Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Subsecretaria Executiva

TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO TIPO ESCRITÓRIO
1. OBJETO
1.1. Trata-se de contratação por sistema de registro de preços-SRP, em observância ao artigo
15 da Lei 8666/1993 e ao Decreto Estadual nº. 46.751/19, tem como finalidade a
contratação de empresa especializada para fornecimento, montagem e instalação de
mobiliário, englobando mesas, estações de trabalho, armários, cadeiras, longarinas e
sofás a serem utilizadas pela estrutura Administrativa da Secretaria de Estado de Saúde –
SES/RJ e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, devendo estar inclusos
todos e quaisquer custos, de qualquer natureza, conforme especificações e exigências
constantes deste Termo de Referência e Edital.
1.2. Trata-se de serviço comum, a ser contratado mediante licitação na modalidade pregão,
em sua forma eletrônica, conforme art. 1º, parágrafo único, da Lei n° 10.520/2002.
2. JUSTIFICATIVA
2.1. Considerando que na estruturação de ambientes de trabalho faz-se necessária a utilização
de mobiliário adequado, em bom estado, e, na medida do possível, de acordo com a
mais avançado conjunto normativo de engenharia de trabalho e ergonomia para o
desenvolvimento das atividades desempenhadas por servidores e magistrados, bem
como para o público externo.
Como benefícios resultantes desta contratação espera-se proporcionar um melhor e mais
adequado ambiente de trabalho possível para os colaboradores, de modo que o
desempenho de suas atividades possa proporcionar um melhor atendimento e
acolhimento a todos.
Justifica-se também a presente aquisição pela necessidade de substituição do mobiliário
da SES/RJ que possui em suas instalações mobiliárias em condições depreciadas
conforme relatado no Estudo Técnico Preliminar.
A utilização do Sistema de Registro de Preços, com previsão de consumo para 12 meses,
é amplamente adequada para o certame, pois não haverá o compromisso assumido de
utilização dos quantitativos máximos estimados, e ainda, o SRP constitui um importante
instrumento de gestão, especialmente onde as demandas são incertas, ou de difícil
mensuração, e que a aquisição/contratação poderá ser gradativa, de acordo com a
necessidade da Secretaria de Estado de Saúde – SES RJ e Fundação Saúde RJ.
Faz-se necessário, portanto, a aquisição de mobiliário objeto dessa contratação se torna
necessária para que seja disponibilizado aos colaboradores o mínimo de conforto e
ergonomia para que os serviços públicos sejam prestados de forma adequada justificando
assim essa contratação.

3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO
TABELA DOS PARTICIPANTES
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DESCRIÇÃO

7110.007.0289
Gaveteiro Volante
(ID - 174839)
7110.009.1109 Mesa retangular simples com
(ID - 174840) gaveteiro
7110.009.1110
Mesa em “L”
(ID - 174841)
5640.002.0240 Painel Divisório Cego/Vidro
(ID - 174842) (Biombos)
5640.012.0072
Tubo conector Painel Divisório
(ID - 174921
7110.009.1111 Mesa retangular com armário
(ID - 174845 lateral – Diretoria
7110.001.0686
Armário baixo
(ID - 174846)
7110.001.0685
Armário alto
(ID - 174844)
7110.013.0014
Aparador
(ID - 174849)
7115.002.0151
Mesa de Reunião circular
(ID - 174917)
7115.002.0152
Mesa de Reunião Retangular
(ID - 174918)
7115.002.0153
Mesa de Reunião Oval
(ID - 174919)
7115.002.0154
Mesa de Reunião Ferradura
(ID - 174920)
7110.004.0776
Cadeira fixa interlocutor
(ID - 174850)
7110.004.0777
Cadeira giratória Secretária
(ID - 174851)
7110.004.0778
Cadeira giratória Diretor
(ID - 174868)
7110.008.0128
Longarina 03 lugares
(ID - 174856)
7105.011.0129
Sofá 03 Lugares
(ID - 174862)
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3269

3.1. As especificações de cada item encontram-se no Anexo I do Termo de Referência.
4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA
4.1. O critério de julgamento das propostas mais adequado para a licitação pretendida é o
menor preço por Lote.

4.2. A proposta deverá conter obrigatoriamente:
4.2.1. Prazo de validade de no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da
abertura da proposta de preços;
4.2.2. No preço já devem estar incluídos os custos, impostos e taxas previstos em lei
e inclusive o lucro da empresa;
4.3. Será considerado vencedor, o licitante que apresentar o menor preço após a Etapa de
Lances e atender as condições do Edital.
5. DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1. A Secretaria de Estado de Saúde - SES será o órgão gestor do Registro de Preços,
conforme Decreto Estadual 46.751/2019;
5.2. Serão considerados participantes do SRP, os Órgãos e Entidades integrantes da
Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, relacionados em lista anexa à Ata de
Registro de Preços.
5.3. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses.
6. DOS PRAZOS, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA
6.1. Os mobiliários deverão ser entregues e montados no endereço a ser definido pela
CONTRATANTE, dentro da região metropolitana do Rio de Janeiro.
6.2. O prazo para entrega mobiliário é de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir do envio
da Nota de Empenho.
6.3. O mobiliário deverá ser entregue em perfeita condição de uso, conforme as condições e
especificações descritas neste instrumento e em todos os seus Anexos, bem como na proposta
de preços apresentada, dentro do horário de expediente da Contratante.
6.4. A Contratada deverá comunicar, formalmente, a Contratante com 48 horas de
antecedência, a data e o horário previsto para a entrega do mobiliário.
6.5. O recebimento do mobiliário deverá estar condicionado à observância das condições e
especificações técnicas. O mobiliário adquirido deverá ser novo, assim considerado de
primeiro uso e estar devidamente acondicionado e acompanhado da respectiva Nota Fiscal.
6.6. O prazo para a substituição de peças ou equipamentos e para reparos de defeitos
observados pela fiscalização deverá ocorrer em até 72 (setenta e duas) horas.
6.7. O prazo de garantia e assistência técnica dos materiais, contra defeitos de fabricação e
funcionamento, deverá ser de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses a contar da data do
recebimento definitivo do objeto.
6.8. Instruir ao transportador, para que est e apresente um quantitativo de operários para
descarga compatível ao volume e quantidade dos produtos, devidamente munidos de seus
EPI’s, incluindo roupas adequadas ao trabalho (calça, bota e camisa).
7. APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS
7.1. Os licitantes participantes que se classificarem em primeiro lugar e que não tiverem suas
propostas recusadas na fase de aceitabilidade deverão apresentar as amostras de mobiliário, se
solicitadas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação pelo pregoeiro
durante a sessão pública, que deverá est ar confeccionado de acordo com as especificações,
para avaliação técnica de compatibilidade e/ou equivalência. O prazo estipulado neste item
poderá ser prorrogado por no máximo mais 2 (dois) períodos iguais, desde de que solicitado e
devidamente justificado por escrito pelo licitante e de comum acordo com a SES/RJ.
7.2. Poderá ainda ser solicitado pela SES/RJ a entrega ou o envio por meio eletrônico de
folders ou catálogos dos fabricantes dos respectivos itens a serem ofertados, devidamente
identificados. O prazo estipulado para entrega será de até 05(cinco) dias úteis; este prazo
poderá ser prorrogado por no máximo mais 2 (dois) períodos iguais, desde de que solicitado e
devidamente justificado por escrito pelo licitante e de comum acordo com a SES/RJ.

7.3. A apresentação da amostra do produto, se solicitado, tem por objetivo a verificação de
sua compatibilidade com a especificação do objeto desta licitação, devendo ser efetivada no
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da sua notificação, que será efetivada
por aviso incluso no “chat mensagem” do correspondente it em ou lote. O prazo estipulado
neste item poderá ser prorrogado por no máximo mais 2 (dois) períodos iguais, desde de que
solicitado e devidamente justificado por escrito pelo licitante e de comum acordo com a
SES/RJ.
7.4. Não será obrigatória a apresentação de amostra de todos os itens, a considerar aqui os
termos do item 6.1. Caso seja solicitada a amostra, esta obedecerá ao critério da razoabilidade,
ou seja, será solicitada uma unidade de determinado it em para representar o grupo de bens
que ele pertença. Exemplo: Apenas uma mesa deverá ser encaminhada como amostra, uma
vez que, só as dimensões variam.
7.5. Caso as amostras da autora da melhor proposta sejam reprovadas, a proposta será
recusada e será convocada a autora da segunda melhor proposta para apresentar suas
amostras, estando sujeita às mesmas condições desta seção, e assim sucessivamente.
7.6. As amostras reprovadas deverão ser retiradas das dependências da SES/RJ, até o prazo
máximo de 3 dias úteis, após comunicação realizada por e-mail.
7.7. A licitante classificada em primeiro lugar deverá, se solicitado, montar no edifício Sede
da SES/RJ, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados de sua solicitação formal, as
amostras para análise de qualidade e do cumprimento das especificações pela equipe técnica,
devendo est ar devidamente identificado com o nome do fornecedor, nº do certame/processo,
nome do fabricante e respectivo CNPJ. O prazo estipulado neste item poderá ser prorrogado
por no máximo mais 2 (dois) períodos iguais, desde de que solicitado e devidamente
justificado por escrito pelo licitante e de comum acordo com a SES/RJ.
8. NOTA FISCAL / DA EXECUÇÃO MONTAGEM E INSTALAÇÃO
8.1. Cabe à contratada efetuar a entrega dos bens acompanhado da respectiva nota fiscal
constando detalhadamente as quantidades exatas, indicações da marca, fabricante, modelo,
tipo, cor, dimensão, características adicionais, procedência e prazo de garantia.
8.2. O mobiliário será solicitado à Contratada por meio de e-mail, através do envio da Nota de
Empenho que seguirá em anexo através de formulário especifico – NE, a qual conterá sua
especificação, quantidade e local de entrega, onde A CONTRATADA deverá manifestar seu
recebimento eletrônico junto a CONTRATANTE.
8.3. Após a emissão e envio da Nota de Empenho, pela Contratante, dar se-á início a
contagem do prazo de entrega do mobiliário conforme item 6.2 deste Termo de Referência.
8.4. A execução e montagem do mobiliário obedecerão rigorosamente:
a) As Normas e especificações constantes no presente Termo;
b) As prescrições e recomendações dos fabricantes;
c) As Normas internacionais consagradas, na falta das Normas da ABNT;
d) As Normas da Contratante;
e) A Lei n. º 8.666, de 21 de junho de 1993;
f) Leis, normas e regulamentos, inclusive os de segurança pública, de empresas
concessionárias de serviços públicos e do Corpo de Bombeiros Militar/RJ; e as disposições
governamentais legais (pertinentes);
g) Demais condições e/ou exigências contidas no Edital e seus Anexos.
8.5. A empresa contratada deverá, CASO SEJA SOLICITADA, através de e-mail realizar
prévia vistoria no(s) local(ais) onde serão desenvolvidos os serviços de montagem e
instalação dos móveis, para conhecimento das condições ambientais e técnicas dos espaços
físicos disponíveis, afim de dirimir dúvidas e definir a melhor estratégia para execução do
trabalho.
8.6. A quantidade de mobiliário a ser montado logo após a entrega, será definida de comum
acordo entre a Contratante e a Contratada.

8.7. A SES/RJ formalizará, por oportunidade e conveniência, a montagem dos produtos nas
dependências da Contratada oferecendo ao Contratante um cronograma de execução que
conterá o prazo da montagem, quantidade de profissionais montadores munidos de suas
ferramentas e seus Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) de acordo com as funções e
normas reguladores de segurança do trabalho.
8.8. A SES/RJ partirá do princípio de que a contratada est á ciente das condições de trabalho e
quantitativos estimados. Não serão aceitas, em hipótese alguma, reclamações advindas de
dificuldades técnicas não previstas.
8.9. Os serviços de montagem do mobiliário serão executados, preferencialmente, durante o
horário de expediente, das 08:00 às 17:00 horas, podendo, a critério da SES/RJ, ser deslocado
para outros horários (noturno ou dias não úteis) caso a sua realização possa acarretar prejuízos
ao normal desenvolvimento dos trabalhos da Contratante, sem ônus adicionais ao contrato.
8.10. Os serviços de entrega e montagem dos mobiliários estarão adstritos a bairros
localizados na região metropolitana, conforme orientações por escrito da SES/RJ.
8.11. Todos os custos de montagem e instalação ficam por conta da Contratada e devem estar
incluídos na proposta.
8.12. A contratada fica responsável por todo e qualquer dano que venha causar durante a
entrega e instalação do material (vidros, pisos, revestimentos), assumindo todo o ônus e a
execução dos respectivos reparos ou substituições, recompondo os locais porventura afetados,
conferindo o padrão já adotado pela Contratante.
8.13. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto
do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou
de materiais empregados.
8.14. Responsabilizar-se pela limpeza do local onde ocorrerão os serviços, recolhendo todos
os materiais reaproveitáveis a locais designados pela fiscalização. Nenhum material poderá
ser deixado em áreas de circulação após as 18h00, salvo determinado em casos excepcionais
com autorização prévia da fiscalização. Providenciar a remoção diária de entulhos decorrentes
dos serviços, do edifício, por sua conta.
8.15. Os serviços de corte para ajuste de peças e componentes de mobiliário, com uso de
ferramentas que causem ruídos (serra), produzam sujeira, ou emanem fortes odores (cola,
pintura), deverão ser feitos em espaço apropriado para tal finalidade, a ser indicado pela
fiscalização. Manter, por sua conta, profissionais para executar a limpeza das áreas onde serão
instalados os mobiliários, removendo embalagens, peças e fuligens, de modo a minimizar
transtornos à rotina da SES/RJ, utilizando todos os instrumentos e produtos básicos
necessários para o fim.
9. PRAZO DE GARANTIA TÉCNICA
9.1. O prazo de garantia para todo o mobiliário especificado não deverá ser inferior a 24
(vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação, incluindo eventuais avarias durante o
transporte até o local de entrega, montagem ou instalação, mesmo após sua aceitação pela
unidade gestora da presente aquisição.
9.2. Ficam vedadas quaisquer transformações, montagem ou adaptações nos catálogos e/ou
folders apresentados. No caso de catálogos com diversos modelos, o proponente deverá
identificar qual a marca/modelo que está ofertando.
9.3. A garantia dos produtos no prazo mínimo aqui estipulado consiste na prestação, pela
contratada, de todas as obrigações estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (e suas
alterações), bem como dos encargos previstos à contratada no Edital e seus Anexos. Durant e
est e período, os reparos e substituições decorrentes da garantia deverão ser realizados pela
CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE.
10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
10.1. A empresa classificada deverá apresentar no ato de sua convocação:

10.1.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido(s) por pessoa de direito público
ou privado, devidamente registrado comprovando a execução de serviços de mesma
natureza do objeto do presente Pregão em 20% do referido objeto, admitindo-se o
somatório de atestado conforme determina o parágrafo 1º, Inciso 1 e parágrafo 2º do
artigo 30 da Lei nº 8.666/93, reservando-se a SES-RJ o direito de indagar sobre a
qualidade e desempenho dos mesmos;
10.1.2. Apresentar certificado de conformidade ou laudo de ensaio equivalente emitido
por laboratório ou OCP acreditado pelo INMETRO, de atendimento e qualidade
determinados pela ABNT, de acordo com os itens licitados;
10.1.2.1. ABNT NBR 13961:2010 - itens relacionados a armários, gaveteiros
10.1.2.2. ABNT NBR 13966: 2008 - itens relacionados a mesas
10.1.2.3. ABNT NBR 13962:2006 – itens relacionados a cadeiras
11. VISITA TÉCNICA
11.1. É facultado ao licitante a realização de visita técnica, entrando em contato no horário
comercial com (e-mail e telefone) afetos à Área Técnica Demandante que será responsável
pelo agendamento e realização da visita.
12. SUBCONTRATAÇÃO
12.1. Será permitida a subcontratação parcial do objeto no percentual de 20%, para as
atividades secundárias como transporte, seguro, montagem e instalação.
12.2. Caso a CONTRATADA subcontrate as atividades acima permanecerá totalmente
responsável perante a CONTRATANTE pelo cumprimento das obrigações da empresa
subcontratada.
13. FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
13.1. Para realização do pagamento a CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal contendo
discriminação de cada item do objeto contratado.
13.2. A nota fiscal deverá ser apresentada ao responsável pelo recebimento do material do
contrato, designado especialmente para fiscalizar a entrega do objeto especificado neste
Termo de Referência, juntamente com as certidões exigidas pela administração estadual.
13.3. O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data final do
período de adimplemento.
14. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
14.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação
da conformidade da entrega dos produtos, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
contrato, devendo ser exercidos por servidor especialmente designado na forma dos artigos 67
e 73 da Lei nº 8.666/93;
14.2. Caberá à Comissão de Fiscalização promover o registro das ocorrências verificadas,
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme
disposto nos § 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666/93;
14.3. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela Licitante
vencedora, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a
aplicação de sanções administrativas, previstas no Termo Contratual e na legislação vigente,
podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei
8.666/93;
15. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
15.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações
contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da
CONTRATADA às dependências da CONTRATANTE relacionadas à execução do objeto
deste Termo de Referência.

15.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivos.
15.3. Promover o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratado, de forma
que sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
15.4. Reservar à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, omisso ou duvidoso, não previsto no presente edital, e tudo o mais que se relacione
com a prestação dos serviços, desde que não acarrete ônus para a CONTRATANTE ou
modificação das obrigações.
15.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de preço e prazo
estabelecidos no edital. 15.6. Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado no
edital.
16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
16.1. Manter, durantes toda a vigência do contrato, compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital
16.2. Promover, por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar
exposta, em vistas das responsabilidades que lhe cabem na execução do objeto do edital.
16.3. Aceitar os acréscimos ou supressões do objeto do edital nos limites fixados no art. 65,
§§1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.
16.4. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto deste
Termo de Referência em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes dos
materiais empregados ou da execução dos serviços.
16.5. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da
presente contratação.
16.6. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
16.7. Cumprir todas as demais obrigações impostas pelo Edital e seus anexos
16.8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração, decorrentes de
sua culpa ou dolo, não implicando em corresponsabilidade do Poder Público ou de seus
agentes ou prepostos.
16.9. Emitir nota fiscal/fatura obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ com que
foi cadastrado no sistema eletrônico, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com
outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.
16.10. Responder as solicitações de esclarecimentos da CONTRATANTE que porventura
surjam no decorrer da execução contratual.
17. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
17.1. Os recursos necessários à realização do objeto ora licitado correrão à conta do Fundo
Estadual de Saúde e estarão vinculados à seguinte dotação orçamentária:
FONTE:
PROGRAMA DE TRABALHO:
NATUREZA DA DESPESA:
18. DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos na Legislação
constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área
de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por
seu respectivo plano de cargos;
18.2. Não será admitida a participação de consórcio e cooperativas;

18.3. Para fins do disposto no art. 4º do Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, o objeto a
ser adquirido é considerado comum, devendo então ser realizado, na modalidade de licitação,
pregão eletrônico;
18.4. Caberá a Contratada avaliar as características do produto a ser transportado;
providenciar o tipo de transporte adequado ou legalmente exigido, obter as autorizações
devidas junto às autoridades competentes, quando se fizer necessário;

ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS DETALHADAS
Em todos os itens será admitido uma variação máxima de 10% nas medidas para mais ou menos.

ITEM 01 – GAVETEIRO VOLANTE

DIMENSÕES: 40X52X65CM

MATERIAL PRINCIPAL
Madeira qualidade MDP.
Todo o conjunto com 15 mm de espessura ou superior, concluindo nas bordas com fita de 1,0
mm, revestido em BP nos dois lados.
A cobertura superior com espessura diferente das demais chapas, sendo de 18 mm de
espessura ou superior, com fita de 2,0 mm.
Padrão de acabamento amadeirado e azul escuro a definir.
ITENS DE COMPOSIÇÃO
Corrediças metálicas com deslize por roldanas nylon, fechadura de trava e sem puxador
acoplado, sendo abertura efetuada pelos lados e quatro rodízios de movimentação
GAVETAS
Em chapa de aço com 0.45 mm de espessura ou superior.
Abertura das gavetas através de puxador aparente tipo reto com aproximadamente 110 mm de
comprimento em inox na cor grafite fosco.
Padrão de acabamento amadeirado e azul escuro a definir.

ITEM 02 - MESA RETANGULAR SIMPLES COM GAVETEIRO
DIMENSÕES: 120X65X73 CM

MATERIAL PRINCIPAL
Madeira qualidade MDP.
Plano de trabalho com 25 mm de espessura ou superior, concluindo nas bordas com fita de 2,5
mm, revestido em BP nos dois lados.
Chapa de 15 mm de espessura ou superior, concluindo nas bordas com fita papel de 0,45 mm,
revestido em BP nos dois lados, chapa na qual localizada abaixo do plano de trabalho e entre
estruturas.
Caixa de tomadas, embutido no tampo com acesso a pontos de energia, telefonia e lógica.
Padrão de acabamento amadeirado a definir.
ESTRUTURAÇÃO
Travessia abaixo do plano trabalho gerado por tudo de aço de 30x20x1,2 ou superior
Coluna vertical gerado por tudo de aço de 25x25x09 ou superior
Apoio ao chão com 1,2 ou superior, com suporte de nivelação
COMPONENTES ESTRUTURAÇÃO
Calha deitada para fios em 0,9 ou superior, com espaço tomadas
Calha em pé para fios dentro e fora da coluna, sendo fora com 0,6 e dentro 1,2 ou superior,
fora removível e dentro fixada.
GAVETEIRO
Gaveteiro fixo com 02 gavetas com no mínimo 11 cm de altura. Corpo e fundo em MDP,
atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, 18 mm de espessura,
densidade mínima de 600 kg/m³ e tampo com mesmo material, porém com espessura mínima
de 25 mm.
Abertura das gavetas através de puxador aparente tipo reto com aproximadamente 110 mm de
comprimento em inox na cor grafite fosco.

ITEM 03- MESA EM “L”

DIMENSÕES: 125x60x125x60x74 CM (LxLxPxA)
MATERIAL PRINCIPAL
Madeira qualidade MDP.
Plano de trabalho com 25 mm de espessura ou superior, concluindo nas bordas com fita de 2,5
mm, revestido em BP nos dois lados e três aberturas com 60 (Ø) ou superior com função de
atravessar fios.
Chapa de 15 mm de espessura ou superior, concluindo nas bordas com fita papel de 0,45 mm,
revestido em BP nos dois lados, chapa na qual localizada abaixo do plano de trabalho e entre
estruturas.
Padrão de acabamento do tampo amadeirado a definir.
ESTRUTURAÇÃO
Travessia abaixo do plano trabalho gerado por tudo de aço de 30x20x1,2 ou superior
Coluna vertical gerado por tudo de aço de 25x25x09 ou superior
Apoio ao chão com 1,2 ou superior, com suporte de nivelação
Coluna de centro com 0,9 ou superior, com suporte de nivelação e peça em aço.
Todas as peças deverão receber pintura epóxi fosco na cor argila
COMPONENTES ESTRUTURAÇÃO
Calha deitada para fios em 0,9 ou superior, com espaço tomadas
Calha em pé para fios dentro e fora da coluna, sendo fora com 0,6 e dentro 1,2 ou superior,
fora removível e dentro fixada.
Todas as peças deverão receber pintura epóxi fosco na cor argila a definir.

ITEM 04 – PAINÉIS DIVISÓRIOS CEGOS/VIDROS

Dimensões: 125 x 130 x 5 cm (L x A x E)
Justapostos às bancadas de trabalho deverão ser instalados painéis divisórios de 5 cm de
espessura, tipo divisória biombo, com 125 x 130 cm (L X A), nos locais determinados pela
Contratante, com a parte superior em vidro (100 cm cego e 30 cm em vidro).
As divisórias deverão ter partes externas em chapa tipo duraplac ou similar, de 3mm,
revestidas com laminado melamínico na cor a definir. Dotada de rodapés, com passagem para
cabos/fios, com saque frontal, e confeccionados em chapa de aço com pintura epóxi na cor a
definir. Dotada de local para instalações elétricas, de lógica e dados, permitindo a passagem
das instalações até a altura da calha metálica das estações de trabalho. Acompanham sapatas
cuja função será contornar eventuais desníveis no piso.
No rodapé metálico da divisória biombo deverão ser fornecidas e instaladas pela Contratada:


duas tomadas elétricas fêmeas novo padrão brasileiro (2p+t) de 20 A, na cor preta,
para ligação na rede elétrica comum;



duas tomadas fêmeas padrão RJ-45, categoria 5E, para rede de lógica/telefonia. Estas
tomadas devem aceitar no mínimo 700 inserções, e ter corpo fabricado em
termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94 V-0)."

OBS. As tomadas deverão ser instaladas nas extremidades das divisórias, voltadas para a
parte externa do móvel, e de modo que em cada extremidade fique uma tomada de elétrica e
uma tomada de lógica/telefonia.

ITEM 05 – TUBO CONECTOR PARA PAINÉIS
Tubo conector para montagem de painéis divisórios em diferentes formações, tipo X, L ou T.
Medindo no mínimo 70x70mm. Toda peça deve ser submetida a um pré-tratamento
antiferrugens a base de fosfato de zinco e receber pintura eletrostática a pó com resina a base
de epóxi e poliéster. Acompanham sapatas cuja função será contornar eventuais desníveis no
piso.
ITEM 08- MESA RETANGULAR COM ARMÁRIO LATERAL – EXECUTIVA

DIMENSÕES: 200X90X75 CM, ARMÁRIO LATERAL DE APOIO: 230X55X70 CM
COMPOSIÇÃO MESA E PÉ LATERAL
MATERIAL TAMPO MESA
Madeira qualidade MDF.
Plano de trabalho com 40 mm de espessura ou superior, concluindo nas bordas com fita de
2,5 mm,
Composição do tampo de 40 mm (6 + 28 + 6),
Composto por duas peças de 6 mm revestido em BP nos lados expostos, posicionadas em
cima e abaixo, e internamente preenchido por sarrafos nas bordas e centro com MDP de 28
mm e mais colmeia de papelão.
Padrão de cor amadeirado a definir.
PAINEL ESTRUTURAL/PRIVACIDADE
Madeira qualidade MDP.
Painel com 18 mm de espessura ou superior, concluindo nas bordas com fita de 2,0 mm,
revestido em BP nos dois lados.
Dividido em duas partes para fixar um tubo ao centro de 50 x 20 mm.

ESTRUTURA PÉ PAINEL
Madeira qualidade MDF.
Estrutura com 54 mm de espessura ou superior, concluindo nas bordas com fita de 2,5 mm
com suporte de nivelação
Composição da estrutura de 54 mm (6 + 42 + 6),
Composto por duas peças de 6 mm revestido em BP nos lados expostos, posicionadas nas
laterais, e internamente preenchido por sarrafos nas bordas e centro com MDP montado de
42 mm e mais colmeia de papelão.
COMPOSIÇÃO GAVETEIRO NICHO
TAMPO
Madeira qualidade MDF.
Tampo com 40 mm de espessura ou superior, concluindo nas bordas com fita de 2,5 mm,
Composição (6 + 28 + 6),
Com distanciador em tubo metálico de 70x70x70 mm ou superior, posicionado entre tampo
gaveteiro e tampo mesa.
Composto por duas peças de 6 mm revestido em BP nos lados expostos, posicionadas em
cima e abaixo, e internamente preenchido por sarrafos nas bordas e centro com MDP de 28
mm e mais colmeia de papelão.
Padrão de cor de acabamento a definir
LATERAIS
Madeira qualidade MDP.
Com 25 mm de espessura ou superior, concluindo nas bordas com fita de 2,5 mm, revestido
em BP nos dois lados.
Devem possuir furações para fixar prateleira em sua parte de nicho
Padrão de cor de acabamento a definir
PRATELEIRA
Madeira qualidade MDP.
Com 18 mm de espessura ou superior, concluindo nas bordas com fita de 2,0 mm, revestido
em BP nos dois lados.
Apoiada nas laterais através de suporte em PVC
Padrão de cor de acabamento a definer.
FRENTE DAS GAVETAS
Madeira qualidade MDP.
Com 18 mm de espessura ou superior, concluindo nas bordas com fita de 2,0 mm, revestido
em BP nos dois lados.
Possuem puxadores Zamak.
Padrão de cor de acabamento a definer.
GAVETAS
Em chapa de aço com 0.45 mm de espessura ou superior.
Corrediças para gavetas metálicas com deslize por roldanas nylon.
Corrediças para gavetão telescópicas dois estágios com deslize por esfera de aço, curso de
27 mm com autotravamento aberto e travas fim de curso.
Fechadura de trava.
Padrão de cor de acabamento a definir

ITEM 07 – ARMÁRIO BAIXO

DIMENSÕES: 80X50X73 CM
MATERIAL PRINCIPAL
Madeira qualidade MDP.
Cobertura do conjunto com 25 mm de espessura ou superior, concluindo nas bordas com fita
de 2,5 mm, revestido em BP nos dois lados.
Demais chapas que compõe o armário com 18 mm de espessura ou superior, concluindo nas
bordas com fita de 2,0 mm, revestido em BP nos dois lados.
Podendo apenas o fundo do armário ser em 15 mm de espessura.
Padrão de cor amadeirado a definir.
ITENS DE COMPOSIÇÃO
Puxadores em metal na cor grafite fosco, dobradiças de aço (270º), fechaduras de trava,
suporte de nivelação e 01 prateleira da mesma composição das demais chapas, sendo
removível
ITEM 08 – ARMÁRIO ALTO

DIMENSÕES:
80X50X170 CM (com 04 prateleiras)
MATERIAL PRINCIPAL
Madeira qualidade MDP.
Cobertura do conjunto com 25 mm de espessura ou superior, concluindo nas bordas com fita
de 2,5 mm, revestido em BP nos dois lados.
Demais chapas que compõe o armário com 18 mm de espessura ou superior, concluindo nas
bordas com fita de 2,0 mm, revestido em BP nos dois lados.
Podendo apenas o fundo do armário ser em 15 mm de espessura.
Padrão de cor amadeirado a definir.
ITENS DE COMPOSIÇÃO
Puxadores em metal, dobradiças de aço (270º), fechaduras de trava, suporte de nivelação e 04
prateleiras da mesma composição das demais chapas, sendo 01 fixa em função de
estabilidade.
ITEM 13 – APARADOR

DIMENSÕES:
160X45X80 CM

TAMPO
Madeira qualidade MDF.
Tampo com 40 mm de espessura ou superior, concluindo nas bordas com fita de 2,5 mm,
Composição do tampo de 40 mm (6 + 28 + 6),
Composto por duas peças de 6 mm revestido em BP nos lados expostos, posicionadas em
cima e abaixo, e internamente preenchido por sarrafos nas bordas e centro com MDP de 28
mm e mais colmeia de papelão.
Padrão de acabamento amadeirado a definir.
PORTAS
Madeira qualidade MDP.
Com 18 mm de espessura ou superior, concluindo nas bordas com fita de 2,0 mm, revestido
em BP nos dois lados.
Deslizamento por roldanas de nylon sob trilho em alumínio.
Puxadores de 65x65 mm no mínimo, onde deverá ser tipo embutido na porta.
Fechadura de trava.
LATERAIS / SUB TAMPO / TAMPO INFERIOR
Madeira qualidade MDP.
Com 25 mm de espessura ou superior, concluindo nas bordas com fita de 2,5 mm, revestido
em BP nos dois lados.
Laterais posicionada abaixo do tampo e ao lado do sub tampo e tampo inferior.
DIVISORES CENTRAIS INTERNO E NICHO / PRATELEIRAS
Madeira qualidade MDP.
Com 18 mm de espessura ou superior, concluindo nas bordas com fita de 2,0 mm, revestido
em BP nos dois lados.
Prateleiras apoiada nas laterais através de suporte em PVC
BASE
Em tubo de aço 50x20x0,9 mm de espessura ou superior
Suporte de nivelação
Ajuste com regulador interno e nivelador de autoajuste.
TEM 09- MESA DE REUNIÃO CIRCULAR

DIMENSÕES: 130 CM X 73 CM
MATERIAL PRINCIPAL
Madeira qualidade MDP.

Plano de reunião com 25 mm de espessura ou superior, concluindo nas bordas com fita de 2,5
mm, revestido em BP nos dois lados.
Padrão de acabamento amadeirado a definir.
ESTRUTURAÇÃO
Travessia abaixo do plano de reunião gerado por tudo de aço de 30x20x1,2 ou superior.
Coluna vertical gerado por tudo de aço de 101Ø x 1,5 ou superior.
Apoio ao chão com 1,5 ou superior.
Pintura epóxi cor a definir.
COMPONENTES ESTRUTURAÇÃO
Suporte de nivelação

ITEM 10 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR

DIMENSÕES:
200X120X73 CM
MATERIAL PRINCIPAL
Madeira qualidade MDP.
Plano de reunião com 25 mm de espessura ou superior, concluindo nas bordas com fita de 2,5
mm, revestido em BP nos dois lados.
Tampo retangular.
Padrão de acabamento amadeirado a definir.
ESTRUTURAÇÃO
Travessia abaixo do plano de reunião gerado por tudo de aço de 30x20x1,2 ou superior
Coluna vertical gerado por tudo de aço de 101Ø x 1,5 ou superior
Apoio ao chão com 1,5 ou superior
Padrão de cor a definir.
COMPONENTES ESTRUTURAÇÃO
Suporte de nivelação
ITEM 11 - MESA DE REUNIÃO OVAL

DIMENSÕES:
500X120X73 CM
MATERIAL PRINCIPAL
Madeira qualidade MDP.
Plano de reunião com 25 mm de espessura ou superior, concluindo nas bordas com fita de 2,5
mm, revestido em BP nos dois lados.
Tampo oval.
Padrão de acabamento amadeirado a definir.
ESTRUTURAÇÃO
Travessia abaixo do plano de reunião gerado por tudo de aço de 30x20x1,2 ou superior
Coluna vertical gerado por tudo de aço de 101Ø x 1,5 ou superior
Apoio ao chão com 1,5 ou superior
Padrão de cor a definir.
COMPONENTES ESTRUTURAÇÃO
Suporte de nivelação
ITEM 12 - MESA DE REUNIÃO FERRADURA

DIMENSÕES: 220 (Largura menor - cabeceira) X 270 (Largura maior - entrada) X660
(Comprimento) X 73 (Altura) CM
MATERIAL PRINCIPAL
Madeira qualidade MDP.
Plano com 43 mm de espessura ou superior (18+25), concluindo nas bordas com fita de 2,0
mm, revestido em BP nos dois lados.
Divide-se em três partes, sendo inferior, superior frontal e superior usuário.
Na superior frontal possui recorte para inserir caixa de tomada.
Madeira MDP de 18 mm concluindo nas bordas com fita de 0,45 mm, revestido em BP nos
dois lados. Função painel até chão.
Padrão de acabamento amadeirado a definir.
ESTRUTURAÇÃO
Madeira qualidade MDP.
Com 50 mm de espessura ou superior (25+25), concluindo nas bordas com fita de 2,0 mm,
revestido em BP nos dois lados.
No pé central possui usinagem para subir fios
Padrão de cor a definir.
COMPONENTES ESTRUTURAÇÃO
Suporte de nivelação
Calha em chapa metálica de 0,9 mm ou superior

ITEM 14 - CADEIRA FIXA INTERLOCUTOR

DIMENSÕES:
Encosto: 41x40 CM (LxA)
Assento:46x44X42 CM (LxPxA)
Estrutura continua fixa em tubo de aço curvado, com diâmetro de aproximadamente 25 mm e
espessura de aproximadamente 2,25mm, soldada por sistema MIG e acabamento de superfície
cromado. Sapatas envolventes injetadas em nylon fixadas na base evitando o atrito
diretamente ao piso. A estrutura deve possuir plataforma metálica de 3mm soldada pelo
sistema MIG, para fixação do conjunto de assento e encosto.
Todas as peças metálicas não aparentes do conjunto, com acabamento em pintura eletrostática
a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de
espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.

Encosto: Espaldar médio em compensado multilaminado 14mm de espessura, espessura,
espuma anatômica com mínimo 40mm de espessura e densidade mínima de 40kg/m³.
Moldada anatomicamente com raio de aprox. 400 mm de saliência para apoio lombar e
espessura média de 40 mm. Suporte do encosto fabricado em chapa de aço com 6,35 mm de
espessura e 75 mm de largura, aproximadamente, com acabamento com capa de polipropileno
em toda a extensão.
Texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC, de fácil limpeza,
alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos.
Assento: Em compensado multilaminado com 14 mm de espessura. Porcas garras embutidas
com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma anatômica, com
densidade de 40kg/m³ e espessura média de 50 mm.
Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas
que dispensam o uso do perfil de PVC de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra
impactos e resistentes a produtos químicos.
Braços com capa superior e acabamento semelhante ao assento e encosto.
Revestimento em couro sintético na cor a definir.
ITEM 15 – CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA

DIMENSÕES:
encosto: 42cm x 46cm (LxA)
assento:46cm x 43cm (LXP)
Encosto: Encosto confeccionado com chassi de polipropileno injetado, desenvolvido em
formato anatômico para acomodar com ergonomia a região lombar do usuário. Estofamento
executado em espuma de poliuretano injetada em formato anatômico, isenta de CFC, com alta
resiliência e alta resistência a ruptura, com baixo índice de deformação permanente, com
espessura média de 60 mm e densidade controlada de 23kg/m³. Revestimento em tecido tipo
vinil de alta resistência, cor a definir.
Assento confeccionado com chassi de madeira compensada, com lâminas mescladas de
madeiras selecionadas, provenientes de reflorestamento, prensadas e coladas a quente, com
espessura mínima de 12mm. Estofamento executado em espuma de poliuretano injetada em

formato anatômica com alta resiliência a ruptura e com baixo índice de deformação
permanente, com espessura média de 50 mm e densidade controlada de 50kg/m³. Contra capa
para proteção do assento com as bordas arredondadas, injetada em polipropileno texturizado
com cor a definir, reciclável e de alta resistência a impactos e à abrasão.
Coluna central giratória com regulagem de altura por acionamento a gás, confeccionado em
aço tubular. Pistão a gás acionável por meio de alavanca fixada ao mecanismo, localizada
abaixo e lateralmente ao assento. A coluna central é coberta por capa telescópica
confeccionada em polipropileno na cor preta.
Braços com regulagem de altura acionável por botão lateral, com posições diferentes,
percorrendo curso total médio de 80 mm, com estrutura interna confeccionada em chapa de
aço dobrada, revestida em polipropileno injetado na cor preta. Base em aço com capa
protetora em polipropileno.
Estofamentos revestidos em tecido de poliéster ou em couro sintético em cor a definir.

ITEM 16 – CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR

DIMENSÕES:
encosto: 50x54 CM (LxA)
assento:50x504X42 CM (LxPxA)
Encosto: Encosto fabricado com acabamento superficial em pintura epóxi na cor preta;
revestido em tela 100% poliéster com acabamento em resina acrílica, com 0,85 mm de
espessura, e gramatura de 190 g/m2, acolchoado com manta interna de espuma expandida
com 10 mm de espessura média, e densidade mínima 23 Kg m3, revestida em tecido sintético
de poliuretano.
O apoio de cabeça deve ter formato anatômico e estofado com espuma de poliuretano com
alta resiliência, espessura média de 20 mm e densidade mínima de 23kg/m³.
Assento confeccionado com chassi de madeira compensada, com lâminas mescladas de
madeiras selecionadas, provenientes de reflorestamento, prensadas e coladas a quente, com
espessura mínima de 12mm. Contra capa para proteção do assento com as bordas

arredondadas, injetada em polipropileno texturizado na cor preta, totalmente reciclável e de
alta resistência a impactos e à abrasão.
Coluna central giratória com regulagem de altura por acionamento a gás, confeccionado em
aço tubular. Pistão a gás acionável por meio de alavanca fixada ao mecanismo, localizada
abaixo e lateralmente ao assento. A coluna central coberta por capa telescópica confeccionada
em polipropileno na cor preta.
Braços com regulagem de altura acionável por botão lateral, com posições diferentes,
percorrendo curso total médio de 80 mm, com estrutura interna confeccionada em chapa de
aço dobrada, revestida em polipropileno injetado na cor preta. Base em aço com capa
protetora em polipropileno.
Estofamentos revestidos em tecido de poliéster ou em couro sintético em cor a definir.
ITEM 17 – LONGARINA 03 LUGARES

DIMENSÕES:
1590mm (largura), 840mm (altura), 590 mm (profundidade)
Assento e encosto em madeira compensada com mínimo de 14mm de espessura, espuma
injetada com densidade média de 55 Kg/m³.
Apoia braços confeccionado em aço SAE 1020 ou superior, com apoio estofado e revestido
no mesmo tecido e cor do revestimento da poltrona a definir.
Travessa da longarina confeccionada em tubo de aço industrial quadrado SAE 1020 ou
superior. Acabamento em pintura a pó do tipo híbrida na cor a definir, com superfícies
metálicas preparadas previamente através de tratamentos com fosfato de zinco, propiciando
maior aderência e acabamento da pintura
Pés confeccionados em tubo de aço industrial redondo com cerca e 32 mm de diâmetro,
espessura de 1,90mm, em geometria semi-circular (conforme imagem ilustrativa) ou em “T”
(a ser definido quando do fornecimento). Acabamento em banho de cromo com base
niquelada sobre aço polido tratado quimicamente, com espessura de camada que atende a
requisitos de resistência e durabilidade.
Sapatas e ponteiras injetadas em polipropileno de alta resistência.

ITEM 18 – SOFÁ 03 LUGARES

DIMENSÕES:
SOFÁ DE 03 LUGARES - 240X82X80 CM
Base:
(02 unidades) composto por patas laterais em liga de alumínio injetado sob pressão de alta
resistência, uma profundidade aproximada de 700 mm na base de apoio dos pés. Alojamento
para sapatas que dispensam o uso de buchas, de 60 mm de diâmetro. Barra de sustentação
horizontal; confeccionada em tubo mecânico retangular 60x60x1,9 mm, com ponteiras de
acabamento em polipropileno fixada as patas através de abraçadeira em liga de alumínio
injetado, aparafusadas sob pressão formando conjunto resistente.
Assento e encosto:
(03 unidades) confeccionados em material sintético polipropileno de alta resistência com
acabamento superficial em textura na cor preta e na parte posterior ranhuras de reforços,
sistema de fixação através de suportes metálicos fixados através de elementos metálicos e
parafusos métricos. Medidas mínimas do assento 470 mm de profundidade e 500 mm de
largura, encosto com 500 mm de largura e 530 mm de altura, a fixação dos mesmos forma um
conjunto único. Comprimento total mínimo 1700 mm e 700mm de profundidade
Braços laterais:
Em liga de alumínio injetado sob pressão de alta resistência. Todas as peças metálicas do
conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster
formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma
temperatura aproximada de 220º.
Cor azul escuro a definir.

