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1 

ARMÁRIO ALTO EM MDF, fechado, com 2 (duas) portas, 1 (uma) 
divisória, 8 (oito) prateleiras móveis. Dimensões mínimas (LxPxA): 
880x450x1980 mm. Tampo: MDF com espessura mínima de 25 mm. 
Corpo: formado por lateral, fundo, base e prateleiras em MDF com 
espessura mínima de 20 mm; prateleiras fixadas em pinos de aço; 
portas em aglomerado ou MDF com espessura mínima de 18 mm. 
Todas as peças de madeira deverão ser revestidas em todas as faces 
com laminado melamínico de baixa pressão cor cinza claro (cristal). 
Portas: dobradiças com abertura mínima de 135º e puxadores tipo 
alça em alumínimo pintado na cor cinza claro. Fechaduras na borda 
central frontal de cada porta com 2 (duas) chaves cada, tipo Stam ou 
Yale. Acabamento geral em fita PVC, polietileno, ou material similar, 
com espessura mínima 2 mm. Base de aço com pintura epóxi na cor 
cinza, e altura mínima de 80mm, com sapatas niveladoras de piso. 
Peças metálicas soldadas pelo sistema MIG (solda de alta qualidade). 
Garantia de 2 (dois) anos com substituição dos materiais defeituosos. 

 un  R$ 779,00 

2 

ARMÁRIO BAIXO EM MDF, fechado, com 2 (duas) portas de correr e 2 
(duas) prateleiras. Fechadura na borda central frontal de uma das 
portas, para trancamento das duas portas, com 2 (duas) chaves Stam 
ou Yale. Dimensões mínimas (LxPxA): 880x450x720 mm. Tampo em 
MDF com espessura mínima de 25 mm. Corpo: lateral, fundo, base e 
prateleiras em MDF com espessura mínima 20 mm. Portas de correr 
em aglomerado ou MDF espessura mínima 18 mm. Todas as peças de 
madeira deverão ser revestidas em todas as faces com laminado 
melamínico de baixa pressão na cor cinza claro (cristal). Prateleiras 
fixadas com pinos de aço. Portas de correr em painel com canalizas e 
roldadas de nylon na parte superior e inferior, com puxadores de 
polipropileno ou PVC cor cinza claro embutidos na lateral frontal das 
portas. Prateleiras reguláveis, com cavilhas e minifix. Acabamento 
geral em fita PVC, polietileno, ou material similar, com espessura 
mínima de 2mm. Base de aço pintura epóxi cor cinza, e altura mínima 
de 80mm, com sapatas niveladoras de piso. Peças metálicas soldadas 
pelo sistema MIG (solda de alta qualidade). Garantia de 2 (dois) anos 
com substituição dos materiais defeituosos. 

 un  R$ 534,78 

3 

ARMÁRIO EM AÇO com 2 (duas) portas, dimensões aproximadas de: 
198 cm altura x 90 cm largura x 45 cm profundidade (com variação de 
+/- 3 cm); com todas as peças confeccionadas em chapa de aço com 
espessura mínima de 1,90 mm e pintura eletrostática epóxi pó anti-
corrosiva, na cor cinza; com estrutura lisa, ou seja, sem ondulações; 
com 2 (duas) portas de abrir contendo fechadura cilíndrica tipo Yale 
ou similar, com 2 (duas) chaves; com 4 (quatro) prateleiras internas 
reguláveis por sistema de cremalheiras; com reforço vertical interno 
tipo ômega nas portas e no fundo; portas afixadas com no mínimo 3 
(três) dobradiças cada, de no mínimo 60 mm; puxadores nas portas. 
Peças metálicas soldadas pelo sistema MIG (solda de alta qualidade). 

 un  R$ 756,00 
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Garantia de 2 (dois) anos com substituição dos materiais defeituosos. 

4 

ARQUIVO EM AÇO com 4 (quatro) gavetas, dimensões aproximadas 
de: 138 cm altura x 48 cm largura x 71 cm profundidade (com variação 
de +/- 2 cm); 4 (quatro) gavetas para pastas suspensas do tamanho 
ofício ou superior; com todas as peças confeccionadas em chapa de 
aço com espessura mínima de 1,90 mm e pintura eletrostática epóxi 
pó anti-corrosiva cor cinza; estrutura lisa, ou seja, sem ondulações; 
contendo armação para pastas suspensas fixas; com porta etiquetas 
na parte frontal das gavetas; com puxadores em polietileno de alto 
impacto, ou material similar; fechadura cilíndrica tipo Yale ou similar, 
e 2 (duas) chaves, para travamento simultâneo de todas as gavetas; 
sistema de deslizamento das gavetas por carrinho telescópio com no 
mínimo 8 (oito) roldanas de aço ou nylon em cada. Peças metálicas 
soldadas pelo sistema MIG (solda de alta qualidade). Garantia de 2 
(dois) anos com substituição dos materiais defeituosos. 

 un  R$ 735,20 

5 

CADEIRA DIGITADOR com braços: base giratória com no mínimo 5 
(cinco) pés em aço com parede interna de no mínimo 1,5mm de 
espessura, perfil de proteção e acabamento em polipropileno, 
rodízios duplos de PU com pino de aço encaixado em camisa metálica 
através de sistema pinotec ou em bucha de nylon. Tubo central com 
rolamento de esferas de aço para suavizar o movimento de giro, mola 
amortecedora que absorve os impactos de sentar e bucha auto-
lubrificante impedindo o surgimento de ruídos. Regulagem de altura 
do assento micrométrica por dispositivo pneumático, tipo pistão a gás 
com curso regulando no mínimo 120mm de altura. Capa em 
polipropileno assegurando proteção contra acúmulo de pó. Ligação 
entre assento e encosto por braço em aço tubular de seção oval em 
forma de T com reforço interno em aço maciço e fixação do encosto 
por coxins de borracha flexível reforçada por dobradiças em chapa de 
aço estampada ou através de sistema em chapa de aço ou em nylon, 
conferindo maior liberdade de movimentação ao usuário. Sistema 
Back-System 3 (três) alavancas com movimentos independentes: uma 
regulagem basculante de inclinação do encosto, uma flutuante de 
inclinação do assento e uma alavanca para regular a altura do assento, 
sendo o centro gravitacional do mecanismo posicionado na parte 
frontal e interna do assento. Regulagem telescópica de altura do 
encosto em, no mínimo, cinco posições através de botão de pressão 
do elemento de ligação entre o assento e encosto ou regulagem 
automática através de cremalheira interna no suporte do encosto 
com regulagem milimétrica do encosto com curso mínimo de 70mm, 
através de sistema de bucha de nylon com 30% de fibra de vidro e 
manípula de travamento. Regulagem de altura do assento 
micrométrica por dispositivo pneumático. Assento/encosto: estrutura 
em madeira prensada com no mínimo 12mm no assento e encosto. 
Estofado com espuma injetada de poliuretano, moldada 

 un  R$ 708,98 
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anatomicamente, tendo o assento espessura mínima de 50mm, e o 
encosto com espessura mínima de 40mm nas bordas e mínima de 
50mm no apoio lombar, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m3. 
Revestida em tecido poliuretano na cor preta.  Encosto e assento com 
contra capa de proteção em polipropileno injetado tipo vacum-
forming preto. Medidas mínimas do assento: largura de 460mm x 
profundidade de 420mm. Medidas mínimas do encosto: largura de 
380mm x altura de 360mm. Braços: Braços com regulagem 
telescópica de altura de no mínimo 5 (cinco) posições através de 
botão de pressão localizado na lateral do mesmo e regulagem na 
horizontal através de manípulo. Apoio do braço com acabamento em 
espuma de poliuretano integral com alma de aço. Acabamento: todas 
as partes metálicas com tratamento anti-ferruginoso e pintura em 
epoxi-pó preto com espessura mínima de camada de 70µm. Fixação 
do assento e encosto através de porca de garra em alumínio e 
parafusos sextavados em aço. Garantia de 2 (dois) anos com 
substituição dos materiais defeituosos. 

6 

CADEIRA ESPECIAL TIPO DESEMBARGADOR: com dimensões mínimas: 
assento - 45 cm de largura x 45 cm de profundidade; encosto - 45 cm 
de largura x 70 cm de altura; apoio de cabeça - 38 cm de largura x 15 
cm de altura; braço - 5 cm de largura x 30 cm de profundidade; 
assento, encosto e apoio de cabeça injetado em espuma poliuretano 
flexível, de alta resiliência, tipo ecológico, isento de CFC, com 
espessura mínima de 45 mm e densidade de 55 kg/m³ (variação +/- 5 
kg/m³), contendo chapa de madeira entre a fixação do assento e a 
base. Encosto: alma interna soldada em aço tubular diâmetro mínimo 
de 19 mm e espessura mínima de 1,5 mm; haste de fixação à base de 
aço espessura mínima de 1,9 mm soldada na estrutura tubular que faz 
a ligação entre encosto e mecanismo; com percintas elásticas; 
encosto que possibilite inclinação com ângulo de assento/encosto 
entre 90º e 105º, no mínimo. Apoio de cabeça: alma metálica feita 
com ferro redondo. Mecanismo deslizante: inclinação 
assento/encosto sincronizada e simultânea, com regulagem de tensão 
e profundidade do assento (deslizante). Braços: estrutura metálica 
com acabamento cromado e injetado em poliuretano do tipo integral 
(skin) de cor preta. Pistão de regulagem de altura com sistema 
pneumático (gás) e amortecimento pneumático, com capa telescópica 
protetora, fabricada em material plástico. Base arcada: com no 
mínimo 5 (cinco) patas (pés) em nylon com carga de fibra de vidro ou 
metal inoxidável com pintura epóxi na cor preta, com raio mínimo de 
340 mm, nervuras duplas e paralelas de reforço com espessura 
mínima de 5mm, unindo o cônico central até a ponta onde são fixados 
rodízios; cônico central reforçado, espessura mínima 9 mm. Rodízios: 
polipropileno com tratamento de hidratação para maior durabilidade, 
duplo giro, largura mínima 45 mm, pino de encaixe com anel de trava 

 un  R$ 2.299,50 
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e pista revestida em poliuretano. Soldas metálicas no sistema MIG. 
Revestimento: assento, encosto e apoio de cabeça, em couro natural 
ou sintético, na cor preta. Garantia de 2 (dois) anos com substituição 
dos materiais defeituosos. 

7 

CADEIRA PRESIDENTE com braços: base giratória com no mínimo 5 
(cinco) pés em aço com parede interna de no mínimo 1,9 mm de 
espessura com perfis de proteção e acabamento em polipropileno e 
rodízios duplos de PU com pino de aço encaixado em camisa metálica 
através de sistema pinotec ou bucha de nylon. Tubo central com 
rolamento esferas de aço para suavizar o movimento de giro, mola 
amortecedora para absorver impactos do sentar brusco e buchas 
sintetizadas auto-lubrificantes para redução dos ruídos. Blindagem 
telescópica do mecanismo em polipropileno, para proteção contra o 
acúmulo de pó e acabamento estético. Acabamento da base com 
pintura epóxi. Braços fixos em aço tubular oval, revestido em 
poliuretano injetado na cor preta, formato arredondado, medidas 
aproximadas de 240 mm de altura x 330 mm de largura x 48 mm de 
espessura (variação +/- 5%). Acabamento em espuma de poliuretano 
integral com alma de aço. Assento/encosto de estrutura em 
monobloco, confeccionada em material indeformável de elevada 
resistência (ex: resina de poliéster reforçada por fibra de vidro) e 
bordas protegidas por perfil de PVC colocado a quente, ou madeira 
multilaminada de no mínimo 12 mm de espessura em formato 
anatômico, e almofadas em espuma injetada de poliuretano moldadas 
anatomicamente. Assento: espessura mínima 50 mm, e encosto: 
espessura mínima 50 mm nas bordas e 40 mm no apoio lombar, com 
densidade controlada de 50 a 60 kg/m³. Capa de proteção no assento 
e encosto em polipropileno. Acabamento em tecido polipropileno na 
cor preta. Medidas mínimas do assento: largura de 490 mm x 
profundidade de 500 mm. Medidas mínimas do encosto: largura de 
460 mm x altura de 650 mm. O mecanismo terá altura do encosto 
regulável em no mínimo 6 (seis) posições, Sistema Back-System 3 
(três) alavancas com movimentos independentes: uma regulagem 
basculante de inclinação do encosto, uma flutuante de inclinação do 
assento e uma alavanca para regular a altura do assento com pistão a 
gás com curso de no mínimo 120 mm de altura, sendo o centro 
gravitacional do mecanismo posicionado na parte frontal e interna do 
assento dispositivo pneumático. Acabamento contendo todas as 
partes metálicas com tratamento anti-ferruginoso e pintura em epóxi-
pó preto com espessura mínima de camada de 70 µm. Fixação assento 
e encosto através de porca de garra em alumínio e parafusos 
sextavados em aço. Garantia de 2 (dois) anos com substituição dos 
materiais defeituosos. 

 un  R$ 1.457,50 

8 CADEIRA TIPO SECRETÁRIA FIXA sem braços: assento em aglomerado 
de madeira moldada anatomicamente com espessura mínima de 12 

 un  R$ 307,50 
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mm, prensada a quente, e estofamento em espuma poliuretano 
injetado densidade mínima de 50 kg/m³ e espessura mínima de 50 
mm, revestida em tecido de polipropileno de cor preta, com bordas 
para absorção de impacto em PVC flexível; encosto em compensado 
de madeira moldada anatomicamente espessura mínima de 12 mm, 
prensada a quente, e estofamento de espuma em poliuretano 
injetado com densidade mínima de 40 kg/m³ e espessura mínima de 
40mm, revestida em tecido de polipropileno cor preta, com bordas 
para absorção de impacto em PVC flexível; ligação do assento ao 
encosto através de lâmina de aço com no mínimo 100 mm de largura 
e 5 mm de espessura, com capa de proteção em polipropileno e 
curvatura de reforço; pés em 4 (quatro) apoios, com estrutura em aço 
industrial de no mínimo 1” e espessura mínima 1,80 mm, com 
tratamento anti-ferruginoso e pintura em epóxi-pó preto e sapatas 
anti-derrapantes; todas as partes da cadeira deverão possuir fixação 
através de porcas de garra e parafusos sextavados em aço. Medidas 
mínimas do assento: 440 mm de profundidade e 460 mm de largura, e 
encosto com no mínimo 360 mm de altura e no mínimo 400 mm de 
largura, com apara de proteção em polipropileno no encosto. 
Garantia de 2 (dois) anos com substituição dos materiais defeituosos. 

9 

CONJUNTO MESA DE AUDIÊNCIA TAMANHO MÍNIMO. Conforme 
projeto em anexo, compostas dos seguintes itens: 
 
01 Tablado: Estruturado em madeira de lei (Paraju), revestido em piso 
emborrachado, modelo arroz, manta disposta em rolo com largura de 
1,20 m, na cor cinza, espessura de 2 mm, assentada com adesivo de 
contato a base de neoprene; degrau que receberá acabamento com 
testeira estriada emborrachada modelo arroz, na cor cinza, espessura 
de 2 mm, largura de 350 mm, disponível em peças de 1,00 e 2,00 m. 
Assentada com adesivo de contato a base de neoprene. Dimensões: 
2,50 m x 1,60 m. 
 
01 Mesa confeccionada em MDF, revestida em laminado melamínico 
texturizado na cor cinza claro, com as bordas arredondadas em 
laminado de madeira peroba mica (verniz acetinado), com pé de 
borracha h=1 cm. Contendo ainda orifícios para passagem de cabos Ø 
de 5cm no tampo, com acabamento lateral e tampa em PVC na cor 
cinza claro no total de 03 unidades. Dimensões: 0,70 m (largura) x 
2,50 m (comprimento) x 0,75 m (altura). 
 
01 Mesa confeccionada em MDF, revestida interna e externamente 
em laminado melamínico texturizado na cor cinza claro, com as 
bordas arredondadas em laminado de madeira peroba mica (verniz 
acetinado), com pé de borracha h=1cm. Dimensões: 0,90m (largura) x 
1,80m (comprimento) x 0,75m (altura). 

 un  R$ 11.518,00 
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Garantia de 2 (dois) anos com substituição dos materiais defeituosos. 

10 

CONJUNTO MESA DE AUDIÊNCIA TAMANHO PADRÃO. Conforme 
projeto em anexo, compostas dos seguintes itens: 
 
01 Tablado: Estruturado em madeira de lei (Paraju), revestido em piso 
emborrachado, modelo arroz, manta disposta em rolo com largura de 
1,00 m, na cor cinza, espessura de 4mm, assentada com adesivo de 
contato a base de neoprene; degrau receberá acabamento com 
testeira estriada emborrachada modelo arroz, na cor cinza, espessura 
de 2 mm, largura de 350 mm, disponível em peças de 1,00 e 2,00 m. 
Assentada com adesivo de contato a base de neoprene. Dimensões: 
3,90 m x 2,03 m. 
 
01 Mesa confeccionada em MDF, revestida interna e externamente 
em laminado melamínico texturizado na cor cinza claro, com as 
bordas arredondadas em laminado de madeira peroba mica (verniz 
acetinado), com pé de borracha h=1 cm. Contendo ainda orifícios para 
passagem de cabos Ø de 5 cm no tampo, com acabamento lateral e 
tampa em PVC na cor cinza claro no total de 03 unidades. Dimensões: 
0,80 m de largura x 3,00 m de comprimento x 0,70 m de altura. 
 
01 Mesa confeccionada em MDF, revestida interna e externamente 
em laminado melamínico texturizado na cor cinza claro, com as 
bordas arredondadas em laminado de madeira peroba mica (verniz 
acetinado), com pé de borracha h=1 cm. Dimensões: 2,60 m 
(comprimento) x 1,20 m (largura) x 0,75 m (altura). 
 
Garantia de 2 (dois) anos com substituição dos materiais defeituosos. 

 un  R$ 11.850,28 

11 

ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,40 m x 1,40 m de comprimento (variação 
+/- 2 cm); 65 cm de largura x 75 cm de altura (variação +/- 5 cm). 
Tampo (orgânico) inteiriço em formato de um "L", em 100% MDF com 
espessura mínima de 25 mm, contendo furo na região da quina 
central do tampo para passagem de fios, e acabamento plástico no 
furo da mesma cor do tampo; tampo revestido em ambas as faces em 
laminado de baixa pressão na cor cinza claro (cristal), todas as bordas 
frontais arredondadas com PVC na cor do laminado, com no mínimo 
25 mm de espessura abauladas em PVC com 180° e laterais com 
acabamento em fita ABS de no mínimo 2 mm, na cor do tampo; painel 
frontal em MDF com no mínimo 18 mm, revestido em ambas as faces 
em laminado melamínico de baixa pressão com bordas em 
acabamento ABS de no mínimo 2 mm, na cor do tampo; com calhas 
metálicas para passagem de fios e tomadas embutidas, pés com duas 
colunas verticais em aço industrial oblongo, bitola mínima de 6x3 cm, 
e espessura mínima de 1,90 mm; passagens independentes para 

 un  R$ 634,45 
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lógica, telefonia, elétrica, e tampas removíveis; barra inferior em aço 
industrial oblongo com no mínimo 60x7x4cm e espessura mínima de 
1,90 mm, e acabamento arredondado nas extremidades da estrutura 
com o próprio aço sem necessidade de ponteiras; com sapatas 
niveladoras nas extremidades; barra superior para fixação do tampo 
em chapa de aço de no mínimo 60x4x0,5 cm, pintura de todas as 
peças de aço pelo processo eletrostático em epóxi-pó na cor cinza 
claro polimerizada em estufa, peças fixadas na estrutura com porcas 
de alumínio embutidas no tampo, e parafusos de alta qualidade 
sextavados, para fácil montagem e desmontagem. Garantia de 2 (dois) 
anos com substituição dos materiais defeituosos. 

12 

ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,60 m x 1,60 m de comprimento (variação 
+/- 2 cm); 65 cm de largura x 75 cm de altura (variação +/- 2 cm). 
Tampo (orgânico) inteiriço em formato de um "L", em 100% MDF com 
espessura mínima de 25 mm, contendo furo na região da quina 
central do tampo para passagem de fios, e acabamento plástico no 
furo da mesma cor do tampo; tampo revestido em ambas as faces em 
laminado de baixa pressão na cor cinza claro (cristal), todas as bordas 
frontais arredondadas com PVC na cor do laminado, com no mínimo 
25 mm de espessura abauladas em PVC com 180º e laterais com 
acabamento em fita ABS de no mínimo 2 mm, na cor do tampo; painel 
frontal em MDF com no mínimo 18 mm, revestido em ambas as faces 
em laminado melamínico de baixa pressão com bordas em 
acabamento ABS de no mínimo 2 mm, na cor do tampo; com calhas 
metálicas para passagem de fios e tomadas embutidas, pés com duas 
colunas verticais em aço industrial oblongo, bitola mínima de 6x3 cm, 
e espessura mínima de 1,90 mm; passagens independentes para 
lógica, telefonia, elétrica, e tampas removíveis; barra inferior em aço 
industrial oblongo com no mínimo 60x7x4 cm e espessura mínima de 
1,90 mm, e acabamento arredondado nas extremidades da estrutura 
com o próprio aço sem necessidade de ponteiras; com sapatas 
niveladoras nas extremidades; barra superior para fixação do tampo 
em chapa de aço de no mínimo 60x4x0,5 cm, pintura de todas as 
peças de aço pelo processo eletrostático em epóxi-pó na cor cinza 
claro polimerizada em estufa, peças fixadas na estrutura com porcas 
de alumínio embutidas no tampo, e parafusos de alta qualidade 
sextavados, para fácil montagem e desmontagem. Garantia de 2 (dois) 
anos com substituição dos materiais defeituosos. 

 un  R$ 732,95 

13 

ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,90m x 1,60m de comprimento (variação +/- 
2cm); 65cm de largura x 75cm de altura (variação +/- 2cm). Tampo 
(orgânico) inteiriço em formato de um "L", em 100% MDF com 
espessura mínima de 25mm, contendo furo na região da quina central 
do tampo para passagem de fios, e acabamento plástico no furo da 
mesma cor do tampo; tampo revestido em ambas as faces em 
laminado de baixa pressão na cor cinza claro (cristal), todas as bordas 

 un  R$ 907,45 
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frontais arredondadas com PVC na cor do laminado, com no mínimo 
25mm de espessura abauladas em PVC com 180º e laterais com 
acabamento em fita ABS de no mínimo 2mm, na cor do tampo; painel 
frontal em MDF com no mínimo 18mm, revestido em ambas as faces 
em laminado melamínico de baixa pressão com bordas em 
acabamento ABS de no mínimo 2mm, na cor do tampo; com calhas 
metálicas para passagem de fios e tomadas embutidas, pés com duas 
colunas verticais em aço industrial oblongo, bitola mínima de 6x3cm, 
e espessura mínima de 1,90mm; passagens independentes para 
lógica, telefonia, elétrica, e tampas removíveis; barra inferior em aço 
industrial oblongo com no mínimo 60x7x4cm e espessura mínima de 
1,90mm, e acabamento arredondado nas extremidades da estrutura 
com o próprio aço sem necessidade de ponteiras; com sapatas 
niveladoras nas extremidades; barra superior para fixação do tampo 
em chapa de aço de no mínimo 60x4x0,5cm, pintura de todas as peças 
de aço pelo processo eletrostático em epóxi-pó na cor cinza claro 
polimerizada em estufa, peças fixadas na estrutura com porcas de 
alumínio embutidas no tampo, e parafusos de alta qualidade 
sextavados, para fácil montagem e desmontagem. Garantia de 2 (dois) 
anos com substituição dos materiais defeituosos. 

14 

ESTANTE EM AÇO com 1,98m de altura x 0,92m de largura x 0,40m de 
profundidade (variação de +/- 2cm); fixação através de parafusos 
sextavados e porcas de aço; com 6 (seis) prateleiras reguláveis; com 
reforço tipo ômega sob as bandejas; 4 (quatro) colunas com furação 
de 50 em 50mm para regulagem de altura das bandejas; reforço em 
“X” nas laterais e no fundo; toda confeccionada em chapa de aço com 
espessura mínima de 2,00mm e pintura eletrostática epóxi pó anti-
corrosiva na cor cinza; toda estrutura lisa, ou seja, sem ondulações; 
capacidade mínima de peso: 100 (cem) kg por prateleira. Garantia de 
2 (dois) anos com substituição dos materiais defeituosos. 

 un  R$ 289,80 

15 

ESTANTE EM AÇO com 2,50m de altura x 0,92m de largura x 0,40m de 
profundidade (variação de +/- 2cm); fixação através de parafusos 
sextavados e porcas de aço; com 7 (sete) prateleiras reguláveis; com 
reforço tipo ômega sob as bandejas; 4 (quatro) colunas com furação 
de 50 em 50mm para regulagem de altura das bandejas; reforço em 
“X” nas laterais e no fundo; toda confeccionada em chapa de aço com 
espessura mínima de 2,00mm e pintura eletrostática epóxi pó anti-
corrosiva na cor cinza; toda estrutura lisa, ou seja, sem ondulações; 
capacidade mínima de peso: 100 (cem) kg por prateleira. Garantia de 
2 (dois) anos com substituição dos materiais defeituosos. 

 un  R$ 509,00 
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GAVETEIRO com 3 (três) gavetas. Dimensões aproximadas: 46cm de 
largura x 54cm de profundidade x 65cm de altura (variação +/- 2cm); 
estrutura do tampo superior em 100% MDF com espessura mínima de 
25mm; com tampo inferior, laterais, fundo e frente das gavetas em 
100% MDF com espessura mínima de 18mm, revestido integralmente 

 un  R$ 397,00 
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em laminado melamínico na cor cinza claro (cristal) em todas as faces 
das peças. Bordas retas em ABS com no mínimo 2mm de espessura, 
na cor do laminado. Componentes metálicos com acabamento em 
pintura epóxi-pó na cor cinza claro. Composto por 2 (duas) gavetas 
médias de mesma altura e 1 (um) gavetão para pasta suspensa, com 
base, laterais e fundo das gavetas e do gavetão em chapa de aço SAE 
1010/1020 com espessura mínima de 0,75mm e acabamento em 
pintura epóxi cor cinza claro. Trilhos telescópicos de deslizamento 
suave e silencioso com limitador de curso. Puxadores do gaveteiro: 
externo, não embutido, tipo alça, em alumínio maciço ou aço com 
diâmetro mínimo de 12mm, fixado na frente das gavetas e gavetão. 
Contendo fechadura embutida, tipo yale, padrão papaiz ou 
equivalente, com tranca simultânea de todas as gavetas e gavetão, 
instalada na parte frontal superior do gaveteiro. Com 4 (quatro) 
rodízios de no mínimo 55mm e duplas roldanas com duplo-giro em 
náilon injetado, fixado em moldura de aço metalon com mínimo 
50x30cm e espessura mínima de 1,90mm que será fixada na parte 
inferior do gaveteiro através de buchas de polipropileno, com 
dispositivo de travamento dos rodízios frontais. Garantia de 2 (dois) 
anos com substituição dos materiais defeituosos. 

17 

LONGARINA PADRÃO VERMELHA, 4 (quatro) LUGARES. Dimensões 
gerais mínimas: altura útil do encosto de 440mm, largura do encosto 
de 500mm, largura do assento de 500mm, profundidade do assento 
de 460mm, altura do assento a partir do piso de 470mm (variação +/- 
10mm). Assento e encosto: monobloco executado em compensado de 
madeira com espessura mínima 12mm, prensado à quente; moldado 
com curvas anatômicas. Estofamento do assento e encosto com 
bordas arredondadas, em espuma de poliuretano injetado sem uso de 
CFC (Cloroflúorcarbono) para expansão, e densidade de 45Kg/M³ 
(variação +/- 5Kg/M³) com espessura mínima de 45mm. Revestimento 
em tecido 100% poliéster ou poliuretano na cor VERMELHA; capa de 
proteção inteiriça com espessura mínima de 3mm, termomoldada em 
ABS (resistente), fixadas sob pressão por meio de engates em ABS 
injetado. Longarina – banco componível para 4 (quatro) lugares: em 
aço com espessura mínima de 1,90mm e dimensões: tubo e bases 
com no mínimo 80x40mm e duas colunas nas laterais com no mínimo 
60x30mm, superfície pintada na cor preta. Base (pés) incluindo 
ponteiras ABS embutidas e fixadas através de arrebites, com sapatas 
em silicone ou ABS. Acabamento geral em pintura eletrostática 
totalmente automatizada em epóxi pó cor preta. Lateral para banco 
componível em aço com capa protetora, fabricado em processo de 
solda sistema MIG (solda de alta qualidade) em aço tubular com 
acabamento de superfície pintado. Capa protetora em polipropileno 
injetado texturizado. Braços: construídos com alma interna de aço 
SAE 1020 espessura mínima 1,90mm; revestido com espuma de 

 un  R$ 1.200,00 
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poliuretano injetado; largura mínima de 45mm, espessura mínima de 
18mm e profundidade mínima de 380mm, dureza Shore A 60 a 70; 
fixado ao assento e encosto por buchas metálicas com travamento 
por parafusos de sextavado interno sem cabeça, com capa de 
proteção sem elementos de fixação externos. Garantia de 2 (dois) 
anos com substituição dos materiais defeituosos. 

18 

LONGARINA PADRÃO PRETA, 3 (três) LUGARES. Dimensões gerais 
mínimas: altura útil do encosto de 440mm, largura do encosto de 
500mm, largura do assento de 500mm, profundidade do assento de 
460mm, altura do assento a partir do piso de 470mm (variação +/- 
10mm). Assento e encosto: monobloco executado em compensado de 
madeira com espessura mínima 12mm, prensado à quente; moldado 
com curvas anatômicas. Estofamento do assento e encosto com 
bordas arredondadas, em espuma de poliuretano injetado sem uso de 
CFC (Cloroflúorcarbono) para expansão, e densidade de 45Kg/M³ 
(variação +/- 5Kg/M³) com espessura mínima de 45mm. Revestimento 
em tecido 100% poliéster ou poliuretano na cor PRETA; capa de 
proteção inteiriça com espessura mínima de 3mm, termomoldada em 
ABS (resistente), fixadas sob pressão por meio de engates em ABS 
injetado. Longarina – banco componível para 3 (três) lugares: em aço 
com espessura mínima de 1,90mm e dimensões: tubo e bases com no 
mínimo 80x40mm e duas colunas nas laterais com no mínimo 
60x30mm, superfície pintada na cor preta. Base (pés) incluindo 
ponteiras ABS embutidas e fixadas através de arrebites, com sapatas 
em silicone ou ABS. Acabamento geral em pintura eletrostática 
totalmente automatizada em epóxi pó cor preta. Lateral para banco 
componível em aço com capa protetora, fabricado em processo de 
solda sistema MIG (solda de alta qualidade) em aço tubular com 
acabamento de superfície pintado. Capa protetora em polipropileno 
injetado texturizado. Braços: construídos com alma interna de aço 
SAE 1020 espessura mínima 1,90mm; revestido com espuma de 
poliuretano injetado; largura mínima de 45mm, espessura mínima de 
18mm e profundidade mínima de 380mm, dureza Shore A 60 a 70; 
fixado ao assento e encosto por buchas metálicas com travamento 
por parafusos de sextavado interno sem cabeça, com capa de 
proteção sem elementos de fixação externos. Garantia de 2 (dois) 
anos com substituição dos materiais defeituosos. 

 un  R$ 900,00 
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LONGARINA PADRÃO PRETA, 5 (cinco) LUGARES. Dimensões gerais 
mínimas: altura útil do encosto de 440mm, largura do encosto de 
500mm, largura do assento de 500mm, profundidade do assento de 
460mm, altura do assento a partir do piso de 470mm (variação +/- 
10mm). Assento e encosto: monobloco executado em compensado de 
madeira com espessura mínima 12mm, prensado à quente; moldado 
com curvas anatômicas. Estofamento do assento e encosto com 
bordas arredondadas, em espuma de poliuretano injetado sem uso de 

 un  R$ 1.500,00 



 
TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS 

Mobiliário em Geral 
 

Validade: 22/07/2017 a 22/10/2017 
Item Descrição do Material Unidade Preço de Referência    

CFC (Cloroflúorcarbono) para expansão, e densidade de 45Kg/M³ 
(variação +/- 5Kg/M³) com espessura mínima de 45mm. Revestimento 
em tecido 100% poliéster ou poliuretano na cor PRETA; capa de 
proteção inteiriça com espessura mínima de 3mm, termomoldada em 
ABS (resistente), fixadas sob pressão por meio de engates em ABS 
injetado. Longarina – banco componível para 5 (cinco) lugares: em aço 
com espessura mínima de 1,90mm e dimensões: tubo e bases com no 
mínimo 80x40mm e duas colunas nas laterais com no mínimo 
60x30mm, superfície pintada na cor preta. Base (pés) incluindo 
ponteiras ABS embutidas e fixadas através de arrebites, com sapatas 
em silicone ou ABS. Acabamento geral em pintura eletrostática 
totalmente automatizada em epóxi pó cor preta. Lateral para banco 
componível em aço com capa protetora, fabricado em processo de 
solda sistema MIG (solda de alta qualidade) em aço tubular com 
acabamento de superfície pintado. Capa protetora em polipropileno 
injetado texturizado. Braços: construídos com alma interna de aço 
SAE 1020 espessura mínima 1,90mm; revestido com espuma de 
poliuretano injetado; largura mínima de 45mm, espessura mínima de 
18mm e profundidade mínima de 380mm, dureza Shore A 60 a 70; 
fixado ao assento e encosto por buchas metálicas com travamento 
por parafusos de sextavado interno sem cabeça, com capa de 
proteção sem elementos de fixação externos. Garantia de 2 (dois) 
anos com substituição dos materiais defeituosos. 

20 

MESA DE CENTRO: medindo 0,80x0,50x0,40m de LxPxA (variação de 
+/- 2cm); estrutura em MDF com espessura mínima de 25mm 
revestido em laminado melamínico em todas as faces, na cor cinza 
claro (cristal); fixação das peças com minifix e buchas metálicas 
embutidas; bordas e laterais com proteção em PVC de espessura 
mínima de 2mm; sapatas niveladoras de piso, com regulagem de 
altura. Garantia de 2 (dois) anos com substituição dos materiais 
defeituosos. 

 un  R$ 218,90 

21 

MESA DE COZINHA: medindo 2,40x0,70x0,75m de LxPxA (variação de 
+/- 2cm); tampo em MDF de espessura mínima de 25mm revestido 
em laminado melamínico nas duas faces, com acabamento nas 
laterais em fita de PVC abaulada em 180º, tudo na cor cinza claro 
(cristal); tampo fixado na estrutura através de buchas de aço e 
parafusos sextavados; estrutura e pés em aço tubular com no mínimo 
50x30mm e espessura mínima de 1,9mm; pintura das peças de aço 
com processo eletrostático epóxi-pó na cor cinza claro (cristal), 
polimerizada em estufa; ponteiras plásticas nos 4 (quatro) pés e 
sapatas niveladoras de piso. Garantia de 2 (dois) anos com 
substituição dos materiais defeituosos. 

 un  R$ 1.397,45 

22 
MESA REDONDA PARA REUNIÕES: medindo 1,20m de diâmetro e 
75cm de altura (variação de +/- 2cm); tampo em MDF com espessura 
mínima de 25mm revestido em laminado melamínico nas duas faces, 

 un  R$ 402,77 
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com fita de PVC abaulada em 180º para o acabamento das laterais; 
tampo e fita na cor cinza claro (cristal); tampo fixado na estrutura com 
buchas de aço e parafusos sextavados; base centralizada em aço 
tubular com no mínimo 100mm de diâmetro e espessura mínima de 
2,5mm; mínimo de 4 (quatro) pés para total estabilidade em aço 
tubular com no mínimo 30x10cm e espessura mínima de 2,5mm; 
pintura das peças de aço com processo eletrostático epóxi-pó na cor 
cinza claro (cristal) polimerizada em estufa; ponteiras plásticas e 
sapatas reguláveis niveladoras de piso. Garantia de 2 (dois) anos com 
substituição dos materiais defeituosos. 

23 

MESA RETANGULAR: tampo medindo 1,30x0,60m (variação de +/- 
2cm) em MDF espessura mínima de 25mm revestido em laminado 
melamínico nas duas faces, acabamento frontal com fita de PVC 
abaulada em 180º e laterais com fita de PVC reta de no mínimo 2mm, 
tudo na cor cinza claro (cristal); tampo fixado na estrutura através de 
buchas de aço com parafusos sextavados; saia frontal com altura 
40cm em MDF espessura mínima de 18mm, revestida com laminado 
melamínico nas duas faces e acabamento em todas as bordas em fita 
PVC reta de no mínimo 2mm, fixada aos pés e tampo; pés em aço com 
espessura mínima de 1,5mm, oblongo duplo, com eletrocalha central 
para passagem de fios (elétrica, lógica e telefônica) com tampa 
removível; pintura de todas as peças de aço pelo processo 
eletrostático em epóxi-pó na cor cinza claro (cristal), polimerizada em 
estufa; ponteiras plásticas para acabamento e sapatas niveladoras de 
piso; gaveteiro fixo com 2 (duas) gavetas e corrediças telescópicas 
com roldanas de nylon; chaves fechando 2 (duas) gavetas; gaveteiro 
em MDF espessura mínima de 18mm, revestido com laminado 
melamínico em todas as faces, acabamento em todas as bordas com 
fita PVC reta de no mínimo 2mm, fixado ao tampo através de buchas 
de aço e parafusos sextavados; altura da mesa: 0,75m (variação de +/- 
2cm); gavetas de no mínimo: 35x15x40cm (largura x altura x 
profundidade). Garantia de 2 (dois) anos com substituição dos 
materiais defeituosos. 

 un  R$ 519,11 

24 

MESA RETANGULAR: tampo medindo 1,50x0,60m (variação de +/- 
2cm) em MDF espessura mínima de 25mm revestido em laminado 
melamínico nas duas faces, acabamento frontal com fita de PVC 
abaulada em 180º e laterais com fita de PVC reta de no mínimo 2mm, 
tudo na cor cinza claro (cristal); tampo fixado na estrutura através de 
buchas de aço com parafusos sextavados; saia frontal com altura 
40cm em MDF espessura mínima de 18mm, revestida com laminado 
melamínico nas duas faces e acabamento em todas as bordas em fita 
PVC reta de no mínimo 2mm, fixada aos pés e tampo; pés em aço com 
espessura mínima de 1,5mm, oblongo duplo, com eletrocalha central 
para passagem de fios (elétrica, lógica e telefônica) com tampa 
removível; pintura de todas as peças de aço pelo processo 

 un  R$ 574,51 
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eletrostático em epóxi-pó na cor cinza claro (cristal), polimerizada em 
estufa; ponteiras plásticas para acabamento e sapatas niveladoras de 
piso; gaveteiro fixo com 2 (duas) gavetas e corrediças telescópicas 
com roldanas de nylon; chaves fechando 2 (duas) gavetas; gaveteiro 
em MDF espessura mínima de 18mm, revestido com laminado 
melamínico em todas as faces, acabamento em todas as bordas com 
fita PVC reta de no mínimo 2mm, fixado ao tampo através de buchas 
de aço e parafusos sextavados; altura da mesa: 0,75m (variação de +/- 
2cm); gavetas de no mínimo: 35x15x40cm (largura x altura x 
profundidade). Garantia de 2 (dois) anos com substituição dos 
materiais defeituosos. 

25 

POLTRONA DE 1 (UM) LUGAR: com braços, estrutura interna com 
peça única em madeira moldada anatomicamente, e parte externa 
revestida em polipropileno expandido ou no mesmo acabamento das 
almofadas; assento e encosto estofado com espuma em poliuretano 
injetado de no mínimo 45mm, com revestimento em couro natural ou 
sintético, na cor preta; bases (pés), braços e estruturas de fixação do 
assento/encosto em aço tubular curvado com no mínimo 45x15mm e 
espessura mínima de 1,9mm com pintura epóxi-pó na cor preta; base 
com 2 (dois) pés no formato “O” (visão lateral) com sapatas, ou 4 
(quatro) pés individuais com sapatas; assento/encosto com inclinação 
entre 90º e 105º; braços com injetado em poliuretano ou material 
similar de no mínimo 30cm de profundidade x 6cm de largura x 2cm 
de espessura. Medidas mínimas - assento: 50cm de largura x 48cm de 
profundidade; encosto: 48cm de altura x 45cm de largura. Altura do 
chão até o assento: 40cm (variação +/- 2cm). Assento fixado na 
estrutura metálica com parafusos de aço, de cabeça sextavada, e 
acabamentos com porcas ou peças similares. Garantia de 2 (dois) anos 
com substituição dos materiais defeituosos. 

 un  R$ 775,50 

26 

SOFÁ DE 2 (DOIS) LUGARES: com braços, estrutura interna com peça 
única em madeira moldada anatomicamente, e parte externa 
revestida em polipropileno expandido ou no mesmo acabamento das 
almofadas; assento e encosto estofado com espuma em poliuretano 
injetado de no mínimo 45mm, com revestimento em couro natural ou 
sintético, na cor preta; bases (pés), braços e estruturas de fixação do 
assento/encosto em aço tubular curvado com no mínimo 45x15mm e 
espessura mínima de 1,9mm com pintura epóxi-pó na cor preta; base 
com 2 (dois) pés no formato “O” (visão lateral) com sapatas, ou 4 
(quatro) pés individuais com sapatas; assento/encosto com inclinação 
entre 90º e 105º; braços com injetado em poliuretano ou material 
similar de no mínimo 30cm de profundidade x 6cm de largura x 2cm 
de espessura. Medidas mínimas - assento: 120cm de largura x 48cm 
de profundidade; encosto: 50cm de altura x 110cm de largura. Altura 
do chão até assento: 40cm (variação +/- 2cm). Assento fixado na 
estrutura metálica com parafusos de aço, de cabeça sextavada, e 

 un  R$ 1.006,21 
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acabamentos com porcas ou peças similares. Garantia de 2 (dois) anos 
com substituição dos materiais defeituosos. 

 


