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052.42.00637 - ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS - dimensões: 800 X 500 X 1600 MM (L X P 
X A): Tampo superior em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com 
filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e 
antireflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de 
poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas 
arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm.  A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio 
de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Portas em MDP, com 18 
mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com 
espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antireflexo. O bordo que acompanha todo o 
contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, 
coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm. O par 
de Portas sustenta-se em seis dobradiças Top (três por porta), em Zamak com acabamento 
niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura, com abertura de até 270 graus. Cada 
dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados. A porta direita possui fechadura cilíndrica com 
travamento por lingueta lateral. Acompanham 02 chaves (principal e reserva). A porta esquerda 
é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm,. 
Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em zamak, com rosca interna 
M4 com acabamento níquel fosco. A fixação deve ser feita por dois parafusos. Corpo (02 
laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 01 prateleira fixa e 03 prateleiras móveis) em MDP, com 18 
mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com 
espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antireflexo. Os bordos aparentes do conjunto 
são encabeçados com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com 
adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm, e os bordos não 
aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura 
mínima, coladas com adesivo hot melt. As laterais e o fundo devem ter furações para 
regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. 
As prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos em Zamak, fixados com rosca com 
pino vertical para impedir deslizamento horizontal da prateleira. A montagem das peças deve 
ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. 
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052.42.00638 - ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS dimensões - 800 X 500 X 740 MM (L X P X 
A): Tampo superior em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com 
filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e 
antireflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de 
poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas 
arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm.  A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio 
de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Portas em MDP, com 18 
mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com 
espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antireflexo. O bordo que acompanha todo o 
contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, 
coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm. O par 
de Portas sustenta-se em seis dobradiças Top (três por porta), em Zamak com acabamento 
niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura, com abertura de até 270 graus. Cada 
dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados. A porta direita possui fechadura cilíndrica com 
travamento por lingüeta lateral. Acompanham 02 chaves (principal e reserva). A porta esquerda 
é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm,. 
Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em Zamak, com rosca interna 
M4 com acabamento níquel fosco. A fixação deve ser feita por dois parafusos. Corpo (02 
laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 01 prateleira móvel) em MDP, com 18 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 
mm, texturizado, semifosco, e antireflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados 
com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm, e os bordos não aparentes do conjunto são 
encabeçados em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo 
hot melt. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a 
altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis são 
apoiadas por suportes metálicos em Zamak, fixados com rosca com pino vertical para impedir 
deslizamento horizontal da prateleira. A montagem das peças deve ser feita por meio de 
acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Roda pé retangular fechada 
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052.42.00622 - ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22 COM 2 PORTAS DE ABRIR - Armário 
confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75 mm (#22) de 
espessura. dimensões totais aproximadas: 1980x1200x450mm (AxLxP), cor Cinza Cristal e 
acabamento texturizado, constituído de 2 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 
dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega 
fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Sistema de 
travamento das portas é individualizado por porta do tipo “Maçaneta com Fechadura” 
acompanhando 2 chaves, 4 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e 
com 2 dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do 
armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das 
prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada 
utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o 
passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser 
soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras 
internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador 
deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores 
deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a 
rosca em aço zincado com rosca 3/8” x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça 
plana corpo cilíndrico, rosca 3/8” em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as 
partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura 
única. Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer sistemas de ventilação com 
a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Sistema de 
tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray recebendo uma camada de proteção 
com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágüe em 
temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas 
de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O 
móvel deve ser pintado em equipamentos continuos do tipo Corona onde recebe aplicação de 
tinta pó híbrida (epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática com acabamento 
texturizado, com camada média de 50 mícrons. A polimerização deve ocorrer em estufas com a 
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052.42.00623 - ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22 COM 2 PORTAS DE ABRIR - ARMÁRIO DE 
AÇO CHAPA 22 COM 2 PORTAS DE ABRIR; Armário confeccionado em chapa de aço SAE-
1008 a SAE-1012 0,76mm (#22) com dimensões de 1980x900x450mm, com acabamento 
texturizado, constituído de 2 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças 
internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na 
parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Para maior segurança o 
armário devera ser equipado com sistema de travamento através de maçaneta e sistema 
Cremona que trava a porta na região central, superior e inferior, acompanha 2 chaves. Possui 4 
prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com 2 dobras nas laterais, são 
reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são 
estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é 
possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria 
cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em 
cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, 
medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado 
ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para 
fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base 
deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8” x 
21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8” em aço 
carbono e revestimento de superfície (zinco) (condições dimensionadas para suportar as cargas 
e solicitações em utilização normal), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por 
meio de solda, configurando duas estruturas (portas e gabinete). Em conformidade com a NR 
24, cada porta deverá oferecer dois sistemas de ventilação de furos com a finalidade de 
proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Sistema de tratamento anti-
ferruginoso por meio de túneis a spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 
etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágüe em temperatura 
ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato 
distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve 
ser pintado em equipamentos continuos do tipo Corona onde recebe aplicação de tinta pó 
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052.42.00587 - ARMÁRIO DIRETORIA CREDENCE COM PORTAS DE CORRER - dimensões: 
2400 X 510 X 750 (L X P X A): Tampo Superior e Inferior em MDF, com 10 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com folha natural de madeira pré-composta, e acabamentos com 
fitas de bordo em madeira natural pré-composta com 0,6 mm de espessura em todo contorno. A 
fixação do tampo/corpo deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio 
de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Portas em 
MDF, com 19 mm de espessura, revestido em ambas as faces com folha natural de madeira 
pré-composta, e acabamentos com fitas de bordo em madeira natural pré-composta com 0,6 
mm de espessura em todo contorno. As portas são dotadas de puxadores em alumínio 
cromo–acetinado tipo “barra”, com rosca interna M4. A fixação dos mesmos deve ser feita por 
dois parafusos. As Portas correm entre os tampos e são apoiadas sobre trilhos de alumínio 
Anodizado de apenas um canal, fixados entre tampos (superior e inferior), e deslizam por meio 
de roldanas de nylon com rolamento. Deverá estar de acordo com INMETRO.

UN LICITANTE 01 Aprovado

8

052.42.00559 - ARMÁRIO MÉDIO COM 02 PORTAS. - dimensões: 800 X 500 X 1100 MM (L X 
P X A): Tampo superior em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com 
filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e 
antireflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de 
poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas 
arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm.  A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio 
de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Portas em MDP, com 18 
mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com 
espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antireflexo. O bordo que acompanha todo o 
contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, 
coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm. O par 
de Portas sustenta-se em seis dobradiças Top (três por porta), em Zamak com acabamento 
niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura, com abertura de até 270 graus. Cada 
dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados. A porta direita possui fechadura cilíndrica com 
travamento por lingueta lateral. Acompanham 02 chaves (principal e reserva). A porta esquerda 
é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm,. 
Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em zamak, com rosca interna 
M4 com acabamento níquel fosco. A fixação deve ser feita por dois parafusos. Corpo (02 
laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 02 prateleiras móveis) em MDP, com 18 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 
mm, texturizado, semifosco, e antireflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados 
com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm, e os bordos não aparentes do conjunto são 
encabeçados em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo 
hot melt. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a 
altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis são 
apoiadas por suportes metálicos em Zamak, fixados com rosca com pino vertical para impedir 
deslizamento horizontal da prateleira. A montagem das peças deve ser feita por meio de 
acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Rodapéretangular fechada 
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052.42.00586 - ARMÁRIO PRESIDENTE CREDENCE COM 04 PORTAS DE ABRIR - 
dimensões: 1800 X 550 X 740 (L X P X A): Tampo em MDP, com 26 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com lamina de madeira pré-composta. O bordo que acompanha 
todo o contorno do tampo é encabeçado com fitas de bordo em lâmina de madeira pré-
composta com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas 
arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm, tendo uma barra chata de alumínio de 3,0 mm de 
espessura, inserida na face inferior do tampo em todo o perímetro, para proteção e requinte 
estético. A fixação do tampo/corpo deverá ser feita por meio de acessórios internos, como 
cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas 
em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Portas em MDP, com 19 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com lamina de madeira pré-composta. O bordo que acompanha 
todo o contorno da porta é encabeçado com fita de bordo em lâmina de madeira pré-composta 
com 0,45 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt. Os dois pares de Portas sustentam-
se em oito dobradiças Top (duas por porta), em Zamak com acabamento niquelado com 
abertura de até 270 graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos. A porta direita possui 
fechadura cilíndrica com travamento simultâneo superior e inferior, tipo Cremona, acompanhada 
de 02 chaves (principal e reserva). A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, 
por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm. Ambas são dotadas de puxadores modelo 
Jobim em alumínio extrudadoanodizado envernizado. A fixação deve ser feita por dois 
parafusos com rosca M4. Corpo(02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 01 subtampo, 02 
divisórias verticais centrais e 02 prateleiras móveis) em 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 anti-reflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçado 
com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm, e os bordos não aparentes do conjunto são 
encabeçados em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo 
hot melt. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a 
altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis são 
apoiadas em suportes metálicos em Zamak, fixados com rosca com pino vertical para impedir 
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052.42.00551 - ARMÁRIO PROFESSOR 2 PORTAS. Armário confeccionado em chapa de aço 
SAE-1006 a 1012 (#22) com dimensões aproximadas de 2060x900x500mm, cor cinza cristal e 
acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral a direita, divisória 
vertical localizada no centro do armário em toda a sua extensão, cada porta com 3 dobradiças 
internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na 
parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência, cada porta deverá conter um 
conjunto de furos de 6 mm na parte superior e inferior com a finalidade de proporcionar melhor 
circulação de ar no interior do armário. O tampo deverá conter um conjunto de furos oblongos, 
em cima de cada porta, com 8 cortes cada, inclinados e espaçados a cada 4 mm, medindo 21 
mm x 4 mm. Para maior segurança, o armário é equipado com sistema de travamento através 
de maçaneta e sistema cremona que trava a porta na região central, superior e inferior (o varão 
da cremona deve ser zincado), possui 03 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e 
traseira e com duas dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas 
laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o 
encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição 
desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e 
resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, o móvel deve apresentar um porta cabides de 
tubo de aço chapa #20 com diâmetro de ¾”, nos dois módulos, soldados na horizontal a 
aproximadamente 50 mm do tampo, em cada porta deve ser soldado um porta toalha de ferro 
com 3/16” de diâmetro e pelo menos 270 mm a aproximadamente 450mm da aresta superior e 
com 65 mm de folga em relação à porta, em cada extremidade inferior da base do armário 
deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com 
dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o 
estabilizador deverá abrigar pés niveladores, os quais deverão ser em polipropileno injetado, 
que confere maior resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos, de seção 
transversal circular e com altura de 80 mm, disposto em cada extremidade inferior da base do 
armário, todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando 
uma estrutura única. Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer dois conjuntos 
de furos de ventilação, sendo 6 colunas e 24 linhas de furos espaçados a cada 12 mm com 6 
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052.42.00624 - ARMÁRIO VESTIÁRIO COM 16 PORTAS: Roupeiro de 16 portas, 1 porta 
superior, 2 região central e 1 inferior em cada corpo, cada porta medindo aproximadamente 272 
x 420 mm, confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a 1012 predominantemente em chapa 
#22 (0,75 mm). dimensões aproximadas: 1225 (L) x 420 (P) x 1820 (H). Mecanismo de abertura 
das portas deve ser tipo pivotante, lateral à direita, com duas dobradiças internas em cada 
porta. As dobradiças são formadas por dois corpos com duas e três bainhas, respectivamente. 
O posicionamento dos corpos concêntrico entre as duas faces cilíndricas e são unidos por um 
pino com 4 mm de diâmetro. A altura máxima das duas dobradiças, após união é de 60 mm. 
Sistema de travamento das portas é individualizado por porta do tipo “Fechadura” 
acompanhando duas chaves. Visando maior segurança aos usuários e melhor resistência as 
portas devem são embutidas, minimizando presença arestas cortantes, e possui reforço interno 
tipo “ômega” fixado na parte central no sentido vertical. Sistema de circulação de ar 
individualizado por portas, atendendo NR 24, cada porta contem um conjunto que facilita a 
circulação de ar. O conjunto contem furos com 6 mm de diâmetro, sendo 6 colunas e 24 linhas 
espaçados a cada 12 mm. Sistema de identificação individualizado por portas, cada porta 
possui um porta etiqueta, estampado no próprio corpo, em baixo relevo, de aproximadamente 
80 x 37 mm, que permita a fixação da etiqueta pela parte interna da porta, proporcionando maior 
segurança contra avarias e acidentes. Os pés  niveladores são confeccionados em 
polipropileno injetado, que confere maior resistência e durabilidade mesmo em ambientes 
úmidos, de seção transversal circular e com altura de 80 mm, disposto em cada extremidade 
inferior da base do armário em um estabilizador triangular. Estabilizador triangular com medida 
aproximada de 85 mm de lado, dobras estruturais internas e soldado ao corpo por pontos de 
solda. Este estabilizador abriga uma porca rebite utilizada para fixar, por rosca, os pés 
niveladores. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a Spray, pintura em 
equipamentos contínuo do tipo corona, tinta pó hibrida (Epóxi-poliéster) na cor cinza cristal e 
acabamento texturizado, com camada média mínima de 50 micra. Polimerização em estufas 
com a peça alcançando mínimo de 200 ºC por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo 
assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento 
final do produto. Em conformidade com a ABNT e seguindo as normas NBR 13961:2010.  
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052.42.00426 - ARMÁRIO VESTIÁRIO COM 8 PORTAS - Roupeiro de aço carbono simples 
com 8 portas pequenas sobrepostas, com dimensões aproximadas 272x420 mm, 
confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75mm (#22) de 
espessura. dimensões aproximadas totais: 1820 (A) x 625 (L) x 420 (P). Mecanismo de abertura 
das portas deve ser tipo pivotante, lateral à direita, com 2 dobradiças internas em cada porta. 
As dobradiças são formadas por 2 corpos com 2 e 3 bainhas, respectivamente. O 
posicionamento dos corpos concêntrico entre as 2 faces cilíndricas e são unidos por 1 pino com 
4 mm de diâmetro. A altura máxima das 2 dobradiças, após união é de 60 mm. Compartimento 
interno com 1 porta cabide. Sistema de travamento das portas é individualizado por porta do 
tipo “pitão para cadeado” com 2 alojamentos para utilização de cadeado. Visando maior 
segurança aos usuários e melhor resistência as portas devem ser embutidas, minimizando 
presença arestas cortantes, e possuem reforço interno tipo “ômega” fixado na parte central no 
sentido vertical. Sistema de circulação de ar individualizado por portas, atendendo NR 24, cada 
porta contem 2 conjuntos que facilitam a circulação de ar, um na parte superior e outro na parte 
inferior. Sistema de identificação individualizado por porta, cada porta possui um porta etiqueta, 
estampado no próprio corpo, em baixo relevo, de aproximadamente 80 x 37 mm, que permita a 
fixação da etiqueta pela parte interna da porta. Os pés niveladores são confeccionados em 
polipropileno injetado, que confere maior resistência e durabilidade mesmo em ambientes 
úmidos, de seção transversal circular e com altura de 80 mm, disposto em cada extremidade 
inferior da base do armário em um estabilizador triangular. Estabilizador triangular com medida 
aproximada de 85 mm de lado, dobras estruturais internas e soldado ao corpo por pontos de 
solda. Este estabilizador abriga uma porca rebite de aço utilizada para fixar, por rosca, os pés 
niveladores. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray, pintura em 
equipamento contínuo do tipo Corona, tinta em pó híbrida (Epóxi-poliéster) com acabamento 
texturizado, com camada média mínima de 50 mícrons. Polimerização em estufas com a peça 
alcançando mínimo de 200º C por um período de 10 minutos ou mais, garantindo assim a 
polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do 
produto. Deverá estar de acordo com INMETRO.
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052.42.00625 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA: Arquivo 
confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE-1012, predominantemente em chapa #22 
com dimensões de 1330 x 470 x 600 mm (AxLxP), acabamento texturizado, 3 reforços internos, 
verticais formato ômega em chapa #22, soldados em cada estrutura lateral, 4 gavetas com 
capacidade para no mínimo de 25 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico 
progressivo, com 2 amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das 
gavetas no “abre e fecha”, puxadores estampados na própria estrutura da gaveta, para fins 
estruturais, não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas 
laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, 
fechadura redonda com 2 chaves. Nas 4 extremidades inferiores da base do arquivo devem ser 
soldado 1 estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras 
internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador 
deve abrigar 1 porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores. Pé nivelador de polímero 
injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8 x 21,5 mm de 
comprimento. Porca-rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8” em aço carbono e 
revestimento de superfície (zinco). Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a 
spray, pintura em equipamento contínuo do tipo Corona, tinta em pó híbrida (Epóxi-poliéster) 
com acabamento texturizado, com camada média mínima de 50 mícrons. Polimerização em 
estufas com a peça alcançando mínimo de 200º C por um período de 10 minutos ou mais, 
garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do 
acabamento final do produto. Deverá estar de acordo com INMETRO.
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052.34.00316 - BEBEDOURO DE PRESSÃO ELÉTRICO - com reservatório em aço inoxidável 
com isolamento térmico e capacidade mínima do reservatório de 3,5 litros, capacidade mínima 
de vazão 4,0 litros/hora, controle de temperatura regulável ou automático, tubulações de gás em 
cobre, gabinete em chapa de aço inoxidável ou aço carbono pré-tratado contra corrosão e 
pintura epóxi pó, torneira para copo em latão cromado, torneira de boca em latão cromado com 
regulagem interna de jato, pia em aço inoxidável projetada para evitar respingos, ralo sifonado, 
filtro embutido com duplo sistema de filtragem, compressor silencioso e econômico aprovado 
pelo INMETRO, altura mínima de 940 mm, máxima de 1000 mm. Potência mínima 120 - 
máxima de 250 W, tensão 220 V. Refrigeração com compressor que utiliza gás inofensivo a 
camada de ozônio. Garantia mínima de 01 ano. CATMAT 247674. Constar: Marca, modelo e 
procedência. Deverá estar de acordo com INMETRO.
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052.34.00105 - BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO CENTRAL DE AGUA REFRIGERADA 
MODELO VERTICAL - 120 LITROS. Especificações: Controle automático e regulável de 
temperatura, reservatório de 120 Litros, com TRÊS torneiras, capacidade de atendimento 400 
pessoas/hora (aproximadamente). Medidas 0,91m x 1,37m x 0,45m. (Compr. x Alt. x Prof.), 
isolação térmica, gabinete externo em aço inox AISI 430, reservatório interno e serpentina em 
aço inox AISI 304,  voltagem 110 ou 220 V - Garantia de 12 meses.  Constar: Marca, modelo e 
procedência. Deverá estar de acordo com INMETRO.
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052.34.00104 - BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO CENTRAL DE AGUA REFRIGERADA 
MODELO VERTICAL - 50 LITROS. Especificações: Controle automático e regulável de 
temperatura, reservatório de 50 Litros, com duas torneiras, capacidade de atendimento 150 
pessoas/hora (aproximadamente). Medidas 0,68m x 1,33m x 0,41m. (Compr. x Alt. x Prof.), 
isolação térmica, gabinete externo em aço inox AISI 430,reservatório interno e serpentina em 
aço inox AISI 304, voltagem 110 ou 220 V  - Garantia de 12 meses. Constar: Marca, modelo e 
procedência. Deverá estar de acordo com INMETRO.
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052.34.00349 - BEBEDOUROS DE PRESSÃO ELÉTRICO CONJUGADO. (proporciona fácil 
acesso de crianças e adultos): Gabinete em chapa de aço inox: 2 torneiras de pressão em latão 
cromado, uma de jato para a boca e outra para copo, com regulagem de jato d'água, filtro de 
água interna em carvão ativado, tampo em aço inox, ralo sifonado, depósito de água em aço 
inox com serpentina externa, controle automático ou manual da temperatura da água, 
compressor silencioso e econômico, aprovado pelo INMETRO que utiliza gás inofensivo a 
camada de ozônio, voltagem 127 V, dimensões mínimas da parte do conjugado 205 mm de 
largura x 300 mm de comprimento x 280 mm de profundidade, tensão 127 volts, ralo sifonado. 
Garantia mínima de 01 ano. CATMAT 328487. Constar: Marca, modelo e procedência.  
Apresentar certificado de Inmetro e apresentar fixa técnica do produto especificando 
compressor emitido e reconhecido pelo fabricante. Deverá estar de acordo com INMETRO.
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052.42.00616 - BERÇO COM COLCHÃO. Berço em mdp revestido com laminado melaminico. 
dimensões: comprimento total incluindo cabeceiras: 1200 mm (+ou- 10mm) largura total 
incluindo grades: 670 mm (+ou- 10mm) altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 
1000mm (+ou- 10mm) altura da barra superior das grades: 855 (+ou- 10mm) extensão vertical 
das grades: 750 (+ou- 10mm) • distância regulável da superfície do colchão à barra superior das 
grades: de 180 a 480mm (faixa de regulagem) estrutura: pés em tubos de aço, secção circular 
entre 1 1/4" e 2", em chapa 14 (1,9mm), conformado em forma de “u” invertido configurando a 
estrutura de cada cabeceira; quadro do estrado em tubos de aço carbono, secção retangular 
com dimensões de 40x20 ou 40x40mm, em chapa 16 (1,5mm); estrado em chapa inteiriça de 
mdp, com espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa 
pressão - bp na cor branca, topos encabeçados em todo perímetro com fita de bordo de 2mm, 
atóxica, na mesma cor e tonalidade do laminado; • ajuste do estrado em altura em no mínimo 
três (03) posições, somente por meio de ferramentas; grades laterais fixas confeccionadas em 
mdp, com espessura de 20mm nas partes horizontais, e 18mm nas partes verticais, revestidas 
nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - bp, texturizado na cor branca com 
9 topos encabeçados em todo perímetro (inclusive nas aberturas), com fita de bordo de 2mm, 
com acabamento superficial liso, atóxicas, na mesma cor e tonalidade do laminado. Cinco (05) 
aberturas com dimensões espaçadas conforme os requisitos da norma ABNT nbr 15860 (parte 
1); cabeceiras em mdp, espessura de 18mm, revestidas nas duas faces em laminado 
melamínico de baixa pressão-bp texturizado, na cor branca , com bordas arredondadas, e topos 
encabeçados em todo perímetro com fita de bordo de 2mm, com acabamento superficial liso, 
atóxicas, na mesma cor e tonalidade do laminado. quatro rodízios para pisos frios, com sistema 
de freio por pedal, injetados em nylon reforçado com fibra de vidro, com eixos de aço, rodas 
duplas de 75mm, injetadas em pvc, com capacidade de 60kg cada. banda de rodagem em 
poliuretano injetado. cores diferenciadas entre as rodas (branco) e a banda de rodagem (cinza); 
fixação dos componentes através de porca cilíndrica m6 e parafusos allen. Elementos metálicos 
pintados com tinta em pó, eletrostática, hibrida epóxi/ poliéster, lisa e brilhante, atóxica, 
polimerizada em estufa, na cor cinza (referência ral 7040). Requisitos de segurança: o berço 
deve atender aos requisitos de segurança estabelecido na nbr 15860 1: 2010 - móveis – berços 
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052.42.00613 - CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO. com duas bandejas sobrepostas (a de 
cima pode ser retirada após a refeição e a de baixo fica limpa para brincar). Deverá possuir: 
pedanas (apoio para os pés da criança) em plástico, regulável em duas posições; encosto e 
assento em tecido plástico laminado; cinto de segurança de cinco pontos com regulagem na 
altura dos ombros; retentor entrepernas; suportar criança com até 15 kg. dimensões: 106 cm x 
56,5 cm x 80 cm (A x L x C). Opções nas cores: Azul; Petróleo; Framboesa; Branco. Garantia 
mínima de 12 meses. Constar: marca, modelo e procedência. Deverá estar de acordo com 
INMETRO.
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052.42.00604 - CADEIRA CAIXA OPERACIONAL. CADEIRA CAIXA OPERACIONAL: Assento 
em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espessura mínima de 
12mm (7 lâminas) espuma de poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência 
(capacidade de o material sofrer tensão e recuperar seu estado normal quando suspenso o 
“estado de risco”). Em densidade entre 50 e 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com 
espessura mínima de 40 mm. Revestimento em tecido 100 % poliéster. Medidas: Largura de 
470 mm e profundidade de 435 mm. Classificação: Características Físicas: Cadeira giratória 
caixa com apóia-braços. Encosto em polipropileno PP injetado, copolímero (material resistente 
e de alto impacto), moldado anatomicamente, com espessura mínima de 3,5mm. Espuma em 
poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência (capacidade do material sofrer tensão e 
recuperar seu estado normal quando suspenso o “estado de risco”). Em densidade entre 50 e 
55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm e saliência para apoio 
lombar (esta saliência deverá exercer pressão positiva na lombar ‐ “permanentcontact” ‐ 
independentemente da posição do usuário em relação à superfície de trabalho). Revestimento 
em tecido 100 % poliéster. Medidas Baixo: Largura de 405 mm e altura de 325 mm. Capas de 
Proteção do Assento e Encosto fabricados em polipropileno (material resistente a alto impacto) 
injetado texturizada e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC, sendo com 
raio de curvatura maior que 2 mm (Norma 13962:2006). Suporte com regulagem de altura 
fabricado em chapa de aço estampada de 6,35 mm de espessura e regulagem de altura do 
suporte para o encosto com curso de 75 mm e acionamento automático sem necessidade de 
botões ou manípulos para apoio lombar. Capa do suporte para o encosto em polipropileno 
texturizada com acabamento que resulte na integração entre o assento e o encosto. Sistema de 
articulação do encosto deve permitir que o ângulo do encosto acompanhe permanentemente o 
ângulo da coluna vertebral através de uma lâmina com espessura de 6,35 mm que liga o 
encosto ao mecanismo. Mecanismo flange diretor com rabeta, movimento giratório, com corpo 
em chapa de aço estampada com espessura de 3,35 mm, com inclinação fixa do conjunto 
encosto e assento. A regulagem de altura do assento é feito através de alavanca do lado 
esquerdo do usuário. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó, com pré‐tratamento 
anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo o mecanismo com película de 100 mícrons e com 
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052.42.00605 - CADEIRA FIXA APROXIMAÇÃO. Assento em madeira compensada 
multilaminada, moldada anatomicamente, com espessura mínima de 12mm (7 lâminas) espuma 
de poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência (capacidade de o material sofrer 
tensão e recuperar seu estado normal quando suspenso o “estado de risco”). Em densidade 
entre 50 e 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm. 
Revestimento em tecido 100% poliéster. Medidas: Largura de 470 mm e profundidade de 435 
mm. Encosto em polipropileno PP injetado, copolímero (material resistente e de alto impacto), 
moldado anatomicamente com espessura mínima de 3,5mm, com nervuras estruturais na parte 
posterior da peça, espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência 
(capacidade do material sofrer tensão e recuperar seu estado normal quando suspenso o 
“estado de risco”). Em densidade entre 50 e 55kg/m3 e moldada anatomicamente com 
espessura mínima de 40mm e saliência para apoio lombar (esta saliência deverá exercer 
pressão positiva na lombar ‐ “permanent contact” ‐ independentemente da posição do usuário 
em relação a superfície de trabalho). Revestimento em tecido 100% poliéster. Medidas Baixo: 
Largura de 405 mm e altura de 325 mm. Capas de Proteção do Assento e Encosto fabricados 
em polipropileno (material resistente a alto impacto) injetado, com acabamento texturizado e 
bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC, sendo com raio de curvatura 
maior que 2 mm (Norma 13962:2006); Suporte para o encosto sem regulagem de altura 
fabricado em chapa de aço estampada de 6,35 mm de espessura, em formato L, com 
acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso 
(fosfatizado), revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 50 a 80 
mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos; Capa do suporte para o encosto 
injetado em polipropileno texturizado, sendo que este acabamento resulta na integração entre o 
assento e o encosto em formato “L” Estrutura metálica fixa do tipo contínua fabricada em tubo 
de aço curvado com diâmetro de 1” (25,4mm) e espessura de 1,9mm com reforço interno com 
tubo 3/4” (19,05mm) e espessura 1,5mm, unidas por solda em ponto único que interliga a chapa 
de fixação do assento , fabricada em aço com espessura de 2,65mm com medidas mínima de 
182 mm x 230 mm , com 4 furos oblongos com medida mínima de 160 mm de largura por 200 
mm de comprimento utilizados para fixação do assento a estrutura metálica ,acabamento de 
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052.42.00606 - CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL. Assento: Conformado anatomicamente injetado 
em resina termoplástica, polipropileno (PP) copolímero que tem como característica alta 
resistência à ruptura por flexão ou fadiga, boa resistência ao impacto, boa estabilidade térmica e 
alta resistência química e a solventes. Consultar área comercial para verificar a disponibilidade 
de cores. Na parte frontal a fixação na estrutura (chassi) se dá através três “ganchos” 
estruturados e na parte traseira a fixação na estrutura metálica se dá através de um sistema 
clique, não utilizando parafusos na fixação do assento. Medidas: Largura de 441 mm, 
profundidade de 432 mm e espessura média 5 mm; Encosto: Conformado anatomicamente 
injetado em resina termoplástica, polipropileno (PP) que tem como característica alta resistência 
à ruptura por flexão ou fadiga, boa resistência ao impacto, boa estabilidade térmica e alta 
resistência química e a solventes. Consultar área comercial para verificar a disponibilidade de 
cores. A fixação se dá através de encaixe sob pressão na estrutura (chassi) em dois pontos, 
cada um em uma extremidade do encosto, não ficando nenhum parafuso aparente, utiliza-se 
apenas dois parafusos de medidas: 4,2 mm x 19 mm para fixação do encosto, fixados na parte 
inferior do encosto ficando os mesmo imperceptíveis ao usuário. Medidas: Largura de 441 mm, 
altura de 300 mm e espessura média 5 mm; Estrutura metálica Estrutura tubular (chassi) 
constituída de dois tubos laterais de apoio ao assento, e dois tubos de suporte do encosto, 
sendo todas as peças produzidas em aço carbono SAE 1020, oblongo 16 x 30 mm e espessura 
de 1,2 mm.Tubos do assento interligados por duas travessas constituídos por tubo diâmetro 
3/4” x 1,2 mm em aço carbono SAE 1020, através de solda TIG; Acabamentos superficiais 
Acabamento das partes metálicas em pintura eletrostática totalmente automatizada em 
epóxi‐pó, com pré‐tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície 
da película de 50 a 100 μm e com propriedades de resistência a agentes químicos, também 
podem ter tratamento superficial de cromagem; dimensões aproximadas da cadeira: Largura 
total da cadeira: 540. Profundidade total da cadeira: 500 mm. Altura Max/Mínima da cadeira: 
800 mm. Altura do encosto: 300 mm. Largura do encosto: 441mm. Profundidade do assento: 
432 mm. Deverá estar de acordo com INMETRO.
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052.42.00596 - CADEIRA PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS. Assento e encosto, em madeira 
compensada multilaminada moldada anatomicamente com espessura total de 10mmm, 
contendo sete laminas internas com espessura máxima de 1,5mm cada, capas externas 
fraqueada espessura máxima 0,9mm, acabamento na parte superior do assento em fórmica 
colorida brilhante e nas duas faces do encosto, bordas do assento e encosto envernizados. 
Fórmicas com opções nas cores: verde claro, azul claro, azul bic, laranja, salmão, rosa, bege, 
cinza claro e branco.  Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20 mm x 48 
mm com espessura de 1,5 mm. Base do assento e interligação ao encosto em tubo quadrado 
20 mm x 20 mm com curvatura ergonômica para acomodação, duas barras horizontais para 
sustentação sob o assento em tubo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em tudo quadrado 
medindo 30 mm x 30mm com espessura de 1,5mm, para maior reforço do monobloco, fixada 
entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Base dos pés em tubos oblongos 
medindo 20 mm x 48 mm com espessura de 1,5 mm em forma de arco com raio medindo no 
máximo 600 mm.Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades, cobrindo a 
solda e toda a extensão dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção 
da pintura prevenindo contra ferrugem, acompanham o formato dos pés em arco, medindo 450 
mm x 50 mm x 70 mm, injetadas em polipropileno virgem e presas à estrutura por de rebites de 
alumínio. Estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de 
banhos químicos para proteção e longevidade das estruturas interligadas por soldas mig e 
pintadas através do sistema epóxi pó com opções nas cores: branca, preto, cinza, azul, verde e 
vermelho.  Medidas das cadeiras: assento 350 x 350 x 290(L x P x A) encosto 350 x 195 (L x P) 
Garantia de no mínimo 03 anos contra defeito de fabricação; Deverá estar de acordo com 
INMETRO. Deverá estar de acordo com INMETRO.
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052.42.00597 - CADEIRA PARA CRIANÇA DE 4 A 6 ANOS. Assento e encosto, em madeira 
compensada multilaminada moldada anatomicamente com espessura total de 10mmm, 
contendo sete laminas internas com espessura máxima de 1,5mm cada, capas externas 
fraqueada espessura máxima 0,9mm, acabamento na parte superior do assento em fórmica 
colorida brilhante e nas duas faces do encosto, bordas do assento e encosto envernizados. 
Fórmicas com opções nas cores: verde claro, azul claro, azul bic, laranja, salmão, rosa, bege, 
cinza claro e branco.  Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20 mm x 48 
mm com espessura de 1,5 mm. Base do assento e interligação ao encosto em tubo quadrado 
20 mm x 20 mm com curvatura ergonômica para acomodação, duas barras horizontais para 
sustentação sob o assento em tubo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em tudo quadrado 
medindo 30 mm x 30mm com espessura de 1,5mm, para maior reforço do monobloco, fixada 
entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Base dos pés em tubos oblongos 
medindo 20 mm x 48 mm com espessura de 1,5 mm em forma de arco com raio medindo no 
máximo 600 mm.Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades, cobrindo a 
solda e toda a extensão dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção 
da pintura prevenindo contra ferrugem, acompanham o formato dos pés em arco, medindo 450 
mm x 50 mm x 70 mm, injetada em polipropileno virgem e presa à estrutura por de rebites de 
alumínio. Estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de 
banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura interligada por solda mig e pintada 
através do sistema epóxi pó com opções nas cores: branca, preto, cinza, azul, verde e 
vermelho.  Medidas das cadeiras: assento 350 x 350 x 320(L x P x A) encosto 350 x 195 (L x P) 
Garantia de no mínimo 03 anos contra defeito de fabricação; Deverá estar de acordo com 
INMETRO.
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052.42.00607 - CADEIRA SECRETARIA MODELO EXECUTIVA.  Características Físicas: 
Assento em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espessura 
mínima de 12mm (7 lâminas) espuma de poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência 
(capacidade de o material sofrer tensão e recuperar seu estado normal quando suspenso o 
“estado de risco”). Em densidade entre 50 e 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com 
espessura mínima de 40 mm. Revestimento em tecido 100 % poliéster. Medidas: Largura de 
470 mm e profundidade de 435 mm. Encosto em polipropileno PP injetado, copolímero (material 
resistente e de alto impacto), moldado anatomicamente, com espessura mínima de 3,5mm. 
Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência (capacidade do material 
sofrer tensão e recuperar seu estado normal quando suspenso o “estado de risco”). Em 
densidade entre 50 e 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm e 
saliência para apoio lombar (esta saliência deverá exercer pressão positiva na lombar ‐ 
“permanentcontact” ‐ independentemente da posição do usuário em relação à superfície de 
trabalho). Revestimento em tecido 100 % poliéster. Medidas Baixo: Largura de 405 mm e altura 
de 325 mm. Capas de Proteção do Assento e Encosto fabricados em polipropileno (material 
resistente a alto impacto) injetado texturizada e bordas arredondadas que dispensam o uso do 
perfil de PVC, sendo com raio de curvatura maior que 2 mm (Norma 13962:2006). Suporte com 
regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada de 6,35 mm de espessura e 
regulagem de altura do suporte para o encosto com curso de 75 mm e acionamento automático 
sem necessidade de botões ou manípulos para apoio lombar. Capa do suporte para o encosto 
em polipropileno texturizada com acabamento que resulte na integração entre o assento e o 
encosto. Sistema de articulação do encosto deve permitir que o ângulo do encosto acompanhe 
permanentemente o ângulo da coluna vertebral através de uma lâmina com espessura de 6,35 
mm que liga o encosto ao mecanismo. Mecanismo sincronizado com corpo em chapa de aço 
estampada com espessura de 3,35 mm, com inclinação do encosto e o assento com inclinação 
regulável de curso de ângulo entre -5º a +5º, resultando numa proporção de deslocamento. 
Regulagem de tensão do relax é através de manopla giratória na parte frontal do mecanismo, 
que permite o ajuste ao usuário. O travamento das regulagens pode ser em qualquer posição 
de comando, através de alavanca com sistema de freio com pressão de 16 chapas. A 
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052.42.00608 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA PRANCHETA REGULÁVEL. ESTRUTURA: 
formada por 1 (um) pé dobrado em forma de “u invertido”, em tubo de aço quadrado 25/25 
chapa 18. outro pé dobrado em forma de “l invertido” em tubo de aço quadrado 25/2,5 ligando 
em um pé direito sentido vertical em tubo de aço 40/40 chapa 18, estampando para fixação do 
porta mochilas. Encosto: dobrado em duas peças em forma de “l” em tubo de aço oblongo 16/30 
chapa 1,90 (2mm). Abaixo do assento com um tubo de aço quadrado 25/25 na parte traseira e 
um tubo 20/20 na parte frontal. Gradil formado por cinco ferros mecânicos de 6mm soldados em 
dois tubos 25/25 ligando aos pés. base da prancheta: construído por dois tubos 20/20 chapa 18, 
dois tubo de 1 1/8” chapa 13 (2,25mm) para fixação de quatro buchas em polipropileno e uma 
mão francesa ligando pé direito com a base da prancheta em tubo 40/40 chapa 18. prancheta 
frontal regulável com contra capa, dispositivo de regulagem no sentido horizontal, composto por 
dois tubos ¾ chapa 18 cromada. fabricação pelo processo de injeção termoplástico abs 
medindo 550x350. encosto fabricado em polipropileno injetado perfurado nas medidas 460x320. 
assento fabricado em polipropileno injetado perfurado nas medidas de 460x420. porta mochilas 
fabricado em polipropileno injetado e escamoteável com a marca do fabricante em alto relevo. 
tratamento anticorrosivo desengraxante removedor de ferrugem fosfatizante, soldagem por 
processo eletrônico mig, fechamento de topos em sapatas em polipropileno, pintura em tinta 
epóxi pó híbrida branca. altura do assento ao chão: 500mm altura do chão à prancheta: 760mm 
altura total da cadeira: 860mm. Deverá estar de acordo com INMETRO.
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052.33.00073 - CAIXA AMPLIFICADA MULTI USO . Caixa amplificada multiuso portátil, com 
alça e/ou rodas para transporte, com woofer de 12' ou 15' e tweeter, potência mínima de 350 
watts RMS, com 1 ou 2 microfones sem fio VHF, Bateria interna, Leitor de Pendrive (USB) e 
Cartão SD com display digital, Radio FM, Entrada e saída auxiliar RCA, entradas P10 para 
microfones e instrumentos musicais, controle de volume, controle de tonalidade Grave e Agudo, 
controle de volume independente para microfones, controle remoto, cabo AC, alimentação bivolt 
(110/220).
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052.42.00683 - CAMA SOLTEIRO box, Cama, solteiro, confeccionado em madeira, medindo 
(0,88 x 1,88) mm; Modelo box; sem colchão. Garantia mínima 12 meses.
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052.42.00612 - CERCADO PARA BEBÊ. Cercado retangular ideal para bebês de até 13 Kg. 
Deverá: possuir tela mosquiteiro; ser confeccionado em laminado plástico e tela 100% poliéster; 
possuir travas laterais de segurança; bordas acolchoadas para maior segurança do bebê. 
Produto deverá ser desmontável. Medidas Internas: Largura 690 mm x Altura 530 mm x 
Comprimento 895 mm. Peso 10 Kg. Constar: Marca, modelo e procedência. Deverá estar de 
acordo com INMETRO.
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030.20.00174 - COLCHÃO EM ESPUMA, densidade 45; revestimento em courvim cor azul. 
dimensões 1,88 Comp X 0,88 Larg X 22 Alt.
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052.42.00601 - CONJUNTO DE REFEITÓRIO FUNDAMENTAL COM 08 LUGARES. Medidas 
aproximadas. Mesa, tampo em MDF, revestido na face superior de fórmica, Topos boleados, 
lixados e envernizados na espessura de 36 mm cantos arredondados. Estrutura formada por 
dois pares de tubo oblongo 20 x 48 com uma travessa inferior ligando as colunas em tubo 30 x 
30 chapas 18, base dos pés em tubo oblongo 20 x 48 chapas 16 em forma de arco com raio de 
800 mm com sapata plástica em todo seu contorno. Fechamento dos topos com sapatas em 
polipropileno, soldagem por processo eletrônico mig, conforme norma AWSA5 18-93 ER70S9. 
Fosfatização, banho por imersão em produto químico, desengraxam-te, removedor de ferrugem 
e fosfatizante industrial, pintura em tinta pó hibrida eletrostática, polimerizada em estufa, 
espessura de 40 mícron. Mesa 720 mm altura. dimensões acabadas 2200x800x18mm. Cadeira: 
assento e encosto, em madeira compensada multilaminada moldada anatomicamente com 
espessura total de 10mm, contendo sete laminas internas com espessura máxima de 1,5mm 
cada, capas externas fraqueada espessura máxima 0,9mm, acabamento na parte superior do 
assento em fórmica brilhante e nas duas faces do encosto na cor verde. Bordas do assento e 
encosto, envernizadas.  Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo 20 x 48, chapa 18 
(1,20mm) nas laterais, com uma travessa inferior ligando as colunas em tubo 30 x 30 chapas 
18, base dos pés em tubo oblongo 20 x 48 chapas 16 em forma de arco com raio de 800 mm, 
base do assento e ligação ao encosto em tubo 20 x 20, chapa 18 (1,20mm), com curvatura 
ergonômica. Sapatas calandradas ante derrapantes envolvendo as extremidades cobrindo a 
solda em toda a extensão dos tubos que compõe os pés, desempenhando a função de proteção 
da pintura prevenindo contra ferrugem, acompanhando o formato dos pés em arco. Medindo 
455 x 55 x 73mm, injetada em polipropileno virgem e presa à estrutura por meio de rebite. 
Soldagem por processo eletrônico MIG conforme norma awsa5 18-93 er70s9. Fosfatização, 
banho por imersão em produto químico, desengraxam-te, removedor de ferrugem e fosfatizante 
industrial, pintura em tinta pó hibrida eletrostática, polimerizada em estufa, espessura de 40 
mícron. Medidas das cadeiras: assento 400 x 390(L x P) encosto 400 X 200 (L x A). Altura do 
piso ao assento 450 mm. Estrutura com opções nas cores: branca, preto, cinza, azul, verde e 
vermelho. Fórmicas com opções nas cores: verde claro, azul claro, azul bic, laranja, salmão, 
rosa, bege, cinza claro e branco. Deverá estar de acordo com INMETRO.
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052.42.00600 - CONJUNTO DE REFEITÓRIO INFANTIL COM 08 LUGARES. Medidas 
aproximadas. Mesa, tampo em MDF, revestido na face superior de fórmica, Topos boleados, 
lixados e envernizados na espessura de 36 mm cantos arredondados. Estrutura formada por 
dois pares de tubo oblongo 20 x 48 com uma travessa inferior ligando as colunas em tubo 30 x 
30 chapas 18, base dos pés em tubo oblongo 20 x 48 chapas 16 em forma de arco com raio de 
800 mm com sapata plástica em todo seu contorno. Fechamento dos topos com sapatas em 
polipropileno, soldagem por processo eletrônico mig, conforme norma awsa5 18-93 er70s9. 
Fosfatização, banho por imersão em produto químico, desengraxam-te, removedor de ferrugem 
e fosfatizante industrial, pintura em tinta pó hibrida eletrostática, polimerizada em estufa, 
espessura de 40 mícron. Mesa 560 mm altura. dimensões acabadas 2000x800x18mm. Cadeira: 
assento e encosto, em madeira compensada multilaminada moldada anatomicamente com 
espessura total de 10mm, contendo sete laminas internas com espessura máxima de 1,5mm 
cada, capas externas fraqueada espessura máxima 0,9mm, acabamento na parte superior do 
assento em fórmica brilhante e nas duas faces do encosto envernizado. Inclusive nas bordas do 
assento e encosto, em fórmica brilhante.  Estrutura formada por duas colunas em tubo oblongo 
29x58 na chapa 18 (1,20mm), travessa abaixo do assento em tubo 30x30 na chapa 18 
(1,20mm), pés em tubo oblongo 20x48 em forma de arco, com raio de 800mm com sapata em 
polipropileno injetado em todo seu contorno. Fechamento dos topos com sapatas em 
polipropileno, soldagem por processo eletrônico MIG conforme norma awsa5 18-93 er70s9. 
Fosfatização, banho por imersão em produto químico, desengraxam-te, removedor de ferrugem 
e fosfatizante industrial, pintura em tinta pó hibrida eletrostática, polimerizada em estufa, 
espessura de 40 mícron. Medidas das cadeiras: assento 350 x 350(L x P) encosto 350 x 195 (L 
x A). Estrutura com opções nas cores: branca, preto, cinza, azul, verde e vermelho. Fórmicas 
com opções nas cores: verde claro, azul claro, azul bic, laranja, salmão, rosa, bege, cinza claro 
e branco. Deverá estar de acordo com INMETRO.
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052.42.00603 - CONJUNTO PARA REFEITÓRIO (Ensino Fundamental). Mesa, tampo em MDF 
18 mm, dimensões acabadas 2000x700x720 mm, revestido na face superior de fórmica. Topos 
boleados, lixados e envernizados na espessura de 36 mm cantos arredondados. Estrutura em 
tubo de aço 1010/1020, secção quadrada 30x30mm, espessura de chapa de 1,20mm, em 
formato de “a”, o perfil deve ter tratamento anticorrosivo, desengraxante, removedor de 
ferrugem e fosfatizante, soldagem por processo eletrônico mig, conforme norma AWS a5 18-93 
er70s6. Fechamento de topos e sapatas em polipropileno. Pintura em tinta pó híbrida. Estrutura 
com opções nas cores: branca, preto, cinza, azul, verde e vermelho. Fórmicas com opções nas 
cores: verde claro, azul claro, azul bic, laranja, salmão, rosa, bege, cinza claro e branco.  
BANCO PARA REFEITÓRIO (Ensino Infantil) – Banco: Tampo em MDF, 18 mm, dimensões 
acabadas 2700x300x450 mm, revestido na face superior de fórmica com opções nas cores: 
verde claro, azul claro, azul bic, laranja, salmão, rosa, bege, cinza e branco. Topos boleados, 
lixados e envernizados na espessura de 36 mm, cantos arredondados. Estrutura em tubo de 
aço 1010/1020, secção quadrada 30x30mm, espessura de chapa de 1,20mm em formato de 
“a”, o perfil deve ter tratamento anticorrosivo. Desengraxante, removedor de ferrugem e 
fosfatizante. Soldagem por processo eletrônico mig, conforme norma AWS a5 18-93 er70s6. 
Fechamentos de topos e sapatas em polipropileno. Pintura em tinta pó híbrida com opções nas 
cores: branca, preto, cinza, azul, verde e vermelho. Deverá estar de acordo com INMETRO.
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052.42.00591 - CONJUNTO RETANGULAR ADULTO (CJA-06). O conjunto abaixo descrito 
deve ser certificado conforme norma COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006. Conjunto formado por 
uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, 
encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser 
confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com 
acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 395 mm de largura, 420 mm de 
profundidade 4 mm de espessura de a rede com cantos arredondados, montado à estrutura por 
meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades 
reforçadas com aletas de 2 mm de espessura, que a comodam parafusos auto atarraxantes 
para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as 
pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a 
circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser de 460 mm. O encosto deve ser 
inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero 
injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões 
aproximadas devem ser de 375 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede 
média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de 
encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser 
travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do 
encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à 
partir de tubos de secção redonda com ø19,05mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados 
e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epoxi em pó. As 
extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de acabamento padrão 
FDE. A mesa deve ter 760 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de 
seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da 
escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com 
pigmentação, superfície lisas em brilho e com formato retangular. O tampo deve fixar-se ao 
contra tampo por meio de um encaixe em toda a sua lateral e quatro torres para fixação por 
parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de 
prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões aproximadas do tampo 
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052.42.00589 - CONJUNTO RETANGULAR INFANTIL (CJA-03). O conjunto abaixo descrito 
deve ser certificado conforme norma COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006. Conjunto formado por 
uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, 
encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser 
confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com 
acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 395 mm de largura, 305 mm de 
profundidade, 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura 
por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades 
reforçadas completas de 2mm de espessura, que a comodam parafusos auto atarraxantes para 
plástico de diâmetro 5x25mm fenda Phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as 
pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a 
circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser de355 mm. O encosto deve ser 
inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero 
injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões 
aproximadas devem ser de 375 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede 
média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de 
encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser 
travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do 
encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada a 
partir de tubos de secção redonda com ø 19,05mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados 
e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epoxi em pó. As 
extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de acabamento padrão 
FDE. A mesa deve ter 590 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de 
seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da 
escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com 
pigmentação, superfície lisas em brilho e com formato retangular. O tampo deve fixar-se ao 
contra tampo por meio de um encaixe em toda a sua lateral e quatro torres para fixação por 
parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estrutura da superfície do tampo além de 
prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões aproximadas do tampo 
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052.42.00590 - CONJUNTO RETANGULAR JUVENIL (CJA-04). O conjunto abaixo descrito 
deve ser certificado conforme norma COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006. Conjunto formado por 
uma cadeira e uma mesa.  A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, 
encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser 
confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com 
acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 395 mm de largura, 345 mm de 
profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por 
meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades 
reforçadas completas de 2 mm de espessura, que a comodam parafusos auto atarraxantes 
para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as 
pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio afim de não obstruir a 
circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser de385 mm. O encosto deve ser 
inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero 
injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões 
aproximadas devem ser de 375 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede 
média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de 
encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser 
travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do 
encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à 
partir de tubos de secção redonda com ø19,05mme 1,5 mm de espessura de parede dobrados 
e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epoxi em pó. As 
extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de acabamento padrão 
FDE. A mesa deve ter 650 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de 
seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da 
escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com 
pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato retangular. O tampo deve fixar-se ao 
contra tampo por meio de um encaixe em toda a sua lateral e quatro torres para fixação por 
parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de 
prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões aproximadas do tampo 
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052.36.00026 - DESUMIDIFICADOR DE PAPEL - Material: Tampa e base de poliestileno de 
alto impacto, Construção: Superficie de apoio em chapa de aço pintada eletrostaticamente, 
Formato folhas: Carta, officio 9, officio 2 e A4, Número máximo de folhas (75g): 1500 folhas A4, 
Consumo de energia: 0,014kW/h, Potência: 14W, dimensões C x L x A: 415 X 290 X 220 mm, 
Termostato regulador de temperatura, Peso: 2,760 g.
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052.42.00430 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS Med 1980 x 900 x 450mm -
AXLXP): Estantes com dimensões aproximadas 1980 (A) x 925(L) x 450(P) mm. Todos os 
componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012, 
sendo colunas em chapa #14 (1,9mm) e prateleira chapa #22 (0,76mm). A estante deve se 
constituir de 4 colunas com seção em L, espessura de 1,9 mm (#14), abas de 35mm perfuradas 
em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras, 6 prateleiras removíveis que 
possibilitem a regulagem de altura, com espessura de 0,75 mm (#22), cada prateleira deve 
possui 2 reforços em ômega, na espessura de 0,45 mm (#26), a parte frontal e posterior de 
cada prateleira deverá conter 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de 
acidentes, minimizando as arestas cortantes. As prateleiras serão unidas às colunas através de 
8 parafusos sextavados com porcas. Laterais e fundo com 2 pares de reforço cada em forma de 
“X”, com espessura de 1,9 mm (#14), com bordas fixadas às colunas por parafusos e porcas. 
As sapatas devem ser constituídas em aço dispostas individualmente na extremidade inferior de 
cada coluna, evitando o contato direto do móvel com o piso. O processo de tratamento anti-
ferruginoso deve ocorrer por meio de túneis à spray recebendo uma camada de proteção 
fosfática, linha spray com desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em 
temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico, o que garante ao móvel 
camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a 
intempéries. O móvel deve ter passado por processo de pintura de polimerização da tinta em 
equipamentos contínuos onde recebeu aplicação de tinta pó híbrida por processo de aderência 
eletrostática, com média de camada de 50 mícrons, a polimerização deve ocorrer em estufas 
contínuas com a peça alcançando no mínimo 200° C por um período de 10 minutos ou mais, 
garantindo assim a polimerização total do filme. Não serão permitidas distorções, 
amassamentos na fabricação ou aproveitamento de chapas por meio de emendas. Imperfeições 
e respingos de soldas deverão ser eliminados. A estante deverá ser fornecida desmontada. 
Cada módulo formado por 4 colunas e 6 prateleiras. Deverá estar de acordo com INMETRO.
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052.42.00555 - ESTANTE EM CHAPA DE AÇO PARA BIBLIOTECA - DUPLA FACE: Estantes 
com dimensões aproximadas 1000 (L) x 315 (P) x 1980 (H) mm. Todos os componentes da 
estante devem ser confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012, tratadas e com 
acabamento superficial com características antimicrobianas, sendo colunas tipo painel em 
chapa #18 (1,25 mm) e prateleiras, base, tampo e painel de acabamento em chapa #20 (0,90 
mm). Constituída dois painéis internos de sustentação, cor azul escuro e acabamento 
texturizado, com espessura de 1,25 mm, altura de 1980 mm e largura de 315 mm, cada lateral 
com rasgos retangulares que possibilitem o encaixe das prateleiras em passos alternados de 
96mm e 79mm. Quatro prateleiras, cor cinza e acabamento texturizado, com dimensões de 930 
mm de comprimento e 235 mm de profundidade com dobras nas laterais que possibilitam união 
das mesmas as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Base retangular fechada, cor 
cinza e acabamento texturizado, com altura de 175 mm e tampo superior horizontal, cor cinza e 
acabamento texturizado, com altura de 70mm. Dois anteparos laterais soldados a base e tampo 
onde serão fixados os painéis internos de sustentação da estante através de quatro parafusos 
de 1/4” em cada lado do tampo e da base. Tampo e base com venezianas que auxiliem a 
visualização da porção interna. Devem ser utilizados fixadores de tampo e de base 
confeccionados em chapa com espessura maior que o restante da estrutura. Os fixadores 
inferiores devem proporcionar a fixação de porcas rebites com flanges para acoplamento por 
rosca de sapatas niveladoras. Os fixadores proporcionam maior estabilidade à estante. Nas 
laterais de cada composição de estantes as mesmas devem possuir painel de acabamento, cor 
cinza e acabamento texturizado, com dimensões de 1980 mm por 315 mm com rasgos 
retangulares que possibilitem a visualização do livro na estante e também fixação de painel 
sinalizador. O painel deverá ser unido apenas nas extremidades da composição da estante em 
seus painéis de sustentação, fixados a estes painéis através de oito parafusos 1/4”, sendo 2 
parafusos na extremidade superior, 2 parafusos na extremidade inferior, e 4 parafusos 
distribuídos entre o alinhamento do parafuso superior e inferior (2 de cada lado) unidos a lateral 
de sustentação por porca rebite, cada painel de acabamento deverá conter em sua seção 
transversal duas dobras de 45 graus voltadas para face externa do painel, com a finalidade de 
reduzir o numero de cantos vivos e acidentes Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio 
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052.42.00569 - GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS - dimensões: 400 X 440 X 395 MM (L X 
P X A): Gavetas (03 gavetas) com altura interna útil de 80 mm cada, em chapa metálica 
dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco 
(lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosco de 
alta performance, polimerizada em estufa a 200º C. São apoiadas lateralmente entre par de 
corrediças telescópicas de 02 estágios, com deslizamento por esferas de aço. Corrediças 
telescópicas medindo aprox. P 400 x A 35 mm em aço relaminado com acabamento em Zinco 
eletrolítico cromatizado, de abertura total e prolongamento de curso em 27 mm do comprimento 
nominal. Fixação lateral, sistema 32 mm, com 04 parafusos cabeça panela PHS AA 3,5 de cada 
lado. Autotravante fim de curso aberto e travas fim de curso que permitem a retirada da gaveta. 
Capacidade de peso: 30 kg por gaveta.Frentes das gavetas em MDP, com 18 mm de 
espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com 
espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antireflexo. O bordo que acompanha todo o 
contorno das frentes é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, 
coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm. As 
frentes são dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em Zamak, com rosca interna M4 com 
acabamento níquel fosco. A fixação dos mesmos deve ser feita por dois parafusos. O gaveteiro 
é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180º da chave 
aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das 
gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva).Corpo (02 laterais, 01 fundo, 02 
travessas de travamento e 02 travessas de fixação) em, com 18 mm de espessura, revestido 
em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 
texturizado, semifosco, e antireflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com 
fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm, e os bordos não aparentes do conjunto são 
encabeçados em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo 
hot melt. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas 
e parafusos ocultos tipo minifix. Deverá estar de acordo com INMETRO.
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052.42.00571 - GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO - dimensões: 400 
X 470 X 692 MM (L X P X A): Tampo superior em MDP, com 25 mm de espessura, revestido 
em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 
texturizado, semifosco, e antireflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é 
encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo 
hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/corpo 
deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo 
minifix.Gaveta (02 gavetas) com altura interna útil de 80 mm, em chapa metálica dobrada com 
espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - 
decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta 
performance, polimerizada em estufa a 200º C. São apoiadas lateralmente entre par de 
corrediças telescópicas de 02 estágios, com deslizamento por esferas de aço. Corrediças 
telescópicas medindo aprox. P 400 x A 35 mm em aço relaminado com acabamento em Zinco 
eletrolítico cromatizado, de abertura total e prolongamento de curso em 27 mm do comprimento 
nominal. Fixação lateral, sistema 32 mm, com 04 parafusos cabeça panela PHS AA 3,5 de cada 
lado. Autotravante fim de curso aberto e travas fim de curso que permitem a retirada da gaveta. 
Capacidade de peso: 30 kg por gaveta.Gaveta de pasta (01 gaveta) em chapa metálica dobrada 
com espessura de 0,45 mm, com suportes metálicos para colocação de pastas suspensas, com 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura 
eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta performance, polimerizada em estufa a 
200º C. São apoiadas lateralmente entre par de corrediças telescópicas de 02 estágios, com 
deslizamento por esferas de aço. Corrediças telescópicas medindo aprox. P 400 x A 45 mm em 
aço relaminado com acabamento em Zinco eletrolítico cromatizado, de abertura total e 
prolongamento de curso em 27 mm do comprimento nominal. Fixação lateral, sistema 32 mm, 
com 04 parafusos cabeça panela PHS AA 3,5 de cada lado. Autotravante fim de curso aberto e 
travas fim de curso que permitem a retirada da gaveta. Capacidade de peso: 35 kg por 
gaveta.Frentes das gavetas em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces 
com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e 
antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado em fita de 
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052.42.00570 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS - dimensões: 400 X 470 X 587 MM 
(L X P X A): Tampo superior em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces 
com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e 
antireflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de 
poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas 
arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio 
de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix.Gaveta (03 gavetas) com 
altura interna útil de 80 mm, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-
tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura 
eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta performance, polimerizada em estufa a 
200º C. São apoiadas lateralmente entre par de corrediças telescópicas de 02 estágios, com 
deslizamento por esferas de aço. Corrediças telescópicas medindo aprox. P 400 x A 35 mm em 
aço relaminado com acabamento em Zinco eletrolítico cromatizado, de abertura total e 
prolongamento de curso em 27 mm do comprimento nominal. Fixação lateral, sistema 32 mm, 
com 04 parafusos cabeça panela PHS AA 3,5 de cada lado. Autotravante fim de curso aberto e 
travas fim de curso que permitem a retirada da gaveta. Capacidade de peso: 30 kg por 
gaveta.Frentes das gavetas em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces 
com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e 
antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado em fita de 
poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas 
arredondadas com raio ergonômico de 2,0 mm. As frentes São dotadas de puxadores tipo 
"alça", injetados em zamak, com rosca interna M4 com acabamento níquel fosco. A fixação dos 
mesmos deve ser feita por dois parafusos. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava 
simultânea das gavetas. A rotação 180º da chave aciona haste em aço conduzida por guias, 
com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e 
reserva).Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior) em MDP, com 18 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 
mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados 
com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas 
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052.42.00588 - GAVETEIRO VOLANTE EXECUTIVO C/ 03 GAVETAS - DIMENÇÕES: 400 x 
476 x 620 mm (LxPxA):Tampo Superior e Inferior com 10 mm de espessura, constituído por 
painéis de Fibras de Média Densidade (MDF - Médium Density Fiberboard), selecionadas de 
eucalypto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética termo-
estabilizadassob pressão, revestido em ambas as faces com folha natural de madeira pré-
composta, e acabamentos com fitas de bordo em madeira natural pré-composta com 0,6 mm de 
espessura em todo contorno. A fixação do tampo/corpo do gaveteiro deverá ser feita por meio 
de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK 
cravadas na face inferior do tampo. Frentes das gavetas entre tampo, com 19 mm de 
espessura, constituídas por painéis de Fibras de Média Densidade (MDF - Médium Density 
Fiberboard), selecionadas de eucalypto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética termo-estabilizadassob pressão, revestido em ambas as faces com folha natural 
de madeira pré-composta, e acabamentos com fitas de bordo em madeira natural pré-composta 
com 0,6 mm de espessura em todo contorno.As frentes são dotadas de puxadores em alumínio 
cromo acetinado tipo “barra”, com rosca interna M4. A fixação dos mesmos deve ser feita por 
dois parafusos à razão de 128 mm. Gavetas com 80 mm de altura, confeccionadas com chapas 
de partículas de madeira de Média Densidade (MDP – Médium DensityParticleboard), 
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo-estabilizadas sob pressão, 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 
anti-reflexo. Todas as bordas das gavetas são encabeçadas com fitas de poliestireno de 0,45 
mm de espessura, coladas com adesivo hot melt.São apoiadas e fixadas nas laterais do 
gaveteiro por um par de corrediças telescópicas de 02 estágios, com suave deslizamento por 
meio de esferas de aço. Capacidade de peso: 35 kg por gaveta. O gaveteiro é dotado de 
fechadura frontal com trava simultânea das gavetas, e é acompanhada de 02 chaves (principal 
e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. 
Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 travessa superior e 01 inferior) confeccionado com chapas de 
partículas de madeira de Média Densidade (MDP – Médium Density Particleboard), 
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
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052.42.00568 - MESA DE ATENDIMENTO PENINSULAR EM L - dimensões: 1800 X 600 X 
1950 X 850 X 740 MM (LXPXLXPXA): Tampo com formato angular ergonômico, inteiriço, com a 
distância diagonal entre o canto onde se forma o vértice central externo até o raio perpendicular 
a curvatura interna medindo aproximadamente 1090 mm. O modelo de corte interno é um 
chanfro reto com os cantos arredondados com raio de 150 mm, tangenciando as laterais do 
tampo, cuja profundidade é exatos 600 mm, em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em 
ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 
texturizado, semifosco, e antireflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é 
encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo 
hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. O acesso do cabeamento ao 
tampo é feito por meio de dois passa-cabos ovalados em PVC rígido, com diâmetro interno 
mínimo de 80 mm, com tampa removível, e abertura para passagem de cabos. A fixação 
tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de 
buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo.Painéis 
frontais, estrutural e de privacidade, em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas 
as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em 
fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação 
painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix.Estruturas laterais 
metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, 
coluna, e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5 mm, 
estampada e repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos superiores para conexão com a 
coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço 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 mínima de 3,0 mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da 
coluna, na posição horizontal, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre pata-
coluna-suporte do tampo) por meio de solda MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a 
fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à 
coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do 
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052.42.00602 - MESA DE MERENDA COM DOIS BANCOS PADRÃO FDE (fundamental). 
Mesa: tampo em compensado 18 mm revestido em fórmica, cantos arredondados, medindo 
aproximadamente 2.000 mm(C) x 600 mm(P) x 740 mm(A); topos transversais encabeçados 
com fita de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura, na cor e tonalidade do revestimento, 
colados com adesivo "Hot Melting"; estrutura em tubo de aço 1010/1020, secção retangular 
40x20mm, espessura de chapa 1,5mm (ch16); suportes de fixação do tampo em chapa de aço, 
1010/1020 de 1,9mm de espessura (ch14), estampados, com dimensões 35mm x 25mm, 
soldados à estrutura; pintura em tinta a pó "híbrida", eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima de 40 mícron. Fechamento de topo em aço 1010/1020 de 1,5mm de 
espessura (ch16) soldado em todo o perímetro (juntas esmerilhadas) ou ponteiras em 
polipropileno copolímero injetadas, fixadas à estrutura por meio de encaixe, na mesma cor e 
tonalidade da pintura da estrutura; sapatas em polipropileno copolímero, injetadas, na mesma 
cor e tonalidade da pintura da estrutura, fixadas por meio de encaixe; e parafusos de fixação do 
tampo, auto atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Banco: assento em compensado 18mm 
revestido   em   fórmica,   cantos   arredondados,   medindo    aproximadamente 2.000mm(C) x 
300mm(P) x 470mm(A); topos transversais encabeçados com fita de bordo de poliestireno de 
1,5mm de espessura, na cor e tonalidade do revestimento, colados com adesivo "Hot Melting"; 
estrutura em tubo de aço 1010/1020, secção retangular 40x20mm, espessura de chapa 1,5mm 
(ch16); suportes de fixação do assento em chapa de aço, 1010/1020 de 1,9mm de espessura 
(ch14), estampados, com dimensões 35mm x 25mm, soldados à estrutura; pintura das partes 
metálicas em tinta a pó "híbrida", eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura 
mínima de 40 mícron, fechamento de topo em aço 1010/1020 de 1,5mm de espessura (ch16) 
soldado em todo o perímetro (juntas esmerilhadas) ou ponteiras em polipropileno copolímero 
injetadas, fixadas à estrutura por meio de encaixe, na mesma cor e tonalidade da pintura da 
estrutura; sapatas em polipropileno copolímero, injetadas, na mesma cor e tonalidade da pintura 
da estrutura, fixadas por meio de encaixe; e parafusos de fixação do tampo, auto atarrachantes 
de 3/16" x 3/4", zincados. Estrutura com opções nas cores: branca, preto, cinza, azul, verde e 
vermelho. Fórmicas com opções nas cores: verde claro, azul claro, azul bic, laranja, salmão, 
rosa, bege, cinza claro e branco. Deverá estar de acordo com INMETRO.
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052.42.00583 - MESA DE REUNIÃO REDONDA - dimensões: 1250 X 1250 X 740 MM (L X P X 
A): Tampo redondo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com 
filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e 
antireflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de 
poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas 
arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm.A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio 
de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK 
cravadas na face inferior do tampo.Estrutura inteiriça com 04 patas formada por tubos e chapas 
metálicas, com a base superior em tubo de aço 20 X 30 x 1,2 mm, a base inferior em chapa de 
aço repuxadacurva dispensando desta forma o uso de ponteiras de PVC, com espessura 
mínima de 1,5 mm, e a coluna de sustentação composta por tubo redondo Ø 101,6 x 1,5 mm, 
sendo todo o conjunto submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco 
(lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de 
alta performance, polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com sapatas em PVC rígido 
com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Deverá estar 
de acordo com INMETRO.

UN LICITANTE 02 Aprovado



51

052.42.00579 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR - dimensões: 1600 X 900 X 740 MM (L X P 
X A): Tampo inteiriço, com formato retangular, em MDP, com 25 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. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é 
encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo 
hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/estrutura 
deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas 
confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo.Painéis frontais duplos e 
paralelos, um em cada coluna vertical da estrutura, estrutural e de privacidade, em MDP, com 
18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico 
com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antireflexo. O bordo que acompanha todo 
o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, 
coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos 
ocultos tipo minifix.Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, 
cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de 
aço com espessura de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 720 x 70 mm, com furos 
superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço 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 mínima de 3,0 mm, sendo estas chapas dispostas 
em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, proporcionando desta forma uma 
interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por meio de solda MIG; e uma na 
posição vertical, proporcionando a fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, por 
meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja 
função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. 
Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3,0 mm, estampada e 
repuxada, fixada a coluna por meio de solda MIG. Acabamento com sapatas niveladoras em 
nylon injetado com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Deverá estar de acordo com INMETRO.
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052.42.00578 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR - dimensões: 2000 X 1050 X 740 MM (L X 
P X A): Tampo inteiriço, com formato retangular, em MDP, com 25 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. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é 
encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo 
hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/estrutura 
deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas 
confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo.Painéis frontais duplos e 
paralelos, um em cada coluna vertical da estrutura, estrutural e de privacidade, em MDP, com 
18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico 
com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antireflexo. O bordo que acompanha todo 
o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, 
coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos 
ocultos tipo minifix.Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, 
cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de 
aço com espessura de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 720 x 70 mm, com furos 
superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço 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 mínima de 3,0 mm, sendo estas chapas dispostas 
em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, proporcionando desta forma uma 
interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por meio de solda MIG; e uma na 
posição vertical, proporcionando a fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, por 
meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja 
função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. 
Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3,0 mm, estampada e 
repuxada, fixada a coluna por meio de solda MIG. Acabamento com sapatas niveladoras em 
nylon injetado com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Deverá estar de acordo com INMETRO.
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052.42.00580 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR - dimensões: 2400 X 1400 X 740 MM (L X 
P X A): Tampo inteiriço com 25 mm de espessura e no formato retangular, confeccionadas com 
chapas de fibra de madeira de média densidade (MDF – Medium Density Fiberboard), 
selecionadas de pinus e eucalypto reflorestados, aglutinadas com resina sintética termo-fixa que 
se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão. As chapas possuem densidade mínima 
de 630 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 5,6, resistência à flexão estática 
kgf/cm² = 185, atende às especificações da norma 15316/2 e 15316/3, e a norma de 
metodologias de referência NBR 15761/2009. A face inferior do tampo é revestida com filme 
termo-prensada de melaminico de baixa pressão (BP) na cor branca, com espessura de 0,2 
mm, texturizado, semifosco e antireflexo. O bordo que acompanha todo o contorno da face 
superior do tampo é usinada 15°, e o revestimento deve ser em película de PVC termo-
formávela vácuo com espessura mínima de 0,6 mm, dispensando desta forma o uso de 
acabamentos do tipo fitas de bordo ou Perfis de PVC. A fixação do tampo/estrutura deverá ser 
feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas 
em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do 
móvel sem danificá-lo. Painéis frontais duplos e paralelos, um em cada coluna vertical da 
estrutura, estrutural e de privacidade, confeccionados com chapas de partículas de madeira de 
média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus 
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob 
pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de 
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antireflexo. As chapas 
possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, 
resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de 
acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 
- Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita 
de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação 
painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix.Estruturas laterais 
metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, 
coluna, e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5 mm, 
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052.42.00564 - MESA DE TRABALHO EM L - dimensões: 1200 X 600 X 1200 X 600 X 740 MM 
(LXPXLXPXA): Tampo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com 
filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e 
antireflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de 
poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas 
arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. O acesso do cabeamento ao tampo é feito por 
meio de três passa-cabos ovalados em PVC rígido, com diâmetro interno mínimo de 80 mm, 
com tampa removível, e abertura para passagem de cabos. A fixação tampo/estrutura deverá 
ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas 
confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Painéis frontais, estrutural e de 
privacidade, em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-
prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O 
bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 
mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser 
feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas constituídas por 
chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do 
tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 3 mm, estampada e repuxada, 
medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, 
fabricada em chapa de aço 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 mínima de 3,0 mm, 
sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, 
proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por 
meio de solda MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de uma possível calha 
estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha 
de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma 
discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 
3,0 mm, estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de solda MIG. Acabamento com 
sapatas niveladoras em nylon injetado com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar 
eventuais desníveis de piso. Estrutura de sustentação central formada por chapas metálicas 
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052.42.00565 - MESA DE TRABALHO EM L - dimensões: 1400 X 600 X 1400 X 600 X 740 MM 
(LXPXLXPXA): Tampo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com 
filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e 
antireflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de 
poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas 
arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. O acesso do cabeamento ao tampo é feito por 
meio de três passa-cabos ovalados em PVC rígido, com diâmetro interno mínimo de 80 mm, 
com tampa removível, e abertura para passagem de cabos. A fixação tampo/estrutura deverá 
ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas 
confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Painéis frontais, estrutural e de 
privacidade, em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-
prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O 
bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 
mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser 
feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas constituídas por 
chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do 
tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 3 mm, estampada e repuxada, 
medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, 
fabricada em chapa de aço 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 mínima de 3,0 mm, 
sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, 
proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por 
meio de solda MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de uma possível calha 
estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha 
de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma 
discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 
3,0 mm, estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de solda MIG. Acabamento com 
sapatas niveladoras em nylon injetado com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar 
eventuais desníveis de piso. Estrutura de sustentação central formada por chapas metálicas 
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052.42.00566 - MESA DE TRABALHO EM L - dimensões: 1600 X 600 X 1600 X 600 X 740 MM 
(LXPXLXPXA): Tampo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com 
filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e 
antireflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de 
poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas 
arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. O acesso do cabeamento ao tampo é feito por 
meio de três passa-cabos ovalados em PVC rígido, com diâmetro interno mínimo de 80 mm, 
com tampa removível, e abertura para passagem de cabos. A fixação tampo/estrutura deverá 
ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas 
confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Painéis frontais, estrutural e de 
privacidade, em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-
prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O 
bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 
mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser 
feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas constituídas por 
chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do 
tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 3 mm, estampada e repuxada, 
medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, 
fabricada em chapa de aço 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 mínima de 3,0 mm, 
sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, 
proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por 
meio de solda MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de uma possível calha 
estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha 
de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma 
discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 
3,0 mm, estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de solda MIG. Acabamento com 
sapatas niveladoras em nylon injetado com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar 
eventuais desníveis de piso. Estrutura de sustentação central formada por chapas metálicas 
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052.42.00567 - MESA DE TRABALHO EM L - dimensões: 1800 X 600 X 1800 X 600 X 740 MM 
(LXPXLXPXA): Tampo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com 
filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e 
antireflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de 
poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas 
arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. O acesso do cabeamento ao tampo é feito por 
meio de três passa-cabos ovalados em PVC rígido, com diâmetro interno mínimo de 80 mm, 
com tampa removível, e abertura para passagem de cabos. A fixação tampo/estrutura deverá 
ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas 
confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Painéis frontais, estrutural e de 
privacidade, em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-
prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O 
bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 
mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser 
feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas constituídas por 
chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do 
tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 3 mm, estampada e repuxada, 
medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, 
fabricada em chapa de aço 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 mínima de 3,0 mm, 
sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, 
proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por 
meio de solda MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de uma possível calha 
estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha 
de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma 
discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 
3,0 mm, estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de solda MIG. Acabamento com 
sapatas niveladoras em nylon injetado com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar 
eventuais desníveis de piso. Estrutura de sustentação central formada por chapas metálicas 
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052.42.00560 - MESA DE TRABALHO RETA - dimensões: 1000 X 600 X 740 MM (L X P X A): 
Tampo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-
prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antireflexo. O 
bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 
mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio 
ergonômico de 2,5mm. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos 
máquina M6, fixados ao tampo por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK 
cravadas na face inferior do tampo.Painel frontal, estrutural e de privacidade, em MDP, com 18 
mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com 
espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antireflexo. O bordo que acompanha todo o 
contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, 
coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos 
ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas 
conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do tampo. Pata fabricada 
em chapa de aço com espessura de 3 mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, 
com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço 
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 mínima de 3,0 mm, sendo estas chapas 
dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, proporcionando desta 
forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por meio de solda MIG; e 
uma na posição vertical, proporcionando a fixação de uma possível calha estrutural sob o 
tampo, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque 
lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e 
funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3,0 mm, 
estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de solda MIG. Acabamento com sapatas 
niveladoras em nylon injetado com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais 
desníveis de piso. Deverá estar de acordo com INMETRO.
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052.42.00561 - MESA DE TRABALHO RETA - dimensões: 1200 X 600 X 740 MM (L X P X A): 
Tampo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-
prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antireflexo. O 
bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 
mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio 
ergonômico de 2,5mm. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos 
máquina M6, fixados ao tampo por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK 
cravadas na face inferior do tampo.Painel frontal, estrutural e de privacidade, em MDP, com 18 
mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com 
espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antireflexo. O bordo que acompanha todo o 
contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, 
coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos 
ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas 
conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do tampo. Pata fabricada 
em chapa de aço com espessura de 3 mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, 
com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço 
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 mínima de 3,0 mm, sendo estas chapas 
dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, proporcionando desta 
forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por meio de solda MIG; e 
uma na posição vertical, proporcionando a fixação de uma possível calha estrutural sob o 
tampo, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque 
lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e 
funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3,0 mm, 
estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de solda MIG. Acabamento com sapatas 
niveladoras em nylon injetado com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais 
desníveis de piso. Deverá estar de acordo com INMETRO.
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052.42.00562 - MESA DE TRABALHO RETA - dimensões: 1400 X 600 X 740 MM (L X P X A): 
Tampo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-
prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antireflexo. O 
bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 
mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio 
ergonômico de 2,5mm. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos 
máquina M6, fixados ao tampo por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK 
cravadas na face inferior do tampo.Painel frontal, estrutural e de privacidade, em MDP, com 18 
mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com 
espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antireflexo. O bordo que acompanha todo o 
contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, 
coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos 
ocultos tipo minifix.Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, 
cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de 
aço com espessura de 3 mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos 
superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço 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 mínima de 3,0 mm, sendo estas chapas dispostas 
em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, proporcionando desta forma uma 
interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por meio de solda MIG; e uma na 
posição vertical, proporcionando a fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, por 
meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja 
função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. 
Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3,0 mm, estampada e 
repuxada, fixada a coluna por meio de solda MIG. Acabamento com sapatas niveladoras em 
nylon injetado com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Deverá estar de acordo com INMETRO.
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052.42.00563 - MESA DE TRABALHO RETA - dimensões: 1600 X 600 X 740 MM (L X P X A): 
Tampo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-
prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antireflexo. O 
bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 
mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio 
ergonômico de 2,5mm. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos 
máquina M6, fixados ao tampo por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK 
cravadas na face inferior do tampo.Painel frontal, estrutural e de privacidade, em MDP, com 18 
mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com 
espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antireflexo. O bordo que acompanha todo o 
contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, 
coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos 
ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas 
conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do tampo. Pata fabricada 
em chapa de aço com espessura de 3 mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, 
com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço 
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 mínima de 3,0 mm, sendo estas chapas 
dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, proporcionando desta 
forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por meio de solda MIG; e 
uma na posição vertical, proporcionando a fixação de uma possível calha estrutural sob o 
tampo, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque 
lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e 
funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3,0 mm, 
estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de solda MIG. Acabamento com sapatas 
niveladoras em nylon injetado com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais 
desníveis de piso. Deverá estar de acordo com INMETRO.
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052.42.00585 - MESA EXECUTIVA - dimensões: 2000 x 900 x 740 mm (LxPxH): Tampo com 
26 mm de espessura, constituído por painéis de Fibras de Média Densidade (MDF - Médium 
Density Fiberboard), selecionadas de eucalypto e pinus reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética termo-estabilizadassob pressão, revestido em ambas as 
faces com folha natural de madeira pré-composta, usinagem na parte inferior em todo contorno 
de 50x15 mm, angulo de 17º, e acabamento com fitas de bordo em madeira natural pré-
composta com 0,6 mm de espessura em todo contorno. A fixação do tampo/estrutura deverá 
ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas 
confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Estrutura confeccionada com 
tubos triangulares na medida de 70 x 70 x 90 mm #14 (1,9 mm) cortados em meia esquadria 
(45º), dobrados e soldados, formando um cavalete em formato de “U” único e inseparável, com 
a face de 90 mm voltada para fora. As partes inferiores dos tubos são equipadas com sapatas 
niveladoras de Ø 45 mm, cromadas e antiderrapantes, de PU, com rosca m10. Os cavaletes 
Direito/Esquerdo são interligados por um requadro formado por tubos metálicos 70 x 30 mm #18 
(1,2 mm), com chapas de aço #11 (3 mm) em formato de “U” e altura de 80 mm, que permite 
que o tampo fique 10 mm acima da estrutura, causando a sensação de estar flutuando. O 
requadro é dotado de furos pré-determinados com rosca M6 para permitir a fixação da mesa 
complementar. Do lado oposto ao complemento, é fixado um suporte para instalação de 
tomadas elétricas, lógica e telefonia, confeccionado em chapa aço #20 (0,95 mm), e calha leito 
de fácil montagem por meio de encaixes ao longo do requadro, com divisão para fios nas 
extremidades, confeccionada em chapa aço #20 (0,95 mm). Todo o conjunto metálico é 
submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - 
fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi-poliéster em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 200º C por no mínimo 10 minutos. Painel frontal não estrutural com 19 
mm de espessura, constituído por painéis de Fibras de Média Densidade (MDF - Médium 
Density Fiberboard), selecionadas de eucalypto e pinus reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética termo-estabilizadassob pressão, revestido em ambas as 
faces com folha natural de madeira pré-composta, com fitas de bordo em madeira natural pré-
composta de espessura 0,45 mm em todo contorno. A fixação do painel/estrutura deverá ser 

UN LICITANTE 01 Aprovado



64

052.42.00598 - MESA QUADRADA COLETIVA (2 A 4 ANOS): Mesa - tampo em MDF de 18 
mm de espessura, medindo 800 x 800 x 540 (L x A), revestimento em fórmica brilhante nas 
cores variadas, bordas com acabamento boleado 180° envernizado.  Estrutura composta por 06 
tubos oblongo 40 x 20 na espessura 1,50mm, travessa inferior em tubo semi - oblongo 20x 40 
com porta mochilas em polipropileno retrátil e escamoteável, altura de 540. Estrutura com 
opções nas cores: branca, preto, cinza, azul, verde e vermelho. Fórmicas com opções nas 
cores: verde claro, azul claro, azul bic, laranja, salmão, rosa, bege, cinza claro e branco. Deverá 
estar de acordo com INMETRO.
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052.42.00599 - MESA QUADRADA COLETIVA (4 A 6 ANOS): Mesa - tampo em MDF de 18 
mm de espessura, medindo 800 x 800 x 580 (L x A), revestimento em fórmica brilhante nas 
cores variadas, bordas com acabamento boleado 180° envernizado.  Estrutura composta por 06 
tubos oblongo 40 x 20 na espessura 1,50mm, travessa inferior em tubo semi - oblongo 20x 40 
com porta mochilas em polipropileno retrátil e escamoteavel, altura de 580. Estrutura com 
opções nas cores: branca, preto, cinza, azul, verde e vermelho. Fórmicas com opções nas 
cores: verde claro, azul claro, azul bic, laranja, salmão, rosa, bege, cinza claro e branco. Deverá 
estar de acordo com INMETRO.
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052.42.00595 - MESA REFEITÓRIO COM TAMPO INJETADO INFANTIL 6 LUGARES: Mesa, a 
mesa deve ser composta por tampos modulares em plástico injetado de alto impacto na cor 
Vermelha, formado por 3 módulos que se fixam à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 
encaixes nas laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais por módulo e 4 parafusos 
por módulo. Após montada a mesa mede 1830x810mm e tem 590mm de altura. A estrutura 
deve ser formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020 de seção 20x40mm com 
1,2mm composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. As pernas devem ser fabricadas em tubo de 
aço 1010/1020 Ø 1.1/2”x0,9mm de parede e encaixadas sem o uso de parafusos. Na 
extremidade inferior de cada pé existe de uma sapata com regulagem de altura para 
nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno. Todas as peças metálicas que compõe a 
mesa recebem tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi. Cadeira. O conjunto é 
composto por 6 cadeiras, ela deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, 
ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado 
em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado 
e dimensões de aproximadamente 395 mm de largura, 305 mm de profundidade 4 mm de 
espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de um encaixe 
em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 
2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 
mm fenda Phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser 
provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura 
do assento até o chão é de 355 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de 
ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado 
anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões são 374 mm de largura por 195 
mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos 
arredondados e une-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos 
tubos da estrutura metálica da cadeira e deve ser travada por dois pinos retráteis injetados em 
polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou 
parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm 
e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve recebe 
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052.42.00509 - MESA RETA COM GAVETEIRO 03 GAVETAS Tampo, confeccionado com 
partículas de madeiras selecionadas e dispostas de forma diferenciada, aglutinadas e 
compactadas entre si com resina sintética através de ação conjunta de pressão e calor em 
prensas contínuas, revestida nas duas faces, em lâmina celulósica impregnada com resina 
melamínica que com alta temperatura e pressão é fundida aos painéis de madeira resultando 
em uma painel pronto para uso, com alta resistência ao risco e manchas nas superfícies e 
proliferação de microoorganismos, com espessura de 25mm, com fita de PVC de 3mm em todo 
o contorno, acabamento na cor exata ao revestimento do tampo, resistente a impacto e 
termicamente estável. Painel, confeccionado com partículas de madeiras selecionadas e 
dispostas de forma diferenciada, aglutinadas e compactadas entre si com resina sintética 
através de ação conjunta de pressão e calor em prensas contínuas, revestida nas duas faces, 
em lâmina celulósica impregnada com resina melamínica que com alta temperatura e pressão é 
fundida aos painéis de madeira resultando em uma painel pronto para uso, com alta resistência 
ao risco e manchas nas superfícies e proliferação de microoorganismos, com espessura de 
18mm, com fita de PVC de 1mm no topo inferior, com acabamento na cor exata ao 
revestimento do tampo, resistente a impacto e termicamente estável. Estrutura autoportante 
confeccionado em tubo de aço SAE1010/1020, com secção retangular com medidas de 30x20 
em chapa 20, com espessura de 0,9mm, com medida de 510mm, com acabamento em 
ponteiras de polipropileno na cor exata ao acabamento epóxi do pé, fixado a estrutura através 
de encaixe. Dotado de 2 colunas em tubo semi oblongo com medidas de 60x25 em chapa 18, 
com espessura de 1,2mm, com medida de 655mm. Possuindo fechamento entre os pórticos em 
chapa 24, com 0,6mm de espessura, dobrada em forma curva com logomarca do fabricante em 
alto-relevo, fixada às colunas verticais, por meio de abas com pontos de repuxo na chapa para 
a fixação por meio de encaixe sob pressão.Fechamento do lado interno com chapa de aço com 
espessura de 0,6mm, fixado às colunas por meio de solda MIG (Metal Inerte Gás), formando 
calha para passagem de fiação. Base inferior sendo pata em chapa de aço #14, com espessura 
de 1,9mm, e medindo 619x60mm, repuxada em formato arqueado, sem emendas e possuindo 
suas extremidades arredondadas, dispensando o uso de ponteiras plásticas, com a sua face 
superior estampada para o encaixe dos dois pórticos verticais, com apoio para sapatas em ferro 
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052.42.00510 - MESA RETA COM GAVETEIRO 03 GAVETAS Tampo, confeccionado com 
partículas de madeiras selecionadas e dispostas de forma diferenciada, aglutinadas e 
compactadas entre si com resina sintética através de ação conjunta de pressão e calor em 
prensas contínuas, revestida nas duas faces, em lâmina celulósica impregnada com resina 
melamínica que com alta temperatura e pressão é fundida aos painéis de madeira resultando 
em uma painel pronto para uso, com alta resistência ao risco e manchas nas superfícies e 
proliferação de microoorganismos, com espessura de 25mm, com fita de PVC de 3mm em todo 
o contorno, acabamento na cor exata ao revestimento do tampo, resistente a impacto e 
termicamente estável. Painel, confeccionado com partículas de madeiras selecionadas e 
dispostas de forma diferenciada, aglutinadas e compactadas entre si com resina sintética 
através de ação conjunta de pressão e calor em prensas contínuas, revestida nas duas faces, 
em lâmina celulósica impregnada com resina melamínica que com alta temperatura e pressão é 
fundida aos painéis de madeira resultando em uma painel pronto para uso, com alta resistência 
ao risco e manchas nas superfícies e proliferação de microoorganismos, com espessura de 
18mm, com fita de PVC de 1mm no topo inferior, com acabamento na cor exata ao 
revestimento do tampo, resistente a impacto e termicamente estável. Estrutura autoportante 
confeccionado em tubo de aço SAE1010/1020, com secção retangular com medidas de 30x20 
em chapa 20, com espessura de 0,9mm, com medida de 510mm, com acabamento em 
ponteiras de polipropileno na cor exata ao acabamento epóxi do pé, fixado a estrutura através 
de encaixe. Dotado de 2 colunas em tubo semi oblongo com medidas de 60x25 em chapa 18, 
com espessura de 1,2mm, com medida de 655mm. Possuindo fechamento entre os pórticos em 
chapa 24, com 0,6mm de espessura, dobrada em forma curva com logomarca do fabricante em 
alto-relevo, fixada às colunas verticais, por meio de abas com pontos de repuxo na mesma 
chapa para a fixação por meio de encaixe sob pressão.Fechamento do lado interno com chapa 
de aço com espessura de 0,6mm, fixado às colunas por meio de solda MIG (Metal Inerte Gás), 
formando calha para passagem de fiação. Base inferior sendo pata em chapa de aço #14, com 
espessura de 1,9mm, e medindo 619x60mm, repuxada em formato arqueado, sem emendas e 
possuindo suas extremidades arredondadas, dispensando o uso de ponteiras plásticas, com a 
sua face superior estampada para o encaixe dos dois pórticos verticais, com apoio para sapatas 
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052.33.00144 - MICROFONE COM FIO: Transdutor: Dinâmico. Padrão Polar: Super-Cardióide. 
Resposta de Freqüência: 40Hz a 16.000 Hz. Impedância de saída: 1000 Ohms. Conectores de 
saída: 03 pinos XLR Macho Balanceado. Aplicações: Ao vivo ou gravação. dimensões 
aproximadas: 1,85 x 7,32 "(47 x 181 milímetros). Peso aproximado: 350 g. O produto deverá 
acompanhar cabo XLR/P10 macho com no mínimo 05 metros. GARANTIA MINIMA DE 03 
(TRÊS) MESES.
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- Cabo não possui a metragem minima 
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052.42.00576 -PAINEL DIVISOR SUSPENSO INCLINADO  - dimensões: 1600 X 18 X 570 MM 
(L X P X A): Painel de privacidade em MDP, com 18 mm de espessura, selecionadas de 
eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de 
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. O bordo que 
acompanha todo o contorno do Painel é encabeçado com fitas de poliestireno com 2 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas e raio ergonômico 
de 2 mm. O Painel é fixado nas Estações por meio de mãos francesas em PVC rígido 
revestidas com fibras de vidro. Deverá estar de acordo com INMETRO. 
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052.42.00573 - PAINEL DIVISOR SUSPENSO INCLINADO - dimensões: 1000 X 18 X 570 MM 
(L X P X A): Painel de privacidade em MDP, com 18 mm de espessura, selecionadas de 
eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de 
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. O bordo que 
acompanha todo o contorno do Painel é encabeçado com fitas de poliestireno com 2 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas e raio ergonômico 
de 2 mm. O Painel é fixado nas Estações por meio de mãos francesas em PVC rígido 
revestidas com fibras de vidro. Deverá estar de acordo com INMETRO.
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052.42.00574 -PAINEL DIVISOR SUSPENSO INCLINADO - dimensões: 1200 X 18 X 570 MM 
(L X P X A): Painel de privacidade em MDP, com 18 mm de espessura, selecionadas de 
eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de 
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. O bordo que 
acompanha todo o contorno do Painel é encabeçado com fitas de poliestireno com 2 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas e raio ergonômico 
de 2 mm. O Painel é fixado nas Estações por meio de mãos francesas em PVC rígido 
revestidas com fibras de vidro. Deverá estar de acordo com INMETRO.
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052.42.00575 - PAINEL DIVISOR SUSPENSO INCLINADO - dimensões: 1400 X 18 X 570 MM 
(L X P X A): Painel de privacidade em MDP, com 18 mm de espessura, selecionadas de 
eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de 
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. O bordo que 
acompanha todo o contorno do Painel é encabeçado com fitas de poliestireno com 2 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas e raio ergonômico 
de 2 mm. O Painel é fixado nas Estações por meio de mãos francesas em PVC rígido 
revestidas com fibras de vidro. Deverá estar de acordo com INMETRO.
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052.42.00577 - PAINEL DIVISOR SUSPENSO INCLINADO - dimensões: 1800 X 18 X 570 MM 
(L X P X A): Painel de privacidade em MDP, com 18 mm de espessura, selecionadas de 
eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de 
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. O bordo que 
acompanha todo o contorno do Painel é encabeçado com fitas de poliestireno com 2 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas e raio ergonômico 
de 2 mm. O Painel é fixado nas Estações por meio de mãos francesas em PVC rígido 
revestidas com fibras de vidro. Deverá estar de acordo com INMETRO.
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052.42.00684 - PAINEL PARA TV - Tamanho 1,30 de larg x 1,34 de alt; suporta telas de até 42, 
material MDP; PROF 30 cm
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052.42.00732 - PPOLTRONA DE CAMURÇA NA COR PRETA COM ALMOFADAS FIXAS; 
COM ENCOSTO FIXO E ENCHIMENTO DE ASSENTO DE ESPUMA DS-26, ENCHIMENTO 
DO ENCOSTO DE ESPUMA DS-20; QUE SUPORTE ATÉ 140KG; GARANTIA DE 90 DIAS 
PELO FORNECEDOR.
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052.42.00685 - SOFÁ - Formato retangular para 3 lugares, com braço estofado, assento, 
encostos e braços confeccionados em madeira maciça, medindo, no total (2000 x 900 x 820) L 
X P X A. Estrutura interna em madeira maciça estofamento em espuma, densidade de no 
mínimo 33K/M³; Revestimento em couro sintético; sem costura, assento fixo e encosto solto, na 
cor marron, garantia de no mínimo 12 meses. Fabricado de acordo com as normas NBR/ABNT 
vigentes.
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052.42.00572 - SUPORTE PARA CPUE ESTABELIZADOR COM RODÍZIOS, TIPO H - 
dimensões: 250 X 504 X 430 MM (L X P X A): Suporte constituído de laterais, tampo inferior, 
prateleira e fundo, em 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 anti-
reflexo.Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fitas de poliestireno com 2 mm 
de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio 
ergonômico de 2 mm, e os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados com fitas de 
poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. As laterais são 
dotadas de rodízios duplos de 30 mm em polipropileno PVC injetados, com pino em aço 
introduzido em buchas de poliestireno fixado por pressão nas laterais. A montagem das peças 
deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. 
Deverá estar de acordo com INMETRO.
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052.34.00344 - BEBEDOURO DE COLUNA. para garrafão de 20 litros, com duas torneiras, 
sendo uma para água em temperatura natural e outra para água gelada, com desempenho 
mínimo de 3,5 litros de água gelada por hora, cuba com capacidade de pelo menos 5 litros, 
bandeja coletora de água removível, baixo consumo de energia, tensão 110 ou 220 Volts. 
Garantia de um ano. Prestação de Assistência Técnica. Constar: Marca, modelo e procedência. 
Deverá estar de acordo com INMETRO.
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052.42.00627 - CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRAS Em aço tubular para cozinha, com 
as seguintes especificações: estrutura em tubos de aço, com soldagem em tecnologia MIG, 
com tratamento anticorrosão por fosfatização em zinco, pintura eletrostática com resina epóxi 
em pó, cor branca; tampo em granito, assento das cadeiras em espuma revestido em courino 
na cor azul. Medidas aproximadas (LxAxP): base: 68,5x75x100,5cm; tampo: 75x25x120cm; 
cadeiras: 37x90x48,5cm - altura do assento: 45cm.  Deverá estar de acordo com o INMETRO.
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