Serviço Social do Comércio
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO I
ESPECIFICAÇÃO DOS MOBILIÁRIOS ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CENTRO
DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE DOMINGOS MARTINS – CTSLDM

LOTE 01 – MESAS E ARMÁRIOS
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

QTDE

M1

MESA ANGULAR 160X140X74CM “COM GAVETEIRO” EM LAMINADO
NA COR AVELÃ E BASES METÁLICAS CINZAS.

03

Tampo em "L", em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de
granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de
formaldeído, com espessura de 25 mm, revestido com laminado melamínico
de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas
encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada, com
espessura de 2,0 mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato
com o usuário de acordo com NBR13966. Guia passa cabos para tampo
injetado em termoplástico de alta resistência a abrasão e impacto, composto
por duas partes. Parte superior texturizada em formato triangular, com opção
de três passagens de cabos destacáveis equidistantes 120 graus. Parte
inferior em anel de encaixe com ø 76 mm e três organizadores de cabos
equidistantes 120 graus, cada um deles subdivididos em duas passagens de
cabos. Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e
acabamento em pintura epóxi. Coluna central em chapa de aço SAE 1020
com 200 x 652 x 1,2 mm estampado com design diferenciado, com
passagem de cabos na parte interna da coluna com tampa de acabamento
em chapa de aço SAE 1020 com 610 x 91,5 x 0,6 mm. Possui orifício lateral
em formato oblongo 24 x 80 mm com acabamento e tampa injetados em
ABS possibilitando a passagem de cabos entre as estruturas. Travessa
superior em chapa de aço SAE 1020 75 x 480 x 1,9 mm, travessa inferior
confeccionada em chapa de aço SAE 1020 60 x 560 x 1,9 mm conformado
com raio médio de 3750 mm, dotado de passagens de cabos na região da
coluna, com formato oblongo 24 x 80 mm e acabamento injetado em ABS.
Sapatas reguláveis em formato redondo com rosca M8 injetadas em
polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. Estrutura
metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em
pintura epóxi, coluna central em tubo de aço SAE 1010/20 80x80 com
espessura 1,2mm, dotado de duas passagens de cabos na parte superior da
coluna com formato oblongo 24x80mm e acabamento injetado em ABS,
apoio superior em chapa de aço SAE 1010/20 com 1,5mm de espessura,
sapata regulável com rosca M10 injetada em polietileno copolímero de alta
resistência a impactos e abrasão. Painel frontal para mesas de trabalho retas
e em "L", constituído em madeira aglomerada com resina fenólica com
par�culas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de
emissão de formaldeído, nas cores cinza matrix, branco e preto com
espessura de 15mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão
em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno
com superfície visível texturizada com espessura de 0,5 mm na cor do
melamínico. Corpo do gaveteiro em madeira aglomerada com resina fenólica
e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis
de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm,
revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces,
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resistente a abrasão, encabeçado com fita em poliestireno de superfície
visível texturizada de espessura 0,45 mm com alta resistência a impactos.
Tampo no mesmo material, porém com 25 mm de espessura, fita em
poliestireno de superfície visível texturizada de 2,0 mm de espessura.
Conjunto gaveta em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de
granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de
formaldeído, com frente de 18 mm de espessura, laterais e fundo em 15 mm
de espessura, densidade média de 600 kg/m, revestida com laminado
melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão. Para
frente da gaveta, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível
texturizada com espessura de 0,45 mm no corpo e 1 mm na frente da
gaveta, com alta resistência a impactos e base da gaveta em chapa de fibra
de madeira de 3,2 mm de espessura com revestimento melamínico na face
superior. Sistema de travamento da gaveta através de haste de alumínio
resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave
de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno
injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja
retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Corrediça da gaveta
menor fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave
através de roldanas de poliacetal autolubrificada com tratamento
anticorrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo
do gaveteiro através de parafuso auto cortante para madeira. Corrediça da
gaveta para pastas suspensas fabricada em aço laminado SAE 1020 com
deslizamento suave através de esferas de rolamento e sistema de haste
telescópica, facilitando o acesso a todas as pastas acondicionadas. Suporte
metálico para pastas suspensas fabricado em haste cilíndrica de aço SAE
1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento zincado branco, fixadas a
madeira através de bucha plástica de rosca milimétrica. Abertura das
gavetas através de cavidades laterais sem a utilização de puxador aparente,
perfil do puxador composto por aba de acabamento sobre as laterais da
gaveta. Abertura das gavetas através de cavidades laterais sem a utilização
de puxador aparente, perfil do puxador composto por aba de acabamento
sobre as laterais da gaveta. Rodízios de duplo giro, com corpo e rodas
injetadas em termoplástico de alta resistência, eixo e chapa de fixação em
aço SAE 1020, dimensão de rodas de 36,5 mm de diâmetro e suporte de
carga máxima de 40 kg por rodízio. Fixação ao móvel através de parafusos
rosca auto cortante para madeira. MODELO DE REFERÊCIA: LINHA
SISTEMA-Z MARELLI, OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.
M2

MESA ANGULAR 140X140X74CM COM GAVETEIRO EM LAMINADO NA
COR AVELÃ E BASES METÁLICAS CINZAS
Tampo em "L", em madeira aglomerada com resina fenólica e particulas de
granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de
formaldeído, com espessura de 25 mm, revestido com laminado melamínico
de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas
encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada, com
espessura de 2,0 mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato
com o usuário de acordo com NBR13966. Guia passa cabos para tampo
injetado em termoplástico de alta resistência a abrasão e impacto, composto
por duas partes. Parte superior texturizada em formato triangular, com opção
de três passagens de cabos destacáveis equidistantes 120 graus. Parte
inferior em anel de encaixe com ø 76 mm e três organizadores de cabos
equidistantes 120 graus, cada um deles subdivididos em duas passagens de
cabos. Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e
acabamento em pintura epóxi. Coluna central em chapa de aço SAE 1020
com 200 x 652 x 1,2 mm estampado com design diferenciado, com
passagem de cabos na parte interna da coluna com tampa de acabamento
em chapa de aço SAE 1020 com 610 x 91,5 x 0,6 mm. Possui orifício lateral
em formato oblongo 24 x 80 mm com acabamento e tampa injetados em
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ABS possibilitando a passagem de cabos entre as estruturas. Travessa
superior em chapa de aço SAE 1020 75 x 480 x 1,9 mm, travessa inferior
confeccionada em chapa de aço SAE 1020 60 x 560 x 1,9 mm conformado
com raio médio de 3750 mm, dotado de passagens de cabos na região da
coluna, com formato oblongo 24 x 80 mm e acabamento injetado em ABS.
Sapatas reguláveis em formato redondo com rosca M8 injetadas em
polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. Estrutura
metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em
pintura epóxi, coluna central em tubo de aço SAE 1010/20 80x80 com
espessura 1,2mm, dotado de duas passagens de cabos na parte superior da
coluna com formato oblongo 24x80mm e acabamento injetado em ABS,
apoio superior em chapa de aço SAE 1010/20 com 1,5mm de espessura,
sapata regulável com rosca M10 injetada em polietileno copolímero de alta
resistência a impactos e abrasão. Painel frontal para mesas de trabalho retas
e em "L", constituído em madeira aglomerada com resina fenólica com
partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de
emissão de formaldeído, nas cores cinza matrix, branco e preto com
espessura de 15mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão
em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno
com superfície visível texturizada com espessura de 0,5 mm na cor do
melamínico. Corpo do gaveteiro em madeira aglomerada com resina fenólica
e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis
de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm,
revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces,
resistente a abrasão, encabeçado com fita em poliestireno de superfície
visível texturizada de espessura 0,45 mm com alta resistência a impactos.
Tampo no mesmo material, porém com 25 mm de espessura, fita em
poliestireno de superficie visível texturizada de espessura 2,0 mm de
espessura. Conjunto gaveta em madeira aglomerada com resina fenólica e
partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de
emissão de formaldeído, com frente de 18 mm de espessura, laterais e fundo
em 15 mm de espessura, densidade média de 600 kg/m, revestida com
laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a
abrasão. Para frente da gaveta, encabeçada com fita de poliestireno de
superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm no corpo e 1 mm na
frente da gaveta, com alta resistência a impactos e base da gaveta em chapa
de fibra de madeira de 3,2 mm de espessura com revestimento melaminico
na face superior. Sistema de travamento da gaveta através de haste de
alumínio resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura
com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em
polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso
não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Corrediça da
gaveta menor fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento
suave através de roldanas de poliacetal autolubrificada com tratamento
anticorrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo
do gaveteiro através de parafuso auto cortante para madeira. Corrediça da
gaveta para pastas suspensas fabricada em aço laminado SAE 1020 com
deslizamento suave através de esferas de rolamento e sistema de haste
telescópica, facilitando o acesso a todas as pastas acondicionadas. Suporte
metálico para pastas suspensas fabricado em haste cilíndrica de aço SAE
1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento zincado branco, fixadas a
madeira através de bucha plástica de rosca milimétrica. Abertura das
gavetas através de cavidades laterais sem a utilização de puxador aparente,
perfil do puxador composto por aba de acabamento sobre as laterais da
gaveta. Abertura das gavetas através de cavidades laterais sem a utilização
de puxador aparente, perfil do puxador composto por aba de acabamento
sobre as laterais da gaveta. Rodízios de duplo giro, com corpo e rodas
injetadas em termoplástico de alta resistência, eixo e chapa de fixação em
aço SAE 1020, dimensão de rodas de 36,5 mm de diâmetro e suporte de
carga máxima de 40 kg por rodízio. Fixação ao móvel através de parafusos
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rosca auto cortante para madeira. MODELO DE REFERÊCIA: LINHA
SISTEMA-Z MARELLI, OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.
M3

MESA ANGULAR 200X180X74CM COM GAVETEIRO EM LAMINADO NA
COR CARVALHO GRIS E BASES METÁLICAS PRETA.
Tampo em formato "L" com a superfície de trabalho finalizada em raios
tangentes permitindo ao usuário trabalhar dentro de seus envoltórios de
alcance e conforto, tendo em uma das extremidades uma península de
formato arredondado utilizada para reuniões, todo em madeira aglomerada
com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas
vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 25 mm,
revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces,
resistente a abrasão, faces retas encabeçadas com fita de poliestireno com
superfície visível texturizada com espessura de 2,0 mm na mesma cor do
tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com
NBR130966, colada com processo industrial de colagem continua com cola
aquecida e impregnada no aglomerado evitando a penetração de umidade.
Guia passa cabos para tampo injetado em termoplástico de alta resistência a
abrasão e impacto, composto por duas partes. A parte superior texturizada
em formato triangular, com opção de três passagens de cabos destacáveis
equidistantes 120°. Parte inferior em anel de encaixe com ø76 mm e três
organizadores de cabos equidistantes 120°, cada um deles subdivididos em
duas passagens de cabos. Fixado à estrutura através de parafusos rosca
autocortante tipo chipboard com ø 5 mm. Estrutura metálica com tratamento
anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Coluna central
em chapa de aço SAE 1020 com 200 x 652 x 1,2 mm estampado com design
diferenciado, com passagem de cabos na parte interna da coluna com tampa
de acabamento em chapa de aço SAE 1020 com 610 x 91,5 x 0,6 mm.
Possui orifício lateral em formato oblongo 24 x 80 mm com acabamento e
tampa injetados em ABS possibilitando a passagem de cabos entre as
estruturas. Travessa superior em chapa de aço SAE 1020 75 x 480 x 1,9
mm, travessa inferior confeccionada em chapa de aço SAE 1020 60 x 560 x
1,9 mm conformado com raio médio de 3750 mm, dotado de passagens de
cabos na região da coluna, com formato oblongo 24 x 80 mm e acabamento
injetado em ABS. Sapatas reguláveis em formato redondo com rosca M8
injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão.
Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e
acabamento em pintura epóxi, coluna central em tubo de aço SAE 1010/20
80x80 com espessura 1,2mm, dotado de duas passagens de cabos na parte
superior da coluna com formato oblongo 24x80mm e acabamento injetado
em ABS, apoio superior em chapa de aço SAE 1010/20 com 1,5mm de
espessura, sapata regulável com rosca M10 injetada em polietileno
copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. Painel frontal para
mesas de trabalho retas e em "L", constituído em madeira aglomerada com
resina fenólica com partículas de granulometria fina, atendendo as normas
vigentes de níveis de emissão de formaldeído, nas cores cinza matrix,
branco e preto com espessura de 15mm, e revestido com laminado
melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte
inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com
espessura de 0,5 mm na cor do melamínico. Corpo do gaveteiro em madeira
aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina,
atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18
mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico
de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com
fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 0,45 mm
com alta resistência a impactos. Tampo no mesmo material, porém com 25
mm de espessura, fita em poliestireno de superfície visível texturizada de
espessura 2,0 mm de espessura. Conjunto gaveta em madeira aglomerada
com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas
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vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com frente de 18 mm de
espessura, laterais e fundo em 15 mm de espessura, densidade média de
600 kg/m, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas
as faces, com resistente a abrasão. Para frente da gaveta, encabeçada com
fita de poliestireno de superfície visível texturizada com espessura de 0,45
mm no corpo e 1 mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos e
base da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2 mm de espessura com
revestimento melaminico na face superior. Sistema de travamento da gaveta
através de haste de alumínio resistente a tração com acionamento frontal
através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa
de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se
ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário.
Corrediça da gaveta menor fabricada em aço laminado SAE 1020 com
deslizamento suave através de roldanas de poliacetal autolubrificada com
tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas
ao corpo do gaveteiro através de parafuso auto cortante para madeira.
Corrediça da gaveta para pastas suspensas fabricada em aço laminado SAE
1020 com deslizamento suave através de esferas de rolamento e sistema de
haste telescópica, facilitando o acesso a todas as pastas acondicionadas.
Suporte metálico para pastas suspensas fabricado em haste cilíndrica de aço
SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento zincado branco,
fixadas a madeira através de bucha plástica de rosca milimétrica. Abertura
das gavetas através de cavidades laterais sem a utilização de puxador
aparente, perfil do puxador composto por aba de acabamento sobre as
laterais da gaveta. Abertura das gavetas através de cavidades laterais sem a
utilização de puxador aparente, perfil do puxador composto por aba de
acabamento sobre as laterais da gaveta. Rodízios de duplo giro, com corpo e
rodas injetadas em termoplástico de alta resistência, eixo e chapa de fixação
em aço SAE 1020, dimensão de rodas de 36,5 mm de diâmetro e suporte de
carga máxima de 40 kg por rodízio. Fixação ao móvel através de parafusos
rosca auto cortante para madeira. MODELO DE REFERÊNCIA: LINHA
SISTEMA Z MARELLI, OU SIMILAR DE QUALIDADE IGUAL OU
SUPERIOR.
M4

MESA DE REUNIÃO, D:100MM, NA COR CARVALHO GRIS E BASES
METÁLICAS PRETAS.

01

Tampo em formato circular para reuniões, em madeira aglomerada com
resina fenólica com partículas de granulometria fina, atendendo as normas
vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 25 mm e
revestimento em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces
resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de
superficie visível texturizada ou lisa, com espessura de 2,0 mm na mesma
cor do tampo e raio ergonômico no contato com o usuário de acordo com
NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos para madeira com Ø 4,5
x 22 mm. Pé tipo disco, com travessa de base do tampo com fixação em 8
pontos equidistantes a 72,5 mm entre si, em formato de "X" confeccionado
em alumínio fundido com espessura de 11 mm; fixação à coluna central
através de uma haste com rosca total M10 x 600 mm, sendo fixada na parte
inferior do disco através de duas porcas M10 e duas arruelas M10; coluna
central de Ø 63 mm com espessura de 1,5mm e altura de 545 mm;
acabamento em alumínio polido ou pintura epóxi na cor preta; base em
formato de disco com Ø 650 mm. MODELO DE REFERÊNCIA: LINHA
SISTEMA Z MARELLI, OU SIMILAR DE QUALIDADE IGUAL OU
SUPERIOR.
M5

MESA DE REUNIÃO 300X120CM NA COR CARVALHO GRIS E BASES
METÁLICAS PRETAS.
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Tampo reto para mesas autoportantes ou sistemas de estações de trabalho,
em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria
fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído,
com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa
pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas
encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura
de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o
usuário de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos
rosca autocortante tipo chipboard. Caixa de mesa para acesso a pontos de
energia, telefonia, lógica, HDMI e USB, medindo 115 x 265 mm, com
dimensões para o recorte de encaixe no tampo de 255 x 105 mm. Aba
superior e tampa em alumínio injetado e abertura de no mínimo 10 mm para
passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante, com tratamento
superficial fosfatizante e acabamento em pintura epóxi. Corpo em ABS fixado
a aba através de 04 parafusos e fixação ao tampo através de 04 parafusos
para madeira. Três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios
com prensa cabos na extremidade da caixa e conector para espera de fios,
três blocos para conectores RJ45 padrão Keystone, um bloco para HDMI e
um bloco para USB. Estrutura em chapa metálica SAE 1020 de 0,7 mm de
espessura, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e
acabamento em pintura epóxi. Dotado de sapata regulável em formato
octogonal com rosca M6 x Ø 22 mm, com possibilidade de regulagem de até
20 mm, injetadas em polietileno copolímero. Fixação ao móvel através de
parafusos rosca auto brocante. Barras de união para estruturas de
plataformas de trabalho de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de
30 x 50 x 1,06 mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e
acabamento em pintura epóxi. Fixadas às estruturas laterais e centrais
através de parafusos e porcas métricas de montagem. Estrutura para tampos
de trabalho sem acesso ao cabeamento por tampa basculante. Estrutura
com pernas e travessa superior de secção quadrada em aço tubular SAE
1020 de 50 x 50 x 2,25 mm, corte a 45° para perfeito acabamento por
processo de lixamento da solda, com tratamento anticorrosivo por
fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às barras de união
através de parafusos e porcas métricas de montagem. Ponteiras de
acabamento na extremidade inferior do tubo, em contato com o piso,
injetadas em material termoplástico com boa resistência mecânica a
impactos, sapatas de nivelamento do piso com rosca métrica M6 e corpo
injetado em polipropileno. Travessa de secção retangular em aço tubular
SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06 mm com tratamento anticorrosivo por
fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixada ao tampo através de
parafusos rosca auto cortante para madeira e à estrutura JS05, através de
parafuso auto brocante. Fechamento passa cabos confeccionado em chapa
em SAE 1020 de 0,9 mm de espessura, com desenho retangular para um
encaixe nas estruturas centrais para um melhor alojamento interno da fiação.
Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura
epóxi. Parafusos para fixação do tipo minifix M6x30 mm. Estrutura central
para tampos de trabalho simples ou duplos de plataforma de trabalho com
pernas e travessa superior de secção quadrada em aço tubular SAE 1020 de
50 x 50 x 1,5mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e
acabamento em pintura epóxi. Fixadas às barras de união através de
parafusos e porcas métricas de montagem. Sapatas reguláveis com rosca
M6 na extremidade inferior do tubo para nivelamento do piso, injetadas em
material termoplástico com boa resistência mecânica a impactos. MODELO
DE REFERÊNCIA: LINHA OPEN MARELLI, OU SIMILAR DE QUALIDADE
IGUAL OU SUPERIOR.
M6

MESA DE CANTO 60X60CM NA COR CARVALHO GRIS E TAMPO EM
VIDRO
Mesa de centro ou de canto da linha Perfecta com tampo superior e inferior
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em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica
fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de
baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas
encabeçadas com fita em poliestireno e superfície visível lisa, com
espessura de 2,0 mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato
com o usuário de acordo com NBR13966. Tampo inferior fixado à estrutura
diretamente na travessa utilizado para acondicionar revistas, jornais, e
outros, através de parafusos rosca auto cortante para madeira com Ø 5 mm
x 40 mm e tampo superior através de parafusos rosca auto cortante para
madeira com Ø 5 MT 017/1 2 – 16/08/2017 43 de 45 mm x 70 mm. No tampo
superior distanciadores cilíndricos com revestimento cromado, e tampo
inferior fixado. Estrutura metálica confeccionada em tubo de aço SAE 1020
25 x 35 x 1,5 mm, de formato retangular e com travessas de sustentação
para tampos inferior e superior, com revestimento cromado e ponteiras de
acabamento internas pretas.
MODELO DE REFERÊNCIA: LINHA
PERFECTA MARELLI, OU SIMILAR DE QUALIDADE IGUAL OU
SUPERIOR.

A1

ARMÁRIO 02 PORTAS 80X160X50CM COM 03 PRATELEIRAS NA COR
AVELÃ

Corpo do armário em madeira aglomerada com resina fenólica e
partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de
níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura e fundo
em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em
ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de
poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45
mm com alta resistência a impactos. Tampo no mesmo material,
porém com 25 mm de espessura, fita em poliestireno de superfície
visível texturizada de espessura 2,0 mm de espessura. Portas em
madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de
granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de
emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura, revestido com
laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente
a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível
texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resistência a
impactos. Dobradiça de tipo caneco diâmetro 35 mm para portas de
armários, confeccionada em aço de alta resistência, automática, com
tecnologia Silent System, que permite fechamento suave da porta
através de um sistema com micro pistão hidráulico, com amortecedor
integrado à dobradiça, impedindo as tradicionais pancadas da porta
ao fechar. Sistema de montagem com calço tipo click, evitando o uso
de parafusos. Regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado,
com ângulo de abertura de 105° para portas com recobrimento total,
com amortecimento e sistema de alojamento interno na madeira para
um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno
do mesmo, com acabamento niquelado. Possibilita o uso em portas
com espessuras entre 14 e 21 mm. Apresenta cobertura de
acabamento encaixada para corpo e caneco, evitando o acúmulo de
poeira e garantindo maior vida útil aos componentes. Fixação ao
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móvel através de parafusos para madeira. Sistema de travamento das
portas com batente interno na porta esquerda, fixado através de
parafusos rosca autocortante para madeira, com fechadura frontal e
chave para porta direita com alma interna em aço de alta resistência
ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno
injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso
não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Sistema
de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com
raios ergonômicos na cor prata. Rodapé para armários e gaveteiros
confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U" 18,5
x 37 mm com 1,2mm de espessura, com tratamento anticorrosivo,
pintura epóxi e secagem em estufa. Dotado de sapatas reguláveis em
formato octogonal com rosca M6, com possibilidade de regulagem de
até 20 mm, injetadas em polipropileno copolímero. Fixação ao móvel
através de parafusos rosca auto cortante para madeira. MODELO DE
REFERÊNCIA: AR06 LINHA ARQUIVAMENTO MARELLI, OU DE
QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.

A2

ARMÁRIO 02 PORTAS 80X100X50CM COM 02 PRATELEIRAS NA COR
CARVALHO GRIS

Corpo do armário em madeira aglomerada com resina fenólica e
partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de
níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura e fundo
em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em
ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de
poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45
mm com alta resistência a impactos. Tampo no mesmo material,
porém com 25 mm de espessura, fita em poliestireno de superfície
visível texturizada de espessura 2,0 mm de espessura. Portas em
madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de
granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de
emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura, revestido com
laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente
a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível
texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resistência a
impactos. Dobradiça do tipo caneco diâmetro 35 mm para portas de
armários, confeccionada em aço de alta resistência, automática, com
tecnologia Silent System, que permite fechamento suave da porta
através de um sistema com micro pistão hidráulico, com amortecedor
integrado à dobradiça, impedindo as tradicionais pancadas da porta
ao fechar. Sistema de montagem com calço tipo click, evitando o uso
de parafusos. Regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado,
com ângulo de abertura de 105° para portas com recobrimento total,
com amortecimento e sistema de alojamento interno na madeira para
um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno
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do mesmo, com acabamento niquelado. Possibilita o uso em portas
com espessuras entre 14 e 21 mm. Apresenta cobertura de
acabamento encaixada para corpo e caneco, evitando o acúmulo de
poeira e garantindo maior vida útil aos componentes. Fixação ao
móvel através de parafusos para madeira. Sistema de travamento das
portas com batente interno na porta esquerda, fixado através de
parafusos rosca auto cortante para madeira, com fechadura frontal e
chave para porta direita com alma interna em aço de alta resistência
ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno
injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso
não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Sistema
de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com
raios ergonômicos na cor prata. Rodapé para armários e gaveteiros
confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U" 18,5
x 37 mm com 1,2mm de espessura, com tratamento anticorrosivo,
pintura epóxi e secagem em estufa. Dotado de sapatas reguláveis em
formato octogonal com rosca M6, com possibilidade de regulagem de
até 20 mm, injetadas em polipropileno copolímero. Fixação ao móvel
através de parafusos rosca auto cortante para madeira. MODELO DE
REFERÊNCIA: AR05 LINHA ARQUIVAMENTO MARELLI, OU DE
QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.

M7

MESA RETA 140X60X74CM COM 02 GAVETAS, ESTRUTURA PRETA E
TAMPO NOCE

Mesa de formato linear, com de 25mm de espessura, em aglomerado
de baixa pressão, dentro das normas ABNT (Associação Brasileira de
Normas e Técnicas) e de ergonomia. Revestimento melamínico de
baixa pressão, na cor noce; borda frontal em com perfil de PVC na cor
noce extrudado de 3mm de espessura colado pelo sistema hot melt;
bordas laterais e posterior em perfil de 1mm colado pelo sistema hot
melt. Altura de 740mm do piso, fixado à estrutura com parafusos
rosca métrica e buchas metálicas em zamak. Tampo com um orifício
de 60mm, passa-cabos em poliestireno injetado e tampa com saque
frontal tipo açucareiro. Painel frontal inteiriço em aglomerado de baixa
pressão, com de 18mm de espessura e revestimento melamínico com
bordas retas, com altura de 400mm, perfil 1mm de espessura colado
pelo sistema hot melt, com fixação à estrutura
metálica por
dispositivo tipo minifix. Todos os perfis deverão ser da cor do
laminado. A sustentação do tampo é feita por estrutura em aço
constituída de base em chapa de aço 1020 repuxado em cunha com
no mínimo 1,9mm de espessura, dispensando o uso de ponteiras
plásticas ou similares. Sapata plástica reguladora de nível em
polipropileno injetado de alto impacto. Coluna de sustentação
interligado através de dois pórticos verticais paralelos em chapa de
aço estampada de formato oblongo com 1,5mm de espessura, aço
1020. Calha vertical para passagem de fiação, elétrica, lógica e
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telefonia com fechamento em chapa de aço com 1,2mm de espessura
e sistema de encaixe com saque frontal com rasgo na lateral.
Travessa superior em forma de U com as extremidades arredondadas
a 90º em chapa de aço com 1,5mm de espessura, aço 1020, peças
montadas com solda MIG. Peças montadas com solda MIG com
tratamento antiferrugem e pintura eletrostática epóxi pó, na cor preta.
Dimensões gerais: L 140 x A 74 x P 60 cm

A3

ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS COM PORTAS E TAMPO NOCE, COM 04
PRATELEIRAS INTERNAS

04

Armário Alto com duas portas e quatro prateleiras internas. Tampo em
aglomerado de baixa pressão de 25mm, revestido em ambas as faces
em laminado melamínico texturizado, na cor noce, dentro das normas
ABNT (Associação Brasileira de Normas e Técnicas) e de ergonomia.
Bordas laterais dos tampos com perfil de PVC, na cor noce, com
espessura de 1mm, coladas pelo sistema hot melt. O corpo do
armário formado por lateral, fundo, base e portas fabricados em
aglomerado de baixa pressão de 18mm, revestida em ambas as faces
em laminado melamínico texturizado. Furação padronizada nas
laterais internas permitindo assim múltiplas montagens das prateleiras
que possuem pinos auto-travantes em zamak. 02 (duas) portas
dotadas de dobradiças em zamak, possibilitando abertura até 270º;
fechadura frontal de comando única tipo cremona, para travamento
simultâneo das portas na parte superior e inferior da estrutura, com
chave e sua respectiva cópia. Puxador tipo alça, em aço pintado na
cor preta. Base com sapatas reguladoras de nível em polipropileno
injetado de alto impacto, com dispositivo de regulagem operado
internamente. Toda furação para montagem do armário deverá vir de
fábrica. Dimensões gerais: L 80 x A 160 x P 50 cm.

LOTE 02 – CADEIRAS E LONGARINA
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

QTDE

C1

CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO DE TECIDO EM TELA E APOIO
PARA BRAÇOS, ASSENTO NA COR CINZA

10

Encosto de espaldar médio, com estrutura injetada em Nylon de alta
resistência à fadiga e impactos, com acabamentos do mecanismo de
regulagem do encosto injetados no mesmo material, 100% reciclável,
revestido com tecido tipo tela, e apoio lombar fixo, injetado em espuma de
poliuretano semirrígida, na parte posterior do encosto. Sistema de união do
encosto com assento, através de estrutura metálica injetada em alumínio
estrutural com acabamento polido. Sistema de regulagem de altura do encosto
através de catraca deslizante em alumínio com regulagem de altura de 6
posições prédefinidas. Assento com concha injetada em Nylon, de alta
resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável, com espuma anatômica de
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poliuretano de 45 mm de espessura, com densidade D40, colada sobre
concha, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação
sangüínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster com proteção
impermeabilizante a manchas e líquidos. Sistema de regulagem de
profundidade do assento deslizante com travamento em 05 (cinco) posições
Mecanismo de reclinação através de sistema sincronizado na relação 2:1
composto por corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e
antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de
reclinação com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco
posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Sistema de
regulagem de pressão da mola do sistema de reclinação através de manivela
integrada ao manípulo de regulagem de altura pneumática do assento,
injetada em polipropileno e alavanca individual para regulagem e fixação da
inclinação do encosto injetada em polipropileno 100% reciclável. Coluna a gás
com tubo central em aço SAE 1020 Ø 50 x 1,50 mm, encaixe cônico de
precisão tipo "Cone Morse" (ângulo de 1°26'16") entre as hastes, com
acionador pneumático central de regulagem de altura classe 3 (mínimo)
segundo DIN 4550. MODELO DE REFERÊNCIA: 1004i LINHA VEGAS
MARELLI, OU SIMILAR DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.

C2

CADEIRA DE INTERLOCUÇÃO FIXA COM BASE PRETA E ASSENTO EM
TECIDO CINZA

06

Encosto de espaldar médio, com estrutura injetada em Nylon de alta
resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável, com revestido em
tela, e apoio lombar móvel ajustável conforme usuário, na parte
posterior do encosto. Assento com espuma anatômica em poliuretano
injetado, de 50 mm de espessura, densidade D55, indeformável,
ignífuga, e concha interna de compensado multilaminado de 14 mm de
espessura com borda frontal ligeiramente curvada no assento para não
obstruir a circulação sanguínea. Revestido com tecido sintético de alta
resistência, carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta
resistência a impactos e abrasão com bordas arredondadas para
proteção do estofado e 100% reciclável. Estrutura metálica, do tipo
balancim, com laterais em tubo de aço SAE 1020 Ø 25,4 x 2,25 mm
unido por solda a chapa de aço SAE 1.1/2" x 1/8" x 120 mm.
Travamento posterior através de tubo de aço SAE 1020 Ø 12,7 x 1,5
mm e frontal através de tubo de aço SAE 1020 Ø 25,4 x 2,25 mm com
acabamento em pintura epóxi na cor preta ou acabamento cromado.
Sapatas injetadas em polipropileno. Apoia braço, aplicação de
polipropileno com 35% de fibra de vidro. Sistema de união do encosto
com assento, através de estrutura injetada em Nylon de alta resistência
à fadiga e impactos, fixado através de parafusos. MODELO DE
REFERÊNCIA: 1701i LINHA SET MARELLI, OU SIMILAR DE
QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.

C3

CADEIRA DE INTERLOCUÇÃO FIXA COM APOIO DE BRAÇOS E
ASSENTO EM COURO SINTÉTICO COR CAFÉ

Encosto de espaldar médio com espuma anatômica em poliuretano
injetado, de 40 mm de espessura, densidade D55, indeformável,
ignífuga, revestida com tecido sintético, de alta resistência a impactos,
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concha interna em polipropileno injetado, 100% reciclável e carenagem
texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos.
Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, de 40 mm de
espessura, densidade D55, indeformável, ignífuga, e concha interna de
compensado multilaminado de 13 mm de espessura com borda frontal
ligeiramente curvada no assento para não obstruir a circulação
sanguínea. Revestido com tecido sintético de alta resistência,
carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a
impactos e abrasão com bordas arredondadas para proteção do
estofado e 100% reciclável. Estrutura metálica, do tipo balancim, com
laterais em tubo de aço SAE 1020 Ø 25,4 x 2,25 mm unido por solda a
chapa de aço SAE 1.1/2" x 1/8" x 120 mm. Travamento posterior
através de tubo de aço SAE 1020 Ø 12,7 x 1,5 mm e frontal através de
tubo de aço SAE 1020 Ø 25,4 x 2,25 mm com acabamento em pintura
epóxi na cor preta. Sapatas injetadas em polipropileno. Suporte de
união do assento ao encosto em aço estampado SAE 1020 1/4" x 3",
com acabamento em pintura epóxi preta. Apoia braço em formato de
"T" com sistema de regulagem de altura deslizante através de botão
lateral com 7 posições pré-definidas, sistema de fixação ao assento
através de estrutura injetada em nylon poliamida 6.6 na cor preta, com
corpo injetado em termoplásticos de alta resistência estrutural e á
abrasão, apoia braços superior injetado em poliuretano. MODELO DE
REFERÊNCIA: 1621i LINHA PROFIT MARELLI, OU SIMILAR DE
QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.

C4

CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM APOIO DE BRAÇOS E
ASSENTO EM COURO SINTÉTICO COR CAFÉ

Encosto de espaldar alto com espuma anatômica em poliuretano
injetado, de 55 mm de espessura, densidade D55, indeformável,
ignífuga, revestida com tecido sintético, de alta resistência a impactos,
concha interna em polipropileno injetado, 100% reciclável e carenagem
texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos.
Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de
aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, estrutura de união do
encosto com assento com regulagem de altura por catraca que permite
a regulagem da altura do encosto em 8 posições pré-definidas. Assento
com espuma anatômica em poliuretano injetado, de 60 mm de
espessura, densidade D55, indeformável, ignífuga, e concha interna de
compensado multilaminado de 14 mm de espessura com borda frontal
ligeiramente curvada no assento para não obstruir a circulação
sanguínea. Revestido com tecido sintético de alta resistência,
carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a
impactos e abrasão com bordas arredondadas para proteção do
estofado e 100% reciclável. Mecanismo de reclinação através de
sistema sincronizado na relação 2:1 composto por corpo em alumínio
injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por
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fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinação
com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em três
posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico.
Sistema de regulagem de pressão da mola do sistema de reclinação
com manípulo de empunhadura injetado em polipropileno, alavancas
de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes,
em aço de 8 mm de diâmetro, com manípulo injetado em polipropileno
100% reciclável. Estrutura de união do mecanismo com encosto em
lâmina estampada de aço SAE 1020 ¼1/4" x 3" pol com tratamento
anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor
preta. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com
pintura epóxi a pó, e com conificação 1°26' na parte inferior para
encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia
suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem
de 100 mm (Base AL) 110 mm (Base NY), confeccionada em aço SAE
1045 e com conificação tipo Morse (1°26') na parte superior para
encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia
interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta
dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a
esforços de pressão de até 300 N. Base giratória injetada em Nylon
poliamida 6.6 na cor preta e 5 hastes equidistantes a 72° e raio de 325
mm, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a
cargas estáticas aplicadas, encaixe do pistão de regulagem de altura
da cadeira através do sistema de cone Morse. Apoia braço em formato
de "T" com sistema de regulagem de altura deslizante através de botão
lateral com 7 posições pré-definidas, sistema de fixação ao assento
através de estrutura injetada em nylon poliamida 6.6 na cor preta, com
corpo injetado em termoplásticos de alta resistência estrutural e á
abrasão, apoia braços superior injetado em poliuretano. MODELO DE
REFERÊNCIA: 1642i LINHA PROFIT MARELLI, OU SIMILAR DE
QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.
CADEIRA GIRATÓRIO OPERACIONAIS EM TECIDO COR PRETA

C5

13
Poltrona giratória operacional com espaldar médio e com apoia-braços.
Assento e encosto em compensado multilaminado resinado, moldado
anatomicamente a quente com espessura de 14 mm. Possui curvatura
na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente
sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a
acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à
coluna vertebral. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano
flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade
controlada de 50 Kg/m³ com 50 mm de espessura média recoberta por
espuma expandida laminada de 7 mm de espessura média e
densidade de 23 kg/m³ no assento. Espuma injetada anatomicamente
em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC,
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com densidade controlada de 48 Kg/m³ com 44 mm de espessura
média no encosto. Capa do assento e do encosto em tecido de lã,
fixadas com grampos ao assento e encosto de madeira. Contra capa
do assento e do encosto injetadas em polipropileno copolímero,
montadas por parafusos, auxiliando em futuras manutenções.
Sustentação do encosto por mola de aço SAE 1050 curvada a quente
com posterior tratamento térmico, com 76,20mm largura e 6,35 mm de
espessura, que permite 7 posições de regulagem de altura automática
por meio de catraca, totalizando 70 mm de curso. A fixação do assento
e do encosto com os componentes metálicos é feita com parafusos
sextavados e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.
Parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com trava, na
bitola ¼"x 20 fpp. Apoia-braços SL New PU em poliuretano injetado,
corpo do braço em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço
SAE 1020 pintada, com 7 posições de regulagem de altura com botão,
totalizando 85 mm de curso. Chapa para fixação no assento com 2
furos oblongos, permitindo regulagem lateral por parafusos.
Revestimento em couro ecológico na cor preta. Base giratória
desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio
soldado na extremidade da haste em furos flangeados, evitando que se
soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor
preta, apoiada. sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com
50 mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada
junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em poliuretano
para uso em pisos duros ou vinílicos ou banda de rolagem em nylon
para uso em carpetes, tapetes e similares. Coluna central desmontável
fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro, possuindo
arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro
injetada em POM e recalibrada, recoberta por capa telescópica injetada
em polipropileno copolímero na cor preta, sistema de regulagem da
altura da cadeira com mola a gás. Telescópico injetado em
polipropileno copolímero texturizado, dividido em 3 partes encaixadas,
usado para proteger a coluna. Os componentes metálicos devem
possuir tratamento de superfície com fosfato de zinco, executado em
linha automática de 8 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 boa
ancoragem da tinta. Utilizar tinta a pó para pintura, do tipo híbrida
(poliéster epóxi), W-Eco, atendendo norma europeia RoHS, isenta de
metais pesados, na cor preto semi-fosco liso, com camada de 60
mícrons. As peças devem ser curadas à temperatura de 200° C.
Dimensões gerais: assento: L 48 x A do solo 42~54 x P 47 cm; encosto
L 45 x A 50cm. L (total com braços) 59.5 x A (total) 91~110 X P 70~89
cm.
LONGARINA 03 LUGARES EM TECIDO NA COR PRETA
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L1

Longarina de 03 lugares com espaldar baixo e sem braços. Assento e
encosto em compensado multilaminado resinado, moldado
anatomicamente a quente com espessura de 14 mm. Possui curvatura
na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente
sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a
acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à
coluna vertebral. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano
flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade
controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média
recoberta por espuma expandida laminada de 7 mm de espessura
média e densidade de 23 kg/m³ no assento. Espuma injetada
anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta
resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50
Kg/m³ com 60 mm de espessura média no encosto. Sustentação do
encosto por mola de Aço SAE 1050 curvada a quente com posterior
tratamento térmico, com 76,20mm largura e 6,35 mm de espessura. A
fixação do assento e do encosto com os componentes metálicos, é
feita com parafusos sextavados e porcas de garra encravadas e
rebitadas na madeira. Parafusos de fixação dos componentes do tipo
flangeado com trava, na bitola ¼"x 20 fpp. Revestimento em tecido
crepe 100% poliéster na cor vermelha. Pé em tubo de aço industrial
aço oblongo SAE 1020 com 40x77mm redondo com diâmetro de
25,4mm e 1,90mm de espessura da parede. Estrutura lateral em tubo
de aço industrial retangular SAE 1020 com 30x77mm redondo com
diâmetro de 25,4mm e 1,20mm de espessura, curvada à frio,
executado e calibrado por máquina CNC. Sapatas de suporte do pé
injetadas em polipropileno copolímero na cor preta, com cantos
arredondados e rebitadas na estrutura, por rebite de alumínio do tipo
repuxado. Os componentes metálicos devem possuir tratamento de
superfície com fosfato de zinco, executado em linha automática de 8
tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com
posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas
ambientais, (RS da FEPAM), para dar melhor proteção contra corrosão
e boa ancoragem da tinta. Utilizar tinta a pó para pintura, do tipo híbrida
(poliéster epóxi), W-Eco, atendendo norma europeia RoHS, isenta de
metais pesados, na cor preto semi-fosco liso, com camada de 60
mícrons. As peças devem ser curadas à temperatura de 200° C.
Dimensões gerais: L 166 x A 91,5 x P 60 cm; assento L 48 x P 46 cm;
encosto L 45 x A 45.5 cm.
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LOTE 03 - POLTRONAS
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

QTDE

E1

POLTRONA 01 LUGAR 78X83X80CM EM COURO SINTÉTICO NA COR
CAFÉ

01
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Sofá de um lugar com revestimento em símile couro, material composto à
base em 50% de algodão e 50% poliéster e a superfície com 70% de
poliuretano. Almofada do assento solta, de fácil retirada do revestimento
através de zíper, composta por uma camada de espuma laminada D-26 Soft
com 140 mm de espessura, e almofada do encosto fixo, com uma camada de
espuma laminada D-23 Soft, com 160 mm de espessura e inclinação de 102°
com relação ao assento. Para aumentar o conforto do estofado também é
utilizada uma camada macia de fibra 2TB150. Armação estrutural em madeira
selecionada de eucalipto e compensado de pinos, com cintas elásticas fixadas
com grampos galvanizados. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado
junto à armação. Pés de alumínio polido, de formato quadrado de 50 x 50 mm,
com altura de 150 mm, sem regulagem de altura. Com pastilhas de feltro para
evitar o riscamento do piso. MODELO DE REFERÊNCIA: LINHA PERFECTA
MARELLI, OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.
E2

POLTRONA 02 LUGARES 135X83X80CM EM COURO SINTÉTICO NA COR
CAFÉ

01

Sofá de dois lugares com revestimento em símile couro, material composto à
base em 50% de algodão e 50% poliéster e a superfície com 70% de
poliuretano. Almofada do assento solta, de fácil retirada do revestimento
através de zíper, composta por uma camada de espuma laminada D-26 Soft
com 140 mm de espessura, e almofada do encosto fixo, com uma camada de
espuma laminada D-23 Soft, com 160 mm de espessura e inclinação de 102°
com relação ao assento. Para aumentar o conforto do estofado também é
utilizada uma camada macia de fibra 2TB150. Armação estrutural em madeira
selecionada de eucalipto e compensado de pinos, com cintas elásticas fixadas
com grampos galvanizados. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado
junto à armação. Pés de alumínio polido, de formato quadrado de 50 x 50 mm,
com altura de 150 mm, sem regulagem de altura. Com pastilhas de feltro para
evitar o riscamento do piso. MODELO DE REFERÊNCIA: LINHA PERFECTA
MARELLI, OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.

LOTE 04 – ROUPEIRO E ESTANTE EM AÇO
ITEM
A4

ESPECIFICAÇÃO
ROUPEIRO EM AÇO COM 16 PORTAS

QTDE
06

Roupeiro em aço com 16 portas pequenas, com dimensões de
1900x1230x420mm, compartimentos com tampos individuais na cor cinza,
sistema de trava-tripla guiada por buchas plásticas, pintura epóxi-pó, sistema
de pitão para cadeado em propileno injetado com travamento interno por
lingueta, sistema de porca-rebite 3/6″ para fixação do pé na base do roupeiro.

PR1

ESTANTE DESMONTÁVEL EM AÇO
Estante desmontável em aço, dobras duplas nas laterais, dobras triplas nas
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frontais e posteriores com 04 colunas em perfil L de 30x30mm chapa 18
(1,20mm) com 07 prateleiras chapa 24 (0,60mm) com reforço ômega na parte
interna, montagem através de parafusos sextavado e travado com porca de
rosca, capacidade mínima por prateleira de 40 kg, reforço em X chapa 18
(1,20mm) no fundo, pintura eletrostática a pó tratada com antiferruginoso por
fosfatização e pintura esmalte sintético cor cristal. Medida total: 2,43m x 42cm
x 92cm.

DEMAIS CONDIÇÕES:
1 - Local de entrega: Centro de Turismo Social e Lazer de Domingos Martins - CTSLDM Do SESC/ES,
Sito à Rua Ayrton Senna, S/N°, Distrito de Soído – Domingos Martins/ES. CEP: 29.260-000.
2 - Prazo de entrega: Até 30 (trinta) dias corridos após emissão e recebimento do Pedido ao
Fornecedor (PAF).
3 - Condição de pagamento: Até 10 dias úteis após entrega e aceite definitivo dos mobiliários.
4 - Junto aos documentos de habilitação e a proposta comercial ajustada, o arrematante deverá
obrigatoriamente encaminhar prospectos técnicos do produto ofertado.
5 - A licitante deverá considerar em sua proposta que, após a análise dos documentos de habilitação e
proposta comercial, e estando tudo considerado regular, a arrematante do certame será convocada a
apresentar à Gerência de Compras do SESC, no prazo de 15 ( quinze) dias corridos, a título de
AMOSTRA, um exemplar (protótipo) de cada item ofertado. Estes exemplares deverão obedecer
rigorosamente às especificações do ANEXO I do Edital. As amostras serão analisadas por uma Equipe
de Apoio a Comissão de Licitação, para verificação da conformidade dos produtos ofertados com as
especificações técnicas contidas no Anexo I do Edital. Após a análise, a Equipe de Apoio emitirá à
Comissão de Licitação um relatório com o resultado de sua análise.
6 - As amostras deverão ser entregues no Almoxarifado Central do SESC, sito à Praça Misael Pena, nº
54, Parque Moscoso, Vitória-ES, CEP. 29.018-300, em dias úteis, de 8 às 18 horas. Todas as amostras
deverão estar identificadas com relação ao item/lote/pregão a que se referem, bem como identificação
da licitante.
7 - Correrão por conta da proponente todas as despesas decorrentes do transporte das amostras.
8 - A arrematante terá que apresentar em seu envelope de proposta comercial Termo de Garantia, do
fabricante dos produtos ofertados, com prazo não inferior a 5 (cinco) anos, contados a partir da
emissão da nota fiscal. Este termo deverá ser redigido em papel timbrado original do fabricante, ser
assinado pelo seu responsável legal e estar com firma reconhecida. Deverá ainda ser juntado o
documento onde possa ser comprovada a representação legal do signatário (procuração passada em
cartório, contrato social, estatuto social, ou equivalente). O não atendimento ao aqui disposto implicará
na desclassificação da empresa proponente.
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