimento do assento
encosto em couro ecol6gico,
polimeros a base de PVC gramatura
de 7009/m'z, com espessura total de
no mlnimo 0,90mm ; Mecanismo
regulagem de tensio sob o assento
dificultando o acesso ao usu6rio
alavanca posicionada a esquerda

com o

bragos
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injetada

\-

e

:

do assento desbloqueia o
movimento de inclinaqio entre
encosto e assento deslocando

permite com que o apoio lombar da
poltrona mantenha contato a regido
lombar do usu6rio no movimento de
reclinagSo; densidade assento: com
amplitude de 50 mm de bloqueio em

cinco posig6es, fornecendo

0

ao

usudrio melhor aproveitamento de
toda a extensSo do assento, com
sistema tipo gaveta, mecanismo iga
de aluminio sob pressio e placa

/'- )

I

\
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superior em chapa de
estampada que garante
acabamento

e alta

ago
bom

resist6ncia

mecinica; Acabamento da cadeira:

ao eixo de rotag5o proporciona
excepcional conforto paru o
movimento relax uma vez que o

usu6rio n5o perde o contato dos pes

o ch6o permite a circulagio
sangulnea nas pernas do usudrio
este mecanismo possui comandos
extremamente fdceis que permitem
com

de o

usudrio levantar-se

da

poltrona; Requisito: fixados ao tubo
central atrav6s de porca rdpida
movimento de rotagio da coluna 6
sobre rolamento
esferas
termicamente garantindo alta
resist6ncia ao desgaste e minimo
atrito suavizando o movimento de

de

rotagSo sistema preciso de
ao mecanismo e a

acoplamento
12

base dd-se atrav6s de cone morse.
Cadeira - Tipo: executiva girat6ria
telada com bragos; Encosto: em
resina termop16stica injetada (PP
com reforgo de fibra de vidro),
acabamento em tela flexlvel

1Un

312

FLEXFORM/

R$1.969,36

R

14.440,32

LED

especial, saliOncia para apoio
lombar regulSvel na altura atrav6s
de sistema acionado por botdo com

regulagens definidas

\-

e

na

profundidade atrav6s de roldana de
f6cil acesso na parte posterior do
Requisito: bot6o
posicionado a esquerda do assento
para regulagem de profundidade 0til
do assento, com amplitude de 50
mm de bloqueio em cinco posig6es,
com opgSo de livre movimento,
fornecendo
usudrio melhor
aproveitamento de toda a extensio
da superficie do assento, largura

encosto;

ao

480mm, profundidade 41Omm;
Coluna: regulagem de altura por

U

acionamento a g6s com 100 mm de
curso, fabricada em tubo de ago de
50 mm e 1,50 mm de espessura;
Revestimento:
100%
poli6ster,
gramatura de
23591m2, com resist6ncia a pilling

com

tecido

classe 5, resist6ncia a abrasio de
0,001%, resistEncia a ruptura com
trama de 107 ,67 daN, resist6ncia ao

W

\y

.-J
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esgargamento com trama de
4,80mm; Brago: apoia-bragos
reguldvel injetado em resina de
engenharia termopl6stica, dotado de
sistema de regulagem de abertura

entre os apoia-bragos sob o
assento, almofada do apoio do
brago injetada

em

poliuretano;

Material do Assento: interno em
resina de engenharia termopldstica

injetada

com alta

mecdnica

anatomicamente,

resistOncia

conformado

espuma

em

poliuretano flexlvel, com densidade
de 50 55 kg/m3, moldada
anatomicamente; Suporte do
encosto: injetado em resina de
engenharia termopl6stica de alta
resist6ncia mec6nica, possui
movimento do encosto com sistema
articulado de grande mobilidade que
acompanha o movimento lateral do
corpo, apoia cabega injetado em
resina
engenharia, largura:
480mm, altura com apoio cabega
800mm.; Acabamento: pintura
totalmente
automatizada em ep6xi p6 com pr6
tratamento antiferruginoso, a bucha
guia para o pistSo 6 injetada em
resina de engenharia poliacetal de
alta resist6ncia ao desqaste..
Longarina - Tipo: com 02 lugares

1-

;

Un

a

e

de

eletrost6tica

13

em

polipropileno

sem bragos

Assento: medindo: 441 x 432 mm (L
Encosto com formato
anatomicamente injetado em resina

* P)'

247

FORMMATO/

tso

R$770,22

R$190.244,34

LOONGARINA

termopl6stica, polipropileno (PP),
alta resistOncia d ruptura por flexio
ou fadiga, boa resist6ncia ao

impacto, boa estabilidade t6rmica e

alta

resistOncia quimica

e

a

solventes, pigmentado em diversas
cores; Encosto: fixagSo atrav6s de
encaixe sob pressSo na estrutura
(chassi) encosto (lado direito e lado
esquerdo) ndo ficando nenhum
parafuso aparente, utiliza-se apenas
2 parafusos de medidas: 4,2 mm x
19 mm para fixagSo do encosto,
fixados na parte inferior do encosto,
medindo: 441 x 300 mm (L x A);;
Estrutura: com as dimens6es 30 x
60 mm e espessura de 1,90 mm

qj

t
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soldado atrav6s de um sistema
MIG/MAG em um tubo vertical
oblongo com dimens6es 30 x 90
mm e espessura 1,90 mm; chapa 20

x 82,5 x 4,65 mm para fixagio da
trave no p6 atrav6s de 2 parafusos
M10 x 18 mm ; lnformag6es
adicionais: fabricada em tubo
retangular 30 x 70 mm e espessura
de 1,50 mm; dimensOes: 2 lugares

mm (2 p6s

1050
laterais)
acabamento de pintura ep6xi na cor
preta; sapatas regulSveis ponteiras
de acabamento, coberturas de solda
(que deixam imperceptiveis as
soldas entre os tubos) polipropileno
Requisito: revestindo
totalmente as partes met6licas com
pelicula de aproximadamente 50 a
100 mlcrons com propriedades de
resistOncia
agentes quimicos;
possibilidade
tratamento
superficial atrav6s de cromagem;
ponteiras de acabamento dos tubos
injetadas em polietileno de alta
densidade na cor preta; Medidas:
172 x 230 mm e espessura de 2,65
mm com 4 furos oblongos com
medidas I x 16mm e 4 furag6es MB
a fim de fixar atrav6s de 4 parafusos
M8 x 15 mm o "U" da longarina que
fica entre a trave e a chapa do
mesmo, este "U" deve ser fabricado
em ago com espessura de 3,5 mm e

\-

(PP);

a

de

com largura minima de 70

Sistema: com

mm;

formato
anatomicamente injetado resina

termopl6stica, polipropileno (pp)
copolimero alta resistEncia d ruptura
por flexSo resist6ncia ao impacto

t6rmica pigmentado fixagio na
estrutura (chassi) atrav6s de 03
"ganchos" estruturados e na parte
traseira a fixagio na estrutura
14

metSlica atrav6s.
Longarin a - Tipo: baixa

02 lugares

com bragos ; Assento: interno em

madeira compensada multi-lAminas
(7 lAminas com 1,S mm cada)
moldada com
press6o
anatomicamente a quente, espuma
injetada em poliuretano flexivel,
isento de CFC, alta resiliOncia, alta
resist6ncia a propagagio de rasqo,

1

Un.
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FELXFORM

N

R$1.951,03

R$518.973,98
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alta tens5o e ruptura, baixa fadiga

e

baixa deformagSo;
Revestimento: com alta resistOncia
mecinica apoia brago fixo de
formato curvo fechado com alma de

dindmica

ago estrutural revestido em

poliuretano por se tratar de um pr6-

polimero possui toque macio

e

altissima resistCncia ao rasgo que

6

posslvel nos materiais
n5o
convencionais dimens6es 250 x 50
mm (C
L); Estrutura: bragos
diretamente no corpo da placa
sendo muito mais resistente que a
usual fixagio no interno do assento
todos os componentes fabricados
em ago com acabamento em pintura
totalmente
lnformag6es
adicionais: acompanha um par de
deslizadores regul6veis totalmente
injetados em nylon 6 e sistema de
acoplamento d longarina atrav6s de

x

L

eletrost6tica
automatizada;

parafusos M10 que possibilita a
fixagio em qualquer ponto da
longarina, ponteira de acabamento

para longarina injetada

47
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S

em

polipropileno;; Requisito: banco

\.

componivel fabricada em chapa de
ago estampada de 3,00 mm de
grande resist6ncia mecinica
sistema de acoplamento d longarina
atrav6s de abragadeira e parafusos

M10 possibilita a fixagSo em
da longarina com
acoplamento para suporte do
encosto tipo limina e possibilita a

qualquer ponto

fixagSo; Capa: de grande resistCncia

mecinica, formato anatomicamente

em poliuretano
flexive isento de CFC alta resili6ncia
tensSo de alongamento e ruptura
fadiga dindmica e baixa deformagdo
permanente com densidade de 45 a
50 kg/m3 em forma anat6mica com
40 x 450 x 410 mm (E x L x A);;
Base: mat6ria prima totalmente
isenta CFC banco componivel de 3
lugares em tubo de ago 80 x 40 mm
e espessura de 1,90 mm lateral
espuma injetada

parc banco componivel em

u

ago

fabricada processo de solda sistema
MIG em ago tubular oval S0 x 27 x
1,55 mm e suporte com 90 x 30 x

N

".'w

92
I
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1,50 mm acabamento de superficie
pintado; Sistema: em ep6xi p6 com
pr6{ratamento antiferruginoso
isento de metais pesados, (VOC's)

compostos orginicos vol6teis ou
hidrocarbonetos aromiticos
policiclicos e solventes, revestindo
totalmente o mecanismo com
pellcula de aproximadamente 60
microns com propriedades de
resist6ncia a agentes quimicos;;

e

encosto: em couro
ecol6gico microperfurado, polimeros
a base de PVC, com gramatura de
7009/m', com espessura total de no
minimo 0,90mm, com protegio
antif0ngica,
aditivos
antichamas
contra raios ultravioletas. Suporte para encosto fixo,
em chapa de ago estampada de
6,00 mm; Dimens6es da cadeiras:
com densidade de 50 a 55 kg/m3
em forma anat6mica com espessura
m6dia de 40 mm; capa de proteqSo

Assento

L

e

com

e acabamento injetada sob o
assento em polipropileno

texturizado, acabamento nas
laterais do assento com costura,
sendo 460 x 460 mm (P x L);
Encosto interno em polipropileno

11
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inietado estrutural.

15
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Longarina - Tipo: 03 lugares em
polipropileno sem bragos; Assento:
em resina termopl6stica
polipropileno de alta resist6ncia i
ruptura por flexdo ou fadiga, ao
impacto boa estabilidade t6rmica e

alta

resist6ncia quimica

e

1Un.

367

FORMMATO

R$906,67

R$332.747,89

/rso
LONGARINA

a

solventes pigmentado em diversas
cores; na parte frontal a fixagSo na

estrutura (chassi) atrav6s 3
"ganchos"; Estrutura: fixaqio
atrav6s encaixe sob pressSo na

c

estrutura (chassi) em dois pontos
em uma extremidade do encosto
(lado direito e lado esquerdo) sem

parafuso aparente com 2 parafusos
de medidas 4,2 mm x 19 mm para
fixagSo do encosto fixados na parte

inferior

do

encosto ficando

os

mesmo 441 x 300 mm (L x A)
lnformag6es adicionais: p6s atrav6s
de 2 parafusos M10 x 18mm. Trave
para a fixaqd o da parte superior da
;

1

I

!
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longarina com uma chapa com
medidas mlnimas de 172 x 230 mm
e espessura de 2,65 mm com 4
furos oblongos com medidas 8 x
16mm e 4 furag6es M8 a fim de fixar
atrav6s de 4 parafusos MB x 15 mm
o "U"; Capa: coberturas de solda
(que deixam imperceptiveis as
soldas entre os tubos), injetadas em
resina termop16stica, polipropileno
(PP) de alta resist6ncia d ruptura
por flexSo ou fadiga, boa resistOncia
impacto, boa estabilidade
t6rmica e alta resist6ncia quimica e
a solventes; Medidas: 441 432
mm (L x P). Encosto conformado
anatomicamente injetado em resina
termopl6stica, polipropileno (PP) de
alta resist6ncia d ruptura por flexSo
ou fadiga, boa resist6ncia ao
impacto, boa estabilidade t6rmica e

ao

\-

x

alta

resist6ncia quimica

e

a

solventes pigmentado em diversas
cores,; Base: em ago espessura de
3,5 mm e com largura mlnima de 70
mm para resist6ncia necess6ria ao
produto; trave fabricada em tubo
retangular 30 x 70 mm e espessura
de 1,50 mm; dimens6es 3 lugares
1600 mm (2 pes laterais), com
acabamento de pintura ep6xi na cor
preta sapatas regulAveis; Material:
em tubo met6lico, com sapatas com
regulagem de altura e trave metdlica
de suporte p6s fabricados com tubo
eliptico curvado com as dimens6es
30 x 60 mm e espessura de 1,90
mm soldado atrav6s de um sistema
MIG/MAG oblongo com dimensOes
30 x 90 mm e espessura 1,90 mm;
chapa 20 x 82,5 x 4,65 mm ; Pintura
: com pintura eletrostdtica em epoxi

L

p6

com

prO-tratamento

q)

antiferruginoso (fosfotizado), as
partes met6licas com pelicula de
aproximadamente 50 a 100 microns
com propriedades resistOncia a
agentes quimicos; ponteiras de
acabamento dos tubos injetadas em
polietileno de alta densidade na cor
preta.
16

Longarina - Tipo: m6dia 02 tugares
com bragos; Assento: interno em
co

multilSminas

1

Un
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madeira moldada anatomicamente a
quente com espessura de 10,5 mm,
espuma em poliuretano flexivel,
isento de CFC, alta resiliOncia, alta

resist€ncia a propagagio de rasgo,

alta tensio de alongamento

L

e

ruptura, baixa fadiga dinimica e
baixa deformagSo permanente;
Dimensio assento: 460 x 460 mm
(L x P) com densidade de 50 a 55
kg/m3 e moldada anatomicamente
com espessura m6dia de 40 mm;
Capa assento: de proteg6o e

acabamento injetada em
polipropileno texturizado e bordas

arredondadas que dispensam o uso
do perfilde pvc; Encosto: interno em
polipropileno injetado estrutural de
grande resist6ncia mecdnica,
conformado anatomicamente.
Espuma em poliuretano flexivel,
isento de CFC, alta resili€ncia, alta
resist€ncia a propagagEo de rasgo,

alta tensio de alongamento

e

ruptura, baixa fadiga dindmica e

t

baixa deformag3o permanente;
Dimens5o encosto: 400 x 350 mm
(L x A) com densidade de 45 a 50
kg/m3 e moldada anatomicamente
com saliOncia para apoio lombar e
espessura m6dia de 40 mm; Capa
encosto: de protegio e acabamento
polipropileno
texturizado e bordas arredondadas
que dispensam o uso do perfil de
pvc, de f6cil limpeza, alta resistCncia

24Sn
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ll

injetada em

mecAnica contra impactos e
resistente a produtos quimicos;
Revestimento: assento

e

encosto

em tecido 100% poli6ster, com
gramatura de 235 glmr, com
resist6ncia a pilling classe 5,
resist€ncia a abrasio de 0,001%,

U

resist6ncia a ruptura com trama de

107,67 daN, resistOncia

ao

esgargamento com trama de 4,80
mm, com tratamento de protegio e
repel6ncia a 6gua, 6leo e sujeira;
Tratamento : que confere ao tecido

d

/

propriedades retardantes a
propagagSo da chama quando

exposto a fontes de calor; Suporte
para encosto fabricado em chapa de
ago estampada de 6,00 mm com

\
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alta resist6ncia mecinica; Estrutura:
de 03 lugares em tubo de ago 80 x
40 mm 1,90 mm (E) com
acabamento de superficie pintado,
lateral para banco componivel em
ago, fabricada por processo de
solda sistema MIG em ago tubular
oval 50 x 27 x 1,55 mm e suporte
com 90 30
1,50 mm com
acabamento de superficie pintado;
lnformag6es adicionais: para cada

e

x

x

lateral acompanha

um par

de

deslizadores regul6veis totalmente
injetados em nylon 6 e sistema de
acoplamento d longarina atravOs de

L

parafusos M10; Ponteira:

de

acabamento para longarina injetada
em polipropileno, placa para fixagSo
do assento junto ir longarina para

banco componivel fabricada em
chapa de ago estampada de 3,00

mm; Possui: acoplamento para

suporte para encosto tipo limina e
possibilita
fixagSo dos apoia

a

bragos diretamente no corpo da
placa sendo muito mais resistente
que a usual fixagSo no interno do
assento; Apoio de brago: fixo

injetado em

termopl6stico,

composto polipropileno texturizado
de grande resist6ncia mecAnica,
todos os componentes fabricados
em ago com acabamento em pintura
eletrostdtica
totalmente
automatizada em epoxi po com pr6tratamento antiferruginoso isento de

\-

metais pesados, (VOC's)

Requisito: compostos orgdnicos

vol6teis ou

;

hidrocarbonetos

aromiticos policiclicos e solventes,
revestindo totalmente o mecanismo

com pelicula de aproximadamente
60 mlcrons com propriedades de

U

resist6ncia a agentes qulmicos.

17

Longarina - Material: capa de
protegSo e acabamento injetada em
polipropileno texturizado e bordas
arredondadas que dispensam o uso
do perfil de pvc. De fdcil limpeza,
alta resist6ncia mecinica contra
impactos e resistente a produtos
qulmicos.; Estrutura: espuma em
poliuretano flexivel, isento de CFC,
alta resiliOncia, alta resist€ncia a

1

Un.

288

FLEXFORM/
ERME

R$1.594,38

R$459. 1 81 ,44

1

r
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propagagSo de rasgo, alta tensSo
de alongamento e ruptura, baixa

fadiga dinimica e baixa deformag5o
permanente com densidade de 50 a
moldada
anatdmicamente com espessura
m6dia de 40 mm. Base: com
tratamento de protegSo e repelOncia
a 6gua, 6leo e sujeira, tratamento
que confere ao tecido propriedades
retardantes a propagagio da chama
quando exposto a fontes de calor;
Suporte para encosto fabricado em
chapa de ago estampada de 6,00
mm com alta resist6ncia mecdnica. ;

55

kg/m3 e

;

\-

Assento e encosto: revestimento do
assento e encosto em tecido 100%
poli6ster, com gramatura de 235
glm', com resist6ncia
pilling
classe 5, resistOncia a abrasSo de
0,001%, resist6ncia a ruptura com
trama de 107,67 daN, resistEncia ao
esgargamento com trama de 4,80

a

mm. ; Quantidade de

Lugar:

longarina m6dia de 03 lugares com

bragos; Assento interno em
compensado multiliminas de
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B

madeira moldada anatomicamente a
quente com espessura de 10,5 mm.

;

Acabamento: espuma

em

poliuretano flexivel, isento de alta

L

alta resistCncia a
de rasgo, alta tensio
alongamento e ruptura,

resiliOncia
propagag3o

de
dindmica, com densidade de 45 a
50 kg/m3 e moldada

anat6micamente com saliOncia para
apoio lombar e espessura m6dia de
40 mm largura de 400 mm e altura
de 350 mm; Dimensio minima: para
cada lateral acompanha um par de
deslizadores regu16veis totalmente

em nylon 6 e

sistema

0

de

acoplamento d longarina atrav6s de
parafusos M10, acabamento para
longarina injetada em polipropileno,
placa para fixagio do assento junto
d longarina para banco fabricada
em chapa de ago de 3,00 mm.;
Comprimento total: estrutura de 03
lugares em tubo de ago 80 x 40 mm
espessura de 1,90 mm com
acabamento de su perflcie pintado,
lateral para banco componivel em

I'/

e

s7
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ago, fabricada por processo de
solda sistema em ago tubular oval
50 x27 x 't,55 mm e suporte com 90
x 30 x 1,50 mm com acabamento de

superficie pintado.;

Possuir:

acoplamento para suporte paa
encosto tipo limina e a fixagio dos
apoia bragos diretamente no corpo

da placa sendo muito mais
resistente que

a

usual fixagio no

interno do assento. Ap6ia-brago fixo
termopldstico,

injetado em

composto polipropileno texturizado
de grande resistOncia mecAnica.;
Requisito: largura de 460 mm e
profundidade de 460 mm, capa de
protegSo e acabamento injetada em
polipropileno texturizado e bordas
arredondadas que dispensam o uso
do perfil de pvc. Encosto interno em
polipropileno injetado estrutural de

\-

grande resist€ncia

mecAnica,

conformado anatomicamente.

;

Caracterlsticas adicionais: todos os
componentes fabricados em ago
com acabamento
pintura
totalmente
automatizada em ep6xi p6 isento de
metais, compostos orgAnicos
voldteis
hidrocarbonetos
aromdticos policiclicos e solventes,
revestindo totalmente o mecanismo
com pelicula de aproximadamente
60 microns..
Longari na - Quantidade de Lugar: 4
lugares; Material: polipropileno
copollmero; Estrutura: Tubo de ago
carbono
costura, com

eletrost6tica

em

ou

I
18

com

espessura minima

de 2

1

Un

325

FORMMATO

/tso

R$1.228,60

R$399.295,00

LONGARINA

mm,

travessa inferior em tubo com chapa
de no minimo 2 mm de espessura,
travessa superior em tubo com

chapa de no minimo 1,5 mm de
espessura ; Assento e encosto:

Bipartidos: injetados

!J

em

polipropileno copolimero de alto
impacto, com pigmentaqdo e
texturizagdo, desenho ergonimico,
com assento, travessa superior e
estruturas laterais desmont6veis ;
Base: Ponteiras de fechamento
frontal e posterior, fixadas pelas
sapatas niveladoras.; Acabamento:
Material m6talico com tratamento

98

\
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antiferruginoso e pintura eletr6staica

19

\-

em ap6xi-po; Requisito: sem brago;
DimensSo minima: assento 441 x
432 mm (L x P) e encosto 441 x 300
(L x A) ; Comprimento total: 2150
mm (3 p6s, 2 laterais e um central).
Longarina - Tipo: baixa 03 lugares
com bragos ; Assento: interno em
madeira compensada multi-l6minas
(7 ldminas com 1,5 mm cada)
moldada com pressio
anatomicamente a quente; Encosto:
interno em polipropileno injetado

estrutural

de

grande

1

Un

287

FLEXFORM/
ROMA

R$2.816,92

resist6ncia

mec0nica,
conformado
anatomicamente; Revestimento: do
assento e encosto em couro

ecol6gico microperfurado, polimeros

a base de PVC, com gramatura

de
7009/m2, com espessura total de no

mlnimo 0,90mm, com

protegdo
aditivos
antichamas
contra raios ultravioletas; lnformag6es adicionais:
todos os componentes fabricados
em ago com acabamento em pintura

antif(ngica, com

e

eletrostdtica

totalmente
automatizada em epoxi p6 com pr6tratamento antiferruginoso isento de
metais pesados, (VOC's) compostos

org6nicos vol6teis

\.

hidrocarbonetos

policiclicos e
totalmente

ou

arom6ticos
solventes, revestindo

;

Ponteira:

de

acabamento para longarina injetada
em polipropileno. Placa de fixagdo
do assento junto d longarina para
banco componivel fabricada em
chapa de ago estampada de 3,00
grande resist6ncia
mecdnica; Requisito: cada lateral
com um par
deslizadores
regul6veis totalmente injetados em
nylon 6 e sistema de acoplamento d
longarina atrav6s de parafusos M10

mm de

de

(r

que possibilita a fixagio em
qualquer ponto da longarina,

garantindo robustez e facilidade de
manuteng6o; Espuma assento:
injetada em poliuretano flexivel,
isento de CFC, alta resili€ncia, alta
resistOncia a propagagio de rasgo,

alta tensSo de alongamento
ru

baixa

e

dinAmica e
99

$

{
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baixa deformagSo permanente com
densidade de 50 a 55 kg/m3 em
forma anat6mica com espessura
m6dia de 40 mm; Capa: de protegio

e acabamento injetada sob o
assento em polipropileno

texturizado; acabamento nas
laterais do assento com costura;
medidas: 460 x 460 mm (P x L);
Espuma encosto

:

injetada

em

poliuretano flexlvel, isento de CFC,
alta resiliOncia, alta resist6ncia a
propagagSo de rasgo, alta tensio
de alongamento e ruptura, baixa
fadiga dinimica e baixa deformagSo
permanente com densidade de 45 a
50 kg/m3 em forma anat0mica com

v

espessura m€dia de 40
Medidas: 450 x 410 (L ,

mm;
A);

Suporte: para encosto fixo fabricado

em chapa de ago estampada

6,00 mm com alta

de

resist6ncia

mecinica; Apoio: brago fixo

de

formato curvo fechado, com alma de

aQo estrutural revestido

em

poliuretano pr6-polimero integral

skin, texturizado; pr6-polimero com
toque macio e alta resistOncia ao
rasgo; medidas: 250 x 50 mm (C x
L); mat6ria prima totalmente isenta
CFC; Base: longarina para banco
componivel de 3 lugares em tubo de
ago 80 x 40 mm e espessura de

\-

1,90 mm com acabamento de
superficie pintado; Lateral para

banco componivel em ago; Material:
de solda
sistema MIG em ago tubular oval 50
x 27 x 1,55 mm e suporte com 90 x

fabricada por processo
30

x

1,50 mm com acabamento de

superficie pintado; Sistema: de
acoplamento d longarina atrav6s de
abragadeira e parafusos M10, para
fixagio em qualquer ponto da
longarina, garantindo robustez e

facilidade

de manutengdo.

n.

[J

possui

acoplamento para suporte de
encosto tipo limina e fixagio dos
apoia bragos diretamente no corpo
da
20

Longari na

- Tipo:

met6lica de trOs

lugares; Estrutura: longarina
formada por 2 tubos de ago carbono
com 50 mm de diimetro e

1

Un

281

FORMMATO
I
SKY

N

R$3.656,03

R$1.027.344,4
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v
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de 1,9

mm para
instalagSo de 3 lugares, com as
pontas fechadas por chapas de ago
soldadas ao tubo, n6o apresentando
saliOncia
chapas nas
espessura

de

extremidades, respingos ou
descontinuidades na solda;
Medidas: dimens6es minimas 1848

x 645 mm (L x P) altura total 840
mm; Apoio: direto nos tubos da
longarina, apoia bragos fundidos em

alumlnio

de 40 mm de (L)

e

profundidade de apoio de 330 mm,
fixados aos tubos da longarina por
meio
castanhas tipo
abragadeiras fundidas em alumlnio,

I

de 2

sendo utilizadas nas pontas da
longarina ou entre as conchas de
modo compartilhado; Base: em
forma de trap6zio com todas as

linhas e

bordas,
cantos
arredondados; em alumlnio fundido
e pintura a p6, com alojamento tipo
meia-cana para receber os tubos da
longarina e alojamento para sapatas
reguladoras de nivel para eventuais
correg6es da superficie do piso;
Assento e encosto: com formato
anatOmico e monobloco em chapa
de ago 101011020 de espessura 3
mm, decapada
perfurada com
6rea Util de 475 x 550 mm (p x L) e

e

altura de espaldar de 500 mm,
todas as bordas arredondadas com

L.

raio de 25 mm e suporte de reforgo

tipo

L na porgio de jungio

do

assento / encosto com ; Almofada

independentes

para assento

:

e
mm e

encosto, medindo 500 x 400
500 x 300 mm, respectivamente,
injetadas em poliuretano do tipo
integral, com alma interna em tiras
de chapa de ago com (seis)
pontos de fixag5o cada, espessura
de 10 mm com aditivo fogo
retardante; Pintura : de todos os
componentes met6licos com
tratamento antiferruginoso, pintura
eletrost6tica "ep6xi-p6" com cura em
estufa d temperatura de 2200 C e
verniz de
o.
Sofd - Tipo: tr6s lugares; Forma:
Estrutura late ral fabricadas em tubo
oblon ode
industrial 30 x 60

6

e

21

$J

1

Un
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FLEXFORM/
PAFIA

R$4.163,64

R$836.891,64

.,1
.'loI

.J

Processo n" 55/000.741 12018.

tl

Fls...--r
, {1F.R
\-r \.,

/2019

Rubrica:
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

sEc RETARTA DE ADM| NISTRA9AO E DESBU ROCRATTZA9AO
SUPERINTENDENCN DE GESTAO DE COMPRAS E MATERIAIS

mm conformadas em raio varidvel;
Estrutura lnterna: densidade de S0 a

55

kg/m3;

motdada
anatomicamente; alma interna em
ago conformada anatomicamente e
tapegada com detalhes em costura;

Dimensio: Medida do Assento

L

e

encosto com 520 mm de largura e
360 mm de altura e altura total do
encosto de 800 mm; Acabamento:
com pintura ep6xi p6 preta, fixadas
atrav6s de parafusos na propria
alma interna do assento; Requisito:
Apoia bragos fixo de formato de um
arco, com alma de ago estrutural
revestido
poliuretano pr6polimero integral skin, texturizado.
Mat6ria prima isenta de CFC, nio
agressiva ao meio ambiente. Fixado
na alma interna do encosto e na
lateraltubular.
Sof6 - Tipo: dois lugares; Estrutura
lateralfabricada em tubo oblongo de
ago industrial
mm
conformadas em raio vari6vel,
acabamento com pintura ep6xi p6
preta, fixadas atrav6s de parafusos
na pr6pria alma interna do assento;
Apoio: bragos fixo de formato de um
arco, com alma de ago estrutural
revestido
poliuretano pr6polimero integral skin, texturizado;
Assento
encosto: em espuma
flexlvel de alta resiliOncia, alta
resist6ncia a propagagio de rasgo,

em

22

30 x 60

1

201

Un.

FLEXFORM/
PAFIA

3.009,09

R$604.827,09

Documento Assinado Digitalmente por: VIRGINIA GONCALVES MARTINS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0facddd3-f777-4712-9c55-faba42a44c96

a.6.Lti

em

e

I

alta tensSo de alongamento

e

ruptura, baixa fadiga din6mica e

baixa deformagio permanente;
de 50 a 55 kg/m3;

densidade

moldada anatomicamente com 520
mm de largura e 360 mm de altura,

altura total encosto de 800 mm;
Material: alma interna em ago

p

conformada

anatomicamente;
tapegada com detalhes em costura,

mat6ria prima totalmente isenta de
meio
ambiente, fixado na alma interna do
encosto e na lateral tubular.
Tipo estofad de 02 ugares
M odelo: forma geom6trica
tm pa
n has retas, dois b la 90s, d nsidade
d a esp uma laminad e poli u reta no

CFC, n6o agressiva ao

23

1

Un.
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FORMMATO
I
JACARTA

R$2.774,04

R$549.259,92
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isenta de CFC; Estrutura: interna de
reflorestado,

eucalipto tratado

fechamentos internos deverio ser
em madeira de pinus tratado e

reflorestado; Espuma:

ser6o

sustentadas por cintas elisticas
revestidas em poliester e/ou nylon,
almofadas do assento fixas, com
encaixe lateral no brago estrutural,

pes
ago inox cromado;
Revestimento: couro sint6tico micro
perfurado, na cor a definir, com 1,0
mm de espessura
gramatura
aproximada de 500 gr/m2, com alta
resist6ncia; Dimens6es: 1800 x 850
x 700 (L x P x A) largura do braqo

em

e

L

180.

24

Sof6 - Tipo: estofado de 03 lugares

;

Modelo: forma geom6trica limpa,
linhas retas, dois bragos, densidade
da espuma laminada e poliuretano
flexivel, de 45 a 50 kg/m3, espuma

1

200

FORMMATO/

JACARTA

Un

R$3.373,07

R$674.614,00

R$2.022,49

R$384.273,10

isenta de CFC; Estrutura: interna de
reflorestado,

eucalipto tratado

fechamentos internos deverio ser
em madeira de pinus tratado e
reflorestado; Espuma: serio
sustentadas por cintas eldsticas
revestidas em poliester e/ou nylon,
almofadas do assento fixas, com
encaixe lateral no brago estrutural,
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pes em ago inox

cromado;
Revestimento: couro sint6tico micro
perfurado, na cor a definir, com 1,0
mm de espessura
gramatura
aproximada de 500 gr/m2, com alta
resist6ncia; Dimens6es: 2310 x 850
x 700 (L x P x A) targura do brago

\-

e

1

25

80.

Sof6 - Tipo: estofado de 02 lugares ;
Uso: institucional com capacidade

para suportar fluxo de pessoas;
Modelo: forma geom6trica limpa,

1

Un

190

FORMMATO/
DRESDEN

linhas retas, dois bragos, densidade
da espuma laminada e poliuretano
flexivel, de 45 a 50 kg/m3, espuma

t)

isenta de CFC; Estrutura: interna de
reflorestado,

eucalipto tratado

I
{

fechamentos internos deverio ser
em madeira de pinus tratado e

reflorestado; Espuma:

ser6o

sustentadas por cintas el6sticas
revestidas em poli6ster e/ou nylon,
em madeira

fixados com

.-1

i,'

sy

l.-

03.
\
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parafuso na estrutura inferior;
Assento: fixos com sistema de
molas e almofadas do encosto fixas;
Revestimento: em couro sint6tico
micro perfurado, na cor a definir,
com 1,0 mm de espessura e

de
dimens6es: largura 1550;
gramatura aproximada

500
resist6ncia,

grlm', com alta

26

\

profundidade 880; altura total 800;
dob
200
SofA - Tipo: estofado de 03 lugares ;
Uso: institucional com capacidade
para suportar fluxo de pessoas;
Modelo: forma geom6trica limpa,
linhas retas, dois bragos, densidade
da espuma laminada e poliuretano
flexivel, de 45 a 50 kg/ms, espuma
isenta de CFC; Estrutura: interna de
eucalipto tratado reflorestado,
fechamentos internos deverio ser

1

FORMMATO/

193

R$2.454,94

R$473.803,42

R$2.150,00

R$470.850,00

DRESDEN

Un

em madeira de pinus tratado e
reflorestado; Espuma: serdo
sustentadas por cintas el6sticas
revestidas em poli6ster e/ou nylon,
p6s em madeira maciga fixados com
parafuso
estrutura inferior;
Assento: fixos com sistema de
molas e almofadas do encosto fixas;
Revestimento: em couro sint6tico
micro perfurado, na cor a definir,

na
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tf

com 1,0 mm de espessura e
gramatura aproximada de 500

\-

grlm', com alta

resistOncia,
1550;

dimens6es: largura

profun d id ade 880 a Itu la total 800
a ura do
200

27

Poltro na - Material: estofada, com
assento e encosto fixo; Medida: 95 x

82 x 71 cm (L x P x A); sendo a
medida de: altura do assento 44 cm,
altura do brago 55 cm; Estrutura:

totalmente

em madeira

1

219

CENTURY/
ALINA

Un

de

Sr

reflorestamento; assento e encosto
fixo tripartidos; estofado com
espuma soft 23 estruturado com
percinta el6stica italiana; Encosto:
com parte traseira reta e dianteira
inclinagSo m6dia em espuma soft 23
estruturado com percinta e16stica
italiana; 02 encostos laterais para
apoio do brago; p6s em tubo de ago
com acabamento em pintura :
e
fixados na estrutura

;

ry
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inferior

28

do

estofado atrav6s

de

parafusos e porca garra embutida;
revestimento em couro natural.
Poltrona - Tipo: sem prancheta
Encosto: confeccionado com interno
em madeira compensada com
;

12 mm

de

quente, espuma injetada

em

aproximadamente

1

Un.

216

FLEXFORM/
EVENTUM
FREE

R$925,2s

espessura, moldada com pressio a
poliuretano flexivel com densidade

entre 45

I

e 55 kg/m3;

Capa: de

protegSo/acabamento injetada em
polipropileno texturizado e fixada na
parte posterior, espuma do encosto
com espessura na regiio de apoio
lombar aproximadamente g0 mm;
Dimensdo encosto: extensio
vertical do encosto aproximada
740 mm Largura aproximada
470
mm, confeccionado com interno em
madeira compensada com

-

aproximadamente

-

12 mm de

espessura, moldada com pressdo a
quente, espuma injetada em
poliuretano flexivel com densidade
entre 45
55 kg/m3; Sistema:
rebativel do assento realizado por
mola de alta resist6ncia, espuma do
assento com espessura aproximada
DimensSo assento:
aproximadamente
470 x 4S0 mm
(P x L), estrutura lateral injetada
pelo processo de g6s assistido em
termoplSstico de alta resist6ncia,

e

60 mm;

\-

parte inferior

199.8s4,00
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-

da

taterat

(p6)

por tubo de ago
retangular de 60 x 40 x 2mm;
sapatas : em chapa de ago

constituldo

estampada com largura total de 84
mm e comprimento total de 320
mm, provida de furos para fixagio
com dist6ncia entre si de 245 mm,
possui nas extremidades sapatas
injetadas em termopl6stico de alta
resistOncia; Conjunto: da estrutura
met6lica soldada atrav6s de sistema
MIG de soldagem e acabamento em
pintura eletrost6tica realizada por
processo totalmente automatizado
em tinta p6, revestindo totalmente a

estrutura

!i

com pelicula de
60 microns;

aproximadamente

Tampo: de fechamento das laterais
em inietados em polipropileno,

(L *',

i
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sendo este item opcional, ou seja, a
lateral do audit6rio por si s6 permite
acabamento, sendo esta tampa,
conforme mencionado acima
opcional; Requisito: parte superior
da lateral dotado de apoia-brago
com alma de termopldstico de alta
resist€ncia revestido em poliuretano
pr6-polimero
skin

integral

I

29

texturizado, com 250 x 70 mm (C x
L), revestimento em tecido crepe
100% poli6ster ou tecido sint6tico
similar a couro.
Poltrona - Tipo: para obeso com
prancheta ; Encosto: confeccionado
interno
madeira
compensada com minimo de 13,5
mm de espessura e minimo de 9
ldminas de 1,5 mm moldada com
pressSo a quente sem rebatimento
(sistema fixo) com acabamento na

com

em

1

Un.

352

FLEXFORM/
EVENTUM

R$3.338,17

1.175.035,8
4

parte traseira tapegada com o
mesmo revestimento do produto

sem utilizagSo de capas plisticas ou

PVC; Espuma: injetada

3
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em

poliuretano flexivel com densidade
entre 45 e 55 kg/m" com espessura
m6dia
mm, possuindo
sali6ncia do apoio-lombar, sistema
r5pido de fixagSo do conjunto
espuma/revestimento; Assento: com
acabamento
parte inferior
tapegado tamb6m com o mesmo
revestimento
produto, sem
utilizagSo de capas pl6sticas ou
PVC, sem rebatimento (sistema

de 60

\-

na
do

fixo); Estrutura: de fixagio

do

assento em ago de tubo retangular
de 30 x 60 mm com espessura de 2
mm soldados atrav6s de sistema de
solda MlG. Estrutura met6lica onde
em seu perimetro utiliza-se chapa
de ago estampada de espessura de
2,65 mm com 65 mm de largura;
lnformagOes adicionais: parte
superior e inferior chapa de ago

tj

estampada com 3,35 mm de
espessura em forma 'U', parte
central onde fixa-se a guia do
assento e encosto possui chapa de
ago de 4,5 mm de espessura, parte
inferior da lateral (p6) constituldo
por tubo de ago oblongo de 30 x 90
mm com
de1 I

/

-)
1

.t

..:
i

I
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Sistema:

de

fechamento

da

prancheta auxiliado por sistema de
por gravidade quando
mola
fechada, esta prancheta fica
embutida nas laterais das poltronas;

e

sapatas

: em chapa de ago

estampada de 2 mm de espessura

com largura total de 84 mm e
de 282 mm, provida
de furos de 8,5 mm de didmetro
comprimento

com distincia entre si de 245 mm;

Conjunto: da estrutura metdlica
soldada atrav6s de sistema MIG de
soldagem e acabamento em pintura
eletrost6tica realizada por processo
totalmente automatizado em tinta

p6,

revestindo totalmente

a

com pelicula de
aproximadamente 60 mlcrons;
Tampo: de fechamento das laterais
em compensados de madeira
estrutura

fixados atrav6s de pinos pl6sticos
de encaixe r6pido. Parte superior da

de

lateral dotada
apoia-brago,
distAncia entre centros das laterais
(entre apoia bragos); 1100 mm;
Apoio de brago: com alma de ago
estrutural revestido em poliuretano
pr6-polimero
skin
texturizado, com 335 x 65 mm (C x
L), prancheta escamote6vel com
sistema anti-pinico, injetada em
ABS texturizado estrutural, buchas
metdlicas auto expansiveis para
fixagio no suporte de giro; Suporte:
de giro injetado em liga de aluminio

12018
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Processo

integral

\-

estrutura met6lica fabricada em
chapa de ago SAE 1006 com

espessura de 3 mm soldada atrav6s
de sistema MIG a um eixo de giro
com di6metro de 14 mm; prancheta:
340 x 295 mm (L x P), revestimento

em tecido crepe 100% poli6ster ou

tecido sintetico similar
30

-

250

a

couro;

Tipo: de audit6rio
Encosto: espuma injetada em
Pol trona

poliuretano flexivel isenta de CFC,
com densidade de 45 a 55 kg/m3 em
forma anatOmica com sali6ncia do
apoio-lombar, espuma possui

espessura m6dia de 55 mm,
sistema rSpido de fixagSo do
nto

{]
1

Un

1.176

FLEXFORM/
EVENTUM

R$1.858,66

t

uma/revesti mento sem

107
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a

necessidade

de

ferramentas;

Assento: espuma injetada em
poliuretano flexivel isenta de CFC,
com densidade de 45 a 55 kg/m3
em forma anat6mica com espessura
m6dia de 65 mm sistema r6pido de
conjunto
espuma/revestimento, sistema

fixagSo

do

rebativel do assento atrav6s de 2
contrapesos de ago de 1" de
didmetro localizados sob a espuma;
Assento e encosto: interno em

t-

madeira compensada

com

em

seu

aproximadamente 15 mm de
espessura e minimo de 9 liminas,
moldada com pressio a quente;

Estrutura: metdlica,

perlmetro utiliza-se chapa de ago
estampada de espessura de 2,65
mm com 65 mm de largura na parte
superior e inferior chapa de ago

estampada

com 3,35 mm

de

espessura em forma "U", chapa de
ago de 4,5 mm de espessura
localizada na parte central fixa-se a
guia
assento
encosto;
lnformag6es adicionais: parte
inferior da lateral (p6) constituido
por tubo de ago oblongo de 30x90

do

e

mm com espessura de

\-

2
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mm,

sapata em chapa de ago estampada
de 2 mm de espessura, conjunto da
estrutura metilica soldada atrav6s

de sistema MIG de soldagem e
acabamento em pintura eletrostdtica

em tinta po; Capa: acabamento
encosto injetada em polipropileno

texturizado e montada na parte
posterior e capa do assento na
parte inferior todo o sistema de giro

atrav6s de guias fixadas nas laterais
em resina de engenharia poliamida

;

Sistema:

rJ

de fechamento da

prancheta auxiliado por sistema de
mola
por gravidade quando
fechada, esta prancheta fica
embutida nas laterais das poltronas;
Revestido: totalmente
estrutura
com pelicula de aproximadamente
60 microns, tampos de fechamento
das laterais em compensados de
madeira fixados atrav6s de pinos
pl5sticos de encaixe r6pido. Laterais
totalmente
no

e

a

,l

,r*r,-
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revestimento requisitado, parte
superior da lateral dotada de apoiabrago; Apoio de brago: com alma de

ago

estrutural revestido

em

poliuretano p16-polimero integral
skin texturizado, com 335 mm de
comprimento e 65 mm de largura

prancheta escamote6vel

com

sistema anti-pinico, injetada em
ABS texturizado estrutural buchas
met6licas auto-expansiveis para
fixagSo no suporte de giro; Suporte:

de giro injetado em liga de aluminio

L

estrutura metilica fabricada em
chapa de ago SAE 1006 com

espessura de 3 mm soldada atravEs
de sistema MIG a um eixo de giro
com diAmetro de 14 mm; Prancheta:
340 x 295 mm (L x P), revestimento

em tecido crepe 100% poli6ster ou
tecido sint6tico similar a couro.
31

-

Poltrona Tipo: para obeso sem
prancheta ; Assento e encosto: com
interno em madeira compensada

com mfnimo de 13,5 mm de
espessura e minimo de 9 liminas

1

Un

210

FLEXFORM/
EVENTUM
FREE

R$2.158,90

R$453.369,00

de 1,5 mm moldada com pressSo a
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quente, espuma injetada

em
poliuretano flexivel com densidade
entre 45 e 55 kg/ms, sistema r6pido
conjunto

de fixagio do
sem a
necessidade de ferramentas;
Estrutura: de fixagSo do assento
(longarina) em ago de tubo
retangular de 30 x 60 mm com
espessura de 2 mm soldados
espuma/revestimento

\-

atravEs de sistema de solda MIG

lateral injetada pelo processo de
g6s assistido em termopl6stico de
alta resist6ncia parte inferior da
lateral (p6) feito por tubo de ago
retangular de 60 x 40 mm;

ir

lnformagOes adicionais: sem
rebatimento (sistema fixo) espuma
assento
encosto com
espessura m€dia de 65 mm e 60
mm respectivamente, com saliOncia
do apoio-lombar no encosto, com
acabamento
parte traseira
tapegada
mesmo
revestimento do produto; sapatas
em chapa de ago estampada com
larqura
total de 84 mm e

do

e

ll

i'
(//

na
com o

I

:

j

:

f"
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U

1j

Processo

n'

55/000.74

1

/201e Frs

Rubrica

12018

f7L96

Documento Assinado Digitalmente por: VIRGINIA GONCALVES MARTINS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0facddd3-f777-4712-9c55-faba42a44c96

Data:Z.lt 4

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARTA DE ADM|N|STRAqAo E DESBURoCRATEAcAO
SUPERINTENDENCh DE GESTAO DE COMPRAS E MATER]AIS

comprimento total de 320 mm,
provida de furos para fixagSo com
distdncia entre si de 245 mm, possui
nas extremidades sapatas injetadas
em termopl6stico de alta resist6ncia;
Conjunto:
estrutura met6lica

da

soldada atrav6s de sistema MIG de
soldagem e acabamento em pintura
eletrostAtica realizada por processo
totalmente automatizado em tinta

p6,

revestindo totalmente

a

com pelicula de
aproximadamente 60 microns;
estrutura

L

Tampo: de fechamento das laterais
injetados em polipropileno,
sendo este item opcional, ou seja, a
lateral do audit6rio por si s6 permite
acabamento, sendo esta tampa,
conforme mencionado acima
opcional; Revestido: em tecido
crepe 100o/o poli6ster ou tecido
sint6tico similar a couro, assento
com acabamento na parte inferior
tapegado tamb6m com o mesmo
revestimento
produto, sem
utilizagio de capas plSsticas ou
PVC; Requisito: parte superior da
lateral dotado de ap6ia-brago com
alma de termoplistico de alta
resist6ncia revestido em poliuretano
pr6-polimero
skin
texturizado 250 x 70 mm (C x L)
iluminagio dos corredores suporte
fixado
lateral das poltronas
atrav6s de parafusos, limpada LED

em

do

integral

\-

a

(Diodo Emissor

32

de Luz)

;

Capacidade: 250 kg
Cade
Tipo: universit6ria;
Dimensdo assento: 465 x 412 mm
(L x P); DimensSo encosto: 460 x
329 mm (L x A); Acabamento: em

ira -

1

Un

356

FORMMATO

/tso

R$450,00

R$160.200,00

pintura eletrost6tica em ep6xi p6
com pr6 tratamento antiferruginoso

tr

(fosfatizado) e resistentes a
produtos quimicos, pontas dos
tubos dos p6s e travesses com
ponteiras pl6sticas injetadas em
polipropileno; Estrutura: em tubos
de ago 1010 11020, sendo os p6s,
suportes do assento e encosto em
tubos oblongos 16 x 30 com 1,2 mm

de espessura de parede, soldado
por sistema Mig e Z travessas
horizontais de tubos de

718" x

lt0

6

v'

\

\-\

n'
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1,2 mm de espessura; Encosto:
unido a estrutura por dupla cavidade
na parte posterior do encosto que
se encaixa estrutura met6lica,
pinos fixadores
travada por
plisticos injetados em polipropileno
copolimero, na cor do encosto,
dispensando a presenga de rebites

a

2

ou parafusos, com
ventilagSo; Assento:
bipartidos,

em

furos

e

paru

encosto
polipropileno
injetado com

copolimero (PP)
espessura mfnima de 3 mm,
moldado anatomicamente com
acabamento texturizado, cantos
arredondados; assento unido a
estrutura por meio de 4 parafusos

L

para pldstico, altura do assento ao

piso: 425 mm; Material:
polipropileno copolimero

1

em

com

prancheta fixa e base fixa com 4
p6s ou trapezoidal; Prancheta: em
MDF de 18 mm revestido em ambos
os lados em lAmina melaminica com
acabamento nas bordas fresado
1800 envernizado medindo 360 x
260 mm.
LOTE OO3:
ALU COM RCIO & SE
S EIRELI. ME
Armdri o - Tipo: baixo; Medida: 135 x
1442
NAQAO/AB1
R$558,00
0,40 x 0,73 m (L x P x A); Materiat:
Un
35/03P
MDF; Base: em forma de quadro

R$246.636,00

sob o arm6rio, em tubo de ago
industrial. Dobradigas met6licas

\-

com abertura de 110", puxadores
tipo alga; Requisito: Fixagio e
montagem das pegas por
dispositivos minifix ou similar.
Fechadura com travamento
superior. Todo o material metdlico

dever6 receber
e

tratamento
pintura
eletrost6tica em ep6xi-p6; Material
do Tampo: inferior, portas, fundo,
laterais e prateleira fabricados em

antiferruginoso

MDF com espessura mlnima de 18
mm, revestimento nas duas faces
cada parte
laminado
melaminico texturizado de baixa
pressSo, na cor do tampo superior,
bordas em fita ABS, ou similar,
coladas a quente, com espessura
mlnima de 1 mm
ra.
M esa - Tipo: ReuniSo oval; Material
doT
melaminico BP de 25

de

2

p

em

1Un

343

NAQAO/MR0
200t100

(g

R$558,00

R$191.394,00
')

.4
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mm, revestimento nas duas faces
1800, fita da borda 2 mm em todo os
lados; estrutura metdlica com calha
externa removivel, base com tubo
oblongo
verticais com tubo
oblongular; acabamento do tampo:
em perfil "T"; Requisito: pintura
eletrost6tica em epoxi-p6, ponteiras
em PVC rigido, sapatas niveladoras
em nylon ou similar, todo o material
met6lico deveri receber tratamento
antiferruginoso; Medida: 2,00 x 1,00
x 0,74 (C x L x A). Mesa reuniio
oval
Mesa Tipo: reuniSo retangular;
lnformagOes adicionais: bordas em

e

L

3

-

fita ABS, ou similar, coladas a
quente, com espessura mfnima de

1

341

NAQAO/MRT

R$806,00

R$274.846,00

400t
12OPP

Un.

1

mm para todos os lados, na cor do
painel; estrutura em painel de MDF
25 mm, com 04 tomadas logica e
el6trica instaladas na parte superior
da mesa; Dados Complementares:
painel central fabricado em MDF
com espessura mlnima de 18 mm,
revestimento nas duas faces em
laminado melaminico texturizado de
baixa pressSo, na mesma cor do
tampo; Material: tampo fabricado
em MDF com espessura minima de
25 mm, revestimento nas duas
faces em laminado melaminico
texturizado
baixa pressio,
bordas em fita ABS, ou similar,
coladas a quente, com espessura
mlnima de 2,5 mm para todos os
lados; Medida: 4,00 x 0,74 x 1,20 (C

Documento Assinado Digitalmente por: VIRGINIA GONCALVES MARTINS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0facddd3-f777-4712-9c55-faba42a44c96

ffigg

de

\.

xAxL
4

Mesa - Ti po: delta em "L"; Gaveta
2; Requisito: deslizadores regulares;
Medida: 1,20 x 60 x 75 cm (C x L x
Tampo: madeira cerejeira;
Estrutura: tubular de ago pintado
nteiras em
lon
Mesa Tipo: em "L", formato
ergon6mico; Tampo: 0nico;
Requisito: estrutura em MDF com
25 mm,fitada, com pernas em MDF
de 25 mm; Dados Complementares:
dois pain6is fabricados em MDF
minima de 18 mm, revestimento nas
duas faces em laminado melamlnico
texturizado de baixa pressio, na
mesma cor do
bordas em

1

553

NAQAO/ET1
20t02G

R$865,00

R$478.345,00

502

NAQAO/

R$558,00

R$280.116,00

Un

A);

5

-

1
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fita ABS, ou similar, coladas a
quente, com espessura minima de 1
mm para todos os lados, na cor dos
pain6is; Material: tampo fabricado
em MDF com espessura minima de
25 mm, revestimento nas duas

faces em laminado

melaminico

texturizado de baixa press6o,
bordas em fita ABS, ou similar,
coladas a quente, com espessura
minima de 2,5 mm para a parte
interna e 1 mm para as laterais, na

\.
6

7

mesma cor do tampo; Medida: 2,20
x 0,90 x0,74 x 0,75 (L x L x A x P);
Gaveta: 2 com chave.
Mesa
Tipo: Mesa para
computador; Estrutura da mesa:
tampo principal retangular medindo
800 x 800 x 730 mm (C x L x A),
sobretampo retangular para monitor
LCD medindo 700 x 210 mm (C x L)
suporte com rodizios.
Mesa Tipo: reuniSo, redonda;

-

-

Medida: 120 x 73 cm (D x A);
Tampo: em madeira MDF com
espessura de 15 mm, revestimento

nas 2 faces em

1

817

1

NAgAO/MM

R$305,00

R$249.185,00

R$300,00

R$90.600,00

R$150,00

R$79.800,00

80/80

Un.

302

NAQAO/

MRl2OTB

Un.

laminado
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Data'.zV

melaminico texturizado de baixa
pressSo, borda em fita ABS, ou

similar, colada

a

quente,

com

espessura de 2 mm ; Estrutura:
base com 1 coluna central cillndrica
em chapa de ago industrial cl
espessura de 1,2 mm e diAmetro de
110 mm; 4 p6s em forma de "X", em
ferro fundido ou em ago industrial;
tratamento antiferruginoso e pintura
eletrost6tica em ep6xi -p6; fixagSo e
montagem por dispositivos minifix

\.

ou similar.
8

-

Pai nel
Tipo: Pain6is; Material:
MDF; Dados Complementares: com
revestimento metalaminico de baixa
pressSo (BP), termofundido com

pressSo
ES

1

532

NAQAO

e calor, 18 mm de

9)

ura

-

LOTE

Tipo: para refeit6rio
Dimens6es: 2000 x 900 x 740 mm
(L x P x A); Tampo: inteirigo, com
formato retangular, em chapas de
particulas de madeira de m6dia
densidade (MDP). selecionadas de
Mesa

1

Un

OO4 :
1

Un.

A.A.M. SANTOS - ME
291

PERSOFLEX
/-60

B

R$300,00

R$87.300,00

t
;
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eucalipto e pinus reflorestados,
aglutinadas e consolidadas com

e

resina sintetica
termoestabilizadas sob press6o, com 25
mm de espessura; Revestido: face
superior em laminado de alta
pressSo e face inferior com filme
termo-prensado de melaminico com
espessura de 0,2 mm, texturizado,
semi-fosco, e anti-reflexo; bordo: em
todo
contorno
tampo
encabegado com fita de poliestireno
com 2,5 mm de espessura minima,
coladas com adesivo hot melt, com

o

L

do

arestas arredondadas e

raio

ergon6mico de 2,5 mm de acordo
com as Normas ABNT; Fixag6o: do

tampo/estrutura

por meio

de

parafusos m6quina M6, fixados por
buchas met6licas
confeccionadas
ZAMAK
cravadas na face inferior do tampo;
Painel frontal: duplos e paralelos,

meio de

em

um em cada coluna vertical da

estrutura, estrutural

e

de

privacidade, confeccionados com
chapas de particulas de madeira de

m6dia densidade

n'

I
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Data:

(MDp),

e pinus
reflorestados, aglutinadas e

selecionadas de eucalipto

\"

consolidadas com resina sint6tica e
termo-estabilizadas sob pressio;
lnformagOes adicionais: pain6is com
18 mm de espessura, revestido em
ambas as faces com filme termo-

de

prensado
melaminico com
espessura de 0,2 mm, texturizado,
semi-fosco, e anti-reflexo; Chapas:

com densidade mlnima de S75
Kgf/m3, resist€ncia A tragio

=
A

perpendicular kgf/cm,

3,6,

resist6ncia d flexSo estdtica kgf/cm,
163, resist6ncia
traqio
superficial Kgf/cm, = 10,2 de acordo
com as normas NBR 14810-1
Terminologia, NBR 14810-2
Requisitos
NBR 14810-3
M6todos
ensaio; Requisito:

=

U

e
de

bordo que acompanha todo

o

contorno do painel 6 encabegado
em fita de poliestireno com 0,45 mm
de espessura minima, coladas com
adesivo hot melt, fixagio
inel/estrutura

meio

de

$

l14

n' 55/000.741 12018.
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parafusos ocultos

tipo

minifix;
met6licas
conformadas, pata em chapa de ago

Estrutura: laterais

com espessura de 1,5

mm,

estampada e repuxada, medindo 60
x 520 x 70 mm, coluna dupla em
chapa de ago com espessura de 0,9
mm, unidas pelo processo de solda
MIG por chapas de formato ovalado
com espessura mlnima de 3 mm e
uma na posigio vertical; Coluna:

dupla, centralizada na

pata,

fabricada em chapa de ago com
espessura de 0,9 mm, dobrada em
forma de meia cana; unidas pelo
processo de solda MIG por chapas
de formato ovalado com espessura

\.

minima de 3 mm, sendo estas
chapas dispostas em ambas as
extremidades da coluna, na posigio
horizontal; Dados Complementares:
para uma interligagSo perfeita (entre
pata-coluna-suporte do tampo) por

meio de solda MIG; e uma na
posigio vertical, proporcionando a
fixagSo de uma possivel calha
estrutural sob o tampo, por meio de

parafusos tipo M6, Paralela: a
coluna, 6 acoplada uma calha de
saque lateral, para a subida de

cabos do piso ao

tampo,
acabamento com sapatas em pVC
rlgido com di6metro de 63 mm, para
nivelamento ao piso
pintura
eletrostStica em tinta ep6xi em p6
texturizada, polimerizada em estufa
2000 C; Suporte: do tampo
fabricado em chapa de ago com

L

e

a

espessura minima de 3 mm,
estampada e repuxada, fixada a
coluna por meio de solda MlG,

todas as partes

metdlicas
submetidas a um pr6tratamento por
fosfatizagdo
base
zinco
(lavagem
decapagem
fosfatizagSo) .

a
-

2

(i

de

M esa - Tipo: refeit6rio com 04
bancos escamoteiveis ; Tampo:

retangular em madeira compensada
de 't5 mm de espessura, revestido
em f6rmica em ambas as faces e

1

Un

253

PERSOFLEX
/MODELO 80

R$600,00

151 .800,00

bordas, cantos arredondados, fixado

na estrutu ra atrav6s de pa rafu SOS;
I
ad tct ona S:
da

1

{

I 5
L_r'

n'

lf
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t

mesa, variagao de 5%; estrutura
da mesa; Medida: 1,20 x 0,80 x 0,78
m (C x L x A); Estrutura da mesa:
em tubo de ago tipo metalon,
secgio retangular de 50 x 30 mm
com parede
1,20 mm de
espessura, 2 pares de pes unidos
por uma travessa na parte inferior,
suporte em chapa de 3 mm de
espessura presa no topo dos p6s
para fixagSo do tampo; Assento:

de

formato redondo com 30 cm de
di0metro, sem encosto; tampo em
madeira compensada ou MDF de 15
mm de espessura, fixados atrav6s
de parafusos e revestidos em
f6rmica em ambas as faces e

L

bordas; fixadas na estrutura atravds
Pintura:
Todos os elementos metAlicos com
tratamento antiferruginoso e pintura

de parafusos; Tipo de

eletrostdtica ep6xi p6, os p6s da
mesa e dos assentos com ponteiras
pl6sticas antiderrapantes; Material
do Assento: em tubo de ago tipo
metalon, secgSo retangular de 50 x
30 mm com parede de 1,20 mm de
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espessura, suporte para dois
bancos de cada lado da mesa no
sentido comprimento, fixados em

longarina com

u
3

sistema
escamote6vel, suporte em chapa de
03 mm de espessura presa no topo
da estrutura
dos ass.
Mesa - Tipo: refeit6rio acoplado com
cadeiras; Material do Tampo:
mesa com tampo em MDF com
bordas de 30 mm de espessura;
acabamento do tampo: revestido em
ambos
lados em laminado

4

1

Un

272

PERSOFLEX
MODELO 90

R$350,00

R$95.200,00

os

fen6lico (f6rmica) de 0,8 mm de

espessura, cantos

e

bordas
arrendondados; Estrutura da mesa:
em tubo redondo 2" com travessas
em tubo quadrado 30x30; Assento e
encosto: moldada a quente com 12
mm de espessura; Acabamento da
cadeira: revestido em laminado de
madeira envernizado; Estrutura da
cadeira: em tubo de ago redondo
7/B'; todos os tubos na chapa 1g
(1.2 mm
espessura), com
tratamento antiferruginoso e pintura
eletrost6tica
na cor reta

0

de

l

9\W

6

(1

\\
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Requisito: p6s das mesas e das
cadeiras com ponteiras pl6sticas
antiderrapantes; Medida: 1000 x

1000x740mm(LxCxA).

4

Mesa - Tipo: 6rio com 06 bancos
escamotedveis; Estrutura da mesa:

em tubo de ago tipo metalon,
x 30 mm
com parede de 1,20 mm de
espessura, 2 pares de pes unidos

1

300

PERSOFLEX
MODELO 95

R$900,00

440

PERSOFLDU

R$1.108,00

Un

sec96o retangular de 50

por uma travessa na parte inferior,
suporte em chapa de 3 mm de
espessura presa no topo dos pes

L

para fixagSo do tampo; Medida: 240

x 80 x 78 cm (C x L x A); Assento:
formato redondo com 30 cm de
di6metro, sem encosto; tampo em
madeira compensada ou MDF de 15
mm de espessura, fixados atrav6s

de parafusos e

revestidos em
f6rmica em ambas as faces e

bordas; fixadas na estrutura atrav6s
de parafusos; Estrutura do assento:
tubo de ago tipo metalon, secAio
retangular de 50 x 30 mm com
parede de 1,20 mm de espessura,
suporte para 4 bancos de cada lado
da mesa no sentido comprimento,
fixados em longarina com sistema
escamoteSvel, suporte em chapa de
3 mm de espessura presa no topo

R$270.000,00
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da estrutura para fixagio dos

assentos; Tampo:

formato
retangular em madeira compensada
de 15 mm de espessura, revestido

\.

em f6rmica em ambas as faces e

bordas, cantos arredondados;
na estrutura atrav6s de

fixados

parafusos; Dados Complementares:
todos os elementos met6licos com
tratamento antiferruginoso e pintura
eletrost6tica ep6xi p6, os p6s da
mesa e dos assentos com ponteiras
5

pl6sticas antiderrapantes.
Mesa Ti po: refeit6rio com 08
bancos escamote6veis; Estrutura da
mesa: em tubo de ago tipo metalon,
secgSo retangular de S0 x 30 mm

-

com parede de 1,20 mm

1

Un.

u

MODELO 98

de

espessura, 2 pares de p6s unidos
por uma travessa na parte inferior,

suporte em chapa de 3 mm de
espessura presa no topo dos p6s
para fixagSo do tampo; Medida: 240

Bfl
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x 80 x 78 cm (C x L x A); Assento:
formato redondo com 30 cm de
diAmetro, sem encosto; tampo em
madeira compensada ou MDF de 15
mm de espessura, fixados atrav6s

de parafusos e revestidos em
f6rmica em ambas as faces e
bordas; fixadas na estrutura atrav6s
de parafusos; Estrutura do assento:
tubo de ago tipo metalon, secgSo
retangular de 50 x 30 mm com
parede de 1,20 mm de espessura,
suporte para 4 bancos de cada lado
da mesa no sentido comprimento,
fixados em longarina com sistema
escamote6vel, suporte em chapa de
3 mm de espessura presa no topo

L

da estrutura para

fixagSo dos

assentos; Tampo:

formato
retangular em madeira compensada
de 15 mm de espessura, revestido

em f6rmica em ambas as faces e

bordas, cantos arredondados,
na estrutura atrav6s de

fixados

parafusos; Dados Complementares:
todos os elementos met6licos com
tratamento antiferruginoso e pintura
eletrost6tica ep6xi p6, os p6s da
mesa e dos assentos com ponteiras
pl6sticas antiderra pantes

6

M esa

-

Tipo: refeit6rio com

10

bancos escamote6veis; Material do
Tampo: tipo retangular em madeira

\t

compensada

1

Un

409

FLDU
MODELO

R$1.220,00

R$498.980,00

1OO

de 1S mm de

espessura; acabamento do tampo:
revestida em f6rmica em ambas as
bordas, cantos
arredondados.; Estrutura da mesa:
fixado na estrutura atrav6s de
parafusos, em tudo de ago tipo
metalon, secgSo retangular de 50 x
30 mm de parede de 1,20 mm de
espessura, dois pares de pes
unidos por uma travessa na parte
inferior, superior em chapa de 0,3
mm de espessura presa no topo
dos p6s para fixagio do tampo.;
Medida: 300 x 80 x 78 cm (C x L x
A); Assento: formato redondo de 30
cm de di6metro, sem encosto;
Estrutura do assento: em ago tipo
metalon sec96o retangular de 0,5
cm x 0,3 cm com parede de 0,12 cm

faces e

de

SU

ff)
1

f
,l

ra5

118
L"'
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bancos de cada lado na mesa no
sentido comprimento fixados em

longarina com

sistema
escamoteavel, suporte em chapa de
03 mm de espessura presa no topo
estrutura para fixagSo dos
assentos; Acabamento da cadeira:
revestido em f6rmica em ambas as
faces e bordas.; Requisito: todos
elementos
com
tratamento antiferruginoso e pintura

da

met6licos

\1

eletrost6tico ep6xi p6, os p6s da
mesa e dos assentos com ponteiras
p[6sticas antiderrapantes..
LOTE 005: FLAVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI
Cadeira Tipo: universit6ria com 1
471
R
prancheta escamote6vel; Base: com Un
quatro pes (palitos) ou trapezoidal

em tubo de ago

curvado

(C x L); Assento e

encosto:

00

R$136.590,00

pneumaticamente, tamanho 7lB'
com espessura de 1,2 mm. Gradil
porta-livros abaixo do assento em
ferro macigo, segSo redonda 7 mm;
DimensSo do assento: 400 x 390
mm (L x P), encosto: 370 x 280 mm
(L x A) e prancheta: 390 x 300 mm
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Rubrica

bipartidos, sendo o encosto
confeccionado em madeira
compensada com espessura
mlnima de 10 mm e capa de

L

protegSo em

polipropileno

texturizado ou em polipropileno
injetado estrutural, ou ainda em
resina de poli6ster reforgada com
fibra de vidro; Material do Assento:

confeccionado em
compensada com

madeira
espessura

mlnima de 12 mm ou em resina de

poliester reforgada com fibra de

vidro, capa

de

protegio

em

polipropileno injetado estrutural ou
blindagem em ABS; Acabamento:
Estofamento com almofadas em
poliuretano
flexivel,bordas arredondadas com
espessura mlnima de 20 mm para o
encosto e 30 mm para o assento,
com revestimento
tecido.
Revestimento em tecido crepe

c

espuma de

em
100Yo poli6ster ou la pura;
Prancheta: confecciona em MDF 1g
mm, revestida em laminado
melaminico nas du as faces com

t.,

llr

lt
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das bordas 180" e
: Todo material

acabamento

verniz; Pintura

met6lico dever6 receber tratamento
pintura
eletrost6tica em ep6xi-p6; Suporte:
sistema de escamoteagio com

antiferruginoso

fixagSo

da

e

em

ago

Tipo: alta, caixa

sem

prancheta

carbono 16 mm, oblongo 16 x 30
mm e fixado a prancheta com
2

L

dobradiqas.
Cade ira

-

bragos; Coluna: central com
regulagem de altura em qualquer
posig5o, obtida atravOs de tubo

selado de ar comprimido, fabricada

em chapa de ago industrial com
espessura minima de 1,5 mm;
Dados Complementares: com
aditivo antiultravioleta e fibra de
vidro; rodizios duplos em nylon

natural, movimentos independentes,
autolubrificantes, com diimetro de
50 mm e eixos em ago; Encosto:
bipartido, com furos para ventilagio
unidos a estrutura met6lica, travada
por dois pinos fixadores pldsticos
injetados
polipropileno
copolimero, na cor do encosto;
Assento: confeccionado em madeira
compensada
espessura
minima de 12 mm ou em resina de
poli6ster reforgada com fibra de
vidro, capa
proteqdo em
polipropileno injetado estrutural ou
blindagem
ABS; Material:
Revestimento em courvin com
qualidade que atenda as normas de
flamabilidade, impermeabilidade,
resistBncia tra96o, rasgamento e
esgargamento; Brago: de ligagdo
entre o encosto e o assento em
chapa
ago industrial com
espessura minima de 1,S mm ou
chapa de ago estampada com
espessura minima de 6 mm; capa
protegio,
houver, em
polipropileno texturizado, ou similar;
Acabamento da pintura : Todo o
material metdlico dever6 receber
tratamento antiferruginoso e pintura
eletrost6tica em ep6xi-p6; Giro:
efetuado por rolamento de esferas e
componente antirruido, atrav6s de
b ucha de
iaceta
ou stmr la

em

1

Un

345

R$380,00

131 .100,00
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protegSo externa

texturizado;

em

polipropileno
Acabamento

Estofamento: com almofada em
de poliuretano flexlvel,

espuma

bordas

arredondadas,

que
tragSo e a
rasgo, alta resili6ncia
baixa
flamabilidade; densidade minima
para o encosto de 50kg/m3 com

apresente resist6ncia

i

e

espessura minima de 50mm e
densidade mlnima para o assento
de 54kg/m3 com espessura mlnima

de 60mm; Medidas: minimas

L

Encosto 36 cm x 26 cm (L x A),
Assento: 42 cm x 39 cm (L x P).
Altura minima do piso ao assento:
75 85 cm; Requisito: Base
girat6ria com 5 hastes fabricadas
em chapa de ago industrial com
espessura minima de 1,5 mm, capa
de protegSo em polipropileno ou
fabricadas por processo de injegio
em resina de engenharia, poliamida
(nylon 6).
Cadeira - Tipo: fixa, empilh6vel, sem

a

3

bragos; Base: fixa com

pontas dos tubos dos

4

p6s,
p6s e

1

670

R$140,00

Un
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travesses com ponteiras pl6sticas
injetadas em polipropileno; Assento:
em polipropileno copolimero, unido
a estrutura por meio de 4 (quatro)
parafusos para plSstico ; Encosto:
em polipropileno copolimero, cl

furos para ventilagio,unido a
estrutura por dupla cavidade na
parte posterior do encosto que se

encaixa a estrutura met6lica,travada
por
pinos fixadores pl6sticos
injetados
polipropileno
em
copolimero,na
cor
do
encosto,dispensando a presenga de

2

rebites ou parafusos; Estrutura: em
ago com acabamento em pintura

eletrostdtica

\)

totalmente
automatizada em ep6xi p6 com pr6tratamento antiferruginoso isento de
metais pesdos, (VOC's) compostos

org3nicos vol6teis
hidrocarbonetos

ou

aromdticos

policlclicos e solventes; Tubos: em
ago 1010/1020 suportes do assento
e encosto em tubos oblongos 16 x
30 com 1,2 mm de espessura de
soldado
sistema MIG a
't'

-B

l2t
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duas travessas horizontais de tubos
de ago 718" x 1,2 mm de espessura
formando um conjunto estrutural
empilh6vel; DimensSo assento: 465
412 mm (L A); Dimensio
encosto: 460 x 329 mm (L x A);
Altura de assento: ao piso 425 mm.
Cade ira - Tipo: operacional girat6ria
sem bragos ; Base: giratoria com 5
hastes tubulares em ago carbono

x

4

x

1

698

R$420,00

Un

com espessura de 1,20 mm;;
Coluna: regulagem de altura por
acionamento a g6s com curso de
110 mm, acabamento com pintura
eletrost6tica em ep6xi p6, com pr6tratamento antiferruginoso; Capa:

telescopia protetora

em

polipropileno texturizado, alavanca

plistica para acionamento da
a g6s para regulagem de
altura do assento; Assento:

coluna

bipartido, em

polipropileno

copolimero (pp) injetado de 5 mm
de espessura de parede, moldado
anatomicamente com acabamento
texturizado, cantos arredondados
Encosto: bipartido, com furos para
;

R$293.160,00
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ventilagSo unidos a estrutura
met6lica, travada por dois pinos
fixadores pl6sticos injetados em

polipropileno copolimero, na cor do
encosto; Estofamento: na parte
superior do assento, com alma
plSstica fixado ao mesmo por meio

de pinos

retrdteis injetados em
polipropileno copolimero; assento
unido a estrutura por meio de 4

porcas parafusadeira;

Estrutura:

sustentagio do assento e encosto
em tubos de ago 1010 I 1020 com
22.20 mm de diAmetro de 1.50 mm
de espessura de parede, fosfatada
e pintada com tinta ep6xi p6
Tubos: curvados e furados para

u

;

acoplar

ao assento e

encosto,
unindo-se com o mecanismo para
fixagSo dos 4 parafusos; Requisito:
conjunto acoplado ao pistio a g6s e
esse acoplado a base de 5 pernas e

5

rodizios, rodizio duplo

em

poliamida injetados em alta pressio,

com di6metro mlnimo de 50 mm,

rod tzto ti po H prod uzid o e m 490
ca rbo no e dotado de a nel el6stico

I

t22

\\
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metSlico; DimensSo assento: 465 x
Dimensdo
encosto: 460 X 330 mm ( L x P );
Altura de assento: Minimo de 410 a
520 mm no maximo.
Cadeira
Tipo: universit6ria;
Assento e encosto: bipartidos, em
polipropileno copolimero (PP)
injetado com espessura minima de
mm, moldado anatomicamente
acabamento texturizado,
cantos arredondados; Acabamento:
em pintura eletrostdtica em epoxi p6
com pr6 tratamento antiferruginoso

470mm(LXP);

5

-

1

529

R$240,00

R$126.960,00

Un

3
com

(fosfatizado) e resistentes a
produtos qulmicos. Pontas dos
tubos dos p6s e travesses com
ponteiras pl6sticas injetadas em
polipropileno; Base: fixa com 4
(quatro) p6s, estrutura em tubos de

ago 1010 11020, sendo os p6s,
suportes do assento e encosto em

tubos oblongos 16 x 30 com 1,2 mm

de espessura de parede, soldado
por sistema Mig a e) duas
travessas horizontais de tubos de
ago 718" x 1,2 mm de espessural,
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Assento: unido a estrutura por meio
de (quatro) parafusos para
pl6stico; encosto unido a estrutura
por dupla cavidade
parte
posterior do encosto que se encaixa
a estrutura met6lica, travada por 2
(dois) pinos fixadores pl6sticos
injetados
polipropileno
copollmero, na cor do encosto;
Material: polipropileno copolimero
prancheta
as

4

na

em

com

fixa e

caracteristicas; Dispensando: a
presenga de rebites ou parafusos.

Encosto com furos para ventilaqio;
Prancheta: em MDF de 18 mm
revestido em ambos os lados em
melaminica com
acabamento nas bordas fresado
180o envernizado; Dimens6es:
mlnimas Encosto: 460 x 329 mm (L
x A); Assento: 465 x 412 mm (L x
P); Altura do assento ao piso: 425
mm
ncheta: 360 x 260 mm
Cadeira - Tipo: escolar; Assento e
encosto: em madeira compensada
15mm
espessura, formato

$)

l6mina

6

de

anatOmico

moldado

a

1

421

NAgAO

R$220,00

Un

R$92.620,00
/t

ue

,h,

$
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espuma injetada

de

mlrenms

50mm

anatOmica 50/60 l(/m"; Pintura
eletrost6tica ep6xi TX. Ponteiras
pl6sticas internas com acabamento
abaolado; Medida: da prancheta 60
X 40 X 65cm; Medida do assento:
480 X 450mm; Medida do encosto:

:

7

440 X 400mm.
Cadeira - Tipo: girat6ria com bragos;
DimensSo assento: 465 x 470 mm (
L X P); Capa: telescopia protetora
polipropileno texturizado,
alavanca pl6stica para acionamento

1

608

R$470,00

Un.

em

da coluna a gds para regulagem de
assento; Dimensio
encosto: 460 X 330 mm ( L x P );
Coluna: regulagem de altura por
acionamento a g6s com curso de
110 mm, acabamento com pintura
eletrostitica em ep6xi p6, com pr6antiferruginoso;
Estrutura: sustentagio do assento e
encosto em tubos de ago 1010 I
1020 com 22.20 mm de diimetro de
1.50 mm de espessura de parede,
fosfatada e pintada com tinta ep6xi
p6 ; Encosto: bipartido, com furos
para ventilagSo unidos a estrutura
met6lica, travada por dois pinos

altura

do

tratamento

fixadores pl6sticos injetados

760,00
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em

polipropileno copolimero, na cor do

encosto; Base: giratoria com 5
hastes tubulares em ago carbono
com espessura de 1,20 mm;;

Assento: bipartido, em polipropileno
copolimero (pp) injetado de 5 mm
de espessura de parede, moldado
anatomicamente com acabamento
texturizado, cantos arredondados
Estofamento: na parte superior do
assento, com alma pl6stica fixado
ao mesmo por meio de pinos
retr6teis injetados em polipropileno
;

copolimero; assento unido

a

com

o

u

estrutura por meio de 4 porcas
parafusadeira; Tubos: curvados e
furados para acoplar ao assento e

encosto, unindo-se

mecanismo para fixagdo dos 4
parafusos; Altura de assento:
mlnimo de 410 a S2A mm no

m6ximo; Requisito:

conjunto

acoplado ao pistio a g6s e esse
a base de 5 rnas e 5

sry
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rodlzios, rodizio duplo em poliamida
em alta press6o, com
diAmetro minimo de 50 mm, rodizio
tipo H, produzido em ago carbono e
dotado de anel elSstico met6lico.
Ap6ia-brago
pelo
prolongamento
estrutura de
sustentagio do assento e encosto

injetados

formado
da

revestido com uma pega em
polipropileno copollmero injetado

com

acabamento

texturizado,

dimens6es mlnimas de 53

(LxC)
Longarina

mm
8

-

x

240

Tipo: conjunto de

cadeiras conjugadas dois lugares

espaldar m6dio, sem bragos;
lnformag6es adicionais: base
receber ponteiras

de

1

332

NAQAO

R$380,00

R$126.160,00

396

NAqAO

R$570,00

R$225.720,00

Un

fechamento

frontal e posterior, as mesmas
deverio ser fixadas pelas sapatas
niveladoras; Requisito: Assento e
encosto bipartidos, injetado em
polipropileno copolimero de alto
impacto, com pigmentagSo e
texturizagSo, desenho ergonOmico;
Apoio: Assento, travessa superior e

estruturas laterais desmont6veis.

Documento Assinado Digitalmente por: VIRGINIA GONCALVES MARTINS, ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0facddd3-f777-4712-9c55-faba42a44c96

Data'.L9

Todo material met6lico deveri
receber tratamento antiferruginoso e
pintura eletrostdtica em ep6xi-p6;
Material: polipropileno copolimero,

9

estrutura fabricada em tubo de ago
carbono com costura espessura
minima de 2 mm, travessa inferior
em tubo com chapa de no minimo 2
mm de espessura, travessa superior
em tubo com chapa de no minimo
1,5 mm de espessura; Dimens6es
da cadeiras: Encosto: 460 x 320 mm
(L x A) Assento: 470 x 400 mm (L x
P); medida longitudinal: banco de
1200 a 1300 mm.
Lo ngarina
Tipo: tr6s lugares

-

espaldar medio, sem bragos;
Assento: travessa superior e
estruturas laterais desmont6veis;
Base: Ponteiras de fechamento

1

Un

(r

frontal e posterior, fixadas pelas
sapatas niveladoras.; Material: em
polipropileno copolimero; Requisito:

e encosto bipartidos,
injetado em polipropileno

Assento

copolimero

de alto impacto, com
e

gv
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desenho ergonOmico; lnformag6es
adicionais: Conjunto de cadeiras

sobre

conjugadas
estrutura
fabricada em tubo de ago carbono
com costura, com espessura
minima de 2 mm, travessa inferior
em tubo com chapa de no minimo 2
mm de espessura, travessa superior
em tubo com chapa de no minimo
1,5 mm de espessura; Pintura
Todo material metdlico deverS

:

receber tratamento

a

ntiferruginoso e

pintura eletrostdtica em ep6xi-p6;
Dimens6es da cadeiras: Encosto:
460 x 320 mm (L x A) Assento: 470

x 400 mm (L

P); medida
longitudinal: banco de 1800 a 2000

"

mm.
10

Longarina - Tipo: dois lugares, sem

bragos; Encosto: com furos de
ventilag6o, unidos a estrutura por

1

316

R$380,00

R$120.080,00

Un

dupla cavidade na parte posterior do
encosto que se encaixa a estrutura
met6lica, travado por 2 (dois) pinos
fixadores pl6sticos injetados em
polipropileno copolimero, na cor do
encosto; lnformag6es adicionais:
Plataformas ancorados por meio de
(quatro) parafusos para cada
assento; Requisito: Conjunto
met6lico da longarina formado por
dispositivos em
tipo haste
tubular para jungio do assento e
encosto, em ago carbono tubular de
16 x 30 x 1,20 mm de espessura.
Tais dispositivos s6o acloplados no
tubo longitudinal de sustentagio dos
assentos por plataformas em chapa
de ago de 2,25 mm ; Material: em
copolimero,
Dimens6es da cadeiras: Encosto:
460 x 320 mm (L x A), Assento: 465
400 mm
Dados
Complementares: Duas bases em
formato "T" invertido acoplados aos
tubos longitudinais, acabamento
com pintura eletrost6tica em epoxi
pr6-tratamento
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polipropileno

x

p6,

(r

(L , p);

com

antiferruginoso (fosfatizado) e
resistente a agentes quimicos;

altura do assento ao piso: Altura do

11

assento ao
449 mm.
Mesa
Tipo conjunto trap6zio
infantil em formato

1

Un

273

NAQAO

R$590,00

R$161.070,00
l

fl

(*
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Material do Tampo: mdf 18 mm de
espessura; acabamento do tampo:
f6rmica
colorida,acabamento pvc,altura
mlnima tampo ao ch6o de 63 cm;
Requisito: mesa
formato
trapezoidal com uniSo perfeita com
central,formato
hexagonal,composto
seis
mesas,seis cadeiras coloridas;
Estrutura: met6lica em tubo de ago
mig,tratamento
antiferruginoso
pintura em
ep6xi,reforqo nos p6s, porta livros.
LOTE 006: TROVAO INDUSTRIA E REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI. EPP
Suporte Tipo: ergondmico; Uso: 1
459
T.IND
R$466,00
R$213.894,00
monitor LCD / LED; Material: base Un
da mesa em vidro, estrutura em ago
eletrost6tica;
Capacidade: atb 27"; Medida: 330 x
250 x 6 mm (L x P x E); Requisito:
tr6s nlveis de regulagem de altura,
sendo 1OO I 140 / 180 mm.
porte - Uso: descanso/apoio para 1
677
T.IND
R$276,00
R$186.852,00
p6s; Material: tubo de ago redondo, Un
fosfatizado
pintado com tinta

revestida em

em

uma mesa

7/8,solda

1

de

e

-

com pintura

2

e

ep6xi, montantes injetados
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em

polipropileno copolimero; Medida:
prancha do ap6ia-p6 de 300 x 460
mm (L x C), estrutura do apoia-pe
de 395 x 185 mm (C x A); Requisito:
sapatas antideslizantes injetadas
em PVC e prancha para apoio dos
p6s injetada com poliestireno alto
tm

3

J uporte - Tipo: teto girat6rio; Uso:
TV LCD,LED ou plasma ; Material:
pintura a p6 eletrost6tica de alta

1

371

T.IND

R$496,00

R$184.016,00

Un

em ago

micragem,
carbono;
Capacidade: at6 100 Kg; Requisito:
permiti passar a fiagdo internamente
ao tubo, giro de 360" e inclinagio
vertical (TILT) para baixo em at6
25", dist6ncia do teto ao suporte da
cm; Acompanha:

TV de 60
parafusos de

seguranga

$

e

acess6rios para fixagio; polegada
32 a 52.
Banco - Material : madeira, eucalipto
reflorestada de 1" de espessura;
Medida: 1800 x 425 x 450 mm (L x
P x A); FixagSo: atrav6s de tubos de
inox entre as madeiras
:

4

1

332

T.IND

R$520,00

Un.

R$172.640,00

127
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Requisito: uni6o das pegas em
parafusos em inox e acabamento da
madeira em pintura ebanizada
Banco Material: madeira; Altura:
60 cm; Requisito: envernizado, sem

-

E

encosto e assento redondo com 30
cm de di6metro.

2.1.1.

1

284

T.IND

R$170,00

R$48.280,00

Un.

Os pregos serSo fixos e irreajustdveis durante a vig6ncia do Registro de pregos.

2.2.
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A revisio dos pregos poder6 ocorrer quando da incidEncia das situag6es previstas na alinea ,,d,, do
inciso ll e do $ 5.o do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e alterag6es e do Decreto Estidual'n. 14.506t2016 (situag6es
supervenientes e imprevistas, forga maior, caso fortuito ou fato do principe, que configurem dlea econ6mica
extraordin6ria e extracontratual) devidamente comprovadas e se da16 seguinte iorma:
ocorr6ncia do
_
Pregg registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado, a
SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE COMPRAS E MATER|A|S notificard a iornecedora com o primeiro
menor prego registrado para o item visando a negociagSo para a redugdo de pregos e sua adequagio ao do
mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificag6es.

2.2.1. Na

Dando-se por infrutifera

?.2.2.

a

negociagSo de redugSo dos pregos,

a

Superintend6ncia de Gest6o de

Compras e Materiais formalmente desonerari a fornecedora em relagSo ao item e cancelar6 o seu
registro.

2.2.3. Simultaneamente proceder6 a convocagSo das demais fornecedoras, respeitada
classificagSo visando estabelecer igual oportunidade de negociagio.

a ordem de

2'3.

No transcurso da negociagSo prevista no subitem 2.2., ficarA o fornecedor condicionado
a atender as
solicitag6es de fornecimento dos 6rg5os ou entidade usudrios nos pregos inicialmente registrados,
ficando
garantida a compensagSo do valor negociado para os materiais j6 entregues,
caso do rec5nhecimento pela
AdministragSo do rompimento do equilibrio econ6mico-financeiro oiiginatm6nte
estipulado;

2'4' A criterio
licitaqSo

indenizagSo.

2'5'

da AdministragSo poder6 ser cancelado o registro de pregos para o item e instaurada
nova
,em qre caiba direito de recurso ou

Para a aquisigio ou contratagio ao produto objeto d1 registro,

Caso a Administragdo entenda pela revisSo dos pregos, o novo prego serd
consignado, atrav6s de
ts fornecedores vinculados.

apostilamento na Ata de Registro de Pregos, ao qual estaieo

s ULA TE RC E RA
?

]

DO PRAZO DE V AL DADE DO REG ISTRO DE PRE
90s

A vigoncia do presente instrumento serS de 12 (dozel meses, conforme o Decreto
Estadual

14'50612016, contados da data de publicagSo de seu extrato

SULA QUARTA - DOS US

4'1'

Diirio Oficial do Estado.

n.

DO REGISTRO DE PRE

serSo usu6rios do Registro de Pregos os 6rg5os da Administragdo
direta

empresas p[blicas e fundag6es do Estado de ivato Grosio
do sut.

e

0

indireta, autarqu

4'2'

caber6 aos 6rg5os ou entidades usu6rios e responsabilidade,
ap6s contratagio, pelo controle do
cumprimento de todas as obrigagoes relativas ao fornecimento,
inclusive aplicagdo das sang6es previstas
neste edital' informando as ocorroncias ao orgio gerenciaoor p"r"
o devido assentamento em ficha cadastral.

4'3'

caber5 ainda aos 6rg6os ou entidades usu5rios informarem
ao gerenciador da Ata de
128
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Pregos, do nao comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de empenho e assinatura do
contrato,
conforme o caso, visando d convocagSo dos remanescentes e aplicagao das penalidades cabiveis.

1.4. O 6195o ou entidade estadual que nio tenha participado do certame para a formagio do Sistema de
Registro de Pregos, poderS, mediante previa consulta d Superintendencia de Gestao de Compras e Materiais,
utilizar-se dos pregos registrados em Ata de Registro de Pregos, em decorrencia de saldos remanescentes dos
6rg6os ou entidades usu6rios do registro.
4.4.1. Caber5 ao orgSo gerenciador o apostilamento em Ata de Registro de pregos dos 6rgios ou

entidades de que trata o subitem 4.4 para futuro acatamento de pedidos.

1? A Ata de Registro de Pregos, durante a sua vig€ncia, poder6 ser utilizada por outros 6rgios da

Administragdo Ptiblica, inclusive do Distrito Federal, de outros Estados e Municipios, desde que:
a. devidamente justificada a vantagem;

b. As aquisig6es ou contratag6es adicionais ndo excedam, por 6196o ou entidade, a cem por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocat6rio e registradoJ na ata de registro de pregos para
o
6rg6o gerenciador e 6rgios participantes;

i

c. O quantitativo decorrente das ades6es ata de registro de pregos ngo exceda, na totalidade, ao
quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de regisko de pregos para o 6196o gerenciador
e
6rgios participantes, independente do n0mero de 6rg5os nio-participahtei qub aderirem.

. 4.5.1. os 6rg5os e entidades que nio participaram do registro de pregos, quando desejarem fazer uso
da ata de registro de pregos, deverao consultar o 6195o geienciador'da-ata para manifestagao sobre a
possibilidade de adesSo.

4.5.1.1. O deferimento caber6 d Superintend6ncia de Gest6o de Compras e Materiais,
ficando
condicionado d autorizagio dos 6rg5os participantes e do detentor da ata, desde que
prejudique as
nio
obrigag6es presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o 6rgio gerenciador
e 6rgios'participantes.

4'6' Aos 6rg5os ou entidades usudrios da Ata de Registro de Pregos, fica vedada a aquisig6o
de materiais com
pregos superiores aos registrados, devendo notificai a SUPER|ITITENDENC|A
DE GESiAO oE Corrrrpnns r
MATERIAIS/sAD os casos de licitagOes com pregos inferiores a estes.

4"1'

A AdministraqSo Estadual nio se obriga a firmar contratag6es oriundas do
Sistema Registro de pregos
ou nas quantidades estimadas, ficando-lhe- facultada a utilizag-ao de outros meios para
aquisigio de item,
respeitada a legislagio relativa ds licitag6es, sendo asseguiado
ao
beneficidrio do Registro de pregos
prefer6ncia em igualdade
de condig6es,

c LAU SU LA o UINT A

5.1.

Compete ao

6rgio

DOS D REITOS E OB RtcAg6E S DAS P A RTES

Gestor:

5'1'1' optar pela contratagio ou nio dos bens ou servigos decorrentes do Sistema Registro pregos
de
ou
das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utitizagao de outros
meios para aquisigio de item,
respeitada a legislagdo relativa ds licitag6es, sendo assejuraoo
ao benefici6rio do Registro de pregos

preferoncia em igualdade de condig6es, sem que
caiba ,e"r116 ou indenizagio;

5.1.2. lndicar para os OrgSos e Entidades Usu6rios do registro de Pregos os fornecedores
e seus res
saldos, visando subsid iar os pedidos de compras, respeitada
a ordem de registro e os qu
fornecidos;

0

I
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5.1.3.

Decidir sobre a revisdo ou cancelamento dos pregos registrados no prazo mdximo de 10 (dez) dias

0teis, salvo motivo de forga maior devidamente justificado no processo;

5.1.4.

Gerenciar o registro de prego e acompanhar, periodicamente, os pregos praticados no mercado para os
bens registrados e nas mesmas condig6es de fornecimento, para fins de controie e fixagio do valor miximo a
ser paga pela Administragio;

5.1.5.

Emitir a autorizagio de compra;

5.1.6. Dar prefer6ncia de

contratagSo com

o detentor do registro de pregos
ou conceder igualdade de
-

condig6es, no caso de contrag6es por outros meios permitidos pela legislagio;
5.2. Compete aos

Orgios ou Entidades Usuirios:

5.2.1.

Firmar ou n5o a contratagSo do objeto de registro de prego ou contratar nas quantidades estimadas;

5.2.2.

Proporcionar ao compromitente fornecedor todas as condig6es para o cumprimento de suas obrigag6es

e entrega dos objetos dentro das normas estabelecidas no edital;

5.2.3.

Proceder d fiscalizagSo da contratagSo, mediante controle do cumprimento de todas as obrigag6es
aplicagio das sang6es previstas neste edital;

relativas ao fornecimento, inclusive

i

5.2.4. lnformar ao Gerenciador da Ata, da inexecugio total do compromisso, caracterizada pelo nio
comparecimento da fornecedora para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do contrato, conforme
o
caso, visando d convocagio dos remanescentes;
5.2.5.

Aplicar as penalidades de sua compet€ncia ao fornecedor faltoso;

6

Notificar Superintend€ncia de GestSo de Compras e Materiais/SAD dos casos de licitag6es
com pregos
inferiores aos registrados em Ata;

??

5'2'7. Rejeitar, no todo ou em parte, os objetos entregues em desacordo com as obrigag6es assumidas pelo
compromitente fornecedora ;
5.2.8.

Efetuar os pagamentos dentro das condig6es estabelecidas no edital;

5.3. Compete ao Compromitente Fornecedor(a):

1

53
Entregar os objetos nas condig6es estabelecidas no edital e seus anexos
e atender todos os pedidos
de contratagSo com valores minimos de R$ 50,00 (cinquenta) reais, durante o periloo
de duragio oo'rejistro
\
de Pregos, de acordo com a sua capacidade de foinecimento fixada n" propo"i" de prego
de sua titularidr
observindo r.lr"ntiordes, prazos b ro""i, estabetecidos peto Orgio
de Registro d" prA;31"

uslarit;;fi

5'3'2'

Manter, durante.a v-ig6ncia do registro de pregos, a compatibilidade de todas
as obrigag6es assumidas
e as condig6es de habiritagio e quarificagdo exigidas na

ricitagio;

9)

It;

5'3'3'

Substituir os objetos recusados pelo 6195o ou entidade usu6ria,
sem qualquer 6nus para a 1,
Administragao, no prazo m6ximo de 15 (quinze) oiis 0teis, inoepenoentemenie
da st/,,vsYqv
aplicagio vqo
das penalidades,/
'tv vs
vettalwavvo/
cabiveis;

5'3'4' Ter revisado ou cancelado o registro de seus pregos, quando presentes os pressupostos
previstos na
cl6usula segunda desta Ata;
5'3'5'

Atender a demanda dos 6rg5os ou entidade usudrios,
durante a fase da negociagao de revisio de
pregos de que trata a cl5usula segunda
desta Ata,
precos iniciatmente ffilr,r[H=n'."d;ff"

;;;

\K,
,y
n

ln /

-{.'
I

"

l3o

: u.,
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compensagio dos valores dos objetos jd entregues, caso
rompimento do equilibrio originalmente estipulado;

5.3.6.

do reconhecimento pela Administragdo
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Vincular-se ao prego mdximo (novo prego) definido pela AdministragSo, resultante do ato de revisdo;

5.3.7.

Ter direito de prefer6ncia ou, igualdade de condig6es caso a AdministragSo optar pela contratagio dos
bens ou servigos objeto de registro por outros meios facultados na legislagio reljtiva as licitagOes

5.3.8.

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ir Administragao ou a terceiros, decorrentes de

sua culpa ou dolo at6 a entrega do objeto de registro de pregos.

5.3.9. Receber os pagamentos respectivos nas condig6es pactuadas no item 10 do editale na clausula oitava
do presente instrumento.
5.3.10. N5o subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente
instrumento.

c

SU LA

s EXT A

o objeto do

presente

DO CANCE LAMEN TO DOS PREgOS RE Gts TRA DOS

6'1.

Os pregos reg-istrados poderSo ser cancelados automaticamente, por decurso do prazo de vig6ncia,
quando n5o restarem fornecedores ou ainda pela AdministragSo quando a compromitente fornecedora:
n5o cumprir as condigOes da Ata a que estiver vinculado;
nio retirar a respectiva nota de empenho e ou n6o formalizar o contrato decorrente do registro
de pregos, no prazo estabelecido, sem justificativa aceit6vel;
nio aceitar reduzir o seu prego registrado, na hip6tese de apresentar prego superior ao
praticado no mercado;

a)
b)
c)
d)

e)

estiver impedido de licitar ou de contratar temporariamente ou for declarado inid6neo para
licitar ou para contratar com a AdministragSo Priblica, nos termos da Lei Federal no 10.52d,
de
2002.

por iequerimento do detentor da Ata, mediante deferimento da Administragio frente a
comprovagio da impossibilidade do cumprimento das obrigag6es assumidas, iem prejuizo
das penalidades previstas no instrumento convocatorio, nelte Termo, bem como perd'as e
danos.

6--2.
Ser6 assegurado o contradit6rio e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo,
no prazo de
05 (cinco) dias 0teis, contados da notificagio ou publicagio.

-

6'3' o cancelamento do registro de pregos poder6 ocorrer por fato superveniente, decorrente
de caso fortuito
ou forga
maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovado e justificado:

a) por razdo de interesse pfblico;
b) a pedido do fornecedor.

6'4' No caso do subitem
titem 6'1
"d', esta sangSo ser6 obrigatoriamente anotada no Certificado
6.1 "d",
certificado de Registro
Regi
Cadastral-CERCA.
6.5. A declaragSo de inidoneidade para licitar ou contratar com a administragSo p0blica,
serd de compet€ncia
exclusiva da autoridade m6xima d a Secretaria de Estado de Administragio
e DesburocratizagSo, facultada
ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no subitem 6.2, podendo
a reabilitagio ser concedida mediante
ressarcimento dos preju izos causados

s ULA
7.1

S ETI MA

DO FORNEC

LOCAL E PRAZO DE ENTRE GA

.-l
As obrigag6es decorrentes do fornecimento dos objetos constantes
do Registro de Prego;,

fi tI'

ol' .,1
/-"

serSo

A

q'',23?3 lfJ

Rubrica
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firmadas diretamente com os orgSos ou entidades usu6rios da Ata de Registro de pregos, observada as
condig6es estabelecidas neste edital e no que disp6e o art. 62 da Lei n. 8.666.93, e serS formalizada atraves
de:

a)
b)

nota de empenho ou documento equivalente, quando

futuras;

a entrega n6o envolver obrigag6es

nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes

obrigag6es futuras.

7.2.

O prazo para a retirada da nota de empenho e assinatura da Ata ser6 de 05 (cinco) dias riteis,

contados da convocagio.

7.3.

Os quantitativos de fornecimento ser6o os fixados em nota de empenho e/ou contrato e observario

obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de pregos.

7.4.

A Ata de Registro de Pregos ser6 utilizada pelos 6rg5os AGEHAB, AGEPEN, AGESUL, AGRAER,
CGE, DETRAN MS, ESCOLAGOV, F.PGE, FCMS, FEAS, FECC, FEDDC, FEHIS, FEINAD, FERTEL, FESA,
FUNDECT, FUNDTUR, FUNFAZ, FUNPES-MS, FUNRESP, FUNSAU, FUNTRAB, IAGRO, IMASUL, JUCEMS,
PGE, SECC, SED, SEDHAST, SEFAZ, SEGOV, SEJUSP e SEMAGRo.

7.5.

Cada fornecimento deverd ser efetuado mediante solicitagSo por escrito, formalizada pelo 6rgio ou
entidade participante ao 6195o gerenciador, dela devendo constar:- a data, o valor unitario do fornecim6nto, a
quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do respons6vel, sendo
efetuado diretamente pelo 6rgio/entidade requisitante, devidamente autorizado pela autoridade superior, e
ainda acompanhada pela nota de empenho ou instrumento equivalente, contendo o numero de referbncia da

Ata.

7.5.1.

O localda entrega dos objetos ser6 estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, conforme o LOTE,

podendo ser na sede da unidade requisitante ou em local em que esta indicar.

7.5.1.1 A contratada dever6 apresentar, ao 6195o solicitante, o catilogo de cores do fabricante para
todos
os itens dos lotes:01.02.03.04.05 e 06 antes da entrega do mateiialpara o aceite.

\-

a) as cores serSo definidas pelos 6rg5os quando da emissio da autorizagao de fornecimento.

7.!.2. O prazo de entrega ser6 conforme solicitagSo do 6rgio/entidade
15 (quinze) dias

fteis da data de recebimento

requisitante, n6o podendo ultrapassar

da hota de impenho ou instrumento equivaiente.

7.5.2.1As entregas dos objetos ocorrerio da seguinte forma:

a)

os mobili6rios que vierem desmontados deverSo ser entregues e montados, pela empresa
do
certame, no enderego que constar na nota de empenho.

vencedora

'6' Caso a fornecedora classificada n6o puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total
requisitado ou parte dele, dever6 comunicar o fato d Superintend6ncia
de Gestio i" Corpr""
Materiais/SUcoMP/sAD/MS, por escrito, no prazo m6ximo ab z+ (vinte
e
horas, a contar do"
fuatroy
recebimento da ordem de fornecimento.

u

7

I'i

/.,

'

7 '7
Caso a fornecedora detentora da Ata se recusar ao recebimento da nota
de empenho ou instrumento
equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias 0teis, a contar da notificagio por
rn"io naoil (fax ou e-mail), a
AdministragSo convocard a segunda melhor classificada para efetuar
o iornecimenio, assim sucessivamente
quanto as demais classificadas, facultando aos faltosos
"
as penalidades

cabiveis.

7'7'1' A segunda

.

_)

fornecedora classificada s6 poder5 fornecer d Administragio, quando
estiv(esgotada a

SY

,
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capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto
para cada item do Anexo l, ou quando a primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.

7.8.

Os objetos desta Ata, deverSo ser entregues acompanhados de notas fiscais distintas, ou seja, de
acordo com a ordem de utilizagSo, dela devendo constar o ntimero da Ata de Registro de Pregos, o produto, o
valor unitdrio, a quantidade, o valor total e o local da entrega, al6m das demais exigencias legais. '
7.9.
ata.

As despesas relativas d entrega dos objetos correrSo por conta exclusiva da fornecedora detentora da

7.10. A contratada

obriga-se a fornecer os objetos a que se refere esta Ata, novos e de primeiro uso, em
conformidade com as especificag6es descritas na Proposta de Pregos (Anexo l) e Termo de Refer6ncia (Anexo
| "A"), sendo de sua inteira responsabilidade a substituigSo, caso ndo esteja em conformidade com as reieridas
especificag6es.

7.10.1. O recebimento dos objetos se efetivara, em conformidade com os arts. 73 a T6 da Lei g.666/93,

mediante recibo, nos seguintes termos:

a)
b)

provisoriamente, para efeito de posterior verificagSo das especificag6es, mediante "Termo de
Aceite Provis6rio";
definitivamente, ap6s a verificagSo da qualidade, quantidade, caracteristicas, especificag6es dos
objetos, e consequente aceitagSo pela equipe t6cnica/respons6vel, no prazo maximo de 06 (cinco)
dias, mediante "Termo de Aceite Definitivo".

7.10.2. Ser5o recusados os objetos imprest6veis ou defeituosos, que ndo atendam as especificag6es
nio estejam adequados para o uso.

constantes no edital e/ou que

1 10.3 Os objetos deverSo ser entregues embalados de forma a nao serem danificados durante as operag6es
de transporte e descarga no local da entrega.
7 '11
.Para todos oq itgns 4o lotg 01 e itens 01 ao 1.2 do lote 02, apresentar garantia emitida pelo fabricante,
atestando que os objetos ofertados possuem g-Entie?e no minrmo 60 (sess6nta) meses,
contra defeitos de
fabricagSo,.para.os lotes 0? (itpns 13 a 32). 0i (toCos o? itgnst. 04
os itensi e os
(tqdoq os !tens). para efeito de
a Lei no g.07g de 11 de
setembro de 1990 (C6digo de Defesa do Consumidor), ou conforme garantia do fabricante
caso seja superior.

garani

7'11'

Todas as despesas relativas

ffioaos

i

entrega e transporte dos objetos ofertados, bem como todos os
impostos, taxas e demais despesas decorrenteJda presenie Ata, correrao por
conta exclusiva da contratada.
7
Os objetos ofertados desta ata devem-se fazer acompanhados da nota fiscal/fatura
discriminativi para
efetivagdo de sua entrega.

'12'

SULA OITAVA. DO PAGAMENTO

$

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta Ata de Registro, ser6 efetuado mediante
cr6dito em conta corrente, no prazo de at6 30 (tri nta) dias, contados do recebimento
definitivo dos materiais
ofertados, ap6s a apresentagdo da respectiva documentagSo fiscal, devidamente
atestada pelo setor
competente, conforme disp6e o art. 40, inciso XlV, alinea "a", combinado
com o art. 73, inciso ll, ali nea "b", da
Lei n'8.666/93 e alterag6es.

8.2.

Os pagamentos somente serio efetuados apos a comprovagio, pela(s) fornecedora(s),
de que se
encontra regular com suas obrigag6es para com o sistema de seguridade
social, m ediante a apresentagdo das
Certid6es Negativas de Debito com o INSS, FGTS e CNDT

8'3'

ocorrendo erro no documento da cobranga, este ser6 devolvido
e o pagamento

$

para

que
/
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a fornecedora tome as medidas necessdrias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir
da
data da reapresentagSo do mesmo.

8.4.

Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, o 6195o, a seu crit6rio, poderd devolv6-la,
para as devidas correg6es, ou aceit6-la.

8,5.

Na hip6tese de devolugSo, a nota fiscal/fatura ser6 considerada como n5o apresentada, para fins de
atendimento das condig6es contratuais.

8.6'

Na pend6ncia de liquidagSo da obrigagSo financeira em virtude de penalidade ou inadimpl6ncia

contratual o valor ser6 descontado da fatura ou cr6ditos existentes em favor da foinecedora.

L

.

8'7
O 6195o nio pagar6, sem que tenha autorizaglo pr6via e formal nenhum compromisso que lhe venha a
ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou n6o instituig6es financeiras.

8'8.

Os eventuais encargos financeiros, processuais

e outros,

decorrentes

Fornecedora de prazo de pagamento, serio de sua exclusiva responsabilidade.

da inobservincia,

8.9.

pela

A AdministragSo efetuar6 retengio, na fonte, dos tributos e contribuig6es sobre todos os pagamentos
devidos d fornecedora classificada.

SULA NONA. DA

ORQAMENT

9.1.

As despesas decorrentes da contratagSo dos objetos da presente Ata de Registro de pregos correr6o
a
cargo d,os 6rg5os ou Entidades UsuSrios oi nta, cujos Programas de Trabalho e Elementos'de Despesas
constarSo nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada
as
estabelecidas no edital e ao que dispOe o artigo 62, da Lei n. 9.666/93 e alterag6es.
"onjig6"a

ULA

\-

. DA FRAUDE E DA CORRUP

10'1' Os licitantes e o contratado devem observar efazer observar, por seus fornecedores e subcontratados,
se admitida subcontratagio, o mais alto padr5o de 6tica durante todo o processo
de licitagio, de contratagio e
de execugio do objeto contratual.
suBcLAusuLA PRIMEIRA -. Para os prop6sitos desta cl6usula, definem-se as seguintes pr6ticas:
a) "pritica corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretZmente, qualquer

b)

c)
d)
e)

vantagem
com o objetivo de influenciar a ag6o de servidor p0blico no processo de licitagio
ou na execugao
de contrato;
"pritica fraudulenta": a falsificagSo ou omissSo dos fatos, com o objetivo de influenciar
o processo
de licitagio ou de execugio de contrato;
"pritica conluiada": esquematizar ou estabelecer um acordo
entre dois ou mais licitantes, com ou
sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgdo licitador, visando
estabelecer
pregos em niveis artificiais e ndo_competitivos,
"pritica coercitiva": causar dano ou ameagar causar dano, direta
ou indiretamente, is pessoas ou
sua propriedade, visando influenciar sua participagSo em um processo licitat6rio
ou afetar a
execugdo do contrato.
"pritica obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas
em inspeg6es ou fazer
declarag6es falsas aos representantes.do organismo financeiro
multilateral,
o-e
impedir materialmente a apuragSo de alegag66s oe pratic- prevista
acima; (ii)"d;';-;o,"tiro
atos
cuja
inteng6o
seja impedir materialmente o exercicio do-direito de'o organismo
financeiro'multilateral
promover
""i..""'

inspegio.

{J
t,

---'e-

G T1'''
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SUBCLAUSULA SEGUNDA - Na hip6tese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impor6 sa-ngao sobrJ uma empresa ou
pessoa fisica, inclusive declarando-a inidOnea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de
contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da emp-resa,
diretamente ou por meio de um agente, em pr6ticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou
obstrutivas ao participar da licitagSo ou da execugSo um contrato financiado pelo organismo.

SUBCLAUSULA TERCEIRA - Considerando os prop6sitos das cl6usutas acima, a CONTRATADA concorda e
autoriza que, na hip6tese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financJiro e/ou pessoas por ele
formalmente indicadas possam inspecionar o local de execugSo do contrato e todos os documentos, contas e
registros relacionados i licitagio e i execugdo do contrato.

L

ULA D

A PRIMEIRA

-

DA EFIC

A

11.1. O presente Termo de Registro de Pregos somente terd efic6cia ap6s a publicagio do respectivo extrato
no Didrio Oficial do Estado.
LA

12.1.

Fica eleito

o Foro de Campo

instrumento.

IMA SEGUNDA. DO FORO

Grande-MS para dirimir d[vidas ou quest6es oriundas do presente

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na
presenga das testemunhas abaixo assinadas.

CampoGrande

-Ms,Zq a" A-bnrl.-

de 2019

lina Araujo Nardes
ria Especial
ntendente GestSo de Compras e Materiais
Promitentes Fornecedores:

u
A.A, M.
Sra.

Marcelino Santos
I

-;/

--.-t"-'

t----<-.-'-

FLArfo HENRIeuE SEVERO EIRELI

Sr. Fl6vio Henrique Severo

lJ5

f
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