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  APRESENTAÇÃO  
 

Este Catálogo de Especificação de Mobiliário é uma iniciativa do Departamento de Administração 
Geral – DEPAG e da Divisão de Materiais – DIMAT, elaborado com o objetivo de estabelecer a 
padronização no segmento de mobiliário, bem como possibilitar a aquisição de móveis de maior qualidade, 
em menor tempo e com maior economia, facilitando o processo de aquisição destes itens. 

Neste catálogo encontram-se as especificações técnicas fundamentais aos quais os diversos tipos 
de móveis devem atender, proporcionando aos gestores e usuários institucionais uma referência rápida e 
segura. 

Anualmente este documento deverá ser atualizado, tanto para rever a descrição dos itens já 
contemplados, bem como para introduzir itens novos quando conveniente e oportuno. 
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 CATÁLOGO DE ESPECIFICAÇÃO DE MOBILIÁRIO  
OBS:  1) As medidas aproximadas poderão sofrer variação de até 10% para mais ou para menos; 
2) As imagens dos objetos são ilustrativas, podendo ocorrer pequenas variações no material fornecido. 
 
 
1. ARMÁRIOS 
 
1.1. ARMÁRIO BAIXO EM MDP COM 02 PORTAS 

 
 
 
Medidas aproximadas: 
Altura: 740 mm 
Largura: 800 mm 
Profundidade: 500 mm 
 
Tampo superior confeccionado em MDP com 25 mm 
de espessura, revestido em ambas as faces com 
filme termo prensado de melamínico com espessura 
de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. 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 de acordo com as Normas ABNT. A 
fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de 
acessórios internos, como cavilhas e parafusos 

ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. 
Portas confeccionadas em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo 
prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. 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 de acordo com as 
Normas de Ergonomia NR-17. O par de Portas sustenta-se em quatro dobradiças (duas por porta), evitando 
acidentes por não ter cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 105° graus. Cada 
dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados em pontos pré-marcados para perfeito alinhamento do par de portas 
no conjunto. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingueta lateral com 02 chaves 
(principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado e capa plástica. A porta 
esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo 
assim o fechamento do par de portas com apenas uma operação. Ambas as portas são dotadas de puxadores 
perfil de alumínio tipo barra, com rosca interna M4. A fixação deve ser feita por dois parafusos, à razão de 32 
mm. 
Corpo laterais, tampo inferior e prateleiras confeccionado em MDP com 18 mm de espessura e fundo em 15mm, 
MDP 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 mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e 
raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, 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 plásticos, tipo pino. A 
montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo 
minifix. Com regulador embutido, componível em duas peças de PVC rígido com rosca metálica 
proporcionando regulagem de altura interno (por dentro do armário de modo a facilitar a regulagem) o 
nivelamento auto ajustável permite contornar eventuais desníveis de piso. 
 
APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
 
a) Laudo de profissional ou certidão emitida por órgãos específicos atestando que o fabricante dos móveis 
atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho,  
b) Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário 
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comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 
c) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
d) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação; 
e) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, 
e caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
 
 
 1.2. ARMÁRIO ALTO EM MDP COM 02 PORTAS  

 
 
 
Medidas aproximadas: 
Altura: 1600 mm 
Largura: 800 mm 
Profundidade: 500 mm 
 
Tampo superior confeccionado 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 antirreflexo. 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 de 
acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/corpo deve ser feita 
por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo 
minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem 
danificá-lo. 
Portas confeccionadas 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 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 de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. O par de Portas sustenta-se em 
quatro dobradiças (duas por porta), evitando acidentes por não ter cantos vivos, permitindo ainda diversas 
regulagens com abertura de até 105° graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados em pontos pré-
marcados para perfeito alinhamento do par de portas no conjunto. A porta direita possui fechadura cilíndrica 
com travamento por lingueta lateral com 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis 
(dobráveis), acabamento zincado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, 
por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o fechamento do par de portas com 
apenas uma operação. Ambas as portas são dotadas de puxadores perfil de alumínio tipo barra, com rosca 
interna M4. A fixação deve ser feita por dois parafusos, à razão de 32 mm. 
Corpo laterais, tampo inferior e prateleiras confeccionado em MDP com 18 mm de espessura e fundo em 15mm, 
MDP 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 mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e 
raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, 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 plásticos, tipo pino. A 
montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo 
minifix. Com regulador embutido, componível em duas peças de PVC rígido com rosca metálica 
proporcionando regulagem de altura interno (por dentro do armário de modo a facilitar a regulagem) o 
nivelamento auto ajustável permite contornar eventuais desníveis de piso. 
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APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
 
a) Laudo de profissional ou certidão emitida por órgãos específicos atestando que o fabricante dos móveis 
atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho,  
b) Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário 
comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 
c) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
d) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação; 
e) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, 
e caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
 
 
 1.3. ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS  

 
 
 
Medidas aproximadas: 
Altura: 1970 mm 
Largura: 900 mm 
Profundidade: 400 mm 
 
Armário em aço com 2 (duas) portas de abrir, com 4 (quatro) prateleiras internas 
reguláveis , com seguintes características: móvel com a caixa externa e portas 
em aço e prateleiras aço; com sapatas em polipropileno em forma de “l” com 
regulagem de altura através de pino com rosca metálica de ¼, encaixadas nos 4 
cantos do armário para corrigir pequenos desníveis e evitar o contato direto da 
chapa com o piso; estrutura do corpo e das portas em chapa 22 (0,75 mm), aço 
carbono laminado ff.rb.ol 1008/1010, com tratamento de superfície, onde os 
produtos são aero transportados , sem contato manual, por um túnel onde 
recebem tratamento químico protetivo antiferruginoso a base de fosfato de zinco 
tricatônico, sendo posteriormente pintados com tinta a pó hibrida, com carga 
eletrostática, sendo 70% epóx e 30% polyester curada em estufa de 200°c 

permitindo perfeita aderência da tinta na chapa; 2 (duas) portas de abrir com 3 (três) dobradiças externas em 
cada porta, enroladas em chapa 18 e divididas em 2 (duas) partes de 30 mm, unidas através de pino aço 
zincado com trava de segurança central, fixadas nas portas e no corpo do armário através de solda a ponto, 
que permite a retirada da porta somente após estar aberta. reforço ômega em cada porta medindo 35 mm de 
largura mais aba de 10 mm cada lado no total de 55 mm, fixado nas portas através de solda a ponto; fechadura 
cromada tipo maçaneta, com arelho quadrado de 70 x 70 mm. com furo central para encaixe da fechadura 
que aciona 2 ferros de 5/16, com 960 mm e comprimento, localizada na porta do lado direito do armário e 
movimenta o sistema de cremona com varões, travando as duas portas simultaneamente na parte superior e 
inferior; cada lateral do armário, na parte interna, contém duas cremalheiras retas verticais, paralelas, fixadas 
nas laterais do armário através de solda a ponto em chapa de aço 24 (0,60 mm) com 45 mm de largura, 
possui fendas tipo unha de gato de 15 mm de altura x 18 mm. de largura em toda a sua extensão, com 
intervalos de 50 em 50 mm, dispostas de modo a estarem niveladas lado a lado e que servirão de apoio para 
as prateleiras proporcionando nível de inclinação zero; 4 (quatro) prateleiras o armário deverá ser entregue em 
local a ser determinado, completamente montado e em perfeitas condições de uso e sem avaria, embalado 
automaticamente com a utilização de filme “termo encolhível” transparente e cantoneiras conforme laudos e 
certidões. 
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APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
 
Apresentar Laudos e/ou Relatórios de ensaio, emitidos por Laboratório acreditado pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), para comprovação da qualidade do 
produto e tratamento das partes metálicas: 
a) Comprovação a resistência da pintura a névoa salina, conforme a Norma ABNT NBR 8094:1983, avaliada 
conforme a ABNT NBR ISO 4628-3:2015 com grau de enferrujamento RI0 (isento de ferrugem) e ABNT NBR 
5841:2015 com grau de empolamento d0/t0 (isento de bolhas), ensaio realizado no mínimo de 240 horas. 
b) Comprovação a exposição a umidade saturada, conforme a Norma ABNT NBR 8095:2015, por no mínimo 
de 240 horas, avaliada conforme a ABNT NBR ISO 4628-3:2015 com grau de enferrujamento RI0 (isento de 
ferrugem) e ABNT NBR 5841:2015 com grau de empolamento d0/t0 (isento de bolhas) com Comprovação da 
aderência da tinta inicial e final, com grau de aderência pelo método A (corte em X) resultante a X0Y0 para a 
película de tinta, conforme ABNT NBR 11003:2009 Errata 1:2010, emitido por laboratório acreditado pelo 
CGCRE-INMETRO para realização desse ensaio. 
c) Comprovação a exposição a dióxido de enxofre, conforme a Norma ABNT NBR 8096:1983, por no mínimo  
240 horas. 
d) Comprovação de espessura da camada de tinta, evidenciando a espessura média entre 80 mm a 90mm, 
conforme a Norma ABNT NBR 10443:2008. 
e) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
f) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 
g) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, 
e caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
 
 
 1.4. ARMÁRIO DE AÇO TIPO VITRINE  

 
 
 
Medidas aproximadas: 
Altura: 1750 mm 
Largura: 400 mm 
Profundidade: 650 mm 
 
Fundo e teto em chapa de aço com pintura epóxi, estrutura em chapa de 
aço carbono de 0,90 mm, 3 prateleiras em vidro com 4mm de espessura, 
portas em tubo de aço carbono de 40 x 20 x 1,20 mm com fechadura com 
chave tipo yale e vidro cristal de 3 mm e laterais também em vidro, 
acabamento em pintura eletrostática a pó com anterior tratamento 
antiferruginoso, secagem em estufa.  
 
APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS 
DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
 
Apresentar Laudos e/ou Relatórios de ensaio, emitidos por 

Laboratório acreditado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), para 
comprovação da qualidade do produto e tratamento das partes metálicas: 
a) Comprovação a resistência da pintura a névoa salina, conforme a Norma ABNT NBR 8094:1983, avaliada 
conforme a ABNT NBR ISO 4628-3:2015 com grau de enferrujamento RI0 (isento de ferrugem) e ABNT NBR 
5841:2015 com grau de empolamento d0/t0 (isento de bolhas), ensaio realizado no mínimo de 240 horas. 
b) Comprovação a exposição a umidade saturada, conforme a Norma ABNT NBR 8095:2015, por no mínimo 
de 240 horas, avaliada conforme a ABNT NBR ISO 4628-3:2015 com grau de enferrujamento RI0 (isento de 
ferrugem) e ABNT NBR 5841:2015 com grau de empolamento d0/t0 (isento de bolhas) com Comprovação da 
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aderência da tinta inicial e final, com grau de aderência pelo método A (corte em X) resultante a X0Y0 para a 
película de tinta, conforme ABNT NBR 11003:2009 Errata 1:2010, emitido por laboratório acreditado pelo 
CGCRE-INMETRO para realização desse ensaio. 
c) Comprovação a exposição a dióxido de enxofre, conforme a Norma ABNT NBR 8096:1983, por no mínimo  
240 horas. 
d) Comprovação de espessura da camada de tinta, evidenciando a espessura média entre 80 mm a 90mm, 
conforme a Norma ABNT NBR 10443:2008. 
e) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
f) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 
g) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, 
e caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
 
 
 1.5. ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO EM MDP COM 01 PORTA  

 
 
 
Medidas aproximadas: 
Altura: 400 mm 
Largura: 800 mm 
Profundidade: 350 mm 
 
Armário todo confeccionado em MDP, com 15mm ou 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 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 frontal. A montagem das peças 
deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. 
Abertura da porta é de 90º para cima, e sustenta-se por meio de duas dobradiças de pressão com 
mecanismo articulável e pneumático que mantém a mesma totalmente aberta proporcionando o livre acesso 
ao interior do armário. 
Suporte de Fixação tipo mão francesa, fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 1,9 mm, 
estampada e dobrada com furações para fixação em parede de alvenaria ou dotada de garras para fixação em 
divisórias. Todas as partes metálicas são submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco 
(lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em 
estufa a 200º C. 
 
APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
 
a) Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário 
comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 
b) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
c) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
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12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação; 
d) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, 
e caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
 
 
1.6. ARMÁRIO DE COZINHA ÁÉREO EM AÇO COM 03 PORTAS 

 
 
Medidas aproximadas: 
Altura: 550 mm 
Largura: 1200 mm 
Profundidade: 300 mm 
 

Armário construído em chapas de aço com todos os 
componentes isentos de rebarbas ou cantos vivos, 
soldagem pelo sistema MIG, sem respingos ou 
imperfeições; corpo e portas: em chapa de aço laminada a 
frio 0,60 mm; deve possuir 03 portas com dobradiças 
internas, com puxadores em polipropileno com pintura de 

acabamento cromado; sistema de fixação através de parafusos e buchas. 
 
APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
 
a) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
b) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação; 
c) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, 
e caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
 
 
 1.7. ARMÁRIO DE COZINHA TIPO BALCÂO  

 
 
 
Medidas aproximadas: 
Altura: 850 mm 
Largura: 1050 mm 
Profundidade: 450 mm 
 
Armário de cozinha tipo balcão, fabricado em estrutura de 
chapas de aço, com pintura em pó eletrostática com queima a 
270° C, com 04 pés, puxadores em ABS de alto impacto e 
metalizados a vácuo com acabamento em verniz ultravioleta e 
fixados por parafusos, corrediças telescópicas, com tampo de 
25 mm revestido com fórmica lisa padrão granito em cor escura 
resistente a altas temperaturas de até 120°. 
 
APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA 
AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 

 
a) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
b) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
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responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação; 
c) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, 
e caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
 
 
 1.8. ARQUIVO DE AÇO COM 5 GAVETAS  

 
 
 
Medidas aproximadas: 
Altura: 1335 mm 
Largura: 470 mm 
Profundidade: 650 mm 
 
Arquivo em aço com 3 (três) gavetas para pasta suspensa e duas gavetas 
para ficha, tamanho ofício, com as seguintes características: móvel todo 
em aço com caixa externa não desmontável e gavetas embutidas em todo 
perímetro; medidas internas nas gavetas de arquivo: 280 mm altura x 390 
mm largura x 550 mm profundidade; corpo, gavetas e tampo chapa 22 
(0,75 mm), aço carbono laminado ff.rb.ol 1008/1010, com tratamento de 
superfície, onde os produtos são aero transportados, sem contato manual, 
por um túnel onde recebem tratamento químico protetivo antiferruginoso a 
base de fosfato de zinco tricatônico, sendo posteriormente pintados com 
tinta a pó hibrida, com carga eletrostática, sendo 70% epóx e 30% polyester 

formando uma camada de 60 micras de tinta curadas em estufa de 200°c proporcionando perfeita cura e 
aderência da tinta na chapa; estrutura interna com 2 (dois) reforços em cada lado, fixadas no sentido vertical e 
4 (quatro) canaletas horizontais em formato de “u” chapa de aço 20 (0,75 mm) em cada lado da estrutura, 
fixadas através de solda a ponto no reforço interno, para apoiar o carrinho telescópico, 8 (oito) travessas 
soldadas na parte frontal e posterior do corpo do arquivo proporcionando maior estabilidade ao produto; o 
arquivo não apresenta travamento aparente por ser interno não é visível externamente; gavetas com suporte 
para pastas suspensa em forma de “u” soldado na parte frontal e posterior de cada lateral para receber o 
encaixe das pastas suspensa; carrinhos telescópicos progressivos dotados de 8 rodízios de aço com 1” 
zincados, sendo 4 fixos nas extremidades do carrinho, 2 fixos e 2 com arelho na parte central que permite o 
encaixe da guia da gaveta, proporcionando a sua abertura total e suportar uma carga de 20 kg distribuídos, 
possui uma trava de segurança para evitar a queda da gaveta quando estiver totalmente aberta; fechadura 
cromada tipo yale com 4 pinos de segurança e 2 chaves, com dispositivo que trava simultaneamente todas as 
gavetas através de uma barra de aço com 4 gatilhos ponteados a um ferro de ¼ e 95 mm, dobrados em um 
ângulo de 45°, fixada na fechadura que aciona o sistema de tranca; puxador de sobrepor de 96 mm em 
polipropileno cromado e parafusado na frente das gavetas; porta etiqueta  estampado na parte frontal das 
gavetas, com as dimensões de 75 x 35 mm; o arquivo terá na parte frontal superior, etiqueta identificando o 
fabricante; o arquivo deverá ser entregue em local a ser determinado, completamente montado e em perfeitas 
condições de uso e sem avaria, embalado automaticamente com a utilização de filme “termo encolhível” 
transparente e cantoneiras. 
 
APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
Apresentar Laudos e/ou Relatórios de ensaio, emitidos por Laboratório acreditado pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), para comprovação da qualidade do 
produto e tratamento das partes metálicas: 
a) Comprovação a resistência da pintura a névoa salina, conforme a Norma ABNT NBR 8094:1983, avaliada 
conforme a ABNT NBR ISO 4628-3:2015 com grau de enferrujamento RI0 (isento de ferrugem) e ABNT NBR 
5841:2015 com grau de empolamento d0/t0 (isento de bolhas), ensaio realizado no mínimo de 240 horas. 
b) Comprovação a exposição a umidade saturada, conforme a Norma ABNT NBR 8095:2015, por no mínimo 
de 240 horas, avaliada conforme a ABNT NBR ISO 4628-3:2015 com grau de enferrujamento RI0 (isento de 
ferrugem) e ABNT NBR 5841:2015 com grau de empolamento d0/t0 (isento de bolhas) com Comprovação da 
aderência da tinta inicial e final, com grau de aderência pelo método A (corte em X) resultante a X0Y0 para a 
película de tinta, conforme ABNT NBR 11003:2009 Errata 1:2010, emitido por laboratório acreditado pelo 
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CGCRE-INMETRO para realização desse ensaio. 
c) Comprovação a exposição a dióxido de enxofre, conforme a Norma ABNT NBR 8096:1983, por no mínimo  
240 horas. 
d) Comprovação de espessura da camada de tinta, evidenciando a espessura média entre 80 mm a 90mm, 
conforme a Norma ABNT NBR 10443:2008. 
e) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
f) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 
g) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, 
e caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
 
 
 1.9. GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS  

 
 
 
Medidas aproximadas: 
Altura: 650 mm 
Largura: 400 mm 
Profundidade: 450 mm 
 
Tampo superior confeccionado em MDP com 15mm ou 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 tampo 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 de acordo com as Normas ABNT. A fixação do 
tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como 
cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e 
desmontagem do móvel sem danificá-lo. 

Gavetas (04 gavetas) com altura interna útil de 65 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 híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200º. 
São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corrediças metálicas com deslizamento suave e silencioso 
por meio de roldanas de nylon. 
Frentes das gavetas confeccionadas em MDP com 15 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 1,0 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A abertura 
das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre as frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro. 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) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa 
plástica. 
Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior) confeccionado em MDP com 15 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 1,0 mm de 
espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A montagem das 
peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. 
Acompanham 4 rodízios de duplo giro, com altura de 50 mm, em polipropileno. 
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APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
 
a) Laudo de profissional ou certidão emitida por órgãos específicos atestando que o fabricante dos móveis 
atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho,  
b) Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário 
comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 
c) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
d) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação; 
e) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, 
e caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
 
 
 1.10. QUADRO PARA PASTA SUSPENSA  

 
Medidas aproximadas: 
Altura: 80 mm 
Largura: 760 mm 
Profundidade: 440 mm 
 
Confeccionado em chapas metálicas dobradas com 
espessura mínima de 0,63 mm é apoiado lateralmente 
entre um par de corrediças telescópicas de 02 estágios, 

com deslizamento por esferas de aço. Corrediças telescópicas medindo aprox. P 400 mm x H 45 mm em aço 
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 do dispositivo. 
Capacidade de peso: 35 kg por dispositivo, e lugar para armazenar duas carreiras de pastas suspensas. Todo 
o conjunto (exceto as corrediças) passa por um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - 
decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó poliéster, polimerizada em estufa a 
220º C. 
 
APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
 
Apresentar Laudos e/ou Relatórios de ensaio, emitidos por Laboratório acreditado pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), para comprovação da qualidade do 
produto e tratamento das partes metálicas: 
a) Comprovação a resistência da pintura a névoa salina, conforme a Norma ABNT NBR 8094:1983, avaliada 
conforme a ABNT NBR ISO 4628-3:2015 com grau de enferrujamento RI0 (isento de ferrugem) e ABNT NBR 
5841:2015 com grau de empolamento d0/t0 (isento de bolhas), ensaio realizado no mínimo de 240 horas. 
b) Comprovação a exposição a umidade saturada, conforme a Norma ABNT NBR 8095:2015, por no mínimo 
de 240 horas, avaliada conforme a ABNT NBR ISO 4628-3:2015 com grau de enferrujamento RI0 (isento de 
ferrugem) e ABNT NBR 5841:2015 com grau de empolamento d0/t0 (isento de bolhas) com Comprovação da 
aderência da tinta inicial e final, com grau de aderência pelo método A (corte em X) resultante a X0Y0 para a 
película de tinta, conforme ABNT NBR 11003:2009 Errata 1:2010, emitido por laboratório acreditado pelo 
CGCRE-INMETRO para realização desse ensaio. 
c) Comprovação a exposição a dióxido de enxofre, conforme a Norma ABNT NBR 8096:1983, por no mínimo 
240 horas. 
d) Comprovação de espessura da camada de tinta, evidenciando a espessura média entre 80 mm a 90mm, 
conforme a Norma ABNT NBR 10443:2008. 
 
 
 
 



 

UNIFAP - CATÁLOGO DE ESPECIFICAÇÃO DE MOBILIÁRIO (2020)  

2. MESAS 
 
2.1. MESA DIRETORIA 2200X900  
 
 

 
 
 
 

Medidas aproximadas: 
Altura: 740 mm 
Largura: 2200 mm  
Profundidade: 900 mm 
 
Superfície de trabalho: Superfície de trabalho principal 
sobreposta à estrutura, constituída por dois tampos, 
unidos por meio de parafusos rosca métrica, espessura 
total de 43 mm, formato predominante retangular, 
arqueado nas dimensões longitudinais, medindo 
2200x900mm (LxP); 
Tampo superior em madeira MDF OU MDP com 

espessura mínima de 18 mm, possui bordas retas em todo seu perímetro. Revestimento da parte superior do 
tampo e de suas bordas será laminado melamínico; 
Tampo inferior em madeira MDF (MEDIUN DENSITY FIBERBOARD) com espessura mínima de 25 mm. 
Bordas arredondadas com raio de 25 mm, fazendo concordância com a borda reta do tampo superior. 
Revestimento da parte inferior do tampo e de suas bordas em laminado melamínico líquido na cor a definir; A 
fixação da superfície de trabalho principal às estruturas laterais será através de parafusos de aço e buchas 
metálicas. 
Painel Frontal: Painel frontal em madeira MDF OU MDP com espessura mínima de 18 mm possui bordas 
retas em todo seu perímetro. Revestimento das duas faces e de suas bordas será laminado melamínico, no 
mesmo padrão do tampo superior; Calha de aço em chapa #18 no mínimo, com formato “U”, para passagem 
de fiação, fixadas ao painel frontal. Com 02 suportes para fixação das tomadas. 
Estrutura: A sustentação da superfície de trabalho deverá ser por meio de pés painéis, localizados nas 
laterais, interligados pelo painel frontal, que deverá propiciar a estruturação da mesa. Cada pé painel é 
composto por duas peças unidas por meio de parafusos rosca métrica; 
A peça externa de cada pé painel é confeccionada em madeira MDF ou MDP (MEDIUN DENSITY 
FIBERBOARD) com espessura mínima de 18 mm e bordas retas em todo seu perímetro, protegida pelo 
mesmo material da peça externa. Revestimento da peça externa será laminado melamínico; A peça interna 
de cada pé painel é confeccionada em MDF OU MDP com espessura mínima de 25 mm. 
Possui bordas arredondadas com raio de 25 mm, fazendo concordância com a borda reta da peça externa. 
Revestimento da peça interna em laminado melamínico líquido na mesma cor do tampo inferior. 
Componentes Metálicos: Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré tratamento em 9 banhos 
sendo 5 por imersão e 4 por meio de lavagem: desengraxe alcalino, decapagem ácida, refinador de sais de 
titânio, fosfatização, passivação e secagem, sendo a última com água deionizada seguido de secagem, 
preparando a superfície para receber a pintura; 
Todas as peças metálicas deverão receber pintura epóxi-pó, fixada por meio de carga elétrica oposta, curada 
em estufa de alta temperatura. 
 
APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
a) Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13966:2010, emitido pela própria ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora também acreditada pelo Inmetro. As 
informações constantes no certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir 
acompanhado do seu respectivo laudo de avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro; 
b) Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) 
devidamente acreditado, atestando que o fabricante dos móveis atende aos requisitos da Norma 
Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir 
acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de 
pagamento de quitação do título CREA, para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de 

  A requisição deste item é exclusiva para salas de Reitor(a), Vice-reitor(a) e Pró-Reitores(as). 
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comprovação técnica; 
c) A empresa fabricante dos produtos deverá apresentar certificado emitido pela ABNT (Associação Brasileira 
de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora, conforme NBR 11003, de Processo de Preparação e 
Pintura em superfícies, sendo que o documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: 
Determinação de aderência da tinta, Determinação do brilho da superfície, medição não destrutiva da 
espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base, resistência de revestimentos orgânicos para 
os efeitos de deformação rápida e determinação de dureza ao lápis em tinta aplicada, tanto em corte do filme 
de pintura como risco de filme de pintura; 
d) Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 240 horas conforme norma NBR 8096/1983 
– Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, em corpos de 
prova que contenham uniões soldadas; 
e) Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 240 horas conforme norma NBR 8094/1983 – 
Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que 
contenham uniões soldadas em nome do fabricante do mobiliário;; 
f) Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 240 horas conforme norma NBR 8095/2015 – 
Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, em corpos 
de prova que contenham uniões soldadas em nome do fabricante do mobiliário; 
g) Apresentar comprovação de atendimento a NBR–14020:2002 e NBR–14024:2004, através do Certificado 
de conformidade emitido pela ABNT ou entidade devidamente acreditada pelo INMETRO da respectiva 
indústria fabricante dos mobiliários; 
h) Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário 
comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 
i) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
j) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 
k) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, 
e caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
 
 
 2.2. MESA EM “L” 1400x1400 COM 02 GAVETAS  

 
 
 
Medidas aproximadas: 
Altura: 740 mm 
Largura: 1400 mm 
Profundidade: 1400 mm 
 
 
Tampo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas 
as faces por filme termo prensado de melaminico com espessura 
de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que 
acompanha todo  o contorno do tampo é encabeçado com fita de 
poliestireno de 2,5 mm de espessura, 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 

ocultos tipo minifix, fixados em buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas no tampo. O acesso 
do cabeamento ao tampo deverá dar-se por meio de três orifícios redondos de diâmetro 60 mm, acabados 
com passa cabos de PVC rígido, com tampa removível, e abertura para passagem de cabos. Painéis frontais 
estruturais e de privacidade em MDP, 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. 
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Calhas tipo Berço confeccionadas com chapas metálicas # 20 (0,9 mm) dobradas em formato “J”, com divisão 
interna horizontal que possibilita a passagem de fiação individual (elétrica e telefonia), com orifícios para 
instalação de 2 tomadas de força convencionais e 2 para plugs tipo RJ-45. 
Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao Tampo, 
em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, 
dispensando desta forma o uso de ponteiras de PVC, e com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de 
sustentação composta por dois tubos redondos verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e 
duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra 
externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a 
passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. As Estruturas são dotadas de 
sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Estrutura de sustentação central confeccionada com chapas metálicas dobradas em formato sextavado, 
formando um duto vertical interno que possibilita a passagem da fiação do solo até o tampo da mesa, e uma 
calha removível. Acabamento com sapatas niveladoras formato sextavadas em nylon injetado e pino central 
em aço rosca ¼’’ e diâmetro de 20 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Todo conjunto 
metálico é 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. 
 
GAVETEIRO FIXO: 400 X 400 X 200 MM (LxPxA). 
Gavetas (02 gavetas) com altura interna útil de 65 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 híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200º.  
São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corrediças metálicas com deslizamento suave e silencioso 
por meio de roldanas de nylon. 
Frentes das gavetas confeccionadas 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 antirreflexo. O bordo 
que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado em fita de poliestireno com 2 mm de espessura 
mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2 mm de acordo 
com as Normas de Ergonomia NR-17.A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre as 
frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro. O gaveteiro é dotado de uma frente fixa com fechadura frontal para 
travamento simultâneo 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) com corpos 
escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. 
A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre a frente da gaveta e a caixa do gaveteiro. 
Corpo (02 laterais, 01 fundo, 02 travessas de travamento e 02 travessas de fixação) confeccionado 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 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com 
raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. A montagem das peças deve ser 
feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. 
 
APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
a) Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13966:2010, emitido pela própria ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora também acreditada pelo Inmetro. As 
informações constantes no certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir 
acompanhado do seu respectivo laudo de avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro; 
b) Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) 
devidamente acreditado, atestando que o fabricante dos móveis atende aos requisitos da Norma 
Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir 
acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de 
pagamento de quitação do título CREA, para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de 
comprovação técnica; 
c) A empresa fabricante dos produtos deverá apresentar certificado emitido pela ABNT (Associação Brasileira 
de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora, conforme NBR 11003, de Processo de Preparação e 
Pintura em superfícies, sendo que o documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: 
Determinação de aderência da tinta, Determinação do brilho da superfície, medição não destrutiva da 
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espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base, resistência de revestimentos orgânicos para 
os efeitos de deformação rápida e determinação de dureza ao lápis em tinta aplicada, tanto em corte do filme 
de pintura como risco de filme de pintura; 
d) Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 240 horas conforme norma NBR 8096/1983 
– Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, em corpos de 
prova que contenham uniões soldadas; 
e) Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 240 horas conforme norma NBR 8094/1983 – 
Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que 
contenham uniões soldadas em nome do fabricante do mobiliário;; 
f) Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 240 horas conforme norma NBR 8095/2015 – 
Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, em corpos 
de prova que contenham uniões soldadas em nome do fabricante do mobiliário; 
g) Apresentar comprovação de atendimento a NBR–14020:2002 e NBR–14024:2004, através do Certificado 
de conformidade emitido pela ABNT ou entidade devidamente acreditada pelo INMETRO da respectiva 
indústria fabricante dos mobiliários; 
h) Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário 
comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 
i) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
j) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 
k) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, 
e caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
 
 
 2.3. MESA EM “L” 1600x1600 COM 02 GAVETAS  

 
 
 
Medidas aproximadas: 
Altura: 740 mm 
Largura: 1600 mm 
Profundidade: 1600 mm 
 
 
Tampo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas 
as faces por filme termo prensado de melaminico com espessura 
de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que 
acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de 
poliestireno de 2,5 mm de espessura, 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 

ocultos tipo minifix, fixados em buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas no tampo. O acesso 
do cabeamento ao tampo deverá dar-se por meio de três orifícios redondos de diâmetro 60 mm, acabados 
com passa cabos de PVC rígido, com tampa removível, e abertura para passagem de cabos. Painéis frontais 
estruturais e de privacidade em MDP, 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. 
Calhas tipo Berço confeccionadas com chapas metálicas # 20 (0,9 mm) dobradas em formato “J”, com divisão 
interna horizontal que possibilita a passagem de fiação individual (elétrica e telefonia), com orifícios para 
instalação de 2 tomadas de força convencionais e 2 para plugs tipo RJ-45. 
Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao Tampo, 
em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, 
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dispensando desta forma o uso de ponteiras de PVC, e com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de 
sustentação composta por dois tubos redondos verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e 
duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra 
externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a 
passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. As Estruturas são dotadas de 
sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Estrutura de sustentação central confeccionada com chapas metálicas dobradas em formato sextavado, 
formando um duto vertical interno que possibilita a passagem da fiação do solo até o tampo da mesa, e uma 
calha removível. Acabamento com sapatas niveladoras formato sextavadas em nylon injetado e pino central 
em aço rosca ¼’’ e diâmetro de 20 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Todo conjunto 
metálico é 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. 
 
GAVETEIRO FIXO: 400 X 400 X 200 MM (LxPxA). 
Gavetas (02 gavetas) com altura interna útil de 65 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 híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200º.  
São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corrediças metálicas com deslizamento suave e silencioso 
por meio de roldanas de nylon. 
Frentes das gavetas confeccionadas 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 antirreflexo. O bordo 
que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado em fita de poliestireno com 2 mm de espessura 
mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2 mm de acordo 
com as Normas de Ergonomia NR-17.A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre as 
frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro. O gaveteiro é dotado de uma frente fixa com fechadura frontal para 
travamento simultâneo 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) com corpos 
escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. 
A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre a frente da gaveta e a caixa do gaveteiro. 
Corpo (02 laterais, 01 fundo, 02 travessas de travamento e 02 travessas de fixação) confeccionado 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 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com 
raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. A montagem das peças deve ser 
feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. 
 
APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
a) Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13966:2010, emitido pela própria ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora também acreditada pelo Inmetro. As 
informações constantes no certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir 
acompanhado do seu respectivo laudo de avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro; 
b) Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) 
devidamente acreditado, atestando que o fabricante dos móveis atende aos requisitos da Norma 
Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir 
acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de 
pagamento de quitação do título CREA, para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de 
comprovação técnica; 
c) A empresa fabricante dos produtos deverá apresentar certificado emitido pela ABNT (Associação Brasileira 
de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora, conforme NBR 11003, de Processo de Preparação e 
Pintura em superfícies, sendo que o documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: 
Determinação de aderência da tinta, Determinação do brilho da superfície, medição não destrutiva da 
espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base, resistência de revestimentos orgânicos para 
os efeitos de deformação rápida e determinação de dureza ao lápis em tinta aplicada, tanto em corte do filme 
de pintura como risco de filme de pintura; 
d) Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 240 horas conforme norma NBR 8096/1983 
– Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, em corpos de 
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prova que contenham uniões soldadas; 
e) Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 240 horas conforme norma NBR 8094/1983 – 
Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que 
contenham uniões soldadas em nome do fabricante do mobiliário;; 
f) Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 240 horas conforme norma NBR 8095/2015 – 
Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, em corpos 
de prova que contenham uniões soldadas em nome do fabricante do mobiliário; 
g) Apresentar comprovação de atendimento a NBR–14020:2002 e NBR–14024:2004, através do Certificado 
de conformidade emitido pela ABNT ou entidade devidamente acreditada pelo INMETRO da respectiva 
indústria fabricante dos mobiliários; 
h) Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário 
comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 
i) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
j) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 
k) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, 
e caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
 
 
 2.4. MESA RETA 1200x600 COM 02 GAVETAS  

 
 
 
Medidas aproximadas: 
Altura: 740 mm 
Largura: 1200 mm 
Profundidade: 600 mm 
 
 
Tampo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido 
em ambas as faces por filme termo prensado de 
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo 

o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, 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 ocultos tipo minifix, fixados em buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e 
cravadas no tampo. O acesso do cabeamento ao tampo deverá dar-se por meio de três orifícios redondos de 
diâmetro 60 mm, acabados com passa cabos de PVC rígido, com tampa removível, e abertura para passagem 
de cabos. 
Painéis frontais estruturais e de privacidade em MDP, 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. 
Calhas tipo Berço confeccionadas com chapas metálicas # 20 (0,9 mm) dobradas em formato “J”, com divisão 
interna horizontal que possibilita a passagem de fiação individual (elétrica e telefonia), com orifícios para 
instalação de 2 tomadas de força convencionais e 2 para plugs tipo RJ-45. 
Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao Tampo, 
em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, 
dispensando desta forma o uso de ponteiras de PVC, e com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de 
sustentação composta por dois tubos redondos verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e 
duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra 
externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a 
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passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. As Estruturas são dotadas de 
sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. 
 
GAVETEIRO FIXO: 400 X 400 X 200 MM (LXPXA). 
Gavetas (02 gavetas) com altura interna útil de 65 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 híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200º.  
São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corrediças metálicas com deslizamento suave e silencioso 
por meio de roldanas de nylon. 
Frentes das gavetas confeccionadas 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 antirreflexo. O bordo 
que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado em fita de poliestireno com 2 mm de espessura 
mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2 mm de acordo 
com as Normas de Ergonomia NR-17.A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre as 
frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro. O gaveteiro é dotado de uma frente fixa com fechadura frontal para 
travamento simultâneo 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) com corpos 
escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. 
A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre a frente da gaveta e a caixa do gaveteiro. 
Corpo (02 laterais, 01 fundo, 02 travessas de travamento e 02 travessas de fixação) confeccionado 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 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com 
raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. A montagem das peças deve ser 
feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. 
 
APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
a) Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13966:2010, emitido pela própria ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora também acreditada pelo Inmetro. As 
informações constantes no certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir 
acompanhado do seu respectivo laudo de avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro; 
b) Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) 
devidamente acreditado, atestando que o fabricante dos móveis atende aos requisitos da Norma 
Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir 
acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de 
pagamento de quitação do título CREA, para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de 
comprovação técnica; 
c) A empresa fabricante dos produtos deverá apresentar certificado emitido pela ABNT (Associação Brasileira 
de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora, conforme NBR 11003, de Processo de Preparação e 
Pintura em superfícies, sendo que o documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: 
Determinação de aderência da tinta, Determinação do brilho da superfície, medição não destrutiva da 
espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base, resistência de revestimentos orgânicos para 
os efeitos de deformação rápida e determinação de dureza ao lápis em tinta aplicada, tanto em corte do filme 
de pintura como risco de filme de pintura; 
d) Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 240 horas conforme norma NBR 8096/1983 
– Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, em corpos de 
prova que contenham uniões soldadas; 
e) Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 240 horas conforme norma NBR 8094/1983 – 
Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que 
contenham uniões soldadas em nome do fabricante do mobiliário;; 
f) Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 240 horas conforme norma NBR 8095/2015 – 
Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, em corpos 
de prova que contenham uniões soldadas em nome do fabricante do mobiliário; 
g) Apresentar comprovação de atendimento a NBR–14020:2002 e NBR–14024:2004, através do Certificado 
de conformidade emitido pela ABNT ou entidade devidamente acreditada pelo INMETRO da respectiva 
indústria fabricante dos mobiliários; 
h) Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário 
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comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 
i) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
j) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 
k) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, 
e caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
 
 
 2.5. MESA RETA 1200X600  

 
 
 
 
Medidas aproximadas: 
Altura: 740 mm 
Largura: 1200 mm 
Profundidade: 600 mm 
 
 
Tampo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em 
ambas as faces por filme termo prensado de melaminico 
com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e 
antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do 
tampo é encabeçado com fita de poliestireno de 2,5 mm 
de espessura, 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 ocultos tipo minifix, fixados em buchas 
metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas no tampo. O acesso do cabeamento ao tampo deverá dar-
se por meio de três orifícios redondos de diâmetro 60 mm, acabados com passa cabos de PVC rígido, com 
tampa removível, e abertura para passagem de cabos. 
Painéis frontais estruturais e de privacidade em MDP, 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. 
Calhas tipo Berço confeccionadas com chapas metálicas # 20 (0,9 mm) dobradas em formato “J”, com divisão 
interna horizontal que possibilita a passagem de fiação individual (elétrica e telefonia), com orifícios para 
instalação de 2 tomadas de força convencionais e 2 para plugs tipo RJ-45. 
Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao Tampo, 
em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, 
dispensando desta forma o uso de ponteiras de PVC, e com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de 
sustentação composta por dois tubos redondos verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e 
duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra 
externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a 
passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. As Estruturas são dotadas de 
sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. 
 
APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
a) Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13966:2010, emitido pela própria ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora também acreditada pelo Inmetro. As 
informações constantes no certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir 
acompanhado do seu respectivo laudo de avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro; 
b) Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) 
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devidamente acreditado, atestando que o fabricante dos móveis atende aos requisitos da Norma 
Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir 
acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de 
pagamento de quitação do título CREA, para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de 
comprovação técnica; 
c) A empresa fabricante dos produtos deverá apresentar certificado emitido pela ABNT (Associação Brasileira 
de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora, conforme NBR 11003, de Processo de Preparação e 
Pintura em superfícies, sendo que o documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: 
Determinação de aderência da tinta, Determinação do brilho da superfície, medição não destrutiva da 
espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base, resistência de revestimentos orgânicos para 
os efeitos de deformação rápida e determinação de dureza ao lápis em tinta aplicada, tanto em corte do filme 
de pintura como risco de filme de pintura; 
d) Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 240 horas conforme norma NBR 8096/1983 
– Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, em corpos de 
prova que contenham uniões soldadas; 
e) Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 240 horas conforme norma NBR 8094/1983 – 
Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que 
contenham uniões soldadas em nome do fabricante do mobiliário;; 
f) Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 240 horas conforme norma NBR 8095/2015 – 
Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, em corpos 
de prova que contenham uniões soldadas em nome do fabricante do mobiliário; 
g) Apresentar comprovação de atendimento a NBR–14020:2002 e NBR–14024:2004, através do Certificado 
de conformidade emitido pela ABNT ou entidade devidamente acreditada pelo INMETRO da respectiva 
indústria fabricante dos mobiliários; 
h) Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário 
comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 
i) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
j) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 
k) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, 
e caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
 
 
 2.6. MESA RETA 1400x600 COM 02 GAVETAS  

 
 
 
 
Medidas aproximadas: 
Altura: 740 mm 
Largura: 1400 mm 
Profundidade: 600 mm 
 
 
Tampo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido 
em ambas as faces por filme termo prensado de 
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o 

contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, 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 ocultos tipo minifix, fixados em buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas 
no tampo. O acesso do cabeamento ao tampo deverá dar-se por meio de três orifícios redondos de diâmetro 
60 mm, acabados com passa cabos de PVC rígido, com tampa removível, e abertura para passagem de cabos. 
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Painéis frontais estruturais e de privacidade em MDP, 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. 
 
Calhas tipo Berço confeccionadas com chapas metálicas # 20 (0,9 mm) dobradas em formato “J”, com divisão 
interna horizontal que possibilita a passagem de fiação individual (elétrica e telefonia), com orifícios para 
instalação de 2 tomadas de força convencionais e 2 para plugs tipo RJ-45. 
Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao Tampo, 
em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, 
dispensando desta forma o uso de ponteiras de PVC, e com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de 
sustentação composta por dois tubos redondos verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e 
duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra 
externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a 
passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. As Estruturas são dotadas de 
sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. 
 
GAVETEIRO FIXO: 400 X 400 X 200 MM (LXPXA). 
Gavetas (02 gavetas) com altura interna útil de 65 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 híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200º.  
São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corrediças metálicas com deslizamento suave e silencioso 
por meio de roldanas de nylon. 
Frentes das gavetas confeccionadas 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 antirreflexo. O bordo 
que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado em fita de poliestireno com 2 mm de espessura 
mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2 mm de acordo 
com as Normas de Ergonomia NR-17.A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre as 
frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro. O gaveteiro é dotado de uma frente fixa com fechadura frontal para 
travamento simultâneo 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) com corpos 
escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. 
A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre a frente da gaveta e a caixa do gaveteiro. 
Corpo (02 laterais, 01 fundo, 02 travessas de travamento e 02 travessas de fixação) confeccionado 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 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com 
raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. A montagem das peças deve ser 
feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. 
 
APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
a) Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13966:2010, emitido pela própria ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora também acreditada pelo Inmetro. As 
informações constantes no certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir 
acompanhado do seu respectivo laudo de avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro; 
b) Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) 
devidamente acreditado, atestando que o fabricante dos móveis atende aos requisitos da Norma 
Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir 
acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de 
pagamento de quitação do título CREA, para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de 
comprovação técnica; 
c) A empresa fabricante dos produtos deverá apresentar certificado emitido pela ABNT (Associação Brasileira 
de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora, conforme NBR 11003, de Processo de Preparação e 
Pintura em superfícies, sendo que o documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: 
Determinação de aderência da tinta, Determinação do brilho da superfície, medição não destrutiva da 
espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base, resistência de revestimentos orgânicos para 
os efeitos de deformação rápida e determinação de dureza ao lápis em tinta aplicada, tanto em corte do filme 
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de pintura como risco de filme de pintura; 
d) Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 240 horas conforme norma NBR 8096/1983 
– Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, em corpos de 
prova que contenham uniões soldadas; 
e) Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 240 horas conforme norma NBR 8094/1983 – 
Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que 
contenham uniões soldadas em nome do fabricante do mobiliário;; 
f) Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 240 horas conforme norma NBR 8095/2015 – 
Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, em corpos 
de prova que contenham uniões soldadas em nome do fabricante do mobiliário; 
g) Apresentar comprovação de atendimento a NBR–14020:2002 e NBR–14024:2004, através do Certificado 
de conformidade emitido pela ABNT ou entidade devidamente acreditada pelo INMETRO da respectiva 
indústria fabricante dos mobiliários; 
h) Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário 
comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 
i) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
j) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 
k) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, 
e caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
 
 
2.7. MESA RETA 1400X600  

 
 
 
 
Medidas aproximadas: 
Altura: 740 mm 
Largura: 1400 mm 
Profundidade: 600 mm 
 
 
Tampo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em 
ambas as faces por filme termo prensado de melaminico 
com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e 
antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do 
tampo é encabeçado com fita de poliestireno de 2,5 mm 
de espessura, 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 ocultos tipo minifix, fixados em buchas 
metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas no tampo. O acesso do cabeamento ao tampo deverá dar-
se por meio de três orifícios redondos de diâmetro 60 mm, acabados com passa cabos de PVC rígido, com 
tampa removível, e abertura para passagem de cabos. 
Painéis frontais estruturais e de privacidade em MDP, 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. 
 
Calhas tipo Berço confeccionadas com chapas metálicas # 20 (0,9 mm) dobradas em formato “J”, com divisão 
interna horizontal que possibilita a passagem de fiação individual (elétrica e telefonia), com orifícios para 
instalação de 2 tomadas de força convencionais e 2 para plugs tipo RJ-45. 
Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao Tampo, 
em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, 
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dispensando desta forma o uso de ponteiras de PVC, e com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de 
sustentação composta por dois tubos redondos verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e 
duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra 
externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a 
passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. As Estruturas são dotadas de 
sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. 
 
APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
a) Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13966:2010, emitido pela própria ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora também acreditada pelo Inmetro. As 
informações constantes no certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir 
acompanhado do seu respectivo laudo de avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro; 
b) Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) 
devidamente acreditado, atestando que o fabricante dos móveis atende aos requisitos da Norma 
Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir 
acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de 
pagamento de quitação do título CREA, para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de 
comprovação técnica; 
c) A empresa fabricante dos produtos deverá apresentar certificado emitido pela ABNT (Associação Brasileira 
de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora, conforme NBR 11003, de Processo de Preparação e 
Pintura em superfícies, sendo que o documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: 
Determinação de aderência da tinta, Determinação do brilho da superfície, medição não destrutiva da 
espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base, resistência de revestimentos orgânicos para 
os efeitos de deformação rápida e determinação de dureza ao lápis em tinta aplicada, tanto em corte do filme 
de pintura como risco de filme de pintura; 
d) Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 240 horas conforme norma NBR 8096/1983 
– Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, em corpos de 
prova que contenham uniões soldadas; 
e) Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 240 horas conforme norma NBR 8094/1983 – 
Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que 
contenham uniões soldadas em nome do fabricante do mobiliário;; 
f) Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 240 horas conforme norma NBR 8095/2015 – 
Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, em corpos 
de prova que contenham uniões soldadas em nome do fabricante do mobiliário; 
g) Apresentar comprovação de atendimento a NBR–14020:2002 e NBR–14024:2004, através do Certificado 
de conformidade emitido pela ABNT ou entidade devidamente acreditada pelo INMETRO da respectiva 
indústria fabricante dos mobiliários; 
h) Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário 
comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 
i) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
j) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 
k) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, 
e caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
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 2.8. MESA RETA 1600X700 COM 02 GAVETAS  
 
 
 
Medidas aproximadas: 
Altura: 740 mm 
Largura: 1600 mm 
Profundidade: 700 mm 
 
Tampo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em 
ambas as faces por filme termo prensado de melaminico 
com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e 
antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do 
tampo é encabeçado com fita de poliestireno de 2,5 mm 
de espessura, 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 ocultos tipo minifix, fixados em buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas no 
tampo. O acesso do cabeamento ao tampo deverá dar-se por meio de três orifícios redondos de diâmetro 60 
mm, acabados com passa cabos de PVC rígido, com tampa removível, e abertura para passagem de cabos. 
Painéis frontais estruturais e de privacidade em MDP, 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. 
Calhas tipo Berço confeccionadas com chapas metálicas # 20 (0,9 mm) dobradas em formato “J”, com divisão 
interna horizontal que possibilita a passagem de fiação individual (elétrica e telefonia), com orifícios para 
instalação de 2 tomadas de força convencionais e 2 para plugs tipo RJ-45. 
Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao Tampo, 
em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, 
dispensando desta forma o uso de ponteiras de PVC, e com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de 
sustentação composta por dois tubos redondos verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e 
duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra 
externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a 
passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. As Estruturas são dotadas de 
sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. 
GAVETEIRO FIXO: 400 X 400 X 200 MM (LXPXA). 
Gavetas (02 gavetas) com altura interna útil de 65 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 híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200º.  
São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corrediças metálicas com deslizamento suave e silencioso 
por meio de roldanas de nylon. 
Frentes das gavetas confeccionadas 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 antirreflexo. O bordo 
que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado em fita de poliestireno com 2 mm de espessura 
mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2 mm de acordo 
com as Normas de Ergonomia NR-17.A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre as 
frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro. O gaveteiro é dotado de uma frente fixa com fechadura frontal para 
travamento simultâneo 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) com corpos 
escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. 
A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre a frente da gaveta e a caixa do gaveteiro. 
Corpo (02 laterais, 01 fundo, 02 travessas de travamento e 02 travessas de fixação) confeccionado 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 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com 
raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. A montagem das peças deve ser 
feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. 
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APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
a) Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13966:2010, emitido pela própria ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora também acreditada pelo Inmetro. As 
informações constantes no certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir 
acompanhado do seu respectivo laudo de avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro; 
b) Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) 
devidamente acreditado, atestando que o fabricante dos móveis atende aos requisitos da Norma 
Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir 
acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de 
pagamento de quitação do título CREA, para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de 
comprovação técnica; 
c) A empresa fabricante dos produtos deverá apresentar certificado emitido pela ABNT (Associação Brasileira 
de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora, conforme NBR 11003, de Processo de Preparação e 
Pintura em superfícies, sendo que o documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: 
Determinação de aderência da tinta, Determinação do brilho da superfície, medição não destrutiva da 
espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base, resistência de revestimentos orgânicos para 
os efeitos de deformação rápida e determinação de dureza ao lápis em tinta aplicada, tanto em corte do filme 
de pintura como risco de filme de pintura; 
d) Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 240 horas conforme norma NBR 8096/1983 
– Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, em corpos de 
prova que contenham uniões soldadas; 
e) Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 240 horas conforme norma NBR 8094/1983 – 
Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que 
contenham uniões soldadas em nome do fabricante do mobiliário;; 
f) Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 240 horas conforme norma NBR 8095/2015 – 
Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, em corpos 
de prova que contenham uniões soldadas em nome do fabricante do mobiliário; 
g) Apresentar comprovação de atendimento a NBR–14020:2002 e NBR–14024:2004, através do Certificado 
de conformidade emitido pela ABNT ou entidade devidamente acreditada pelo INMETRO da respectiva 
indústria fabricante dos mobiliários; 
h) Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário 
comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 
i) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
j) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 
k) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, 
e caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
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 2.9. MESA DE REUNIÃO 2700X1100 PARA 10 LUGARES  
 
 
 
Medidas aproximadas: 
Altura: 740 mm 
Largura: 2700 mm 
Profundidade: 1100 mm 
 
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, semifosco, e antirreflexo. 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. Com 02 recortes para caixa elétrica. 
 
Caixa elétrica: (02 peças) confeccionada em duas partes (Tampa e Suporte Tomadas), sendo a tampa 
confeccionada em alumínio modelo basculante com abertura 105º fixada ao tampo por meio 02 chapinhas de 
aço mola e parafuso auto-atarraxante, e a Porta tomada confeccionada em chapa de aço dobrada com 
espessura mínima 0,9 mm para colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT) e recortes quadrados para 
colocação de receptores para plug RJ45 com chapa de aço tipo espelho removível, permitindo a  substituição 
do padrão de RJ45 quando necessário, adquirindo apenas um novo espelho com recorte especificado. Com 
aberturas para passagem de cabeamento (Tomadas e Plugs não inclusos), fixada ao tampo por meio de 
parafusos auto-atarraxante. 
 
Painéis frontais duplos e paralelos, um em cada coluna vertical da estrutura, 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 confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao Tampo, 
em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, 
dispensando desta forma o uso de ponteiras de PVC, e com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de 
sustentação composta por dois tubos redondos verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e 
duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra 
externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a 
passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. As Estruturas são dotadas de 
sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. 
 
 
APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
a) Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13966:2010, emitido pela própria ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora também acreditada pelo Inmetro. As 
informações constantes no certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir 
acompanhado do seu respectivo laudo de avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro; 
b) Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) 
devidamente acreditado, atestando que o fabricante dos móveis atende aos requisitos da Norma 
Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir 
acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de 
pagamento de quitação do título CREA, para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de 
comprovação técnica; 
c) A empresa fabricante dos produtos deverá apresentar certificado emitido pela ABNT (Associação Brasileira 
de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora, conforme NBR 11003, de Processo de Preparação e 
Pintura em superfícies, sendo que o documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: 
Determinação de aderência da tinta, Determinação do brilho da superfície, medição não destrutiva da 
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espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base, resistência de revestimentos orgânicos para 
os efeitos de deformação rápida e determinação de dureza ao lápis em tinta aplicada, tanto em corte do filme 
de pintura como risco de filme de pintura; 
d) Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 240 horas conforme norma NBR 8096/1983 
– Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, em corpos de 
prova que contenham uniões soldadas; 
e) Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 240 horas conforme norma NBR 8094/1983 – 
Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que 
contenham uniões soldadas em nome do fabricante do mobiliário;; 
f) Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 240 horas conforme norma NBR 8095/2015 – 
Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, em corpos 
de prova que contenham uniões soldadas em nome do fabricante do mobiliário; 
g) Apresentar comprovação de atendimento a NBR–14020:2002 e NBR–14024:2004, através do Certificado 
de conformidade emitido pela ABNT ou entidade devidamente acreditada pelo INMETRO da respectiva 
indústria fabricante dos mobiliários; 
h) Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário 
comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 
i) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
j) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 
k) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, 
e caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
 
 
 2.10. MESA DE REUNIÃO 2000X1100 PARA 08 LUGARES  

 
 
 
 
Medidas aproximadas: 
Altura: 740 mm 
Largura: 2000 mm 
Profundidade: 1100 mm 
 
 
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, semifosco, e antirreflexo. 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. Com 01 recorte para caixa elétrica. 
 
Caixa elétrica: (2 peças)confeccionada em duas partes (Tampa e Suporte Tomadas), sendo a tampa 
confeccionada em alumínio modelo basculante com abertura 105º fixada ao tampo por meio 02 chapinhas de 
aço mola e parafuso auto-atarraxante, e a Porta tomada confeccionada em chapa de aço dobrada com 
espessura mínima 0,9 mm para colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT) e recortes quadrados para 
colocação de receptores para plug RJ45 com chapa de aço tipo espelho removível, permitindo a substituição 
do padrão de RJ45 quando necessário, adquirindo apenas um novo espelho com recorte especificado. Com 
aberturas para passagem de cabeamento (Tomadas e Plugs não inclusos), fixada ao tampo por meio de 
parafusos auto-atarraxante. 
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Painéis frontais duplos e paralelos, um em cada coluna vertical da estrutura, 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 confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao Tampo, 
em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, 
dispensando desta forma o uso de ponteiras de PVC, e com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de 
sustentação composta por dois tubos redondos verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e 
duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra 
externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a 
passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. As Estruturas são dotadas de 
sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. 
 
APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
a) Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13966:2010, emitido pela própria ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora também acreditada pelo Inmetro. As 
informações constantes no certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir 
acompanhado do seu respectivo laudo de avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro; 
b) Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) 
devidamente acreditado, atestando que o fabricante dos móveis atende aos requisitos da Norma 
Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir 
acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de 
pagamento de quitação do título CREA, para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de 
comprovação técnica; 
c) A empresa fabricante dos produtos deverá apresentar certificado emitido pela ABNT (Associação Brasileira 
de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora, conforme NBR 11003, de Processo de Preparação e 
Pintura em superfícies, sendo que o documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: 
Determinação de aderência da tinta, Determinação do brilho da superfície, medição não destrutiva da 
espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base, resistência de revestimentos orgânicos para 
os efeitos de deformação rápida e determinação de dureza ao lápis em tinta aplicada, tanto em corte do filme 
de pintura como risco de filme de pintura; 
d) Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 240 horas conforme norma NBR 8096/1983 
– Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, em corpos de 
prova que contenham uniões soldadas; 
e) Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 240 horas conforme norma NBR 8094/1983 – 
Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que 
contenham uniões soldadas em nome do fabricante do mobiliário;; 
f) Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 240 horas conforme norma NBR 8095/2015 – 
Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, em corpos 
de prova que contenham uniões soldadas em nome do fabricante do mobiliário; 
g) Apresentar comprovação de atendimento a NBR–14020:2002 e NBR–14024:2004, através do Certificado 
de conformidade emitido pela ABNT ou entidade devidamente acreditada pelo INMETRO da respectiva 
indústria fabricante dos mobiliários; 
h) Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário 
comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 
i) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
j) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 
k) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, 
e caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
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 2.11. MESA DE REUNIÃO CIRCULAR 1250X740 PARA 04 PESSOAS  

 
 
 
Medidas aproximadas: 
Altura: 740 mm 
Diâmetro: 1250 mm 
 
 
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 antirreflexo. 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 repuxada curva 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. 
 
APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
a) Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13966:2010, emitido pela própria ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora também acreditada pelo Inmetro. As 
informações constantes no certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir 
acompanhado do seu respectivo laudo de avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro; 
b) Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) 
devidamente acreditado, atestando que o fabricante dos móveis atende aos requisitos da Norma 
Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir 
acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de 
pagamento de quitação do título CREA, para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de 
comprovação técnica; 
c) A empresa fabricante dos produtos deverá apresentar certificado emitido pela ABNT (Associação Brasileira 
de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora, conforme NBR 11003, de Processo de Preparação e 
Pintura em superfícies, sendo que o documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: 
Determinação de aderência da tinta, Determinação do brilho da superfície, medição não destrutiva da 
espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base, resistência de revestimentos orgânicos para 
os efeitos de deformação rápida e determinação de dureza ao lápis em tinta aplicada, tanto em corte do filme 
de pintura como risco de filme de pintura; 
d) Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 240 horas conforme norma NBR 8096/1983 
– Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, em corpos de 
prova que contenham uniões soldadas; 
e) Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 240 horas conforme norma NBR 8094/1983 – 
Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que 
contenham uniões soldadas em nome do fabricante do mobiliário;; 
f) Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 240 horas conforme norma NBR 8095/2015 – 
Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, em corpos 
de prova que contenham uniões soldadas em nome do fabricante do mobiliário; 
g) Apresentar comprovação de atendimento a NBR–14020:2002 e NBR–14024:2004, através do Certificado 
de conformidade emitido pela ABNT ou entidade devidamente acreditada pelo INMETRO da respectiva 
indústria fabricante dos mobiliários; 
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h) Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário 
comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 
i) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
j) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 
k) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, 
e caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
 
 
 2.12. MESA PARA REFEITÓRIO COM 06 LUGARES  

 
 
 
Medidas aproximadas: 
Altura: 900 mm 
Largura: 1800 mm 
Profundidade: 805 mm 
 
 
Tampo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido na 
face superior em laminado melaminico de alta pressão 

0,6mm, e face inferior revestido com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 
texturizado, semifosco e antirreflexo. 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 deve ser feita por meio de acessórios internos, 
parafusos ocultos tipo minifix, fixados em buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas no tampo. 
Estrutura principal constituída por 2 pés tipo trave em tubo retangular 50x30x1,2 interligado por tubos secção 
retangular 30x20x1.2 por meio de solda MIG, pés com encaixe por parafusos M6 à requadro tipo longarina 
em tubo 30x20x1.5, travando aos pés na parte superior proporcionando estabilidade ao conjunto, estrutura 
tipo desmontável  facilitando o transporte do material, montagem e desmontagem quantas vezes necessário. 
Bancos (6 usuários) não giratórios e apenas inclináveis com acento em MDP 25mm revestido na face 
superior em laminado melaminico de alta pressão 0,6mm, e face inferior revestido com filme termo prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. 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 
deve ser feita por meio de acessórios internos, parafusos ocultos tipo minifix, fixados em buchas metálicas 
confeccionadas em Zamak, e cravadas no tampo. Acentos apoiados sobre coluna em tubo retangular 
50x30x1.5 sendo sua base em tubo redondo 1’’ x 1,9mm, tudo em formato que permita a estabilidade e 
segurança do usuário, com possibilidade de inclinação para facilitar a limpeza e otimizar o espaço. 
 
Toda peça em aço é submetida 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 apoiada por 04 sapatas em nylon injetado com regulador de altura. 
 
APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
a) Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13966:2010, emitido pela própria ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora também acreditada pelo Inmetro. As 
informações constantes no certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir 
acompanhado do seu respectivo laudo de avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro; 
b) Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) 
devidamente acreditado, atestando que o fabricante dos móveis atende aos requisitos da Norma 
Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir 
acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de 
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pagamento de quitação do título CREA, para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de 
comprovação técnica; 
c) A empresa fabricante dos produtos deverá apresentar certificado emitido pela ABNT (Associação Brasileira 
de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora, conforme NBR 11003, de Processo de Preparação e 
Pintura em superfícies, sendo que o documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: 
Determinação de aderência da tinta, Determinação do brilho da superfície, medição não destrutiva da 
espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base, resistência de revestimentos orgânicos para 
os efeitos de deformação rápida e determinação de dureza ao lápis em tinta aplicada, tanto em corte do filme 
de pintura como risco de filme de pintura; 
d) Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 240 horas conforme norma NBR 8096/1983 
– Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, em corpos de 
prova que contenham uniões soldadas; 
e) Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 240 horas conforme norma NBR 8094/1983 – 
Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que 
contenham uniões soldadas em nome do fabricante do mobiliário;; 
f) Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 240 horas conforme norma NBR 8095/2015 – 
Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, em corpos 
de prova que contenham uniões soldadas em nome do fabricante do mobiliário; 
g) Apresentar comprovação de atendimento a NBR–14020:2002 e NBR–14024:2004, através do Certificado 
de conformidade emitido pela ABNT ou entidade devidamente acreditada pelo INMETRO da respectiva 
indústria fabricante dos mobiliários; 
h) Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário 
comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 
i) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
j) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 
k) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, 
e caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
 
 
 2.13. CABINE DE ESTUDO  

 
 
 
 
Medidas aproximadas: 
Altura: 1200 mm 
Largura: 800 mm 
Profundidade: 600 mm / 800 mm 
 
 

Cabine deve possuir 01 tampo horizontal confeccionado em MDP, 01 
painel frontal e 02 laterais em MDP. 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, semi-fosco e 
antirreflexo. 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 de acessórios internos, 

como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. 
Laterais 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 antirreflexo. O bordo superior e frontal é encabeçado em 
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, sendo o bordo inferior e posterior com encabeçamento em fita de poliestireno de 
espessura 0,45 mm, coladas com adesivo hot melt a 200º. A lateral em um canto superior com raio 300 mm 
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dando design de formato suave, com furação para parafusos ocultos tipo minifix. E base de fixação de sapatas 
reguladora em aço com rosca 1/4 cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Fundo 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 antirreflexo. O bordo superior é encabeçado 
em 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, sendo os bordos laterais e o bordo posterior com encabeçamento 
em fita de poliestireno de espessura 0,45 mm, coladas com adesivo hot melt a 200º, dotado de furos com 
diâmetro de 15 e 8 mm com acabamento em poliestireno com tampa sacavel e adesivo autocolante. Parte 
inferior com furo de alinhamento para adaptar o suporte em chapa de aço para fixação, chapas “U” fixa por 2 
parafusos Chip Bord auto cortante, chapa “U” com rosca para adaptar sapatas niveladoras rosca ¼ cuja função 
será contornar eventuais desníveis de piso. 
Calha tipo Berço confeccionada com chapas metálicas # 20 (0,9 mm) dobradas em formato “J”, com divisão 
interna horizontal que possibilita a passagem de fiação individual (elétrica e telefonia) e com orifícios para 
instalação de 2 tomadas de força convencionais (redondas) e 2 para plugs tipo RJ-45. 
Conectores em tubo de aço 25 x 25 x 1,2 mm, para conexões entre lateral e fundo, sendo que o sistema de 
montagem deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Acabados com tampo em Poliestireno de 
PVC rígido na base superior e inferior eliminando riscos de abas cortantes. 
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      texturizado, 
polimerizada em estufa a 200º C. Acompanham sapatas em PVC com diâmetro de 34 mm e rosca 3/8 pol., cuja 
função será contornar eventuais desníveis de piso. 
 
APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
a) Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) 
devidamente acreditado, atestando que o fabricante dos móveis atende aos requisitos da Norma 
Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir 
acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de 
pagamento de quitação do título CREA, para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de 
comprovação técnica; 
b) A empresa fabricante dos produtos deverá apresentar certificado emitido pela ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora, conforme NBR 11003, de Processo de 
Preparação e Pintura em superfícies, sendo que o documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes 
testes: Determinação de aderência da tinta, Determinação do brilho da superfície, medição não destrutiva da 
espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base, resistência de revestimentos orgânicos para 
os efeitos de deformação rápida e determinação de dureza ao lápis em tinta aplicada, tanto em corte do filme 
de pintura como risco de filme de pintura; 
c) Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 240 horas conforme norma NBR 8096/1983 
– Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, em corpos de 
prova que contenham uniões soldadas; 
d) Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 240 horas conforme norma NBR 8094/1983 – 
Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que 
contenham uniões soldadas em nome do fabricante do mobiliário;; 
e) Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 240 horas conforme norma NBR 8095/2015 – 
Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, em corpos 
de prova que contenham uniões soldadas em nome do fabricante do mobiliário; 
f) Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário 
comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 
g) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
h) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 
i) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, e 
caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
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 2.14. BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO  

 
 
 
Medidas aproximadas: 
Altura: 1100 mm 
Largura: 1400 mm 
Profundidade: 750 mm 
 
 
Tampo superior para Atendimento com 25 mm de espessura 
e 300 mm de profundidade, confeccionado em MDP, 
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, revestido em ambas as faces por filme termo 
prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 
texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha 

todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas com 
adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. 
A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados em buchas 
metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas no tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do 
móvel sem danificá-lo. 
Tampo de trabalho com 25 mm de espessura e 750 mm de profundidade, confeccionado em MDP, selecionadas 
de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces por filme termo prensado de melaminico com 
espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo 
é encabeçado com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt, com arestas 
arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/estrutura 
deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados em buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, 
e cravadas no tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. 
Painel frontal formados por tubos e chapas metálicas, com armação em tubos de aço 15 x 15 x 1,2 mm, 
curvados e soldados em chapas de aço perfuradas com espessura mínima de 0,90 mm, acompanhando toda 
a curvatura dos Tampos. Todo o conjunto é submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco 
(lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, polimerizada em 
estufa a 200º C. 
Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao Tampo, 
em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, 
dispensando desta forma o uso de ponteiras de PVC, e com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de 
sustentação composta por dois tubos redondos verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e 
duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra 
externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a 
passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. Todo o conjunto é submetido a um 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática 
em tinta epóxi em pó texturizado, polimerizada em estufa a 220º C. As Estruturas são dotadas de sapatas 
niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. 
 
APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
a) Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) 
devidamente acreditado, atestando que o fabricante dos móveis atende aos requisitos da Norma 
Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir 
acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de 
pagamento de quitação do título CREA, para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de 
comprovação técnica; 
b) A empresa fabricante dos produtos deverá apresentar certificado emitido pela ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora, conforme NBR 11003, de Processo de 
Preparação e Pintura em superfícies, sendo que o documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes 
testes: Determinação de aderência da tinta, Determinação do brilho da superfície, medição não destrutiva da 
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espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base, resistência de revestimentos orgânicos para 
os efeitos de deformação rápida e determinação de dureza ao lápis em tinta aplicada, tanto em corte do filme 
de pintura como risco de filme de pintura; 
c) Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 240 horas conforme norma NBR 8096/1983 
– Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, em corpos de 
prova que contenham uniões soldadas; 
d) Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 240 horas conforme norma NBR 8094/1983 – 
Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que 
contenham uniões soldadas em nome do fabricante do mobiliário;; 
e) Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 240 horas conforme norma NBR 8095/2015 – 
Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, em corpos 
de prova que contenham uniões soldadas em nome do fabricante do mobiliário; 
f) Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário 
comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 
g) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
h) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 
i) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, e 
caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
 
 
 2.15. BALCÃO DE ATENDIMENTO CURVO  

 
 
 
Medidas aproximadas: 
Altura: 1100 mm 
Largura: 1750 mm 
Profundidade: 1750 mm 
 
 
Tampo superior tipo amadeirado para 
atendimento em formato curvo, inteiriço, com 25 
mm de espessura e 300 mm de profundidade, 
confeccionado em MDP, selecionadas de 

eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, revestido em ambas as faces por filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 
texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com 
fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio 
ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por 
meio de parafusos máquina M6, fixados em buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas no 
tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. 
Tampo de trabalho tipo amadeirado em formato curvo, inteiriço, com 25 mm de espessura e 750 mm de 
profundidade, confeccionado em MDP, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em 
ambas as faces por filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e 
antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno de 2,5 
mm de espessura, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de 
acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina 
M6, fixados em buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas no tampo, possibilitando a 
montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. 
Painéis frontais curvos seccionados em 2 partes, formados por tubos e chapas metálicas, com armação em 
tubos de aço 15 x 15 x 1,2 mm, curvados e soldados em chapas de aço perfuradas com espessura mínima 
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de 0,90 mm, acompanhando toda a curvatura dos Tampos. Todo o conjunto é submetido a um pré-tratamento 
por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi 
em pó texturizado, polimerizada em estufa a 200º C. 
Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao Tampo, 
em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, 
dispensando desta forma o uso de ponteiras de PVC, e com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de 
sustentação composta por dois tubos redondos verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e 
duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra 
externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a 
passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. Todo o conjunto é submetido a um 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática 
em tinta epóxi em pó texturizado, polimerizada em estufa a 220º C. As Estruturas são dotadas de sapatas 
niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Estrutura de sustentação central formada por tubos e chapas metálicas, com a base superior em tubos de 
aço 20 x 30 x 1,2 mm, sem base inferior, e a coluna de sustentação composta por dois tubos redondos 
verticais paralelos, na medida de 30 x 1,2 mm, e por duas chapas lisas com espessura mínima de 0,6 mm, 
fixadas aos tubos, sendo uma fixa; e a outra removível, de saque frontal, que possibilita a passagem de 
cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. Todo o conjunto é submetido a um pré-tratamento 
por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi 
em pó texturizado, polimerizada em estufa a 220º C. Acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado, 
cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. 
 
APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
a) Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) 
devidamente acreditado, atestando que o fabricante dos móveis atende aos requisitos da Norma 
Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir 
acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de 
pagamento de quitação do título CREA, para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de 
comprovação técnica; 
b) A empresa fabricante dos produtos deverá apresentar certificado emitido pela ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora, conforme NBR 11003, de Processo de 
Preparação e Pintura em superfícies, sendo que o documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes 
testes: Determinação de aderência da tinta, Determinação do brilho da superfície, medição não destrutiva da 
espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base, resistência de revestimentos orgânicos para 
os efeitos de deformação rápida e determinação de dureza ao lápis em tinta aplicada, tanto em corte do filme 
de pintura como risco de filme de pintura; 
c) Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 240 horas conforme norma NBR 8096/1983 
– Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, em corpos de 
prova que contenham uniões soldadas; 
d) Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 240 horas conforme norma NBR 8094/1983 – 
Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que 
contenham uniões soldadas em nome do fabricante do mobiliário;; 
e) Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 240 horas conforme norma NBR 8095/2015 – 
Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, em corpos 
de prova que contenham uniões soldadas em nome do fabricante do mobiliário; 
f) Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário 
comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 
g) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
h) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 
i) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, e 
caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
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 3. CADEIRAS 
 
3.1. POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE  
 
 
 

 
 

Medidas Aproximadas: 
Largura da cadeira - 700 mm 
Profundidade da cadeira - 750 mm 
 Altura total da cadeira – 1180/1300 mm 
 Altura do encosto – 550 mm 
Largura do encosto – 485 mm 
Profundidade do assento - 460 mm 
Largura do assento 480 mm 
Altura do apoio cervical – 320 x 190 mm 
 
 
Poltrona Giratória com sistema sincronizado, com apoio de braços 
reguláveis em PU, tipo 03 Direções, estrutura cromada, espaldar alto, 

revestida em couro ecológico preto, com apoio cervical, fabricada de acordo com a NBR-13962 da ABNT. 
Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes, confeccionada de forma estampada, cromada, apoiada 
sobre rodízios com esferas de aço que facilitam o giro, em poliuretano, pino do rodízio montado na extremidade 
da haste, travados com solda, sem presença de buchas plásticas, evitando que se soltem. 
Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro possuindo arruelas de aço 
temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetado em POM e recalibrada, cromado, classe DIN 04. 
Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás, para regulagem e amortecimento de 
impactos ao sentar, aliviando o impacto na coluna vertebral. 
Mecanismo flange de apoio da cadeira com sistema de relax sincronizado, com trava em quatro posições, 
manípulo de ajuste da tensão da mola, com buchas de giro e trava injetada em POM e componentes unidos 
por solda do tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020 FQD com 03 mm de espessura, formando um conjunto 
para posterior montagem por parafusos. 
Estrutura de sustentação em tubo de aço industrial redondo 22,22 mm com parede de 2,25 mm, duplo para o 
encosto, sendo o interno na cor preta e o externo cromado, sem ausência de solda. 
Assento moldado anatomicamente a quente em compensado multilaminado resinado, com espessura de 14 
mm. 
Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e com 
carenagem do assento injetada em polipropileno, com regulagem de profundidade através de dispositivo na 
lateral. 
Espuma injetada anatomicamente com 60mm de espessura média 45/50 Kg m3, em poliuretano flexível micro 
celular de alta resistência, isento de CFC. 
Revestimento do assento em tecido sintético, do tipo couro ecológico (poliuretano). 
Apoio cervical fixo na forma de “C” de forma invertida, com estrutura interna em aço redondo SAE 1213 trefilado 
e curvado a frio, 10 mm, fixada a estrutura do encosto através de dois parafusos cromados de forma não 
aparente, medindo 320 x 190 mm, revestido no mesmo tecido do assento, em tecido sintético do tipo espace 
com preenchimento interno, espuma expandida/laminada 20/10 mm de espessuras médias, e densidades de 
33/28 Kg/m3. 
Encosto internamente possuir tela poliéster 100%, com acabamento em resina acrílica LAL, com espessura de 
0,85 mm, gramatura de 200 g/m2, manta interna de espuma expandida laminada com 10 mm de espessura 
media, e densidade 28 Kg m3, acabamento externo em tecido sintético, couro ecológico, (poliuretano). 
Apoio de braços 3D em poliuretano copolímero injetados, regulagem de altura, profundidade e giro lateral. 
Estrutura em poliamida injetada com alma de aço tubolar cromada, totalizando 08 posições de regulagem, com 
85 mm de curso. 
Chapa lateral para fixação ao assento da cadeira com dois furos oblongos permitindo acoplamento com 

  A requisição deste item é exclusiva para salas de Reitor(a), Vice-reitor(a) e Pró-Reitores(as). 
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regulagem lateral, cromado, fixado através de parafusos sextavados, flangeados. 
Os componentes metálicos devem possuir tratamento de superfície com fosfato de zinco. 
Fixação do assento aos componentes metálicos, por parafusos sextavados flangeados com trava e porcas de 
garra encravadas na madeira, com travamento frontal, portanto ambos os lados, evitando que se soltem. 
Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, isenta de metais pesados nas cores pretas ou cromada, com 
camada de 60 microns. 
Nas partes cromadas, banho de cromo, base niquelada totalizando espessura aproximada de 45 microns. 
 
APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
a) Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) 
devidamente acreditado, atestando que o fabricante dos móveis atende aos requisitos da Norma 
Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir 
acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de 
pagamento de quitação do título CREA, para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de 
comprovação técnica; 
b) Certificação de produtos para com a NBR-13962 da ABNT, onde se possam identificar todos os modelos 
de produtos certificados pelo fabricante e para os ofertados em especifico neste edital. 
c) Laudo de conformidade emitido por laboratório acreditado para pelo INMETRO espuma isenta de CFC. 
d) Documento que comprove pintura isenta de materiais pesados, apresentado em papel timbrado do 
fabricante da tinta. 
e) Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário 
comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 
f) Relatório de ensaio em nevoa salina conforme NBR-8094:1983 – 5841:2015 – NBR-ISO- 4628:2015, com 
no mínimo 240 horas, com resultado de 0,00% para corrosão e para empolamento, emitido por laboratório 
acreditado pelo INMETRO, em nome do fabricante. 
g) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
h) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 
i) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, e 
caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
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 3.2. POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR COM ENCOSTO EM TELA  
 
 
 

 
 

Dimensões aproximadas: 
Largura da Cadeira: 700 mm 
Profundidade da Cadeira: 700/990 mm 
Altura Total da Cadeira: 1200/1315 mm 
Altura do encosto: 610 mm 
Largura do encosto: 445 mm 
Altura do apoio cervical/cabeça; 190 mm 
Profundidade do assento: 465 mm 
Largura do assento: 480 mm 
Braço: 90x215 mm 
 
Poltrona Giratória Diretor, com apoio cervical, regulagem de 
profundidade de assento, relax sincronizado e trava fabricada de 
acordo com a NBR-13962 da ABNT. 

Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes, confeccionada em nylon injetado na cor preta, apoiada 
sobre rodízios de nylon de 65 mm, com esferas de aço que facilitam o giro, pino do rodízio montado na 
extremidade da haste, sem presença de buchas plásticas, evitando que se soltem. 
Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro possuindo arruelas de aço 
temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetado em POM e recalibrada, recoberta por capa 
telescópica injetada em polipropileno copolímero na cor preta. 
Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás, classe DIN 04, para regulagem e 
amortecimento de impactos ao sentar, aliviando o impacto na coluna vertebral. 
Mecanismo com sistema reclinador do encosto, com sistema de lâminas duplas, de estrutura monobloco, 
soldado por processo MIG robotizado. 
Suporte fixo do assento com 3° de inclinação, chapa de espera para fixação do suporte do encosto com 
espessura 4,25 mm. 
Inclinação do encosto com 16°de curso semicircular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas regulagens, 
com malas para retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. 
Assento com estrutura confeccionada em copolímero de engenharia de alta resistência, espuma injetada 
anatomicamente com 70 mm de espessura média e densidade de 50/55 Kg/m3, isento de CFC, revestido em 
tecido sintético de poliéster. 
Encosto confeccionado em poliamida com reforço em fibra de vidro de alta resistência mecânica. 
Revestimento em tela de poliéster a 85%, poliamida a 15%, com gramatura de 200g/m2, apoio lombar 
confeccionado em polipropileno copolímero flexível com regulagem de altura. 
Apoio cervical/cabeça clicado confeccionado em polipropileno copolímero flexível, com estofamento em 
poliuretano integral skin injetado com 14 mm de espessura media. 
Revestimento em telas. 
Apoio de braços em copolímero de engenharia, estrutura em poliamida injetada com reforço em fibra de vidro, 
totalizando 08 posições de regulagem com 85 mm de curso, permitindo ajuste vertical por botão com dupla 
função, permitindo acoplar bolsa/sacola com até 20 kilos, ajuste lateral de regulagem através de manipulo. 
Os componentes metálicos devem possuir tratamento de superfície com fosfato de zinco. 
Pintura a pó, do tipo híbrido poliéster epóxi, isenta de metais pesados, na cor semifosco liso, com camada de 
60 microns. 
 
APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
a) Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) 
devidamente acreditado, atestando que o fabricante dos móveis atende aos requisitos da Norma 
Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir 
acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de 
pagamento de quitação do título CREA, para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de 

  A requisição deste item é exclusiva para salas de Diretores(as). 
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comprovação técnica; 
b) Certificação de produtos para com a NBR-13962 da ABNT, onde se possam identificar todos os modelos 
de produtos certificados pelo fabricante e para os ofertados em especifico neste edital. 
c) Laudo de conformidade emitido por laboratório acreditado para pelo INMETRO espuma isenta de CFC. 
d) Documento que comprove pintura isenta de materiais pesados, apresentado em papel timbrado do 
fabricante da tinta. 
e) Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário 
comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 
f) Relatório de ensaio em nevoa salina conforme NBR-8094:1983 – 5841:2015 – NBR-ISO- 4628:2015, com 
no mínimo 240 horas, com resultado de 0,00% para corrosão e para empolamento, emitido por laboratório 
acreditado pelo INMETRO, em nome do fabricante. 
g) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
h) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 
i) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, e 
caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
 
 
 3.3. POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO  

 
 
 
 
Dimensões aproximadas: 
Largura da Cadeira: 700 mm 
Profundidade da Cadeira: 700 mm 
Altura Total da Cadeira: 1020/1210 mm 
Altura do Encosto: 615 mm 
Largura do Encosto: 460 mm 
Profundidade do Assento: 460 mm 
Largura do Assento: 480 mm 
Medidas do rodízio: 59x50x55x17 mm 
 
Poltrona Giratória com Relax, trava automatizada, apoio de braços e 
encosto reguláveis, Espaldar Presidente, fabricada de acordo com a NBR-
13962 da ABNT. 

Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes, apoiadas sobre rodízios de nylon com esferas de aço 
que facilitam o giro, apoiados sobre rodízios injetados em poliamida 6.0, com calota integrada ao corpo, eixo 
de fixação das rodas fabricado em aço trefilado SAE 1213 com 08 mm de diâmetro, sem presença de buchas 
para montagem do mesmo a estrutura, travamento do eixo das rodas por mola helicoidal de compressão, 
dificultando o deslocamento da cadeira quando sem a presença do usuário. 
Destravamento automático dos rodízios quando do uso do produto pelo usuário. 
Na ponta das hastes encontram-se pinos redondos cravados e soldados por solda do tipo MIG, evitando 
quebras e jogos. 
Ao centro das hastes, cone onde se fixa o pistão a gás, contracapa de polipropileno como também nas hastes. 
Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro possuindo arruelas de aço 
temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetado em POM e recalibrada, recoberta por capa 
telescópica injetada em polipropileno copolímero na cor preta. 
Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás, para regulagem e amortecimento de 
impactos ao sentar, aliviando o impacto na coluna vertebral, classe DIN 04. 
Mecanismo flange de apoio da cadeira com sistema de relax com trava automatizada, e manípulo de ajuste da 
tensão da mola, sendo uma alavanca para travar e liberar o relax, e outra para acionar o pistão a gás. 
Buchas de giro e trava injetada em POM e componentes unidos por solda do tipo MIG, em chapas de aço SAE 
1020 FQD com 03 mm de espessura, formando um conjunto para posterior montagem por parafusos. 
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Assento, em compensado multilaminado, resinado, 14 mm de espessura, moldado a quente, curvatura na parte 
frontal, espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, 
densidade controlada de 45/50 Kg/m3, com 60 mm de espessura média, porca de garras duplas em número 
de onze, parafusos sextavados flangeados e contracapa em polipropileno injetado. 
Encosto com sistema de regulagem tipo catraca automático, mola em aço com 07 posições, desarme na oitava, 
com 75 mm de curso, confeccionado em compensado multilaminado resinado, 14 mm de espessura, moldado 
a quente, curvatura no encosto anatômica de forma a permitir acomodação das regiões dorsal e lombar, da 
coluna vertebral, espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, 
isento de CFC, densidade controlada de 45/50 Kg/m3, com 60 mm de espessura média, porca de garras duplas 
em número de três, parafusos sextavados flangeados e contracapa em polipropileno injetado. 
Revestimento em tecido sintético de poliéster. 
Fixação do assento/encosto aos componentes metálicos, por parafusos sextavados flangeados com trava, na 
bitola ¼”x 20fpp e porcas de garra duplas, encravadas na madeira, com travamento frontal, portanto ambos os 
lados, evitando que se soltem”. 
Apoio de braços em polipropileno/polipropileno copolímero injetado na cor preta, alma de aço SAE 1020, 
parte metálica na cor preta, regulagem de altura por botão de formato oval medindo 30x50mm, totalizando 07 
posições e 85 mm de curso a disposição do usuário trazendo ergonomia, apoio superior medindo 
245x65x30mm, chapa para fixação no assento com dois furos oblongos, permitindo regulagem horizontal por 
parafusos, medindo 50x60mm. 
Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfícies interna e externa com fosfato de zinco, para 
proteção contra corrosão e acabamento de pintura. 
Pintura a pó, do tipo híbrido poliéster epóxi, isenta de metais pesados, na cor preta, com camada de 60 microns. 
 
APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
a) Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) 
devidamente acreditado, atestando que o fabricante dos móveis atende aos requisitos da Norma 
Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir 
acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de 
pagamento de quitação do título CREA, para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de 
comprovação técnica; 
b) Certificação de produtos para com a NBR-13962 da ABNT, onde se possam identificar todos os modelos 
de produtos certificados pelo fabricante e para os ofertados em especifico neste edital. 
c) Laudo de conformidade emitido por laboratório acreditado para pelo INMETRO espuma isenta de CFC. 
d) Documento que comprove pintura isenta de materiais pesados, apresentado em papel timbrado do 
fabricante da tinta. 
e) Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário 
comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 
f) Relatório de ensaio em nevoa salina conforme NBR-8094:1983 – 5841:2015 – NBR-ISO- 4628:2015, com 
no mínimo 240 horas, com resultado de 0,00% para corrosão e para empolamento, emitido por laboratório 
acreditado pelo INMETRO, em nome do fabricante. 
g) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
h) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 
i) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, e 
caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
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 3.4. POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO  

 
 
 
 
Dimensões aproximadas: 
Largura da Cadeira: 700 mm 
Profundidade da Cadeira: 700 mm 
Altura Total da Cadeira: 895/1080 mm 
Altura do Encosto: 450 
Largura do Encosto: 450 mm 
Profundidade do Assento: 460 mm 
Largura do Assento: 480 mm 
Medidas do rodízio: 59x50x55x17 mm 
 
 
Poltrona Giratória com Relax, trava automatizada, apoio de braços e encosto 
Reguláveis, Espaldar Diretor, fabricada de acordo com a NBR-13962 da 
ABNT. 

Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes, apoiadas sobre rodízios de nylon com esferas de aço 
que facilitam o giro, apoiados sobre rodízios injetados em poliamida 6.0, com calota integrada ao corpo, eixo 
de fixação das rodas fabricado em aço trefilado SAE 1213 com 08 mm de diâmetro, sem presença de buchas 
para montagem do mesmo a estrutura, travamento do eixo das rodas por mola helicoidal de compressão, 
dificultando o deslocamento da cadeira quando sem a presença do usuário. 
Destravamento automático dos rodízios quando do uso do produto pelo usuário. 
Na ponta das hastes encontram-se pinos redondos cravados e soldados por solda do tipo MIG, evitando 
quebras e jogos. 
Ao centro das hastes, cone onde se fixa o pistão a gás, contracapa de polipropileno como também nas hastes. 
 
Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro possuindo arruelas de aço 
temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetado em POM e recalibrada, recoberta por capa 
telescópica injetada em polipropileno copolímero na cor preta. 
Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás, para regulagem e amortecimento de 
impactos ao sentar, aliviando o impacto na coluna vertebral, classe DIN 04. 
Mecanismo flange de apoio da cadeira com sistema de relax com trava automatizada, e manípulo de ajuste da 
tensão da mola, sendo uma alavanca para travar e liberar o relax, e outra para acionar o pistão a gás. 
Buchas de giro e trava injetada em POM e componentes unidos por solda do tipo MIG, em chapas de aço SAE 
1020 FQD com 03 mm de espessura, formando um conjunto para posterior montagem por parafusos. 
Assento, em compensado multilaminado, resinado, 14 mm de espessura, moldado a quente, curvatura na parte 
frontal, espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, 
densidade controlada de 45/50 Kg/m3, com 60 mm de espessura média, porca de garras duplas em numero 
de onze, parafusos sextavados flangeados e contracapa em polipropileno injetado na cor preta. 
Encosto com sistema de regulagem tipo catraca automático, mola em aço com 07 posições, desarme na oitava, 
com 75 mm de curso, confeccionado em compensado multilaminado resinado, 12 mm de espessura, moldado 
a quente, curvatura no encosto anatômica de forma a permitir acomodação das regiões dorsal e lombar, da 
coluna vertebral, espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, 
isento de CFC, densidade controlada de 45/50 Kg/m3, com 60 mm de espessura média, porca de garras duplas 
em numero de três, parafusos sextavados flangeados e contracapa em polipropileno injetado. 
Revestimento em tecido sintético de poliéster. 
Fixação do assento/encosto aos componentes metálicos, por parafusos sextavados flangeados com trava, na 
bitola ¼”x 20fpp e porcas de garra duplas, encravadas na madeira, com travamento frontal, portanto ambos os 
lados, evitando que se soltem”. 
Apoio de braços em polipropileno copolímero injetado na cor preta, alma de aço SAE 1020, parte metálica na 
cor preta, regulagem de altura por botão de formato oval medindo 30x50mm, totalizando 07 posições e 85 
mm de curso a disposição do usuário trazendo ergonomia, apoio superior medindo 245x65x30mm, chapa para 
fixação no assento com dois furos oblongos, permitindo regulagem horizontal por parafusos, medindo 
50x60mm. 
Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfícies interna e externa com fosfato de zinco, para 
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proteção contra corrosão e acabamento de pintura. 
Pintura a pó, do tipo híbrido poliéster epóxi, isenta de metais pesados, na cor preta, com camada de 60 microns.  
APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
a) Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) 
devidamente acreditado, atestando que o fabricante dos móveis atende aos requisitos da Norma 
Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir 
acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de 
pagamento de quitação do título CREA, para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de 
comprovação técnica; 
b) Certificação de produtos para com a NBR-13962 da ABNT, onde se possam identificar todos os modelos 
de produtos certificados pelo fabricante e para os ofertados em especifico neste edital. 
c) Laudo de conformidade emitido por laboratório acreditado para pelo INMETRO espuma isenta de CFC. 
d) Documento que comprove pintura isenta de materiais pesados, apresentado em papel timbrado do 
fabricante da tinta. 
e) Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário 
comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 
f) Relatório de ensaio em nevoa salina conforme NBR-8094:1983 – 5841:2015 – NBR-ISO- 4628:2015, com 
no mínimo 240 horas, com resultado de 0,00% para corrosão e para empolamento, emitido por laboratório 
acreditado pelo INMETRO, em nome do fabricante. 
g) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
h) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 
i) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, e 
caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
 
 
 3.5. CADEIRA FIXA PRESIDENTE  
 
 
 

 
 

Dimensões aproximadas: 
Largura da Cadeira: 570 mm 
Profundidade da Cadeira: 590 mm 
Altura Total da Cadeira: 900 mm 
Altura do Encosto: 470 mm 
Largura do Encosto: 440 mm 
Profundidade do Assento: 420 mm 
Largura do Assento: 460 mm 
 
 
Cadeira executiva interlocutor, com pés em formato “S”, fabricada de acordo 
com a NBR-13962 da ABNT. 
Estrutura de sustentação em tubo de aço industrial redondo com 25,40 mm 

de diâmetro e parede de 2,25 mm, cromados. 
Ponteiras e sapatas em polipropileno injetado. 
Superfície preparada através de decapagem química, acabamento em banho de cromo com base niquelada 
sobre aço polido tratado quimicamente. 
Encosto confeccionado em tela 100% poliéster com acabamento em resina acrílica LAL, espessura de 0,85 mm 
e 200 g/m2 de gramatura, revestida em tecido sintético de poliuretano. Estrutura de sustentação em tubo de 
aço industrial com 22,22 mm e parede de 2,25 mm. 

  A requisição deste item é exclusiva para salas de Reitor(a), Vice-reitor(a) e Pró-Reitores(as). 
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Assento moldado anatomicamente a quente em compensado multilaminado resinado, com espessura de 13 
mm. 
Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura 
anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à 
coluna vertebral. 
Carenagem do assento em injetada em polipropileno na cor preta. 
Espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura em poliuretano flexível micro celular de alta 
resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45/50 Kg/m3. 
Revestimento em tecido sintético de poliuretano. Capa do assento em desenho próprio, previamente fixados 
às espumas, e posteriormente com grampos ao assento e encosto de madeira. 
Fixação da concha única de madeira e componentes metálicos, por parafusos sextavados flangeados com 
trava e porcas de garra encravadas na madeira, com travamento frontal, portanto ambos os lados, evitando 
que se soltem. 
Apoio de braços integrados a estrutura da cadeira, com acabamento em polipropileno copolímero injetado, na 
cor preta, fixados a estrutura através de parafusos, medindo 29 x 4,5 x 0,7 cm. 
Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfície com fosfato de zinco. 
Pintura em pó, do tipo híbrido poliéster epóxi, isenta de metais pesados, nas cores pretas semifosco lisas, 
com camada de 60 microns, curadas em estufa à temperatura de 200° C. 
 
APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
a) Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) 
devidamente acreditado, atestando que o fabricante dos móveis atende aos requisitos da Norma 
Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir 
acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de 
pagamento de quitação do título CREA, para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de 
comprovação técnica; 
b) Certificação de produtos para com a NBR-13962 da ABNT, onde se possam identificar todos os modelos 
de produtos certificados pelo fabricante e para os ofertados em especifico neste edital. 
c) Laudo de conformidade emitido por laboratório acreditado para pelo INMETRO espuma isenta de CFC. 
d) Documento que comprove pintura isenta de materiais pesados, apresentado em papel timbrado do 
fabricante da tinta. 
e) Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário 
comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 
f) Relatório de ensaio em nevoa salina conforme NBR-8094:1983 – 5841:2015 – NBR-ISO- 4628:2015, com 
no mínimo 240 horas, com resultado de 0,00% para corrosão e para empolamento, emitido por laboratório 
acreditado pelo INMETRO, em nome do fabricante. 
g) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
h) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 
i) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, e 
caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
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3.6.  CADEIRA FIXA DIRETOR COM ENCOSTO EM TELA  
 
 
 

  
 

Dimensões Aproximadas: 
Largura da Cadeira: 580 mm 
Profundidade da Cadeira: 580 mm 
Altura Total da Cadeira: 1020 mm 
Altura do encosto: 610 mm 
Largura do encosto: 460 mm 
Profundidade do assento: 470 mm 
Largura do assento: 480 mm 
Braço: 50x242 mm 
 
 
Poltrona fixa interlocutor, pés na forma de “S” com braços integrados a 
estrutura, fabricada de acordo com a NBR-13962 da ABNT. 
Assento com estrutura confeccionada em copolímero de engenharia de 

alta resistência, espuma injetada anatomicamente com 70 mm de espessura média e densidade de 50/55 
Kg/m3, isento de CFC, revestido em tecido sintético de poliéster. 
Encosto com estrutura interna confeccionada em poliamida com reforço em fibra de vidro, revestida em tela de 
85% de poliéster e 15% de poliamida, 200g/m2 de gramatura, apoio lombar em polipropileno copolímero, 
flexível com regulagem de altura. 
Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40 mm de diâmetro, parede de 
2,25 mm, travessa de apoio em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40 mm de diâmetro, parede 
de 2,25 mm. 
Apoio de braços integrados a estrutura de aço SAE 1020 tratada quimicamente com acabamento em 
polipropileno copolímero injetado, medindo 50x242mm. 
Revestimento em tecido sintético de poliéster. Os componentes metálicos possuem tratamento de superfície 
com fosfato de zinco. 
Pintura a pó, do tipo híbrido poliéster epóxi, isenta de metais pesados, na cor prata, com camada de 60 microns.  
 
APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
a) Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) 
devidamente acreditado, atestando que o fabricante dos móveis atende aos requisitos da Norma 
Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir 
acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de 
pagamento de quitação do título CREA, para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de 
comprovação técnica; 
b) Certificação de produtos para com a NBR-13962 da ABNT, onde se possam identificar todos os modelos 
de produtos certificados pelo fabricante e para os ofertados em especifico neste edital. 
c) Laudo de conformidade emitido por laboratório acreditado para pelo INMETRO espuma isenta de CFC. 
d) Documento que comprove pintura isenta de materiais pesados, apresentado em papel timbrado do 
fabricante da tinta. 
e) Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário 
comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 
f) Relatório de ensaio em nevoa salina conforme NBR-8094:1983 – 5841:2015 – NBR-ISO- 4628:2015, com 
no mínimo 240 horas, com resultado de 0,00% para corrosão e para empolamento, emitido por laboratório 
acreditado pelo INMETRO, em nome do fabricante. 
g) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
h) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 

  A requisição deste item é exclusiva para salas de Diretores(as). 
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dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 
i) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, e 
caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
 
 
 3.7. CADEIRA FIXA BASE EM BALANÇO  

 
 
 
Dimensões aproximadas: 
Largura total da cadeira: 520 mm 
Profundidade total da cadeira: 550 mm 
Altura Max/Mínima da cadeira: 800 mm 
Altura do encosto: 350 mm 
Largura do encosto: 410 mm 
Profundidade do assento: 420 mm 
Largura do Assento: 460 mm 
 
 
Cadeira fixa tipo interlocutor, com pés na forma de “S”, sem apoio de 
braços, fabricada de acordo com a NBR- 13962 da ABNT. 
Encosto injetado em polipropileno, com formato anatômico, espuma 
injetada com 40 mm de espessura media e densidade 45 / 50 kg/ m³, 
isento de CFC. 

Contracapa do encosto injetada em polipropileno. 
Assento em compensado multilaminado com 13 mm de espessura, moldado a quente, formato anatômico e 
curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada 
anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade 45 / 50 kg/ m³, isento de CFC com contracapa 
no assento injetado em polipropileno. 
Revestimentos em tecido sintético de poliéster. 
Fixação da base ao assento/encosto através de parafusos sextavados com sistema travante, em porca de 
garras duplas (ambos os lados), encravadas na madeira, evitando que se soltem. 
Estrutura fixa com pés em forma de “S”, em tudo industrial redondo com 25,40 mm de diâmetro, parede do tubo 
com 2,25 mm, lamina que liga assento/encosto com 76,2 mm de largura e 6,35 mm de espessura. 
Os componentes metálicos devem possuir tratamento de superfícies interna e externa com fosfato de zinco, 
pintura a pó, do tipo híbrido poliéster epóxi, isenta de metais pesados, na cor preta semifosca, lisa, com 
camada de 60 microns e cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C. 
 
APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
a) Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) 
devidamente acreditado, atestando que o fabricante dos móveis atende aos requisitos da Norma 
Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir 
acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de 
pagamento de quitação do título CREA, para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de 
comprovação técnica; 
b) Certificação de produtos para com a NBR-13962 da ABNT, onde se possam identificar todos os modelos 
de produtos certificados pelo fabricante e para os ofertados em especifico neste edital. 
c) Laudo de conformidade emitido por laboratório acreditado para pelo INMETRO espuma isenta de CFC. 
d) Documento que comprove pintura isenta de materiais pesados, apresentado em papel timbrado do 
fabricante da tinta. 
e) Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário 
comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 
f) Relatório de ensaio em nevoa salina conforme NBR-8094:1983 – 5841:2015 – NBR-ISO- 4628:2015, com 
no mínimo 240 horas, com resultado de 0,00% para corrosão e para empolamento, emitido por laboratório 
acreditado pelo INMETRO, em nome do fabricante. 
g) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
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mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
h) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 
i) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, e 
caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
 
 
3.8. CADEIRA GIRATÓRIA TIPO CAIXA 

 
 
 
 
Medidas aproximadas: 
Largura total da cadeira: 690 mm 
Profundidade total da cadeira: 700 mm 
Altura Max/Mínima da cadeira: 1067-1260 mm 
Altura do encosto: 350 mm 
Largura do encosto: 410 mm. 
Profundidade do assento: 620 mm 
Largura do Assento: 460 mm 
 
 
 
Cadeira giratória caixa com apoio de braços reguláveis, com sistema regulador 
do encosto, encosto padrão executivo, fabricada de acordo com a NBR-13962 
ABNT. 
Encosto injetado em polipropileno, com formato anatômico, espuma injetada 
com 40 mm de espessura media e densidade 45 / 50 kg/ m³, sem costuras, com 

contracapa injetada em polipropileno. 
Assento em compensado multilaminado com 13 mm de espessura, moldado a quente, formato anatômico e 
curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada 
anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade 45 / 50 kg/ m³, sem costuras. 
Fixação da base ao assento/encosto através de parafusos sextavados com sistema travante, em porca de 
garras duplas, ambos os lados, encravadas na madeira, evitando que se soltem. 
Revestimentos em tecido de poliéster. 
Estrutura da base giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão classe 
DIN 04, ambos revestidos por capa única de polipropileno copolímero injetada na cor preta, apoiados sobre 
sapatas injetadas na cor preta. 
Pinos que suportam as sapatas, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados por solda MIG, 
sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. 
Na ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deverá apresentar expansão, corte de forma 
arredondada para melhor acoplamento ao tubo central redondo, soldados com solda tipo MIG em linha 
continua e de ambos os lados, superior e inferior das hastes, sem interrupções. 
Coluna central desmontável, recoberta por capa telescópica em polipropileno copolímero injetada na cor preta, 
fixada por encaixe cônico, com mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos gerados ao 
sentar na cadeira. 
Acionamento da regulagem de altura da coluna através de alavanca situada na lateral direita do mecanismo, 
injetada em polipropileno copolímero na cor preta de formato anatômico. 
Aro de apoio para os pés com regulador de altura com suportes de travamento injetado. 
Mecanismo do tipo SRE, de estrutura monobloco e assento furação com dupla, fixo, tendo 3° de inclinação e 
furos com distância entre centros de 125 x 125 e 160 x 200 mm. 
Suporte do encosto com regulagem de altura através em onze posições, com 80 mm de curso, desarme 
automático na décima segunda posição, pelo sistema do tipo catraca, sem presença de manipulo. 
Inclinação do encosto mediante acionamento de uma alavanca no lado direto, injetada em polipropileno 
copolímero de alta resistência mecânica, de formato anatômico, podendo-se assim obter infinitas posições, 
através de molas para o retorno automático do encosto, e o ajuste automático na frenagem do reclinador. 
Os componentes metálicos devem possuir tratamento de superfícies interna e externa com fosfato de zinco, 
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pintura a pó, do tipo híbrido poliéster epóxi, na cor preta semifosco lisa, isenta de materiais pesados, com 
camada de 60 microns e cur  a em estufa à temperatura aproximada de 200° C. 
APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
a) Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) 
devidamente acreditado, atestando que o fabricante dos móveis atende aos requisitos da Norma 
Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir 
acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de 
pagamento de quitação do título CREA, para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de 
comprovação técnica; 
b) Certificação de produtos para com a NBR-13962 da ABNT, onde se possam identificar todos os modelos 
de produtos certificados pelo fabricante e para os ofertados em especifico neste edital. 
c) Laudo de conformidade emitido por laboratório acreditado para pelo INMETRO espuma isenta de CFC. 
d) Documento que comprove pintura isenta de materiais pesados, apresentado em papel timbrado do 
fabricante da tinta. 
e) Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário 
comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 
f) Relatório de ensaio em nevoa salina conforme NBR-8094:1983 – 5841:2015 – NBR-ISO- 4628:2015, com 
no mínimo 240 horas, com resultado de 0,00% para corrosão e para empolamento, emitido por laboratório 
acreditado pelo INMETRO, em nome do fabricante. 
g) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
h) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 
i) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, e 
caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
 
 
3.9. POLTRONA TIPO LONGARINA 2 LUGARES, TIPO 1  

 
 
 
 
Medidas Aproximadas: 
Altura total – 915 mm 
Profundidade total – 600 mm 
Largura total: 1140 mm 
Altura do chão ao assento – 460 mm 
Largura do assento – 480 mm 
Profundidade do assento – 460 mm 
Altura e largura do encosto – 450 mm 
 
 
Conjunto de poltrona para auditório em longarina com 
espaldar médio, padrão diretor, com apoio de braços, com 
alma de aço e acabamento em poliuretano, espuma injetada, 

02 lugares, conforme necessidade, fabricada de acordo com a NBR-16031 da ABNT. 
Assento/Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de 
espessura. 
Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura 
anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à 
coluna vertebral, unidos por lamina de aço industrial, medindo 76,20 mm de largura e 6,35 mm de espessura, 
travados nos mesmos através de parafusos sextavados com sistema travante em porca de garras de dupla 
fixação evitando que se soltem. 
Assento/encosto com contracapa injetada em polipropileno copolímero preta, com sistema para permitir 
manutenção do tecido sem troca da contracapa. 
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Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com 
densidade controlada de 45/50 Kg/m3 com 60 mm de espessura média no assento e no encosto. 
Revestimento em tecido sintético de poliéster. 
Fixação do Assento e do Encosto por parafusos sextavados, com sistema travante e porcas de garra 
encravadas na madeira, duplas, de ambos os lados, evitando que se soltem. 
Estrutura da longarina em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 retangular 30/50 mm com espessura da parede 
de 1,06 mm, na estrutura horizontal, onde seus componentes são unidos por solda do tipo MIG, formando um 
conjunto para posterior montagem por encaixe cônico. Pés laterais cônicos em tubo de aço industriais SAE 
1010/1020 retangular 30x70mm com 1,20mm de espessura e oblongo com 40x77mm e 1,90mm de espessura. 
Sapatas injetadas em polipropileno copolímero na cor preta, com engate no tubo para evitar que se soltem do 
mesmo. 
Parafusos de fixação dos componentes do tipo fenda cruzada e sextavada flangeado com trava, na bitola ¼”x 
20fpp”. 
Os componentes metálicos devem possuir tratamento de superfície com fosfato de zinco, pintura a pó, do tipo 
híbrido poliéster epóxi, na cor preta semifosco liso, isenta de metais pesados, com camada de 60 mícrons. 
 
APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
a) Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) 
devidamente acreditado, atestando que o fabricante dos móveis atende aos requisitos da Norma 
Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir 
acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de 
pagamento de quitação do título CREA, para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de 
comprovação técnica; 
b) Certificação de produtos para com a NBR-13962 da ABNT, onde se possam identificar todos os modelos 
de produtos certificados pelo fabricante e para os ofertados em especifico neste edital. 
c) Laudo de conformidade emitido por laboratório acreditado para pelo INMETRO espuma isenta de CFC. 
d) Documento que comprove pintura isenta de materiais pesados, apresentado em papel timbrado do 
fabricante da tinta. 
e) Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário 
comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 
f) Relatório de ensaio em nevoa salina conforme NBR-8094:1983 – 5841:2015 – NBR-ISO- 4628:2015, com 
no mínimo 240 horas, com resultado de 0,00% para corrosão e para empolamento, emitido por laboratório 
acreditado pelo INMETRO, em nome do fabricante. 
g) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
h) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 
i) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, e 
caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
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 3.10. POLTRONA TIPO LONGARINA 2 LUGARES, TIPO 2  

 
 
 
 
Dimensões aproximadas: 
Profundidade: 525 mm 
Altura total da longarina: 815 mm 
Altura do encosto: 260 mm 
Largura do encosto: 460 mm 
Profundidade do assento: 400 mm 
Largura do Assento: 460 mm 
Altura do chão ao assento: 420 mm 
 
Cadeira fixa tipo longarina, 02 lugares sem apoio de braços, 
fabricada de acordo com a NBR-16031 da ABNT. 
Assento moldado de forma anatômica obedecendo a normas 
de ergonomia, concha em polipropileno de alta resistência, 

com vincos laterais, ambos a 50 mm das laterais da concha e esta com frontal lateral de ambos os lados de 
25 mm, com espessura de 40 mm. 
Na parte de baixo da concha, 06 reforços verticais e 06 verticais fundidos entre si assegurando resistência 
mecânica, evitando que a concha se rompa ao sentar, fixados a estrutura da longarina por 04 parafusos 
especiais. 
Encosto moldado de forma anatômica obedecendo a normas de ergonomia, concha em polipropileno de alta 
resistência, com local para manuseio do produto, de forma oval, com vincos laterais, ambos com 36x170mm, 
medidos n sua maior extensão, com furos para receber travamento da estrutura, (13 mm), dentro dela 06 
reforços verticais estruturados para assegurar resistência mecânica do encosto a estrutura da longarina, e 
reforço de borda com 5 mm em toda sua extensão. 
Estrutura em tubo em aço industrial quadrado 50x50 mm, parede interna com espessura de 1,20 mm, que 
liga e estrutura os pés da longarina. 
Pés em tudo de aço industrial redondo 31,75 mm, com parede interna de 1,50 mm e acabamento com ponteiras 
de polipropileno injetado na cor preta. 
Suporte do encosto, tudo industrial oblongo, 16 x 30 mm, parede 1,50 mm. 
Todos os componentes metálicos devem possuir tratamento anticorrosivo de superfícies interna e externa com 
fosfato de zinco, pintura a pó do tipo poliéster epóxi, na cor preta fosca, isenta de metais pesados. 
 
APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
a) Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) 
devidamente acreditado, atestando que o fabricante dos móveis atende aos requisitos da Norma 
Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir 
acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de 
pagamento de quitação do título CREA, para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de 
comprovação técnica; 
b) Certificação de produtos para com a NBR-13962 da ABNT, onde se possam identificar todos os modelos 
de produtos certificados pelo fabricante e para os ofertados em especifico neste edital. 
c) Laudo de conformidade emitido por laboratório acreditado para pelo INMETRO espuma isenta de CFC. 
d) Documento que comprove pintura isenta de materiais pesados, apresentado em papel timbrado do 
fabricante da tinta. 
e) Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário 
comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 
f) Relatório de ensaio em nevoa salina conforme NBR-8094:1983 – 5841:2015 – NBR-ISO- 4628:2015, com 
no mínimo 240 horas, com resultado de 0,00% para corrosão e para empolamento, emitido por laboratório 
acreditado pelo INMETRO, em nome do fabricante. 
g) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
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h) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 
i) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, e 
caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
 
 
 3.11. POLTRONA TIPO LONGARINA 3 LUGARES, TIPO 1  

 
 
 
 
Medidas Aproximadas: 
Altura total – 915 mm 
Profundidade total – 600 mm 
Largura total: 1710 mm 
Altura do chão ao assento – 460 mm 
Largura do assento – 480 mm 
Profundidade do assento – 460 mm 
Altura e largura do encosto – 450 mm 
 

 
Conjunto de poltrona para auditório em longarina com espaldar médio, padrão diretor, com apoio de braços, 
com alma de aço e acabamento em poliuretano, espuma injetada, 03 lugares, conforme necessidade, 
fabricada de acordo com a NBR-16031 da ABNT. 
Assento/Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de 
espessura. 
Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura 
anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à 
coluna vertebral, unidos por lamina de aço industrial, medindo 76,20 mm de largura e 6,35 mm de espessura, 
travados nos mesmos através de parafusos sextavados com sistema travante em porca de garras de dupla 
fixação evitando que se soltem. 
Assento/encosto com contracapa injetada em polipropileno copolímero preta, com sistema para permitir 
manutenção do tecido sem troca da contracapa. 
Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com 
densidade controlada de 45/50 Kg/m3 com 60 mm de espessura média no assento e no encosto. 
Revestimento em tecido sintético de poliéster. 
Fixação do Assento e do Encosto por parafusos sextavados, com sistema travante e porcas de garra 
encravadas na madeira, duplas, de ambos os lados, evitando que se soltem. 
 
Estrutura da longarina em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 retangular 30/50 mm com espessura da parede 
de 1,06 mm, na estrutura horizontal, onde seus componentes são unidos por solda do tipo MIG, formando um 
conjunto para posterior montagem por encaixe cônico. Pés laterais cônicos em tubo de aço industriais SAE 
1010/1020 retangular 30x70mm com 1,20mm de espessura e oblongo com 40x77mm e 1,90mm de espessura. 
Sapatas injetadas em polipropileno copolímero na cor preta, com engate no tubo para evitar que se soltem do 
mesmo. 
Parafusos de fixação dos componentes do tipo fenda cruzada e sextavada flangeado com trava, na bitola ¼”x 
20fpp”. 
Os componentes metálicos devem possuir tratamento de superfície com fosfato de zinco, pintura a pó, do tipo 
híbrido poliéster epóxi, na cor preta semifosco liso, isenta de metais pesados, com camada de 60 mícrons. 
 
APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
a) Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) 
devidamente acreditado, atestando que o fabricante dos móveis atende aos requisitos da Norma 
Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir 
acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de 
pagamento de quitação do título CREA, para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de 
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comprovação técnica; 
b) Certificação de produtos para com a NBR-13962 da ABNT, onde se possam identificar todos os modelos 
de produtos certificados pelo fabricante e para os ofertados em especifico neste edital. 
c) Laudo de conformidade emitido por laboratório acreditado para pelo INMETRO espuma isenta de CFC. 
d) Documento que comprove pintura isenta de materiais pesados, apresentado em papel timbrado do 
fabricante da tinta. 
e) Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário 
comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 
f) Relatório de ensaio em nevoa salina conforme NBR-8094:1983 – 5841:2015 – NBR-ISO- 4628:2015, com 
no mínimo 240 horas, com resultado de 0,00% para corrosão e para empolamento, emitido por laboratório 
acreditado pelo INMETRO, em nome do fabricante. 
g) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
h) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 
i) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, e 
caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
 
 
3.12. POLTRONA TIPO LONGARINA 3 LUGARES, TIPO 2  

 
 
 
 
Dimensões aproximadas: 
Largura total da longarina: 1530 mm 
Profundidade: 525 mm 
Altura total da longarina: 815 mm 
Altura do encosto: 260 mm 
Largura do encosto: 460 mm 
Profundidade do assento: 400 mm 
Largura do Assento: 460 mm 
Altura do chão ao assento: 420 mm 
 
 
Cadeira fixa tipo longarina, 03 lugares sem apoio 
de braços, fabricada de acordo com a NBR-
16031 da ABNT. 

Assento moldado de forma anatômica obedecendo a normas de ergonomia, concha em polipropileno de alta 
resistência, com vincos laterais, ambos a 50 mm das laterais da concha e esta com frontal lateral de ambos os 
lados de 25 mm, com espessura de 04 mm. 
Na parte de baixo da concha, 06 reforços verticais e 06 verticais fundidos entre si assegurando resistência 
mecânica, evitando que a concha se rompa ao sentar, fixados a estrutura da longarina por 04 parafusos 
especiais. 
Encosto moldado de forma anatômica obedecendo a normas de ergonomia, concha em polipropileno de alta 
resistência, com local para manuseio do produto, de forma oval, com vincos laterais, ambos com 36x170mm, 
 
medidos na sua maior extensão, com furos para receber travamento da estrutura, (13 mm), dentro dela 06 
reforços verticais estruturados para assegurar resistência mecânica do encosto a estrutura da longarina, e 
reforço de borda com 5 mm em toda sua extensão. 
Estrutura em tubo em aço industrial quadrado 50x50 mm, parede interna com espessura de 1,20 mm, que 
liga e estrutura os pés da longarina. 
Pés em tudo de aço industrial redondo 31,75 mm, com parede interna de 1,50 mm e acabamento com ponteiras 
de polipropileno injetado na cor preta. 
Suporte do encosto, tudo industrial oblongo, 16 x 30 mm, parede 1,50 mm. 
Todos os componentes metálicos possuem tratamento anticorrosivo de superfícies interna e externa com 
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fosfato de zinco, pintura a pó do tipo poliéster epóxi, na cor preta fosca, isenta de metais pesados. 
 
 
APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
j) Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) 
devidamente acreditado, atestando que o fabricante dos móveis atende aos requisitos da Norma 
Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir 
acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de 
pagamento de quitação do título CREA, para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de 
comprovação técnica; 
k) Certificação de produtos para com a NBR-13962 da ABNT, onde se possam identificar todos os modelos 
de produtos certificados pelo fabricante e para os ofertados em especifico neste edital. 
l) Laudo de conformidade emitido por laboratório acreditado para pelo INMETRO espuma isenta de CFC. 
m) Documento que comprove pintura isenta de materiais pesados, apresentado em papel timbrado do 
fabricante da tinta. 
n) Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário 
comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 
o) Relatório de ensaio em nevoa salina conforme NBR-8094:1983 – 5841:2015 – NBR-ISO- 4628:2015, com 
no mínimo 240 horas, com resultado de 0,00% para corrosão e para empolamento, emitido por laboratório 
acreditado pelo INMETRO, em nome do fabricante. 
p) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
q) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 
r) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, 
e caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
 
 
 3.13. CARTEIRA UNIVERSITÁRIA  

 
 
 
Dimensões aproximadas: 
Largura total: 635 mm 
Profundidade: 745 mm 
Altura total da cadeira: 825 mm 
Altura do encosto: 260 mm 
Largura do encosto: 460 mm 
Profundidade do assento: 400 mm 
Largura do Assento: 460 mm 
 
 
Cadeira fixa Universitária com prancheta escamoteável e grade, fabricadas 
de acordo com as normas da ABNT. Assento moldado de forma anatômica 
obedecendo a normas de ergonomia, concha em polipropileno copolímero 
de alta resistência, com vincos laterais, ambos a 50 mm das laterais da 

concha e esta com frontal lateral de ambos os lados de 25 mm, com espessura de 04 mm, 05 furos oblongos 
medindo na sua maior extensão 16 x 08 mm. 
Na parte de baixo da concha, 06 reforços verticais e 06 verticais fundidos entre si assegurando resistência 
mecânica, evitando que a concha se rompa ao sentar, fixados a estrutura da longarina por 04 parafusos 
especiais. 
Encosto moldado de forma anatômica obedecendo a normas de ergonomia, concha em polipropileno 
copolímero de alta resistência, espessura 04 mm, na parte de cima, dispositivo oval para manuseio da cadeira, 
medindo 123 x 28 mm nas suas maiores extensões, vincos laterais, ambos com 36x170mm, medidos na sua 
maior extensão, 18 furos oblongos para ventilação, medindo na sua maior extensão 16 x 08 mm, com furos 
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para receber travamento da estrutura, (13 mm), dentro dela 06 reforços verticais estruturados para assegurar 
resistência mecânica do encosto à estrutura, e reforço de borda com 05 mm em toda sua extensão. 
Prancheta em MDF com 18 mm de espessura, revestido em melaminico, com fita de bordo para acabamento 
lateral, na cor ovo, medindo 410 x 300 mm, com mecanismo escamoteavel. 
Estrutura em tubo de aço industrial oblongo 16 x 30 mm, parede interna com espessura de 1,20 mm, que liga 
e estrutura os pés da cadeira. 
Ponteiras que evitam o atrito com o chão e no manusear da cadeira, quatro unidades por cadeira, situados ao 
final do curso dos pés medindo 16 x 30 mm, com abas evitando contato entre os pés na sobreposição, 
confeccionados em polipropileno de alta resistência na cor preta. 
Suporte do encosto em tudo industrial oblongo 16x30 mm com parede de 1,50mm. 
Grades em barras de aço redondas com 4,76 mm de diâmetro, sustentadas por bordas em tubo de aço industrial 
redondo 15,87 mm de diâmetro. 
Porta bolsa em barra de aço redonda com 6,35 mm de diâmetro. 
Componentes metálicos devem possuir tratamento anticorrosivo de superfícies interna e externa com fosfato 
de zinco, pintura eletrostática a pó, do tipo híbrido poliéster epóxi, isento de metais pesados, na cor preta, 
semifosca lisa, com camada de 60 mícrons, polimerizada em estufa à temperatura aproximada de 200° C, 
atendendo norma ROHs. 
 
APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
a) Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) 
devidamente acreditado, atestando que o fabricante dos móveis atende aos requisitos da Norma 
Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir 
acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de 
pagamento de quitação do título CREA, para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de 
comprovação técnica; 
b) Certificação de produtos para com a NBR-13962 da ABNT, onde se possam identificar todos os modelos 
de produtos certificados pelo fabricante e para os ofertados em especifico neste edital. 
c) Laudo de conformidade emitido por laboratório acreditado para pelo INMETRO espuma isenta de CFC. 
d) Documento que comprove pintura isenta de materiais pesados, apresentado em papel timbrado do 
fabricante da tinta. 
e) Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário 
comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 
f) Relatório de ensaio em nevoa salina conforme NBR-8094:1983 – 5841:2015 – NBR-ISO- 4628:2015, com 
no mínimo 240 horas, com resultado de 0,00% para corrosão e para empolamento, emitido por laboratório 
acreditado pelo INMETRO, em nome do fabricante. 
g) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
h) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 
i) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, e 
caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
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 3.14. POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL  

 
 
 
 
Dimensões aproximadas: 
Altura do encosto – 450 mm 
Largura do encosto – 450 mm 
Largura do assento – 480 mm 
Profundidade do assento – 480 mm 
Altura total – 860 mm 
Profundidade total – 455/640 mm 
Largura total – 635 mm 
Altura do chão ao assento – 465 mm 
 
 
Poltrona com assento retrátil para auditórios, de acordo com as normas 
vigentes e planta, com apoio de braços duplos, integrados na lateral da 

estrutura de formato trapezoidal, e espuma injetada, montagem em sequência, fabricada de acordo com a 
NBR-15878 da ABNT. Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente aquente 
com 14 mm de espessura. 
Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, na parte 
inferior tubo oblongo de mesma especificação dos pés laterais, com apoio redondo em numero de dois por 
assento, medindo 1,6 x 0,5 cm. 
Encosto compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 13 mm de espessura 
com dupla curvatura anatômica de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando 
melhor à coluna vertebral. 
Espuma injetada, anatomicamente em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isenta de CFC, com 
densidade controlada de 45 a 50 Kg/m3 com 60 mm de espessura média no assento e no encosto. 
 
Revestimento em tecido de poliéster sem costuras e fixados as madeiras por grampos com acabamento 
zincado. 
Lateral com a parte central em compensado de 10 mm, forrado conforme padrão do assento e encosto, ao 
centro, travamento em chapa de aço chata SAE 1020 com 22,5 x 2 cm, arrebitados ao centro em dois pontos 
de ambos os lados 
Parte inferior com chapa própria para a fixação ao piso, em Aço SAE 1020. 
Estrutura de sustentação da cadeira em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 oblongo FF 16x30mm com 
espessura da parede de 1,9 mm. 
Componentes metálicos unidos por solda do tipo MIG, formando um conjunto para posterior montagem por 
parafusos. 
Suporte basculante do assento em chapa de Aço SAE 1020 com espessura de 03 mm, e pino de Aço SAE 
1213 com 10 mm de diâmetro, com duas porcas garras para sua fixação, sendo um de cada lado do assento. 
Suporte do encosto em chapa de Aço SAE 1020 com espessura de 04 mm, com duas porcas garras para sua 
fixação, sendo um de cada lado do encosto. 
Encosto com contracapa injetada em polipropileno copolímero preta, abas de perfil de 1,5 cm, texturizado, com 
sistema rápido de montagem e desmontagem, permitindo troca de tecido em caso de necessidade sem quebra 
ou troca da mesma. 
Parafusos de fixação do assento e encosto do tipo Sextavado Flangeado com trava, na bitola ¼”x 20fpp, e 
porcas de garra Dupla forjadas a frio, encravadas e rebitadas na madeira em ambos os lados, evitando que se 
soltem. 
Batentes do final de curso do assento retrátil em Poliamida 6.0 na cor preta. 
Apóia Braços injetados em Poliuretano Texturizado Integral Skin, sobre alma de Aço SAE 1020 tratada 
quimicamente. 
Prancheta escamoteavel em MDF 18 mm, acabamento lateral em perfil de PVC, podendo ser instalado em 
ambos os lados segundo a necessidade, quando não em uso, aloja-se internamente dentro do braço na 
lateral da poltrona. 
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Os componentes metálicos devem possuir tratamento de superfície com fosfato de zinco, pintura a pó, do tipo 
híbrido poliéster - epóxi, isenta de metais pesados, na cor preta semibrilho, com camada de 60 mícrons, onde 
todas as peças são curadas em estufa, à temperatura de 200°C. 
APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
a) Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) 
devidamente acreditado, atestando que o fabricante dos móveis atende aos requisitos da Norma 
Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir 
acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de 
pagamento de quitação do título CREA, para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de 
comprovação técnica; 
b) Certificação de produtos para com a NBR-13962 da ABNT, onde se possam identificar todos os modelos 
de produtos certificados pelo fabricante e para os ofertados em especifico neste edital. 
c) Laudo de conformidade emitido por laboratório acreditado para pelo INMETRO espuma isenta de CFC. 
d) Documento que comprove pintura isenta de materiais pesados, apresentado em papel timbrado do 
fabricante da tinta. 
e) Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário 
comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 
f) Relatório de ensaio em nevoa salina conforme NBR-8094:1983 – 5841:2015 – NBR-ISO- 4628:2015, com 
no mínimo 240 horas, com resultado de 0,00% para corrosão e para empolamento, emitido por laboratório 
acreditado pelo INMETRO, em nome do fabricante. 
g) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
h) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 
i) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, e 
caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
 
 
 3.15. POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL PARA OBESOS  

 
 
 
 
Dimensões aproximadas: 
Altura total da poltrona – 820 mm 
Altura do encosto – 470 mm 
Largura do encosto – 760 mm 
Largura total da poltrona – 900 mm 
Profundidade total – 640 mm 
Profundidade do assento – 480 mm 
Largura do assento – 750 mm 
Altura do chão ao assento – 460 mm 
 
 
Poltrona com assento retrátil para auditórios, modelo 
extra para obesos de acordo com as normas vigentes e 
planta, com apoio de braços duplos, integrados na 

lateral da estrutura de formato trapezoidal, e espuma injetada, montagem em sequência, fabricada de acordo 
com a NBR-9050 da ABNT. 
Assento rebatível em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente aquente com 18 mm de 
espessura. 
Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, na parte 
inferior tubo oblongo de mesma especificação dos pés laterais, com apoio redondo em numero de dois por 
assento, medindo 1,6 x 0,5 cm. 
Encosto compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 18 mm de espessura 
com dupla curvatura anatômica de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando 
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melhor à coluna vertebral. 
Espuma expandida, anatomicamente em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isenta de CFC, 
com densidade controlada de 33 Kg/m3 com 60 mm de espessura média no assento e no encosto. 
Revestimento em tecido de poliéster sem costuras e fixados as madeiras por grampos com acabamento 
zincado. 
Lateral com a parte central em compensado de 10 mm, forrado conforme padrão do assento e encosto, ao 
centro, travamento em chapa de aço chata SAE 1020 com 22,5 x 2 cm, arrebitados ao centro em dois pontos 
de ambos os lados. 
Parte inferior com chapa própria para a fixação ao piso, em Aço SAE 1020. 
Estrutura de sustentação da cadeira em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 oblongo FF 16x30mm com 
espessura da parede de 1,90 mm. 
Componentes metálicos unidos por solda do tipo MIG, formando um conjunto para posterior montagem por 
parafusos. 
Suporte basculante do assento em chapa de Aço SAE 1020 com espessura de 03 mm, e pino de Aço SAE 
1213 com 10 mm de diâmetro, com duas porcas garras para sua fixação, sendo um de cada lado do assento. 
Suporte do encosto em chapa de Aço SAE 1020 com espessura de 04 mm, com duas porcas garras para sua 
fixação, sendo um de cada lado do encosto. 
Encosto com contracapa em tecido de poliéster, parafusos de fixação do assento e encosto do tipo 
Sextavado Flangeado com trava, na bitola ¼”x 20fpp, e porcas de garra Dupla forjadas a frio, encravadas e 
rebitadas na madeira em ambos os lados, evitando que se soltem. 
Batentes do final de curso do assento retrátil em Poliamida 6.0 na cor preta. 
Apóia Braços injetados em Poliuretano Texturizado Integral Skin, sobre alma de Aço SAE 1020 tratada 
quimicamente. 
Prancheta escamoteavel em MDF 18 mm, acabamento lateral em perfil de PVC, podendo ser instalado em 
ambos os lados segundo a necessidade, quando não em uso, aloja-se internamente dentro do braço na 
lateral da poltrona. 
Os componentes metálicos devem possuir tratamento de superfície com fosfato de zinco, executado em linha 
automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de 
efluentes, de acordo com as normas ambientais, para dar melhor proteção contra corrosão e uma excelente 
ancoragem da tinta. 
A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrido poliéster - epóxi, isenta de metais pesados, na cor preta 
semibrilho, com camada de 60 mícrons, curadas em estufa, à temperatura de 200°C. 
 
APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
a) Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) 
devidamente acreditado, atestando que o fabricante dos móveis atende aos requisitos da Norma 
Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir 
acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de 
pagamento de quitação do título CREA, para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de 
comprovação técnica; 
b) Certificação de produtos para com a NBR-13962 da ABNT, onde se possam identificar todos os modelos 
de produtos certificados pelo fabricante e para os ofertados em especifico neste edital. 
c) Laudo de conformidade emitido por laboratório acreditado para pelo INMETRO espuma isenta de CFC. 
d) Documento que comprove pintura isenta de materiais pesados, apresentado em papel timbrado do 
fabricante da tinta. 
e) Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário 
comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 
f) Relatório de ensaio em nevoa salina conforme NBR-8094:1983 – 5841:2015 – NBR-ISO- 4628:2015, com 
no mínimo 240 horas, com resultado de 0,00% para corrosão e para empolamento, emitido por laboratório 
acreditado pelo INMETRO, em nome do fabricante. 
g) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
h) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 
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i) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, e 
caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
 
 
 3.16. SOFÁ DE 2 LUGARES  

 
 
 
Dimensões aproximadas: 
Profundidade 850 mm 
Atura até o assento 400 mm 
Altura total 710 mm 
Altura do encosto 350 mm 
Profundidade do assento 500 mm 
Largura total do sofá 1350 mm 
Largura do apoio de braço 550 mm 
 
 
Cadeira fixa tipo sofá, com 02 pés em aço tubular 
redondo cromado 02 lugares. 

Assento almofada de espuma expandida com 150 mm de espessura média e densidade de 26 Kg/m3. 
Compensado multilaminado de 10 mm. 
Espuma expandida com 20 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3. 
Revestimento em tecido sintético, com acabamento em poliuretano, couro ecológico.. 
Encosto compensado multilaminado de 18 mm de espessura. 
Espuma expandida com 40 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3. Espuma expandida com 30 
mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com acabamento em 
PU, couro ecológico. 
Laterais em chapa de Eucatex de 03 mm de espessura. 
Espuma expandida com 20 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3. 
Revestimento em tecido sintético, com acabamento em poliuretano, couro ecológico. 
Estrutura em madeira de 01 polegada, 25,40 mm. 
Estrutura tubolar externa confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40 mm de 
diâmetro, uma polegada, parede de 2,25 mm e base da estrutura em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 
com 15,87mm de diâmetro (5/8) e parede de 1,90 mm, emoldurando o sofá, cromado. 
Componentes metálicos possuem tratamento anticorrosivo de superfícies interna e externa com fosfato de 
zinco. 
Acabamento em cromo de alta resistência, 45 mícrons de espessura média. 
 
APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
a) Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) 
devidamente acreditado, atestando que o fabricante dos móveis atende aos requisitos da Norma 
Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir 
acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de 
pagamento de quitação do título CREA, para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de 
comprovação técnica; 
b) Laudo de conformidade emitido por laboratório acreditado para pelo INMETRO espuma isenta de CFC. 
c) Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário 
comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 
d) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
e) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 
f) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, e 
caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
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 3.17. SOFÁ DE 3 LUGARES  
 
 
 
Dimensões aproximadas: 
Profundidade 850 mm 
Atura até o assento 400 mm 
Altura total 710 mm 
Altura do encosto 350 mm 
Profundidade do assento 500 mm 
Largura total do sofá 1850 mm 

Largura do apoio de braço 550 mm 
 
 
Cadeira fixa tipo sofá, com 02 pés em aço tubular redondo cromado, 03 lugares. 
Assento almofada de espuma expandida com 150 mm de espessura média e densidade de 26 Kg/m3. 
Compensado multilaminado de 10 mm. 
Espuma expandida com 20 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3. 
Revestimento em tecido sintético, com acabamento em poliuretano, couro ecológico. 
Encosto compensado multilaminado de 18 mm de espessura. 
Espuma expandida com 40 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3. Espuma expandida com 30 
mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com acabamento em 
PU, couro ecológico. 
Laterais em chapa de Eucatex de 03 mm de espessura. 
Espuma expandida com 20 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3. 
Revestimento em tecido sintético, com acabamento em poliuretano, couro ecológico. 
Estrutura em madeira de 01 polegada, 25,40 mm. 
Estrutura tubolar externa confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40 mm de 
diâmetro, uma polegada, parede de 2,25 mm e base da estrutura em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 
com 15,87mm de diâmetro (5/8) e parede de 1,90 mm, emoldurando o sofá, cromado. 
Componentes metálicos possuem tratamento anticorrosivo de superfícies interna e externa com fosfato de 
zinco. 
Acabamento em cromo de alta resistência, 45 mícrons de espessura média. 
 
APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
g) Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) 
devidamente acreditado, atestando que o fabricante dos móveis atende aos requisitos da Norma 
Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir 
acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de 
pagamento de quitação do título CREA, para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de 
comprovação técnica; 
h) Laudo de conformidade emitido por laboratório acreditado para pelo INMETRO espuma isenta de CFC. 
i) Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário 
comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 
j) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
k) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 
l) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, e 
caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
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4.   DIVERSOS 
 
 4.1. ROUPEIRO EM AÇO COM 8 PORTAS  

 
 
 
Medidas aproximadas: 
Largura: 1250 mm 
Profundidade: 400 mm 
Altura: 1970 mm 
 
Roupeiro em aço com 08 (oito) portas sobrepostas, com 4 (quatro) corpos 
verticais e 2 (dois) vãos horizontais, com seguintes características: móvel 
todo em aço com corpo externo não desmontável e portas embutidas; 
dimensões internas dos compartimentos: 300 mm largura x 360 mm 
profundidade; fabricados em chapa 22 (0,75 mm), aço carbono laminado 
ff.rb.ol 1008/1010, com tratamento de superfície, onde os produtos são aero 
transportados, sem contato manual, por um túnel onde recebem tratamento 
químico protetivo antiferruginoso a base de zinco tricatônico, sendo 
posteriormente pintados com tinta a pó hibrida, com carga eletrostática, sendo 
70% epóx e 30% polyester, formando uma camada de 60 micras de tinta 
curada em estufa de 200°c, proporcionando perfeita cura e aderência da tinta 
na chapa; alça para fechamento com cadeado contendo um furo oblongo de 
12x8 mm, sendo uma peça ponteada no lado esquerdo central da porta e outra 

no corpo lateral do roupeiro, de maneira que ao fechar as portas não apresentem distorções de encaixe. 
cadeado por conta do cliente; bordas dobradas em todo seu contorno em perfil “u” com largura mínima de 30 
mm, tendo uma aba de 10 mm inteiriça no sentido vertical servindo de batente para as portas; duas fileiras de 
4 (quatro) venezianas para ventilação medindo 70 x 80 mm. estampadas na parte superior e inferior do lado 
direito das portas, sem saliência externa, com o alto relevo voltados para o lado interno do compartimento, 
proporcionando maior segurança e evitando dessa forma acidentes ao manusear as portas; porta etiqueta 
estampada do lado esquerdo superior de cada porta, para identificação do usuário medindo 56 mm x 30 mm; 
divisões verticais interna entre as portas dobradas em perfil “u” de 30 mm, inteiriças dividindo o roupeiro em 4 
corpos verticais e com aba de 10 mm servindo de batente para as portas; divisões horizontais interna entre as 
portas dobradas em perfil “u” de 30 mm individuais, servindo de prateleiras e dividindo cada corpo no sentido 
vertical em 2 compartimentos; prateleiras interna em perfil dobrado de 30 mm, separando os vãos no sentido 
horizontal e servindo de batente para as portas; dobradiças externas 2 por porta, enroladas em chapa de aço 
18 (1,20 mm), divididas em duas partes de 30 mm cada, unidas através de um pino de aço zincado com trava 
de segurança central que permite a retirada da porta somente após estar aberta; pés em forma triângulo, 
ponteado e soldado nos quatro cantos, na parte inferior do roupeiro, medindo 60 x 60 x 90 mm fabricados em 
chapa 18 (1,20 mm), sendo a parte de apoio no chão de 45 x 45 mm., o que proporciona maior estabilidade 
ao produto; o roupeiro terá na parte frontal superior, etiqueta identificando o fabricante. o roupeiro deverá ser 
entregue em local a ser determinado,  completamente  montado  e  em  perfeitas  condições  de  uso  e  
sem  avarias,  embalado automaticamente com a utilização de filme “termo encolhível” transparente e 
cantoneiras. 
 
APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
 
Apresentar Laudos e/ou Relatórios de ensaio, emitidos por Laboratório acreditado pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), para comprovação da qualidade do 
produto e tratamento das partes metálicas: 
a) Comprovação a resistência da pintura a névoa salina, conforme a Norma ABNT NBR 8094:1983, avaliada 
conforme a ABNT NBR ISO 4628-3:2015 com grau de enferrujamento RI0 (isento de ferrugem) e ABNT NBR 
5841:2015 com grau de empolamento d0/t0 (isento de bolhas), ensaio realizado no mínimo de 240 horas. 
b) Comprovação a exposição a umidade saturada, conforme a Norma ABNT NBR 8095:2015, por no mínimo 
de 240 horas, avaliada conforme a ABNT NBR ISO 4628-3:2015 com grau de enferrujamento RI0 (isento de 
ferrugem) e ABNT NBR 5841:2015 com grau de empolamento d0/t0 (isento de bolhas) com Comprovação da 
aderência da tinta inicial e final, com grau de aderência pelo método A (corte em X) resultante a X0Y0 para a 
película de tinta, conforme ABNT NBR 11003:2009 Errata 1:2010, emitido por laboratório acreditado pelo 

COR: CINZA 



 

UNIFAP - CATÁLOGO DE ESPECIFICAÇÃO DE MOBILIÁRIO (2020)  

CGCRE-INMETRO para realização desse ensaio. 
c) Comprovação a exposição a dióxido de enxofre, conforme a Norma ABNT NBR 8096:1983, por no mínimo  
240 horas. 
d) Comprovação de espessura da camada de tinta, evidenciando a espessura média entre 80 mm a 90mm, 
conforme a Norma ABNT NBR 10443:2008. 
e) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
f) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 
g) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, 
e caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
 
 
 4.2. ROUPEIRO EM AÇO COM 12 PORTAS  

 
 
 
Medidas aproximadas: 
Largura: 950 mm 
Profundidade: 400 mm 
Altura: 1970 mm 
 
Roupeiro em aço com 12 (doze) portas sobrepostas, com 3 (tres) corpos verticais 
e 4 (quatro) vãos horizontais, com seguintes características: móvel todo em aço 
com corpo externo não desmontável e portas embutidas; dimensões internas dos 
compartimentos: 465 mm altura x 300 mm largura x 360 mm profundidade; 
fabricados em chapa 22 (0,75 mm), aço carbono laminado ff.rb.ol 1008/1010, com 
tratamento de superfície, onde os produtos são aero transportados, sem contato 
manual, por um túnel onde recebem tratamento químico protetivo antiferruginoso a 
base de zinco tricatônico, sendo posteriormente pintados com tinta a pó hibrida, 
com carga eletrostática, sendo 70% epóx e 30% polyester, formando uma camada 
de 60 micras de tinta curada em estufa de 200°c, proporcionando perfeita cura e 
aderência da tinta na chapa; alça para fechamento com cadeado contendo um 
furo oblongo de 12x8 mm, sendo uma peça ponteada no lado esquerdo central da 

porta e outra no corpo lateral do roupeiro, de maneira que ao fechar as portas não apresentem distorções de 
encaixe. cadeado por conta do cliente; bordas dobradas em todo seu contorno em perfil “u” com largura 
mínima de 30 mm, tendo uma aba de 10 mm inteiriça no sentido vertical servindo de batente para as portas; 
duas fileiras de 4 (quatro) venezianas para ventilação medindo 70 x 80 mm. estampadas na parte superior e 
inferior do lado direito das portas, sem saliência externa, com o alto relevo voltados para o lado interno do 
compartimento, proporcionando maior segurança e evitando dessa forma acidentes ao manusear as portas; 
porta etiqueta estampada do lado esquerdo superior de cada porta, para identificação do usuário medindo 56 
mm x 30 mm; divisões verticais interna entre as portas dobradas em perfil “u” de 30 mm, inteiriças dividindo o 
roupeiro em 3 corpos verticais e com aba de 10 mm servindo de batente para as portas; divisões horizontais 
interna entre as portas dobradas em perfil “u” de 30 mm individuais, servindo de prateleiras e dividindo cada 
corpo no sentido vertical em 4 compartimentos; prateleiras interna em perfil dobrado de 30 mm, separando os 
vãos no sentido horizontal e servindo de batente para as portas; dobradiças externas 2 por porta, enroladas 
em chapa de aço 18 (1,20 mm), divididas em duas partes de 30 mm cada, unidas através de um pino de aço 
zincado com trava de segurança central que permite a retirada da porta somente após estar aberta; pés em 
forma triângulo, ponteado e soldado nos quatro cantos, na parte inferior do roupeiro, medindo 60 x 60 x 90 
mm fabricados em chapa 18 (1,20 mm), sendo a parte de apoio no chão de 45 x 45 mm., o que proporciona 
maior estabilidade ao produto; o roupeiro terá na parte frontal superior, etiqueta identificando o fabricante. o 
roupeiro deverá ser entregue em local a ser determinado, completamente montado e em perfeitas condições 
de uso e sem avarias, embalado automaticamente com a utilização de filme “termo encolhível” transparente e 
cantoneiras. 
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APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
 
Apresentar Laudos e/ou Relatórios de ensaio, emitidos por Laboratório acreditado pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), para comprovação da qualidade do 
produto e tratamento das partes metálicas: 
a) Comprovação a resistência da pintura a névoa salina, conforme a Norma ABNT NBR 8094:1983, avaliada 
conforme a ABNT NBR ISO 4628-3:2015 com grau de enferrujamento RI0 (isento de ferrugem) e ABNT NBR 
5841:2015 com grau de empolamento d0/t0 (isento de bolhas), ensaio realizado no mínimo de 240 horas. 
b) Comprovação a exposição a umidade saturada, conforme a Norma ABNT NBR 8095:2015, por no mínimo 
de 240 horas, avaliada conforme a ABNT NBR ISO 4628-3:2015 com grau de enferrujamento RI0 (isento de 
ferrugem) e ABNT NBR 5841:2015 com grau de empolamento d0/t0 (isento de bolhas) com Comprovação da 
aderência da tinta inicial e final, com grau de aderência pelo método A (corte em X) resultante a X0Y0 para a 
película de tinta, conforme ABNT NBR 11003:2009 Errata 1:2010, emitido por laboratório acreditado pelo 
CGCRE-INMETRO para realização desse ensaio. 
c) Comprovação a exposição a dióxido de enxofre, conforme a Norma ABNT NBR 8096:1983, por no mínimo  
240 horas. 
d) Comprovação de espessura da camada de tinta, evidenciando a espessura média entre 80 mm a 90mm, 
conforme a Norma ABNT NBR 10443:2008. 
e) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
f) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 
g) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, 
e caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
 
 
 4.3. ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS  

 
 
 
Medidas aproximadas: 
Altura: 2000 mm 
Largura: 920 mm 
Profundidade: 300 mm 
 
Estante de aço, desmontável com 6 prateleiras, travamento nas laterais e no 
fundo em forma de “x”, com as seguintes características: móvel todo em aço, 
desmontável, com 6 prateleiras reguláveis; dimensões: 2000 mm altura x 920 mm 
largura x 300 mm profundidade; chapas em aço carbono laminado ff.rb.ol 
1008/1010, com tratamento de superfície, onde os produtos são aero 
transportados, sem contato manual, por um túnel onde recebem tratamento 
químico protetivo antiferruginoso a base de fosfato de zinco tricatônico, sendo 
posteriormente pintados com tinta a pó hibrida, com carga eletrostática, sendo 70% 
epóx e 30% poliester, formando uma camada de 60 micras de tinta e curada em 
estufa de 200°c permitindo perfeita aderência da tinta na chapa;4 (quatro) 

colunas em perfil “l” medindo: 2000 mm x 30 mm x 30 mm em chapa 16 (1,50 mm) com furação oblonga e 
obliqua de 11x8 mm nas duas abas, alinhadas no sentido vertical e espaçadas a cada 50 mm proporcionando 
um melhor encaixe dos parafusos na montagem das prateleiras de maneira que o uso 
da estante faça pressão de cima para baixo proporcionando a mesma maior estabilidade. com 6 (seis) 
prateleiras reforçadas com dobras triplas, frontal e posterior, 1ª dobra com 30 mm; 2ª dobra com 10 mm; 3ª 
dobra com 5 mm, medindo: 920 x 300 x 30 mm, confeccionadas em chapa 22 (0,75 mm) com 1 (um) reforço 
ômega com 20 mm de largura chapa 22 (0,75 mm) soldado na parte inferior, para suportar a carga de 105 kg 
distribuídos uniformemente, tem 2 carreiras de furação com 17 furos cada uma na sua parte superior de ø8 mm 
para opcionalmente parafusar divisores, em cada canto possui 2 (dois) furos oblongos de 11x8 mm para fixar 
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as prateleiras nas colunas, também tem 3 (três) furos ø8 mm na parte frontal e posterior da prateleira para 
opção de uso de detentores para peças miúdas ou porta etiqueta para identificação dos produtos;4 (quatro) 
pares de reforços em “x”, sendo 2 (dois) em cada lateral da estante, fabricadas em chapa 16 (1,50 mm), 
medindo cada vareta 350 x 25 x 2,00 mm, possuindo um furo oblongo de 8,5 x 36 mm em cada extremidade 
para fixação dos parafusos com porcas nos perfilados que compõem os pés das estantes; 1 (um) par de reforço 
em “x” no fundo, fabricado em chapa 16 (1,50 mm), medindo cada vareta 1210 x 25 x 2,00 mm, possuindo 
um furo oblongo de 8,5 x 36 mm em cada extremidade para fixação dos parafusos com porcas nos perfilados 
que compõem os pés das estantes e um no meio para parafusar o reforço na parte traseira da estante; 4 
sapatas em polipropileno em forma de “l” para evitar o contato direto das colunas com o piso; 69 (sessenta e 
nove) parafusos sextavados na medida de ¼ x ½ e 69 porcas sextavadas de ¼, cromados para evitar 
ferrugem com o decorrer do tempo; a estante deverá ser entregue desmontada, em local a ser definido, e 
sendo montada de acordo com a necessidade, em perfeitas condições de uso e sem avarias, embalada 
automaticamente com a utilização de filme “termo recolhivel” transparente e cantoneiras. 
 
APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
Apresentar Laudos e/ou Relatórios de ensaio, emitidos por Laboratório acreditado pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), para comprovação da qualidade do 
produto e tratamento das partes metálicas: 
a) Comprovação a resistência da pintura a névoa salina, conforme a Norma ABNT NBR 8094:1983, avaliada 
conforme a ABNT NBR ISO 4628-3:2015 com grau de enferrujamento RI0 (isento de ferrugem) e ABNT NBR 
5841:2015 com grau de empolamento d0/t0 (isento de bolhas), ensaio realizado no mínimo de 240 horas. 
b) Comprovação a exposição a umidade saturada, conforme a Norma ABNT NBR 8095:2015, por no mínimo 
de 240 horas, avaliada conforme a ABNT NBR ISO 4628-3:2015 com grau de enferrujamento RI0 (isento de 
ferrugem) e ABNT NBR 5841:2015 com grau de empolamento d0/t0 (isento de bolhas) com Comprovação da 
aderência da tinta inicial e final, com grau de aderência pelo método A (corte em X) resultante a X0Y0 para a 
película de tinta, conforme ABNT NBR 11003:2009 Errata 1:2010, emitido por laboratório acreditado pelo 
CGCRE-INMETRO para realização desse ensaio. 
c) Comprovação a exposição a dióxido de enxofre, conforme a Norma ABNT NBR 8096:1983, por no mínimo  
240 horas. 
d) Comprovação de espessura da camada de tinta, evidenciando a espessura média entre 80 mm a 90mm, 
conforme a Norma ABNT NBR 10443:2008. 
e) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
f) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 
g) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, 
e caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
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 4.4. ESTANTE EM AÇO PARA BIBLIOTECA FACE SIMPLES COM 05 PRATELEIRAS  
 
 
 
Medidas aproximadas: 
Largura: 950 mm 
Profundidade: 325 mm 
Altura: 1980 mm 
 
Prateleiras são confeccionadas em chapa de aço com espessura de 0,75mm 
(chp22) sem reforço, devendo suportar no mínimo 50 kg por prateleira; base-
prateleira confeccionada em chapa de aço com espessura de 0,75mm (chp22) 
com dois; mão francesa - confeccionada em chapa de aço com espessura de 
1,50mm (chp16), com sistema de fixação nas colunas por encaixe; coluna 
confeccionada em chapa de aço com espessura de 1,50mm (chp16); parafusos-
1/2”x1/4”.  
 
As estantes devem receber aplicação de tinta em pó híbrida texturizada a base de 
resina epóxi/poliéster, garantindo durabilidade, uniformidade e beleza ao móvel. A 

pintura deve ser realizada por processo de aderência eletrostática em túneis contínuos, anteriormente a peça deve 
receber tratamento anti-ferruginoso recebendo desengraxe, proteção fosfática, enxágue e aplicação de passivador 
inorgânico. A polimerização deve ocorrer em estufas com temperatura mínima de 200 ºC, garantindo a 
polimerização total do filme entre 40 a 60 micras de espessura. 
 
APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
Apresentar Laudos e/ou Relatórios de ensaio, emitidos por Laboratório acreditado pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), para comprovação da qualidade do 
produto e tratamento das partes metálicas: 
a) Comprovação a resistência da pintura a névoa salina, conforme a Norma ABNT NBR 8094:1983, avaliada 
conforme a ABNT NBR ISO 4628-3:2015 com grau de enferrujamento RI0 (isento de ferrugem) e ABNT NBR 
5841:2015 com grau de empolamento d0/t0 (isento de bolhas), ensaio realizado no mínimo de 240 horas. 
b) Comprovação a exposição a umidade saturada, conforme a Norma ABNT NBR 8095:2015, por no mínimo 
de 240 horas, avaliada conforme a ABNT NBR ISO 4628-3:2015 com grau de enferrujamento RI0 (isento de 
ferrugem) e ABNT NBR 5841:2015 com grau de empolamento d0/t0 (isento de bolhas) com Comprovação da 
aderência da tinta inicial e final, com grau de aderência pelo método A (corte em X) resultante a X0Y0 para a 
película de tinta, conforme ABNT NBR 11003:2009 Errata 1:2010, emitido por laboratório acreditado pelo 
CGCRE-INMETRO para realização desse ensaio. 
c) Comprovação a exposição a dióxido de enxofre, conforme a Norma ABNT NBR 8096:1983, por no mínimo  
240 horas. 
d) Comprovação de espessura da camada de tinta, evidenciando a espessura média entre 80 mm a 90mm, 
conforme a Norma ABNT NBR 10443:2008. 
e) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
f) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 
g) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, 
e caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
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4.5. ESTANTE EM AÇO PARA BIBLIOTECA DUPLA FACE COM 10 PRATELEIRAS  
 
 
 
Medidas aproximadas: 
Largura: 1000 mm 
Profundidade: 640 mm 
Altura: 2000 mm 
 
Prateleiras - são confeccionadas em chapa de aço com espessura de 0,75mm 
(chp22) sem reforço, devendo suportar no mínimo 50 kg por prateleira; base-
prateleira confeccionada em chapa de aço com espessura de 0,75mm (chp22) 
com dois; mão francesa - confeccionada em chapa de aço com espessura de 
1,50mm (chp16), com sistema de fixação nas colunas por encaixe; coluna - 
confeccionada em chapa de aço com espessura de 1,50mm(chp16); 
parafusos-1/2”x1/4”.  
As estantes devem receber aplicação de tinta em pó híbrida texturizada a base de 
resina epóxi/poliéster, garantindo durabilidade, uniformidade e beleza ao móvel. A 
pintura deve ser realizada por processo de aderência eletrostática em túneis 
contínuos, anteriormente a peça deve receber tratamento anti-ferruginoso 

recebendo desengraxe, proteção fosfática, enxágue e aplicação de passivador inorgânico. A polimerização deve 
ocorrer em estufas com temperatura mínima de 200 ºC, garantindo a polimerização total do filme entre 40 a 60 
micras de espessura. 
 
APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
Apresentar Laudos e/ou Relatórios de ensaio, emitidos por Laboratório acreditado pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), para comprovação da qualidade do 
produto e tratamento das partes metálicas: 
a) Comprovação a resistência da pintura a névoa salina, conforme a Norma ABNT NBR 8094:1983, avaliada 
conforme a ABNT NBR ISO 4628-3:2015 com grau de enferrujamento RI0 (isento de ferrugem) e ABNT NBR 
5841:2015 com grau de empolamento d0/t0 (isento de bolhas), ensaio realizado no mínimo de 240 horas. 
b) Comprovação a exposição a umidade saturada, conforme a Norma ABNT NBR 8095:2015, por no mínimo 
de 240 horas, avaliada conforme a ABNT NBR ISO 4628-3:2015 com grau de enferrujamento RI0 (isento de 
ferrugem) e ABNT NBR 5841:2015 com grau de empolamento d0/t0 (isento de bolhas) com Comprovação da 
aderência da tinta inicial e final, com grau de aderência pelo método A (corte em X) resultante a X0Y0 para a 
película de tinta, conforme ABNT NBR 11003:2009 Errata 1:2010, emitido por laboratório acreditado pelo 
CGCRE-INMETRO para realização desse ensaio. 
c) Comprovação a exposição a dióxido de enxofre, conforme a Norma ABNT NBR 8096:1983, por no mínimo  
240 horas. 
d) Comprovação de espessura da camada de tinta, evidenciando a espessura média entre 80 mm a 90mm, 
conforme a Norma ABNT NBR 10443:2008. 
e) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
f) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 
g) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, 
e caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
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 4.6. CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS  
 
 
 
Medidas aproximadas: 
Altura: 1100 mm 
Largura: 700 mm 
Profundidade: 500 mm 
 
Carrinho fabricado em estrutura em aço carbono 1008 a 1012, para transporte 
de livros com 3 prateleiras e 4 rodízios com duas prateleiras superiores em “v” 
com uma divisória no meio subdividindo as prateleiras em 4 compartimentos e 
uma prateleira inferior horizontal, tipo bandeja, com abas de 
aproximadamente 30 mm, que evitam o escorregamento do material 
transportado, ambas confeccionadas em chapa #20 (90 mm). 

Quadro estrutural do carrinho confeccionado em metalon de 25x25 mm, chapa #18 (1,25 mm), com painéis 
laterais confeccionados em chapa #20 (90 mm) proporcionando estabilidade ao material durante transporte; 
base do carrinho com 4 rodízios de 3” de diâmetro, sendo, dois rodízios com freios, dois puxadores 
superiores dispostos um em cada lateral para facilitar a movimentação. 
 
APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
Apresentar Laudos e/ou Relatórios de ensaio, emitidos por Laboratório acreditado pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), para comprovação da qualidade do 
produto e tratamento das partes metálicas: 
a) Comprovação a resistência da pintura a névoa salina, conforme a Norma ABNT NBR 8094:1983, avaliada 
conforme a ABNT NBR ISO 4628-3:2015 com grau de enferrujamento RI0 (isento de ferrugem) e ABNT NBR 
5841:2015 com grau de empolamento d0/t0 (isento de bolhas), ensaio realizado no mínimo de 240 horas. 
b) Comprovação a exposição a umidade saturada, conforme a Norma ABNT NBR 8095:2015, por no mínimo 
de 240 horas, avaliada conforme a ABNT NBR ISO 4628-3:2015 com grau de enferrujamento RI0 (isento de 
ferrugem) e ABNT NBR 5841:2015 com grau de empolamento d0/t0 (isento de bolhas) com Comprovação da 
aderência da tinta inicial e final, com grau de aderência pelo método A (corte em X) resultante a X0Y0 para a 
película de tinta, conforme ABNT NBR 11003:2009 Errata 1:2010, emitido por laboratório acreditado pelo 
CGCRE-INMETRO para realização desse ensaio. 
c) Comprovação a exposição a dióxido de enxofre, conforme a Norma ABNT NBR 8096:1983, por no mínimo  
240 horas. 
d) Comprovação de espessura da camada de tinta, evidenciando a espessura média entre 80 mm a 90mm, 
conforme a Norma ABNT NBR 10443:2008. 
e) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
f) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 
g) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, 
e caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
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 4.7. POLTRONA PARA COLETA  
 
 
 
Dimensões aproximadas - cadeira aberta: 
Altura: 850 mm 
Largura: 540 mm 
Profundidade: 510 mm 
 
 
Dimensões aproximadas - cadeira fechada: 
Altura: 1170 mm 
Largura: 750 mm 
Profundidade: 840 mm 
 
Estrutura em tubo de aço carbono de 25 x 25 x 1,20 mm, com braços 
articuláveis ao encosto com braçadeira e pés em tubo de aço carbono 
de 50 x 30 x 1,20 mm com ponteiras de borracha; movimentos costas 
e pés reclináveis simultaneamente em várias posições, através de 
pistão amortecedor á gás; estofado em espuma de 8 cm D28, 

revestido em courvim; acabamento em pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, 
secagem em estufa; poltrona deve suportar no mínimo 100 Kg de peso. 
 
APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
 
Apresentar Laudos e/ou Relatórios de ensaio, emitidos por Laboratório acreditado pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), para comprovação da qualidade do 
produto e tratamento das partes metálicas: 
a) Comprovação a resistência da pintura a névoa salina, conforme a Norma ABNT NBR 8094:1983, avaliada 
conforme a ABNT NBR ISO 4628-3:2015 com grau de enferrujamento RI0 (isento de ferrugem) e ABNT NBR 
5841:2015 com grau de empolamento d0/t0 (isento de bolhas), ensaio realizado no mínimo de 240 horas. 
b) Comprovação a exposição a umidade saturada, conforme a Norma ABNT NBR 8095:2015, por no mínimo 
de 240 horas, avaliada conforme a ABNT NBR ISO 4628-3:2015 com grau de enferrujamento RI0 (isento de 
ferrugem) e ABNT NBR 5841:2015 com grau de empolamento d0/t0 (isento de bolhas) com Comprovação da 
aderência da tinta inicial e final, com grau de aderência pelo método A (corte em X) resultante a X0Y0 para a 
película de tinta, conforme ABNT NBR 11003:2009 Errata 1:2010, emitido por laboratório acreditado pelo 
CGCRE-INMETRO para realização desse ensaio. 
c) Comprovação a exposição a dióxido de enxofre, conforme a Norma ABNT NBR 8096:1983, por no mínimo  
240 horas. 
d) Comprovação de espessura da camada de tinta, evidenciando a espessura média entre 80 mm a 90mm, 
conforme a Norma ABNT NBR 10443:2008. 
e) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
f) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 
g) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, 
e caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
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 4.8. ESCADA DE 02 DEGRAUS  
 
 
 
Medidas aproximadas: 
Altura: 400 mm 
Largura: 400 mm 
Profundidade: 400 mm 
 
Estrutura construída em tubos pintados 7/8”, pés com ponteiras de 
borracha, 02 degraus em chapa de aço carbono SAE 1020 com piso 
antiderrapante, pintura eletrostática à pó com tratamento anti-ferruginoso, 
secagem em estufa. 
 
 

APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
 
Apresentar Laudos e/ou Relatórios de ensaio, emitidos por Laboratório acreditado pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), para comprovação da qualidade do 
produto e tratamento das partes metálicas: 
a) Comprovação a resistência da pintura a névoa salina, conforme a Norma ABNT NBR 8094:1983, avaliada 
conforme a ABNT NBR ISO 4628-3:2015 com grau de enferrujamento RI0 (isento de ferrugem) e ABNT NBR 
5841:2015 com grau de empolamento d0/t0 (isento de bolhas), ensaio realizado no mínimo de 240 horas. 
b) Comprovação a exposição a umidade saturada, conforme a Norma ABNT NBR 8095:2015, por no mínimo 
de 240 horas, avaliada conforme a ABNT NBR ISO 4628-3:2015 com grau de enferrujamento RI0 (isento de 
ferrugem) e ABNT NBR 5841:2015 com grau de empolamento d0/t0 (isento de bolhas) com Comprovação da 
aderência da tinta inicial e final, com grau de aderência pelo método A (corte em X) resultante a X0Y0 para a 
película de tinta, conforme ABNT NBR 11003:2009 Errata 1:2010, emitido por laboratório acreditado pelo 
CGCRE-INMETRO para realização desse ensaio. 
c) Comprovação a exposição a dióxido de enxofre, conforme a Norma ABNT NBR 8096:1983, por no mínimo  
240 horas. 
d) Comprovação de espessura da camada de tinta, evidenciando a espessura média entre 80 mm a 90mm, 
conforme a Norma ABNT NBR 10443:2008. 
e) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
f) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 
g) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, 
e caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
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 4.9. MOCHO / BANQUETA REDONDA GIRATÓRIA 
 
 
 
Medidas aproximadas: 
Altura Mínima do Assento ao piso: 45 cm;  
Altura Máxima do Assento ao piso: 55-70 cm; 
Diâmetro do Assento (cm): 30-40cm; 
 
 
Banqueta Tipo Giratória, sem encosto, formato redondo, 04 pés com ponteiras 
plásticas, sem rodízios, com aro de apoio para os pés. Estrutura tubular 
confeccionada em aço carbono, altura do assento regulável, assento em 
espuma injetada com densidade mínima D-28 com revestimento em courvim 
preto. Acabamento em pintura eletrostática Epóxi, devendo suportar no mínimo 
100 Kg. 

 
 
 
APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
 
a) Comprovação de espessura da camada de tinta, evidenciando a espessura média entre 80 mm a 90mm, 
conforme a Norma ABNT NBR 10443:2008. 
b) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
c) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 
d) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, 
e caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
 
 
 4.10. MESA PARA DESENHO  

 
 
 
Medidas aproximadas: 
Altura: 730 mm 
Largura: 800 mm 
Profundidade: 600 mm 
 
 
Referência comercial Trident Tub 11 ou similar com as seguintes 
especificações: regulagem de altura e inclinação, estrutura em aço 
carbono SAE 1010/1020, bandeja porta objetos em metal; tampo em 
MDP ou MDF de 15 mm, revestido com filme de PVC, com a regulagem 
de altura, tampo com angulação mínima de 0° e máxima de 45° e 

possibilidade de regulagens de angulações intermediárias; estrutura em aço carbono SAE 1010/1020, com 
apoios reguláveis no piso em polipropileno ou nylon injetado. Se o acionamento das regulagens for manual, 
os mecanismos de acionamento deverão ser por alavancas, borboletas ou por manípulos; fixação do tampo à 
estrutura através de buchas metálicas e parafusos; peças injetadas isentas de rebarbas, falhas de injeção ou 
partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos; todas as uniões de partes 
metálicas contendo solda em todo o perímetro e com as superfícies lisas e homogêneas, isentas de 
asperosidade, pontos cortantes ou escórias para fabricação é indispensável seguir especificações técnicas e 
atender as recomendações das normas específicas para cada material; nas partes metálicas prever furos 
internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento. A licitante deverá fornecer e instalar régua 
acrílica paralela, elásticos e revestimentos plásticos na cor branca. 
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APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
 
Apresentar Laudos e/ou Relatórios de ensaio, emitidos por Laboratório acreditado pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), para comprovação da qualidade do 
produto e tratamento das partes metálicas: 
a) Comprovação a resistência da pintura a névoa salina, conforme a Norma ABNT NBR 8094:1983, avaliada 
conforme a ABNT NBR ISO 4628-3:2015 com grau de enferrujamento RI0 (isento de ferrugem) e ABNT NBR 
5841:2015 com grau de empolamento d0/t0 (isento de bolhas), ensaio realizado no mínimo de 240 horas. 
b) Comprovação a exposição a umidade saturada, conforme a Norma ABNT NBR 8095:2015, por no mínimo 
de 240 horas, avaliada conforme a ABNT NBR ISO 4628-3:2015 com grau de enferrujamento RI0 (isento de 
ferrugem) e ABNT NBR 5841:2015 com grau de empolamento d0/t0 (isento de bolhas) com Comprovação da 
aderência da tinta inicial e final, com grau de aderência pelo método A (corte em X) resultante a X0Y0 para a 
película de tinta, conforme ABNT NBR 11003:2009 Errata 1:2010, emitido por laboratório acreditado pelo 
CGCRE-INMETRO para realização desse ensaio. 
c) Comprovação a exposição a dióxido de enxofre, conforme a Norma ABNT NBR 8096:1983, por no mínimo  
240 horas. 
d) Comprovação de espessura da camada de tinta, evidenciando a espessura média entre 80 mm a 90mm, 
conforme a Norma ABNT NBR 10443:2008. 
e) Laudo de profissional ou certidão emitida por órgãos específicos atestando que o fabricante dos móveis 
atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho,  
f) Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário 
comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 
g) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
h) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 
i) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, e 
caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
 
 
 4.11. MESA HOSPITALAR DE CABECEIRA EM AÇO  

 
 
 
Medidas aproximadas: 
Altura: 800 mm 
Largura: 400 mm 
Profundidade: 400 mm 
 
A mesa deve possuir 01 gaveta e 01 porta com prateleira interna; deve 
possuir suficiente resistência mecânica e estabelecida para atender suas 
funções, componentes ou partes da mesa com as quais o usuário entra 
em contato, isentos de rebarbas ou cantos vivos. Tampo e gaveta em 
chapa de aço # 22, estrutura formada por 04 (quatro) pés em tubos de aço 
metalon 40#18, soldagem pelo sistema MIG, ponteiras de acabamento 
dos topos inferiores em polipropileno na cor preta. Puxador de gaveta em 
material metálico cromado tipo “pingo de mel”; TRATAMENTO ANTI-
CORROSIVO: Partes metálicas com aplicação de tratamento anti-
ferruginoso por fosfatização-química, banhos complementares 

adequados de preparação para pintura. O material deve ser decapado em solução ácida para remoção da 
camada de oxidação e de carepas, posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de 
decapagem a lavagem deverá ser realizada em banhos químicos de imersão ou tratamento similar por spray. 
REQUISITOS DE PINTURA: em epóxi-pó híbrida, aplicada por disposição eletrostática, acabamento lisa e 
livre de defeitos, cor branca, polimerizada em estufa a 220°C. 
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APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
Apresentar Laudos e/ou Relatórios de ensaio, emitidos por Laboratório acreditado pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), para comprovação da qualidade do 
produto e tratamento das partes metálicas: 
a) Comprovação a resistência da pintura a névoa salina, conforme a Norma ABNT NBR 8094:1983, avaliada 
conforme a ABNT NBR ISO 4628-3:2015 com grau de enferrujamento RI0 (isento de ferrugem) e ABNT NBR 
5841:2015 com grau de empolamento d0/t0 (isento de bolhas), ensaio realizado no mínimo de 240 horas. 
b) Comprovação a exposição a umidade saturada, conforme a Norma ABNT NBR 8095:2015, por no mínimo 
de 240 horas, avaliada conforme a ABNT NBR ISO 4628-3:2015 com grau de enferrujamento RI0 (isento de 
ferrugem) e ABNT NBR 5841:2015 com grau de empolamento d0/t0 (isento de bolhas) com Comprovação da 
aderência da tinta inicial e final, com grau de aderência pelo método A (corte em X) resultante a X0Y0 para a 
película de tinta, conforme ABNT NBR 11003:2009 Errata 1:2010, emitido por laboratório acreditado pelo 
CGCRE-INMETRO para realização desse ensaio. 
c) Comprovação a exposição a dióxido de enxofre, conforme a Norma ABNT NBR 8096:1983, por no mínimo  
240 horas. 
d) Comprovação de espessura da camada de tinta, evidenciando a espessura média entre 80 mm a 90mm, 
conforme a Norma ABNT NBR 10443:2008. 
e) Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do 
mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no 
mínimo 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
f) Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização 
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 
responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 
12 (doze) meses o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 
g) Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, 
e caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 
documentação apresentada. 
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