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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 

 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 

 

CONCORRÊNCIA Nº 12/2020 

 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal, 

Senac-DF, torna público, para conhecimento dos interessados, que na data, horário e local, a 

seguir especificados fará licitação, na modalidade Concorrência, do tipo MENOR VALOR 

GLOBAL, que será regida pela Resolução Senac nº 958/2012, publicada no D.O.U. nº 187, de 

26/09/2012, que poderá ser acessada no site do SENAC/DF 

(https://www.rr.senac.br/portal/images/download/legislacao_senac/resolucao_senac_958_2012.pdf), obedecendo 

aos termos e às condições estabelecidas neste ato convocatório. 

1 - DA ABERTURA: 

1.1 - A abertura do certame será no dia, hora e local abaixo indicado: 

DATA: 09/07/2020 
HORA: 14 horas 
LOCAL: SIA, Trecho 03, Lotes 625/695, Ed. SIA Centro Empresarial, Cobertura “C”, Brasília-DF. 
CEP 71.200-030. 

2 - DO OBJETO 

2.1 -  A presente licitação tem por objeto a contratação dos serviços de Engenharia para 

execução de reforma, que será feita pelo modelo de denominado turn key ou “Chave na Mão”, 

que vem a ser a modalidade de aquisiçãona qual o contratado fica obrigado a entregá-lo em 

condições de uso imediato, considerando a execução e entrega de toda a obra civil e itens 

complementares tais como ar condicionado, marcenaria, mobiliário, cadeiras, persianas, 

divisórias, luminárias, sistemas de segurança, dentre outros, sob um só faturamento. Os únicos 

itens que não são contemplados neste fornecimento turn key são os computadores pessoais, 

monitores, TVs e acessórios, os quais serão adquiridos e instalados diretamente pelo Senac-DF. 

Assim, todos os itens descritos no memorial e constantes nos projetos deverão ser entregues, 

conforme especificações contidas neste Instrumento Convocatório e seus Anexos. 

2.2 - O valor global estimado para prestação dos serviços é de R$ 10.227.048,42 (dez 

milhões, duzentos e vinte e sete mil, quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos). 

2.3 - Integram este Edital os seguintes Anexos: 

a) Anexo I – Especificação dos Serviços; 

b) Anexo II – Declaração de inexistência de menor trabalhador, na forma do inciso XXXIII, art. 

7º, CF/88;  

c) Anexo III –Minuta do Contrato;  



 

2 

d) Anexo IV – Termo de Vistoria; e 

e) Anexo V – Memorial Descritivo. 

3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

3.1 - Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas que: 

a) atenderem as condições deste Edital e seus Anexos; 

b) não tenham participação, seja a que título for, de dirigentes ou empregados do Sistema 

Fecomércio; 

c) não estiverem sob decretação de falência, dissolução ou liquidação; e 

d) não estejam suspensos de licitar ou contratar com o Senac-DF. 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

4.1 - A licitante deverá indicar um único representante que, devidamente munido de documento 

que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua 

representada. 

4.2 - É expressamente vedada a representação de mais de uma empresa por um mesmo 

credenciado. 

4.3 - O credenciamento far-se-á por meio de Instrumento Público de Procuração ou 

Instrumento Particular com firma reconhecida, com poderes estabelecidos para, em nome da 

licitante, participar de todos os atos do procedimento licitatório, inclusive interpor ou desistir de 

recursos, com a sua respectiva cópia. 

4.4 - O representante da licitante deverá, no ato do credenciamento, apresentar documento 

oficial de identidade, com a sua respectiva cópia. 

4.4.1 - No caso de Procuração por Instrumento Particular, o procurador deverá apresentar 

documento comprobatório da capacidade do outorgante para constituir mandatários em nome 

da licitante, com a sua respectiva cópia. 

4.4.2 - Em se tratando de sócio dirigente, administrador ou assemelhado, deverá apresentar 

contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura, com a sua respectiva cópia. 

4.5 – Somente será realizado o credenciamento das licitantes que apresentarem os 

documentos solicitados neste item, por qualquer processo de cópia ou publicação em 

órgão de imprensa oficial. No caso de apresentação de cópias, deverão ser 

autenticadas por tabelião ou apresentadas juntamente com os respectivos originais 

para a conferência da CPL, na sessão de abertura do certame.  

4.6 - A licitante deverá entregar no ato do credenciamento 2 (dois) envelopes. No primeiro 

deverá estar contida a Proposta de Preços, e, no segundo, a Documentação de Habilitação. 

4.7 – Nas hipóteses de interrupção ou suspensão dos trabalhos, as reuniões serão sempre 

precedidas de novo credenciamento, sendo vedada a inclusão de novas propostas. 
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5 – DA HABILITAÇÃO: 

5.1 - Para habilitação nesta licitação, a licitante deverá apresentar a seguinte documentação: 

5.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

5.1.1.1 - Prova de registro, no órgão competente, no caso de empresário individual; 

5.1.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no 

órgão competente; e 

5.1.1.3 -  Ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrado no 

órgão competente, na hipótese de terem sido nomeados ou eleitos em separado. 

5.2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

5.2.1 - Apresentação de Atestado (s) de Capacidade Técnica, emitido (s) por entidade pública 

ou privada, que comprove (m) que a licitante fornece ou forneceu os serviços compatíveis em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. 

5.2.1.1 -  Para efeito de quantidades serão considerados atestados com um percentual 

mínimo de 50% (cinquenta por cento) do quantitativo total do objeto licitado; 

5.2.2 - Prova de inscrição ou registro do licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura do Brasil - CAU, que comprove atividade 

relacionada com o objeto. 

5.2.2.1 - A comprovação formal de que a licitante tenha no seu quadro, profissional(is) de 

nível superior, ARQUITETO OU ENGENHEIRO, reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, 

detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente emitido(s) pelo CREA 

ou CAU, comprovando que o mesmo profissional tenha sido o responsável técnico, pelos 

serviços listados a seguir, para órgão ou entidade da administração pública direta ou 

indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas 

privadas, que não o próprio licitante ou do mesmo grupo econômico do licitante, os 

seguintes serviços com as respectivas quantidades mínimas: Gerenciamento e fiscalização 

de execução de obra e instalações para construção, reforma ou ampliação de prédio público 

ou privado, comercial ou industrial com características similares de complexidade 

tecnológica e operacional com área mínima de 8.000m2 (oito mil metros quadrados) para 

um mesmo empreendimento, 2.000 (dois mil) pontos estruturados de rede de dados e voz e 

2.000 (dois mil) pontos elétricos. 

5.2.2.2 - A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia de 

contrato de prestação de serviços, regido pela legislação comum, ou da carteira de trabalho 

(CTPS), em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que 

conste o profissional como sócio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaração de 
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contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que 

acompanhada de declaração de anuência do profissional. 

5.2.2.3 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo 

profissional, como comprovação de qualificação técnica, ambos serão inabilitados; 

5.2.2.4 - O nome do responsável técnico indicado deverá constar das certidões de acervo 

técnico apresentadas para qualificação técnica do licitante. 

5.2.3 - Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) menor (es) de 

18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor (es) de 16 (dezesseis) 

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 

7º da Constituição Federal de 1988, acrescido pela EC nº 20/1998, expressa em papel timbrado 

da empresa licitante, assinada pelo representante legal, conforme Anexo II, parte integrante 

deste Instrumento Convocatório. 

5.2.4 - Apresentar DECLARAÇÃO assinada por representante legal, de que possui instalação e 

aparelhamento técnico adequado e disponível no Distrito Federal, para a realização dos serviços 

objeto desta Concorrência. 
 

5.2.4.1 - No caso da sede empresarial da licitante se encontrar fora do Distrito Federal, 

deverá apresentar TERMO DE COMPROMISSO de que instalará escritório e base 

operacional, para atendimento em Brasília-DF, no ato da assinatura do Contrato, que 

possibilite o atendimento presencial aos representantes da Contratante.  

5.2.5 -  As licitantes interessadas em participar deste processo licitatório deverão, realizar a 

vistoria in loco no local onde serão executados os serviços, com o objetivo de se inteirar das 

condições e do grau de dificuldades existentes, assim como solicitar os projetos diretamente ao 

fiscal do Senac-DF, que enviará um link contendo todos os projetos arquitetônicos e 

complementares, tendo assim a plena ciência do serviço a ser realizado e constando dentro de 

sua proposta todos os pormenores.  

5.2.5.1 - A visita deverá ser agendada com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 

horas úteis, com o engenheiro Emanuel Fuscald, pelo telefone (61) 99277-1153 ou e-mail 

emanuel.almeida@df.senac.br, o qual deverá carimbar e assinar o TERMO DE VISTORIA, 

conforme o Anexo IV. 

5.2.5.2 - A licitante que não realizar a vistoria, deverá EMITIR DECLARAÇÃO afirmando ter 

pleno conhecimento das condições e peculiaridade inerentes à natureza dos serviços, 

assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para 

quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças ou questionamentos técnicos ou 

financeiros. 
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5.2.6 - Apresentação de documentação que comprove alinhamento com a gestão de qualidade, 

meio ambiente, saúde e segurança para terceiros em processos anteriores, dos quais a licitante 

tenha participado, para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, 

estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, que não o próprio 

licitante ou do mesmo grupo econômico do licitante, a saber: 

5.2.7 - ASO (Atestado De Saúde Ocupacional) De Todos Os Colaboradores Que Prestam E/Ou 

Prestarão Serviços; 

5.2.8 - Evidencia De Entrega E Treinamento Quanto Ao Uso Dos E.P.I.'S. - Norma 

Regulamentadora Nº 6; 

5.2.9 - Treinamento Em Segurança Em Instalações E Serviços Em Eletricidade - Norma 

Regulamentadora Nº 10 (Portaria MTPS Nº 508, de 29-04 -2016); 

5.2.10 - Treinamento De Trabalho Em Altura² - Se Aplicável - Norma Regulamentadora Nº 35; 

5.2.11 - PCMAT - Programa De Condições E Meio Ambiente De Trabalho Na Indústria Da 

Construção - Norma Regulamentadora Nº 18; 

5.2.12 - APR - Analise Preliminar De Risco - Norma Regulamentadora Nº 12; 

     5.2.12.1 - Ordem De Serviço - Norma Regulamentadora Nº 18 

     5.2.12.2 - PGRCC – Programa de gerenciamento de resíduos sólidos na Construção Civil; 

     5.2.12.3 - PCMSO – Programa de controle médico de saúde ocupacional; 

     5.2.12.4 - PPRA – Programa de prevenção de riscos ambientais. 

5.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

Deverão ser apresentados: 

5.3.1 -  Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou 

de execução patrimonial. A certidão que não possuir prazo de validade não poderá ter sua 

emissão superior a 90 (noventa) dias da data de recebimento dos envelopes. 

5.3.2 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados 

na forma da lei, que comprovem a equilibrada situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrados há mais de seis meses da data de apresentação da proposta; 

5.3.2.1 - O balanço deverá estar assinado por contabilistas registrados no Conselho Regional 

de Contabilidade - CRC; 

5.3.2.2 - Quando o balanço apresentado for cópia do Diário Oficial, não há necessidade da 

assinatura do contabilista na cópia da publicação; 

5.3.2.3 - O balanço dará suporte para a verificação do atendimento obrigatório aos 

seguintes índices mínimos exigidos para a participação nesta licitação e razão de 

desclassificação se não atingidos: 
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I. Índice de Liquidez Corrente (ILC) ou Quociente de Liquidez Corrente 

 
ILC =  _Ativo Circulante _  > 1 

Passivo Circulante 
 

II. Índice de Solvência Geral (ISG): 
 

ISG =     _____           Ativo Total                           > 1 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

5.4 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

5.4.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

(http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp);  

5.4.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual/Distrital 

(http://www.sintegra.gov.br/)) ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação; 

5.4.3 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, a Procuradoria – Geral da 

Fazenda Nacional e o Sistema de Seguridade Social (INSS), emitida pela Secretaria da Receita 

Federal, referente aos tributos e contribuições federais e a Dívida Ativa da União (Certidão 

Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos negativos), na forma 

da Lei e com prazo de validade em vigor, da sede ou domicílio da licitante, ou da filial quando 

esta for a Licitante;  

(http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/ATSPO/certidao/CndconjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo

=1) 

5.4.4 - Certidão Negativa de Tributos Estaduais/Distritais ou Certidão Positiva com Efeitos de 

Negativa, expedida pela Fazenda Estadual/Distrital, para participação em Licitações Públicas, da 

sede ou domicílio da licitante, ou da filial quando esta for a Licitante, ou ainda, Certidão de não 

contribuinte; 

5.4.5 - Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, 

expedida pela Fazenda Municipal, da sede ou domicílio da licitante, ou da filial quando esta for à 

Licitante, ou ainda, Certidão de não contribuinte; 

5.4.6 - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, da 

sede da Licitante; (https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp) 

5.4.7 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do 

Trabalho, com base no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas; (http://www.tst.gov.br/certidao) 

5.5 - A Documentação de Habilitação deverá ser apresentada em envelope fechado, com as 

seguintes informações: 

ENVELOPE “A” - DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA 
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NOME DO LICITANTE: 
CONCORRÊNCIA Nº 12/2020 
OBJETO:  

5.6 - Os documentos poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia ou publicação 

em órgão de imprensa oficial. No caso de apresentação de cópias, deverão ser autenticadas por 

tabelião ou apresentadas juntamente com os respectivos originais para a conferência dos 

Membros da CPL, na sessão de abertura do certame. 

5.7 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento, em substituição aos 

documentos requeridos neste Instrumento Convocatório e seus Anexos. 

5.8 - A apresentação de documentos com a validade expirada acarretará a inabilitação da 

licitante. 

5.9 - Os documentos extraídos da Internet serão aceitos desde que sejam confirmados por um 

membro da CPL. 

6 – DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

6.1 - A Proposta de Preços deverá ser redigida, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas 

ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo representante 

legal da licitante, dela constando a razão social da empresa, assim como as informações dos 

subitens que se seguem: 

6.1.1 - valores expressos em moeda corrente nacional, com preço unitário, total e global, 

detalhando a previsão de percentual e descrevendo todos os componentes na taxa do BDI, 

como a administração central, riscos, seguros, garantias, despesas financeiras, remuneração do 

particular e tributos incidentes, vedada a inclusão do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e 

Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido. 

6.1.1.1 - Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário simbólicos, irrisórios 

ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, ou com preços manifestamente 

inexequíveis, podendo para tanto, exigir-se por ocasião da análise de preços, a demonstração 

da viabilidade dos mesmos, através de documentação que comprove que os custos são 

coerentes com os de mercado. 

6.1.2 - em caso de divergência entre os valores unitários e totais serão considerados os 

primeiros, e, entre os expressos em algarismos e por extenso será considerado este último; 

6.1.3 - declaração expressa de estarem incluídos nos preços propostos todas as despesas 

vinculadas ao fornecimento do objeto desta licitação, bem como impostos, diferenças de 

alíquota de ICMS, taxas e leis sociais e outros de qualquer natureza. Na falta de tal declaração, 

serão consideradas inclusas nos preços todas e quaisquer despesas; 

6.1.4 - informação do prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 

(sessenta) dias. A omissão desse dado implicará aceitação do prazo citado neste subitem; 

6.1.5 - indicação do nome e número do banco, agência e conta corrente, de titularidade da 

licitante, vinculada ao CNPJ constante da Proposta, para fins de pagamento. 
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6.2 – O valor proposto englobará todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem como 

os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, fretes, remunerações, despesas fiscais e 

financeiras e quaisquer outras necessárias aos serviços. 

6.3 – A CPL, caso julgue necessário, solicitará esclarecimentos adicionais sobre a composição 

dos preços propostos; 

6.5 - A Proposta de Preços deverá ser apresentada em envelope fechado, com as seguintes 

informações: 

ENVELOPE “B” – PROPOSTA DE PREÇOS 
NOME DO LICITANTE: 
CONCORRÊNCIA Nº 12/2020 
OBJETO:  

7 - DA SESSÃO E DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

7.1 – Após a abertura da sessão será iniciada a fase de credenciamento, momento em que 

serão recebidos os envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA (ENVELOPE 

“A”) e PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE “B”), na data, local e horário especificados no 

item 1. 

7.2 - Declarado o encerramento do credenciamento, não mais serão admitidas a participação de 

novas licitantes, assim como não serão admitidos quaisquer adendos ou alterações nos 

documentos e propostas entregues. 

7.3 – Os envelopes contendo a documentação habilitatória serão, desde logo, abertos e 

conferidos quanto à validade e ao cumprimento das exigências contidas no Edital, sendo 

rubricados pela CPL pelos licitantes presentes, em momento oportuno. 

7.4 - Não havendo possibilidade de apreciação imediata da documentação, a CPL suspenderá 

os trabalhos e divulgará o resultado da habilitação, afixando-o no Quadro de Aviso, localizados 

no SIA Trecho 03 Lotes 625/695, Ed. SIA Centro Empresarial, Cobertura “C”, Brasília-DF e no 

site www.df.senac.br. 

7.5 - A abertura dos envelopes (Proposta e Documentação) será realizada em ato público 

previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pela CPL. 

7.6 - Serão desclassificadas as licitantes que não atenderem às exigências do presente Edital e 

seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 

julgamento. 

7.7 - Será facultado à CPL utilizar a prerrogativa prevista no Art. 16, da Resolução Senac nº 

958/2012, invertendo o procedimento, com a abertura primeiramente das propostas 

financeiras, classificando os proponentes, e só então proceder à abertura do envelope da 

habilitação da licitante classificada como o primeiro menor preço. 

7.8 - Caso a documentação da primeira colocada em preço não atenda as exigências, será 

aberto o envelope de documentação da empresa que ofertou a segunda maior oferta. 
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7.9 - Caso ocorra empate nas condições de fornecimento, entre 02 (dois) ou mais licitantes, a 

CPL comunicará aos interessados e a classificação far-se-á por sorteio, na presença dos 

licitantes presentes. 

7.10 - Não havendo Licitante, para o sorteio a CPL reserva-se o direito de realizar o sorteio na 

presença de seus membros. 

7.11 - As decisões relativas a este Ato Convocatório serão divulgadas no mural do Senac-DF, 

localizado no SIA Trecho 03 Lotes 625/695, Ed. SIA Centro Empresarial, Cobertura “C”, Brasília-

DF, CEP 71.200-030 e no site www.df.senac.br.  

7.12 - A CPL poderá, no interesse do Senac-DF, relevar omissões puramente formais nas 

propostas apresentadas pelos licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter 

competitivo desta licitação e possam ser sanadas no prazo fixado pela CPL. 

7.13 - Concluída esta fase, a CPL lavrará a respectiva ata que será assinada pelos seus 

membros e pelos licitantes presentes, obedecendo aos termos e condições estabelecidas neste 

Instrumento, que, após a decisão comunicará aos licitantes. 

8 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS ESCLARECIMENTOS 

8.1 - Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer 

licitante interessado poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o Edital. 

8.2 - Caberá ao Senac-DF decidir sobre a solicitação em até 05 (cinco) dias úteis. 

8.3 - Acolhida à solicitação contra o Edital, será designada nova data para a realização do 

certame. 

8.4 - As impugnações deverão ser manifestadas por escrito, dirigidas a CPL, entregues no 

Protocolo, deste Senac-DF, no horário de 09h às 17h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, 

devendo ser juntado o instrumento de procuração ou contrato social, em original ou fotocópia 

autenticada, aptos a demonstrarem que o signatário das peças detém poderes para representar 

a licitante, mediante recebimento na 2ª (segunda) via. 

8.5 - Os esclarecimentos de dúvidas a respeito de condições deste Edital e de outros assuntos 

relacionados a presente licitação deverá, de preferência, ser efetuada pelas empresas 

interessadas em participar do certame pelo e-mail licitacao@df.senac.br. 

8.6 – Os avisos e informações referentes ao processo licitatório (esclarecimento/impugnação, 

resultados e atas), serão divulgadas mediante publicação no site do Senac – DF, ficando as 

empresas interessadas em participar, obrigadas a acessá-lo. 

9 - DOS RECURSOS: 

9.1 - Das decisões da Comissão Permanente de Licitação, caberá recurso fundamentado, 

encaminhado, por escrito, por meio de correspondência, expressa em papel timbrado da 

empresa licitante, assinado pelo seu representante legal, dirigido ao Diretor Regional do Senac-

DF, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, localizada no SAI, Trecho 03, Lotes 

625/695, Ed. SIA Centro Empresarial, Cobertura “C”, Brasília-DF. CEP 71.200-030, no prazo de 



 

10 

5 (cinco) dias úteis, excluindo-se o dia da comunicação do resultado e incluindo-se o dia do 

vencimento. 

9.2 - O prazo para apresentações das contra-razões começará a correr do término do prazo 

concedido ao recorrente, contando-se o prazo após abertura de vistas das razões do recurso ao 

terceiro interessado, sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos. 

10 – DA CONTRATAÇÃO: 

10.1 - Homologado o resultado da licitação, o Senac-DF convocará a adjudicatária para 

assinatura do instrumento contratual, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 

recebimento da convocação. 

10.2 - A contratação da licitante vencedora obedecerá aos termos da Minuta de Contrato que 

constitui o Anexo III. 

10.3 - O não comparecimento da adjudicatária para assinatura do Contrato, implicará multa e 

perda do direito à contratação. 

10.4 – O prazo de vigência do Contrato será de 180 dias, podendo ser prorrogado por igual 

período e o prazo de execução do objeto será de 120 dias. 

10.5 – A renovação do termo contratual respectivo deverá ser sempre precedida de pesquisa 

para verificar se as condições oferecidas pela licitante vencedora continuam vantajosas para a o 

Senac-DF. 

10.6 - O Contrato com o vencedor não será assinado se este não cumprir com as condições 

legais de documentação exigida, ou por motivo de força maior que inviabilize o 

desenvolvimento dos trabalhos. 

10.7 - É facultado à Administração do Senac-DF, no caso de desistência da licitante vencedora 

ou no caso de haver recusa em assinar o Contrato, no prazo e condições estabelecidas, 

convocar as licitantes remanescentes classificadas, obedecida a ordem de classificação, para a 

execução do serviço objeto deste Edital, no prazo e nas mesmas condições financeiras 

constantes de suas propostas ou revogar a licitação independentemente da aplicação de 

qualquer sanção. 

10.8 – O Senac-DF poderá, até a assinatura do Contrato, desclassificar a licitante vencedora, 

por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de 

outras sanções cabíveis, se tiver informação fundada de qualquer fato ou circunstância, anterior 

ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone a qualificação técnica, habilitação 

jurídica, qualificação econômico-financeira ou regularidade daquela licitante. 

10.9 – Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções dos projetos ora fornecidos não 

poderão, jamais, constituir pretexto para o CONTRATADO pretender cobrar serviços 

extras/adicionais e ou alterar a composição de preços unitários. Considera-se o CONTRATADO 

como altamente especializado nas obras e serviços em questão e que, por conseguinte, deverá 

ter computado, no valor global da sua proposta, também, as complementações e acessórios por 
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acaso omitidos nos projetos, mas implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento 

de todas as instalações, máquinas, equipamentos e aparelhos.  

11 - DAS SANÇÕES: 

11.1 - Em caso de inexecução total, ou qualquer outra inadimplência, a licitante estará sujeita, 

sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber garantida prévia defesa, as 

seguintes sanções: 

I – advertência; 

II – Multa de: 

a) 10% (dez por cento), sobre o valor do contrato, podendo ser rescindido unilateralmente o 

contrato, quando decorridos 05 (cinco) dias de inadimplemento e caracterizada a recusa ou 

impossibilidade da CONTRATADA em prestar os serviços; 

b) 10% (dez por cento), sobre o valor do contrato, quando a CONTRATADA recusar retirar ou 

aceitar o instrumento de contrato ou equivalente; 

c) 2% (dois por cento), acrescida de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, limitada ao valor 

da mesma, em caso de atraso na entrega. Após o terceiro dia útil e a critério da Administração 

do Senac-DF, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de 

forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da 

rescisão unilateral da avença; 

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de atraso na entrega do objeto, por 

período superior a 15 (quinze) dias ao previsto na alínea “c”, ou de inexecução parcial ou falha 

da obrigação assumida; 

e) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação 

assumida; 

III – Suspensão do direito de participar de licitações com o Senac-DF pelo prazo de até 02 

(dois) anos. 

11.2 - O valor da multa poderá ser realizado por pagamento espontâneo, descontado de 

eventuais pagamentos devidos pelo Senac-DF ou mediante cobrança judicial. 

11.3 – O inadimplemento total das obrigações contratuais assumidas, dará ao Senac-DF o 

direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras penalidades, inclusive a 

suspensão do direito de licitar ou contratar com o Senac-DF por prazo não superior a 2 (dois) 

anos, nos seguintes casos: 

I - cometer fraude fiscal; 

II - apresentar documento falso; 

III - fizer declaração falsa; 

IV - comportar-se de modo inidôneo; 

V - não assinar o contrato ou documento compatível no prazo de 5 (cinco) dias corridos, 

contados da notificação; 



 

12 

VI - deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

VII - não mantiver a proposta. 

1 2 - DO PAGAMENTO: 

12.1 - A licitante vencedora apresentará Nota Fiscal de acordo com os serviços, para liquidação 

e pagamento da despesa pelo Senac-DF, mediante depósito em conta bancária no prazo de até 

10 (dez) dias úteis contados da apresentação dos documentos, devidamente atestados, de 

acordo com o cronograma físico/financeiro. 

12.2 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto perdurar o cumprimento de qualquer 

obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, inclusive obrigações 

atinentes aos encargos trabalhistas e previdenciárias dos empregados da CONTRATADA, como 

extratos de depósitos de FGTS, INSS e demais verbas trabalhistas. 

12.3 -  Fica expressamente estabelecido que os preços incluam todos os custos diretos e 

indiretos para a prestação do serviço e fornecimento dos produtos de acordo com as condições 

previstas neste Edital e nos demais documentos da licitação. 

13 - DA GARANTIA: 

13.1 - Será exigido da licitante vencedora no ato da assinatura do Contrato, prestação de 

garantia em favor do Senac-DF, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do 

Contrato, nos termos do Art. 27, da Resolução Senac nº 958/2012, em uma das seguintes 

modalidades:  

a) caução em dinheiro;  

b) seguro garantia; ou  

c) fiança bancária.  

13.2 - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do Contrato;  

b) prejuízos diretos causados ao Senac-DF, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do 

Contrato; e  

c) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela 

Contratada; 

d) serviços que tenham que ser contratados com terceiros para corrigir falhas dos serviços 

executados pela CONTRATADA;  

e) multas aplicadas por órgãos públicos;  

f) débitos porventura existentes para com o INSS e FGTS; e 

g) danos contra terceiros não cobertos pelo seguro específico. 

13.3. A garantia mencionada no subitem 13.1 deverá ser renovada a cada prorrogação do 

contrato, devendo seu valor ser atualizado nas mesmas condições contratuais.  
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13.4 - A garantia a que se refere este item terá vigência durante todo o prazo de execução do 

contrato, devendo se estender até o prazo de 3 (três) meses, após término da vigência 

contratual.  

13.5 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente, em pagamento de qualquer 

obrigação, a adjudicatária deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 3 (três) dias 

úteis, contada da data em que for notificada pelo Senac-DF.  

13.6 - Após o cumprimento fiel e integral do Contrato, a garantia prestada será liberada ou 

restituída à adjudicatária, após formalizada sua solicitação.  

14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 – O Senac-DF reserva-se o direito de cancelar a presente licitação na forma previstas no 

Art. 40, da Resolução Senac Nº 958/2012, sem que caiba à licitante, direito a indenização ou 

reclamação de qualquer espécie. 

14.2 - Na vigência do Contrato, a fornecedora deverá manter todas as condições que a 

incluíram no certame. 

14.3 - Eventuais omissões do presente Edital serão resolvidas pela CPL, com base nas normas 

específicas, vigentes e aplicáveis. 

14.4 - As decisões referentes à habilitação, ao julgamento e aos recursos serão comunicadas 

diretamente às licitantes e, se presentes seus prepostos no ato em que forem adotadas, ou por 

correspondências assinadas pela CPL. 

14.5 - Sem prejuízo do caráter público de todos os atos do procedimento licitatório, na sessão, 

a análise do processo ficará restrita à CPL. 

14.6 - A CPL, a qualquer tempo, antes da data da apresentação das propostas, poderá 

proceder a alterações concernentes a esta licitação, enviando o correspondente adendo às 

empresas que tenham retirado o Edital, sendo facultado à CPL, se for o caso, adiar a data da 

abertura da licitação. 

14.7 - Será facultado a CPL, em qualquer fase da Licitação, a promoção de diligência destinada 

a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação 

ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta/documentação. 

14.8 - Sob nenhum pretexto serão recebidas propostas em desacordo com o Edital e que não 

forem entregues conforme as normas de apresentação e prazos ali determinados. 

14.9 - Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos. 

14.10 - O Distrito Federal é o domicílio e foro competente para dirimir quaisquer dúvidas 

referentes à licitação e a procedimentos dela resultantes, renunciando as partes a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 
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14.11 - A participação nesta licitação implica em conhecimento e aceitação integral do Edital, 

seus anexos, bem como na observância de regulamentos, normas administrativas e técnicas 

aplicáveis. 

14.12 - A empresa que apresentar proposta estará vinculada a ela e se responsabilizará pelo 

fornecimento dos produtos nas condições oferecidas. 

14.13 - Caso ocorra impedimento por motivo de força maior ou por conveniência 

administrativa, para não se realizar o ato de abertura do envelope desta licitação, fica acordado 

que essa ação acontecerá no primeiro dia útil após a data fixada, no horário e local já 

estabelecido. 

14.14 - Deficiências no atendimento dos requisitos deste Instrumento Convocatório e de seus 

Anexos são de inteira responsabilidade e risco do licitante, podendo implicar sua inabilitação ou 

desclassificação. 

 

Brasília,     de maio de 2020 

 

 
Antonio Julien Bertin Koffi N’guessan  

Gerência de Serviços 
Senac-DF 
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CONCORRÊNCIA Nº 12/2020 
 

ANEXO I 
 

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

 

Contratação dos serviços de Engenharia para execução de reforma, pelo modelo turn 

key Chave na Mão, modalidade de aquisição, na qual o contratado fica obrigado a entregá-lo em 

condições de uso imediato, considerando a execução e entrega de toda a obra civil e itens 

complementares como ar condicionado, marcenaria, mobiliário, cadeiras, persianas, divisórias, 

luminárias, sistemas de segurança, dentre outros, sob um só faturamento. Os únicos itens que 

não são contemplados neste fornecimento turn key são os computadores pessoais, monitores, 

TVs e acessórios, os quais serão adquiridos e instalados diretamente pelo Senac-DF, portanto 

todos os itens descritos no memorial e constantes nos projetos entregues. 

1. Critérios de Execução e Normas Técnicas 

a) A execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente aos seguintes itens: 

 Desenhos, tabelas, especificações de materiais e acabamentos e demais integrantes dos 

projetos e planilha de Referência de Obra. 

 Aos regulamentos da Administração do SENAC. 

 Requisitos de Normas e/ou Especificações, Métodos de Ensaio e Terminologia 

estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou formulados por 

laboratórios ou Institutos de Pesquisas Tecnológicas Brasileiras. 

 Requisitos de Normas e/ou Especificações, método de Ensaio e/ou padrões estabelecidos 

por entidades estrangeiras congêneres (ASTM, DIN e outras), quando da inexistência de 

Normas e/ou especificações brasileiras correspondentes, para determinados tipos de 

materiais ou serviços. 

 A Lei federal no 8078/90, Código de Defesa do Consumidor (CDC), no artigo 39, Inciso 

VIII estabelece que as normas da ABNT foram incorporadas ao ordenamento jurídico 

pátrio: “Art. 39 VIII: É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, locar, no mercado 

de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos 

órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial-CONMETRO.”  

 Recomendações, instruções E especificações de Fabricantes de materiais e/ou de 

Especificações em sua aplicação ou na realização de certos tipos de trabalhos. 
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 Dispositivos aplicáveis da legislação vigente (Federal ou Distrital), relativos a materiais, 

segurança, proteção, instalação de canteiro de obras e demais aspectos das construções. 

 Antes do início da execução de cada serviço deverão ser verificadas (diretamente na 

obra e sob a responsabilidade da Contratada) as condições técnicas e as medidas locais 

ou posições a que o mesmo se destinar. 

 Todas as imperfeições verificadas nos serviços vistoriados, bem como discrepâncias dos 

mesmos em relação a desenhos, tabelas de acabamentos ou especificações do projeto, 

deverão ser corrigidas, antes do prosseguimento dos trabalhos. 

 A contratada providenciará todas as licenças, taxas e despesas que envolvam os 

serviços, assim como proverá todo o seguro dos materiais e equipamentos sob sua 

responsabilidade, seguro de acidentes de trabalho  para todos os envolvidos na obra,  

registrar a obra junto ao CREA-DF caso necessário e instalar placas no local da obra com 

dimensionamento mínimo de 1.50mx1.50m, com nome do autor do projeto, fiscal da 

obra, bem como a razão social da firma contratada, responsável técnico pela obra e do 

Senac-DF, endereço, telefone e o objeto da execução.  

2. Dos Materiais e da Similaridade 

a) A licitante deverá apresentar, em sua planilha de preços, a marca/fabricante/modelo de 

todos os produtos ofertados, sob pena de desclassificação; 

b)  Todos os materiais a serem empregados na execução dos serviços serão novos e de 

primeira qualidade, obedecendo às especificações na Planilha de Referência de Obra, sob 

pena de impugnação dos mesmos pela Fiscalização; 

c) Fica subentendida a alternativa “ou similar equivalente” para todos os materiais citados, em 

marca/modelos/fabricantes, desde que atendam às especificações, apresentando 

características equivalentes ou superiores, inclusive de desempenho, que atendam às 

Normas Técnicas e sejam aprovados e aceitos pela Fiscalização.  

d) Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam similaridade se desempenham 

idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características técnicas especificadas 

neste Termo de Referência 

e) O CONTRATADO deverá submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO amostras dos materiais a 

serem empregados, e cada lote ou partida de material será confrontado com respectiva 

amostra, previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

f) Em hipótese alguma, será aceita a cotação de material recondicionado ou remanufaturado e 

a tentativa de fornecimento contrariando esta determinação implicará em imediata aplicação 

de sanção contra quem a praticou. 

g)  A aplicação de produto que não seja o especificado como referência, obriga o licitante, sob 
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suas custas, antes da assinatura do contrato, a entregar uma unidade padrão de amostra 

que serão analisados/testados por equipe técnica do SENAC-DF e, se for o caso, por 

laboratório especializado, ficando a Licitante obrigada a custear estes testes, sem ônus para 

a FISCALIZAÇÃO do SENAC-DF.  

h) Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar ao CONTRATADO a apresentação de 

informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios 

relativos aos mesmos, comprovando a qualidade dos materiais empregados na instalação 

dos equipamentos. Os ensaios e as verificações serão providenciados pelo CONTRATADO 

sem ônus para a FISCALIZAÇÃO e executados por laboratórios aprovados pela mesma.  

i) Depois de autenticadas pela FISCALIZAÇÃO e pelo CONTRATADO, as amostras serão 

cuidadosamente conservadas na obra, até o final dos trabalhos, de forma a facultar, a 

qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência com os materiais fornecidos 

ou já empregados.  

j) Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser estocados na obra. 

k) Os materiais inflamáveis só poderão ser depositados em áreas autorizadas pela 

FISCALIZAÇÃO, devendo o CONTRATADO providenciar para estas áreas os dispositivos de 

proteção contra incêndios determinados pelos órgãos competentes. 

l)  As cores de quaisquer materiais e pinturas a serem executadas na obra serão definidas ou 

confirmadas pela FISCALIZAÇÃO no momento oportuno, ouvido o autor do projeto. 

m) A cotação do produto que não seja o especificado como referência obriga o licitante, sob 

suas custas, caso o produto não seja aprovado em análise posterior pela contratante, de 

fornecer o indicado ou outra marca/modelo aprovada pela Fiscalização.  

n) Os casos não abordados serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, de maneira a manter o padrão 

de qualidade previsto para a obra em questão. 

o) Quaisquer dos itens mencionados no presente caderno e não incluídos nos desenhos de 

execução dos projetos, ou vice-versa, terão a mesma significação como se figurassem em 

ambos, sendo a execução de responsabilidade do CONTRATADO. 

p) No caso de divergência entre os desenhos de execução dos projetos e as especificações, 

prevalecerá o contido nestas últimas. 

q) Em caso de divergência entre desenho de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de 

maior escala. 

r) Em caso de divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões medidas em escala, 

prevalecerão as primeiras, sempre consultada a FISCALIZAÇÃO. 

s) Nenhuma modificação poderá ser feita nestas especificações, nos desenhos e nas 
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especificações dos projetos sem autorização expressa da FISCALIZAÇÃO e autores dos 

projetos. 

t)  Deverá o contratado providenciar a atualização de todas as plantas onde foram feitas 

alterações em relação ao projeto original, entregando, ao final da obra, o "as built" à 

FISCALIZAÇÃO, uma cópia impressa e assinada e outra cópia em meio magnético CD, com o 

mesmo formato atual. 

u) As ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS só poderão ser modificadas, com autorização por escrito, 

emitida pela FISCALIZAÇÃO e concordância dos autores dos projetos. 

3. Obrigações da Contratada 

a) A Contratada deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente à 

execução dos serviços a serem prestados, ou seja, engenharia civil, nos termos dos art. 1° e 2° 

da Lei no 6.496/77. 

 Todas as taxas necessárias no decorrer da obra ficarão a cargo da Contratada, inclusive 

a anotação de ART’s junto ao CREA. 

 O (s) profissional (is) indicado (s) nas ART’s como responsável (is) pela execução dos 

serviços deverá (ão) ser o (s) que terá (ao) a atribuição de acompanhamento técnico do 

objeto contratado, dentro de sua (s) respectiva (s) área (s) de atuação. 

b) A Contratada deverá recolher os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do contrato, isentando o SENAC/DF de qualquer pagamento, conforme 

OJ-SDI1-191 do TST. 

c) A Contratada só poderá iniciar os serviços após o recebimento da Ordem de Serviço emitida 

pelo Senac-DF. 

d) Apresentar DECLARAÇÃO assinada por representante legal, de que possui instalação e 

aparelhamento técnico adequado e disponível no Distrito Federal, para a realização dos serviços 

objeto desta Concorrência. No caso de a licitante se encontrar sediada fora do Distrito Federal, 

apresentar Termo de Compromisso de que instalará um escritório para atendimento em 

Brasília-DF no ato de assinatura do Contrato. 

e) A Contratada deverá manter um Engenheiro Civil, devidamente registrado junto ao CREA, 

responsável pela coordenação dos serviços, o qual deverá estar presente no canteiro de obras, 

sempre disponível à fiscalização do SENAC, durante todos os dias de execução da obra. 

f) A Contrata deverá executar os serviços, tratados no presente Edital, entre 07:00hr e 17:00h 

e quando solicitado ou vista a necessidade após estes horários. Para serviços que tenham uma 

poluição sonora maior, deveremos realizar a atividade somente entre às 20:00hs e 06:00hs nos 

dias de semana e livremente nos finais de semana. 
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g) Deverão ser fornecidos pela Contratada, além dos materiais especificados e mão-de-obra 

especializada, todas as ferramentas necessárias e tudo mais que for necessário para a 

conclusão e a manutenção das obras, sejam elas definitivas ou temporárias, ficando 

responsável por sua guarda e transporte.  

h) Deverão ser corrigidos e/ou reexecutados os serviços e substituídos os materiais não 

aprovados pela Fiscalização, caso os mesmos não atendam às especificações constantes deste 

Termo de Referência ou às normas pertinentes, ficando o SENAC isento de despesas. 

i) A aplicação dos materiais industrializados e os de emprego especial obedecerá sempre às 

recomendações dos fabricantes, cabendo à Contratada, em qualquer caso, a responsabilidade 

técnica e o ônus decorrente da má aplicação dos mesmos. 

j) qualquer material defeituoso será substituído, ficando o SENAC isento de despesas. 

k) O CONTRATADO deverá levar em conta todas as precauções e zelar permanentemente para 

que as suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, nem interfiram 

negativamente no funcionamento do Prédio.  

l) O CONTRATADO será responsável pela proteção de todos os componentes do prédio e 

instalações de energia elétrica, água, esgoto e incêndio e outros serviços, ao longo e adjacentes 

à obra, devendo corrigir imediatamente, às suas expensas, quaisquer avarias que provocar nas 

mesmas, deixando-os em conformidade com o seu estado original. 

m) Os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer parte.  Prédio 

deverão ser removidos imediatamente pelo CONTRATADO, às suas expensas. Remoção de todo 

entulho para fora do prédio e para local permitido pelo GDF será feita pelo CONTRATADO a seu 

ônus. As instalações deverão apresentar sempre bom aspecto, não sendo admitidas construções 

desalinhadas, desleixo nas instalações, obras que não inspirem segurança e que sejam 

desagradáveis à vista e ao uso. 

n) Entregar o local do serviço limpo, isento de poeiras e entulhos, sem a presença de restos de 

obra e sem respingos de tinta ou quaisquer outros materiais, para perfeita condição de 

ocupação e uso. 

o) Nenhuma das dependências do prédio poderá ser desenergizada em dia útil ou durante 

expediente do Edifício, exceto sob autorização por escrito por parte da Fiscalização do SENAC, 

devendo os serviços serem realizados integralmente sem prejuízo dos trabalhos normais 

realizados nos prédios 

p) Todas as normas de segurança deverão ser seguidas, conforme legislação em vigor, e o uso 

de uniformes e EPI adequados à execução dos serviços é obrigatório. As normas de segurança 

constantes destas especificações não desobrigam o CONTRATADO do cumprimento de outras 

disposições legais, federais e do Distrito Federal pertinentes, sendo de sua inteira 
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responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidas por pessoas físicas ou jurídicas 

em decorrência de negligência nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de 

materiais inaceitáveis na execução dos serviços. 

q) nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços aqui descritos, 

desde que não sejam alterados as especificações e projetos, com anuência da FISCALIZAÇÃO; 

caso haja modificações nas especificações e projetos, com a concordância da FISCALIZAÇÃO, 

deverá ser objeto de acertos antes de sua efetiva execução. 

r) Após a celebração do contrato, não será levada em conta qualquer reclamação ou solicitação, 

seja a que título for, de alteração dos preços constantes da proposta do CONTRATADO. 

s) O CONTRATADO cuidará para que as obras a serem executadas acarretem a menor 

perturbação possível aos serviços do Prédio. 

t) Todas as questões, reclamações, demandas judiciais, ações por perdas ou danos e 

indenizações oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serão de sua inteira 

responsabilidade. 

u) O CONTRATADO cuidará para que o transporte de cargas especiais seja feito dentro da 

legislação vigente e sem causar danos ou interrupções nas vias públicas e nas áreas de acesso 

às obras. Serão escolhidos trajetos e veículos adequados e controladas as cargas, a fim de 

compatibilizar as solicitações com os meios de acesso disponíveis e exigências da legislação. 

 Se o CONTRATADO necessitar deslocar para a obra qualquer equipamento, completo ou 

em partes, que possa acarretar danos nas áreas de acesso, deverá comunicar o fato à 

FISCALIZAÇÃO, informando-a também das providências que pretende adotar para a 

proteção dos acessos existentes, ficando o CONTRATADO responsável pela efetivação de 

todas as providências necessárias. 

v) Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessário para a execução da 

obra até o cumprimento integral do contrato.  

w) Os representantes da FISCALIZAÇÃO na obra darão suas instruções diretamente ao 

Engenheiro residente do CONTRATADO ou seu preposto 

x) Os representantes da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada pela mesma terão livre 

acesso às obras e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou 

fabricados materiais e equipamentos relativos à obra ainda que nas dependências do 

CONTRATADO.  

y) A equipe técnica do CONTRATADO responsável pelos serviços deverá contar com 

profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas 

atividades necessárias à execução da obra. A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar 

a substituição de qualquer membro da equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que 
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seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.  

z) Os níveis de segurança e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos usuários 

das instalações na obra serão, no mínimo, os determinados pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego. 

aa) O CONTRATADO interromperá total ou parcialmente a execução dos trabalhos sempre que:  

 Assim estiver previsto e determinado no Contrato;  

 For necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos de contrato e de 

acordo com o projeto;  

 Houver influências atmosféricas sobre a qualidade ou a segurança dos trabalhos na 

forma prevista no Contrato;  

 Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juízo da 

FISCALIZAÇÃO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes;  

 A FISCALIZAÇÃO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diário de Obra.  

bb) O CONTRATADO deverá providenciar Diário de Obra, dotado de páginas numeradas e em 

três vias, onde serão registradas todas as atividades, ocorrências e demais fatos relevantes 

relativos à obra. O CONTRATADO cuidará para que todas as partes das obras e a própria obra 

permaneçam sempre limpas e arrumadas, com os materiais estocados e empilhados em local 

apropriado, por tipo e qualidade. Providenciará, ainda, a retirada imediata de detritos dos 

acessos e das áreas e vias adjacentes e internas ao prédio que tenham resultado de operações 

relativas às obras.  

cc) O PROPONENTE, antes de apresentar sua proposta deverá analisar os projetos, consultar as 

especificações e vistoriar o local das obras, executando todos os levantamentos necessários ao 

desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões, que jamais poderão 

ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo de preços.  

dd) Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar desenhos de 

execução, deverá fazê-lo às suas expensas exclusivas e submetê-los à aprovação da 

FISCALIZAÇÃO.  

ee) Os desenhos de execução, deverão ser entregues por partes, de acordo com as prioridades, 

em função dos cronogramas da obra, em três vias, sendo uma delas devolvida ao CONTRATADO 

após análise. Os serviços contidos nestes desenhos não poderão ser iniciados sem aprovação 

formal da FISCALIZAÇÃO.  

ff) Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções dos projetos ora fornecidos não 

poderão, jamais, constituir pretexto para o CONTRATADO pretender cobrar "serviços extras" e 

ou alterar a composição de preços unitários. Considerar-se-á, inapelavelmente, o CONTRATADO 
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como altamente especializado nas obras e serviços em questão e que, por conseguinte, deverá 

ter computado, no valor global da sua proposta, também, as complementações e acessórios por 

acaso omitidos nos projetos, mas implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento 

de todas as instalações, máquinas, equipamentos e aparelhos. Para as obras e serviços objetos 

destas especificações e projetos, caberão ao CONTRATADO fornecer e conservar equipamento 

mecânico e o ferramental necessário, usar mão de obra idônea, agrupando permanentemente 

em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados, que 

assegurem progresso satisfatório às obras e bem assim obter materiais necessários em 

quantidade suficiente para a conclusão das obras no prazo fixado.  

gg) A FISCALIZAÇÃO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer 

responsabilidade do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, sub- 

empreiteiros, etc. 

hh) Não será permitido que o pessoal do CONTRATADO fiquem vagando pela área da obra que 

não seja área imediata do trabalho do mesmo, ou ainda em qualquer local do prédio fora do 

horário de trabalho.  

ii) Deverá ser feitos limpeza permanente e final da obra e seus componentes, deforma que não 

restem entulhos ou sobras ou ainda interfiram nos serviços normais da Unidade do Senac.  

4. Local de Execução dos Serviços 

a) Os serviços serão realizados no Edifício do SENAC, localizado SEP/Sul, Quadras 713/913, 

Edifício CNC Trade, Térreo - Asa Sul, Brasília - DF, CEP: 70390-135. 

5. Prazo para Conclusão dos Serviços 

a) Os serviços deverão ser concluídos no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias corridos, a 

contar da assinatura do contrato entre as partes. Com exceção dos serviços relacionados à 

instalação do elevador que terão o prazo divulgados a partir da assinatura do contrato com a 

empresa fabricante. 

b) Na hipótese de o recebimento definitivo não ocorrer até a data de termino prevista em 

contrato, a despesa será processada como restos a pagar, ficando o termo final da vigência 

contratual até a data do efetivo recebimento. 

c) O CONTRATADO deverá fazer seu próprio planejamento, levando em conta a produtividade 

de suas máquinas, equipamentos e mão-de-obra, observando, contudo, o prazo aqui 

estipulado. Este planejamento deverá considerar a estratégia de ataque para o cumprimento 

dos prazos, levando em consideração a possibilidade de ocorrência de chuvas, o lead time dos 

fornecedores, dentre outros fatores intervenientes. Como resultado deste planejamento a 

CONTRATADA deverá fornecer cronograma FÍSICOFINANCEIRO, seguindo as descrições dos 
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serviços da planilha orçamentária para ser aprovado pela fiscalização em até 10 dias corridos do 

recebimento da ordem de Serviço. 

6. Prazo de Garantia do Serviço Prestado ou do Objeto Adquirido 

a) O prazo de garantia do objeto será de no mínimo 01 (um) ano, a contar do recebimento 

definitivo, conforme descriminado abaixo: 

 Instalações elétricas – instalações – 01 ano. 

 Instalações elétricas – tomadas, interruptores e disjuntores - desempenho do material e 

isolamento térmico – 01 ano.  

 Instalações sanitárias – instalações – 01 ano. 

 Instalações sanitárias – louças, caixa de descarga e bancadas -  Desempenho do 

material – 01 ano. 

 Esquadrias de Madeira e ferragens em geral – empenamento, descolamento, 

funcionamento e acabamento – 01 ano. 

 Esquadrias de ferro – má oxidação – 01 ano. 

 Esquadrias de alumínio – instalação, desempenho do material, fixação – 01 ano. 

 Vidros – fixação – 01 ano. 

 Revestimento de paredes, pisos e tetos – má aderência dos revestimentos – 05 anos.   

 Pinturas – empolamento e descascamento – 01 ano.  

7. Do recebimento do Objeto  

a) Após a execução dos serviços, instalação de todos os acabamentos e integram o sistema e 

desde que todas as condições de desempenho dos mesmos sejam satisfatórias, dentro dos 

parâmetros assumidos, a instalação será considerada aceita mediante recebimento do objeto, 

nos seguintes termos: 

 Provisoriamente, pelo gestor do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado 

pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da Contratada. 

 Definitivamente, pelo gestor do contrato ou pela Comissão de Recebimento, mediante 

termo circunstanciado assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou 

vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, em prazo não 

superior a 30 (trinta) dias, a contar do recebimento provisório. 

b) A entrega do objeto pela CONTRATADA e seu recebimento pelo SENAC não implicam sua 

aceitação definitiva, que será caracterizada pela atestação da nota fiscal/fatura correspondente. 

c) Na parte em que este memorial for omisso, deverá ser considerada e supridas pelas pranchas 
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de desenho e planilha de materiais e vice-versa e, em último caso, resolvido pela fiscalização. 

d) Antes de ser emitido o documento de recebimento provisório, deverá ser fornecido pela 

CONTRATADA, “as built” de toda a obra, com as atualizações e correções dos projetos 

executados e autorizados pela FISCALIZAÇÃO, e aprovação se necessário, sendo fornecidas 

uma cópia em papel sulfite e outra em arquivo CAD, extensão dwg, em CD aberto para novas 

gravações.  

e) Os custos da documentação técnica devem estar inclusos no valor global da proposta.  

8. Serviços e Procedimentos  

a) Quaisquer desligamentos devem ser previamente programados com o Senac-DF. 

b) Todas as instalações deverão ser executadas em consonância com as recomendações da NBR 

– 5410/97 da ABNT. 

c) O CONTRATADO deverá verificar e confirmar na obra medidas e interferências com outras 

instalações técnicas. 

9. Descrição dos Serviços  

a) Os serviços referentes ao objeto do contrato, deverão estar de acordo com o projeto básico 

fornecido pelo SENAC-DF. Qualquer modificação deverá ser autorizada previamente pela 

FISCALIZAÇÃO, mediante avaliação das eventuais correções.  

b) Todos os serviços deverão ser executados em consonância com os projetos, as prescrições 

contidas neste Termo de Referência, as normas técnicas da ABNT, os decretos municipais e 

outras regulamentações aplicáveis.  

c) O SENAC poderá adotar, em qualquer época, normas especiais ou suplementares de 

trabalho, não previstas neste Termo de Referência, mas necessárias, a seu juízo, à segurança e 

ao bom andamento dos serviços. Essas novas normas passarão a integrar, automaticamente, as 

Especificações Técnicas.  

d) As grandezas constantes deste manual são expressas em unidades legais e as convenções 

para sua indicação, assim como as abreviaturas, são consagradas pelo uso. Siglas e 

abreviaturas pouco usuais são explicitadas no decorrer do texto.  

e) Fica reservado ao SENAC o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular 

e porventura omisso neste Termo de Referência, que não seja definido em outros documentos 

contratuais, como o próprio contrato ou projeto.  

f) Na existência de serviços não especificados, a Contratada somente poderá executá-los após 

devida aprovação da Fiscalização.  

g) A omissão de qualquer procedimento neste Termo de Referência ou nos projetos não exime a 

Contratada da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas padronizadas para os 
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trabalhos, respeitando os objetivos básicos do funcionamento e adequação dos resultados.  

h) No caso de divergência entre os projetos e Memorial Descritivo, terá prioridade o Memorial 

Descritivo. Conflitos entre esta Especificação de Serviços e o Memorial Descritivo ou os Projetos 

deverão ser informados à fiscalização do Senac-DF para definição a respeito.  

i) As ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS só poderão ser modificadas, com autorização por escrito, 

emitida pela FISCALIZAÇÃO e concordância dos autores dos projetos. 

10. Observações  

a) Serão enviados todos os projetos para que o serviço seja executado da melhor forma 

possível e seguindo os parâmetros necessários, segue abaixo a relação:  

 Projeto Arquitetônico. 

 Projeto Elétrico. 

 Projeto Rede. 

 Projeto Ar condicionado. 

 Projeto de Automação. 

 Projeto de Estrutural. 

 Projeto de Incêndio. 

 Projeto Hidráulico. 

 Projeto de CFTV. 

 Memorial Descritivo. 

 Projetos de detalhamentos.  

11. Qualificação Técnica - Operacional 

a) Prova de inscrição ou registro do licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura do Brasil - CAU, que comprove atividade 

relacionada com o objeto. 

b) Apresentar comprovação formal de que o licitante tenha no seu quadro profissional, na data 

de publicação deste Edital, profissional(is) de nível superior, ARQUITETO OU ENGENHEIRO, 

reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, 

devidamente emitido(s) pelo CREA ou CAU, comprovando que o mesmo profissional tenha sido 

o responsável técnico, pelos serviços listados a seguir, para órgão ou entidade da administração 

pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para 

empresas privadas,  que não o próprio licitante ou do mesmo grupo econômico do licitante, os 

seguintes serviços com as respectivas quantidades mínimas: Gerenciamento e fiscalização de 
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execução de obra e instalações para construção, reforma ou ampliação de prédio público ou 

privado, comercial ou industrial com características similares de complexidade tecnológica e 

operacional com área mínima de 8.000m2 (oito mil metros quadrados) para um mesmo 

empreendimento, 2.000 (dois mil) pontos estruturados de rede de dados e voz e 2.000 (dois 

mil) pontos elétricos. 

c) A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia de contrato de 

prestação de serviços, regido pela legislação comum, ou da carteira de trabalho (CTPS) em que 

conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que conste o profissional 

como sócio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaração de contratação futura do 

profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de 

anuência do profissional.  

d) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, como 

comprovação de qualificação técnica, ambos serão inabilitados.  

e) Declaração indicando o nome, CPF e número do registro no CREA do responsável técnico que 

acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto, conforme solicitado no item 3.e 

acima. Caso o profissional que for o titular do(s) atestado(s) técnico(s) apresentado(s) pela 

licitante não ser o mesmo que atenderá à exigência do item 3.d acima, será exigido que os dois 

ou mais profissionais titulares da documentação apresentada também sejam responsável(is) 

técnico(s) pela execução de todos os serviços que tratam o presente Edital. 

12. Serviços Extracontratuais  

a) Caso durante a execução do objeto se faça necessário firmar termos aditivos com serviços 

novos ou previamente existentes na planilha orçamentária, serão observados os seguintes 

requisitos:  

 Para itens que já estejam contemplados no contrato, os preços unitários serão os 

mesmos já contratados, constantes da proposta vencedora.  

 Para itens novos a serem incluídos na planilha orçamentária da obra, a inclusão dos itens 

deverá atender ao que segue:  

b) Caso o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI ou 

Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO contemple o serviço e todos os seus insumos 

também sejam novos, o preço unitário deverá corresponder ao encontrado naqueles sistemas 

aplicado sobre este o mesmo desconto dado pelo vencedor com relação ao orçamento base do 

Senac-DF 

c) Caso o SINAPI ou SICRO contemple o serviço e algum de seus insumos já esteja presente 

nas composições dos outros serviços apresentadas pelo Contratado, o custo deste insumo será 

o mesmo apresentado na proposta vencedora, o qual também está condicionado ao limite 
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máximo orçado pelo órgão. Os demais insumos receberão o mesmo tratamento recomendado 

na alínea “a)”.  

d) No caso da alínea “b)”, quando nas composições apresentadas pelo Contratado seja 

observado a atribuição de dois ou mais preços para o mesmo insumo, prevalecerá o menor.  

e) Caso o item não seja contemplado pelo SINAPI ou SICRO serão usadas como base para 

formação dos novos preços as composições das Tabelas para Composição de Preços para 

Orçamento, da Editora PINI, cujos custos dos insumos serão alimentados da forma apresentada 

a seguir, adotando a mesma ordem como escala de prioridade:  

 Utilizando aqueles apresentados na proposta vencedora;  

 Utilizando aqueles constantes da tabela de insumos do SINAPI aplicando o mesmo 

desconto dado pelo vencedor com relação ao orçamento base do Senac-DF; 

 Utilizando o menor custo dentre os obtidos em três cotações no mercado.  

f) Quando o item não se enquadrar em nenhuma das situações anteriores, o preço adotado será 

o menor dentre os obtidos em três cotações no mercado. 

13. Propostas  

a) A proposta deverá conter preço unitário e total fixo e irreajustável, em moeda corrente 

nacional, com todos os custos incidentes, tais como: salário, ônus tributários, fiscais, 

parafiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transporte, montagem, instalação incluindo teste e 

ativação dos equipamentos ofertados. 

b) Os materiais necessários à instalação integral dos equipamentos a partir da infraestrutura 

oferecida e que não estejam claramente especificados e cotados na proposta, serão 

considerados como parte integrante dos serviços de instalação.  

c) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega 

das propostas. 

d) Para as propostas que omitirem o seu prazo de validade, fica estabelecido que este prazo é o 

estipulado no edital. 

e) Nos preços oferecidos deverão estar inclusas todas as despesas decorrentes de impostos, 

taxas, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias, Anotação de 

Responsabilidade Técnica ART junto ao CREA/DF, demais encargos cabíveis e outros. 

f)  Nome, identidade, CPF, profissão e endereço do representante legal da empresa que 

assinará o Contrato, na hipótese de vencedora do certame. 

g) Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de 

valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, ou com preços manifestamente 

inexequíveis, podendo para tanto, exigir-se por ocasião da análise de preços, a demonstração 
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da viabilidade dos mesmos, através de documentação que comprove que os custos são 

coerentes com os de mercado. 

14. Obras Civis  

a) O suprimento de água, energia e telefone para todos os fins, bem como o afastamento e 

disposição final de águas residuais e metralhas serão de responsabilidade da contratada. O 

abastecimento de água ao canteiro será efetuado, obrigatoriamente, sem interrupção, mesmo 

que o CONSTRUTOR tenha que se valer de caminhão pipa.  

b) A ligação de energia elétrica ao canteiro obedecerá, rigorosamente, as prescrições da 

concessionária local. Os ramais e sub-ramais internos serão executados com condutores 

isolados por camada termoplástica, corretamente dimensionada para atender as respectivas 

demandas dos pontos de utilização.  

c) As emendas de fios e cabos serão executadas com conectores apropriados e guarnecidos com 

fita isolante, não sendo admitidos fios desencapados. Todos os circuitos serão dotados de 

disjuntores termomagnéticos. 

d) Cada máquina e equipamento receberão proteção individual, de acordo com respectiva 

potência por disjuntor termomagnético, fixado próximo ao local de operação. 

e) Serão removidos todos os materiais imprestáveis e entulhos que se encontrem no terreno e 

na edificação, devendo permanecer contêiner no canteiro de obra.  

f) Em hipótese alguma o CONSTRUTOR poderá remover quaisquer materiais sem a autorização 

por escrito no livro de obras. Tal autorização só terá validade quando emitida pela 

FISCALIZAÇÃO.  

g) Deverá ser prevista a limpeza e remoção dos entulhos de obra ao longo de todo o tempo de 

serviço, mantendo assim a obra limpa e segura conforme as recomendações em Norma (NR18). 

15. Diário de Obra  

a) É de competência da CONTRATADA registrar no Diário de Obras todas as ocorrências diárias, 

bem como especificar detalhadamente os serviços em execução, devendo a FISCALIZAÇÃO, 

neste mesmo Diário, confirmar ou retificar o registro. A abertura do diário de obras deverá ser 

feita juntamente com a Fiscalização no dia de início dos serviços. Será tolerado um prazo 

máximo de 48 horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Diário de Obras durante 

a execução do objeto. A partir desse prazo poderão ser aplicadas as sanções previstas no Edital. 
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CONCORRÊNCIA Nº 12/2020 
 

ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR TRABALHADOR 
 

(Papel timbrado ou carimbo da empresa) 
 

(Nome da Empresa)......................  inscrita no CNPJ nº................ , por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)................... portador(a) da Carteira de 

Identidade nº.......... e do CPF nº.............. , DECLARA, para fins do disposto nos termos do 

inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que não emprega menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz(es). 

 

Brasília - DF,...... de............. de....... (Data da Licitação) 

 

_____________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva mencionada). 
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CONCORRÊNCIA Nº 12/2020 

 

ANEXO III 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

Contrato de Prestação de Serviços entre o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial, Senac-DF e 

a Empresa ................., na forma e condições 

abaixo. 

CONTRATANTE: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Senac – DF, Endereço: 

SIA Sul, Trecho 03, Lotes 625/695, Ed. SIA Centro Empresarial, Cobertura “C”, Brasília-DF, 

CEP: 71.200-030 CNPJ/MF: 03.296.968/0001-03, Telefone: (61). Representado pelo Presidente 

do Conselho Regional do Senac - DF, Senhor A, brasileiro, casado, portador da Carteira de 

Identidade nº.  e, CPF nº residente e domiciliado em Brasília - DF e pelo Diretor Regional do 

Senac - DF, Senhor , brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº.  e CPF nº. , 

residente e domiciliado em Brasília - DF. 

CONTRATADA: ........................... Endereço: ......................... CEP: ....... Telefone (..) 

........, CNPJ/MF nº. ................. neste ato representada pelo Senhor .........., brasileiro, 

Carteira de Identidade: nº. ............, CPF nº. .............., residente e domiciliado em ........... . 

As partes acima decidem firmar entre si o presente Contrato, segundo os termos e as condições 

seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

O presente contrato tem por objeto a contratação dos serviços de Engenharia para execução de 

reforma, pelo modelo denominado turn key ou Chave na Mão, devendo a CONTRATADA  

entregar o prédio em condições de uso imediato, considerando a execução e entrega de toda a 

obra civil e itens complementares como ar condicionado, marcenaria, mobiliário, cadeiras, 

persianas, divisórias, luminárias, sistemas de segurança, dentre outros, de acordo com todos os 

itens descritos no memorial e constantes nos projetos entregues. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO: 

Vinculam-se ao presente Contrato, independente de sua transcrição, a proposta 

da CONTRATADA, o Instrumento Convocatório e seus Anexos. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Os serviços serão executados rigorosamente de acordo com os projetos, 

proposta, memorial descritivo e cronograma, dentro do prazo contratado, sendo todos estes 
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documentos rubricados pelas partes contratantes, havidos como peças integrantes do presente 

instrumento, cabendo à CONTRATADA utilizar o material especificado, bem como todos os 

serviços, equipamentos e toda a mão-de-obra, necessária à perfeita execução do serviço, 

empregando material de primeira qualidade e mantendo profissionais competentes e 

experimentados, uma vez que responde pela sua solidez e bom acabamento, de acordo com o 

Art. 618 do Código Civil. 

Parágrafo Primeiro. Qualquer alteração das disposições e especificações constantes dos 

documentos mencionados nesta cláusula, somente será executada depois de comunicada, por 

escrito, ao CONTRATANTE e aprovada pelo seu Responsável Técnico, formalmente por Termo 

Aditivo ou por intermédio de correspondência epistolar ou eletrônica. 

Parágrafo Segundo. Em relação às alterações mencionadas no parágrafo anterior, a 

CONTRATADA, em qualquer caso, responderá pela solidez e durabilidade das inovações. 

Parágrafo Terceiro. A CONTRATADA deverá manter, na direção dos serviços, responsável 

técnico devidamente habilitado no CREA. 

Parágrafo Quarto. A CONTRATADA se obriga a respeitar rigorosamente, no que se refere a 

todos os seus empregados e os terceiros sub-contratados, utilizados na obra, a legislação 

vigente sobre: impostos, segurança do trabalho, previdência social e acidentes de trabalho, 

por cujos encargos responderá unilateralmente em toda a sua plenitude e outros, por mais 

especiais que sejam, não respondendo o CONTRATANTE por qualquer encargo ou medida 

judicial que for proposta pelos seus empregados, ou sub-empreiteiros. 

Parágrafo Quinto. O transporte, a guarda, a manutenção de equipamentos e os materiais 

especificados neste Instrumento, são de exclusiva responsabilidade e ônus da CONTRATADA. 

Os equipamentos, assim como os materiais empregados para a execução dos serviços, serão 

considerados como garantia suplementar do cumprimento das obrigações contratuais, não 

podendo ser retirados do local da obra sem prévia autorização do CONTRATANTE. 

Parágrafo Sexto. No caso de mudança de responsabilidade técnica da obra esta deverá ser 

imediatamente comunicada, por escrito, ao CONTRATANTE, devendo ser mantidas todas as 

exigências para a habilitação. 

Parágrafo Sétimo. Será da CONTRATADA toda a responsabilidade de legalização da obra 

junto aos Órgãos Oficiais, e às suas expensas. 

Parágrafo Oitavo. A CONTRATADA não poderá sub-empreitar o total dos serviços 

contratados. A sub-empreitada parcial, no caso de serviços que por sua especialização 

requeiram o emprego de empresas ou profissionais especialmente habilitados, poderá ser 

autorizada, a critério da fiscalização da Contratante. A responsabilidade pelos serviços sub-

empreitados, será da CONTRATADA. 
Parágrafo Nono. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções dos projetos ora 

fornecidos não poderão, jamais, constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar serviços extras 

ou adicinais e ou alterar a composição de preços unitários. A CONTRATADA deverá ter 

computado, no valor global da sua proposta, também, as complementações e acessórios por 
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acaso omitidos nos projetos, mas implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento 

de todas as instalações, máquinas, equipamentos e aparelhos.  

CLÁUSULA QUARTA - DAS OCORRÊNCIAS: 

A CONTRATADA manterá na obra, um Livro de Ocorrências, onde serão lançados 

todos os fatos dignos de registro, especialmente as datas do início da obra e do término de 

cada etapa de serviço. O livro será rubricado pela Fiscalização do CONTRATANTE e por um 

representante da CONTRATADA, na obra. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO: 

O prazo para a execução total dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias 

corridos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço emitida pelo SENAC-DF, findo o 

qual a CONTRATADA se obriga a entregar ao CONTRATANTE os serviços inteiramente 

concluídos, com a licença dos órgãos competentes, quando for o caso, e aprovação do 

responsável técnico da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES: 

Em caso de inexecução total ou parcial, ou qualquer outra inadimplência, a 

CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades 

previstas na legislação aplicável, no que couber, garantida prévia defesa, para as seguintes 

hipóteses: 

I - Por atraso: 

a) multa de 0,3% ao dia, até o 3º dia, incidente sobre o valor corresponde ao serviço 

especificado no Cronograma Físico-Financeiro; 

b) multa de 0,6% ao dia, a partir do 4º dia de atraso, incidente sobre o valor correspondente 

ao serviço não executado, sem prejuízo da rescisão do contrato. 

II - Por inexecução total de contrato: 

a) Advertência; 

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato; 

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Senac - 

DF, por um prazo de até 2 (dois) anos; 

Parágrafo Primeiro. As multas estabelecidas nesta cláusula são independentes e terão 

aplicação cumulativa e consecutivamente, de acordo com as normas que regeram a licitação. 

Parágrafo Segundo. O CONTRATANTE deduzirá da fatura a ser paga a CONTRATADA o valor 

das multas aplicadas, independentemente de retenção de que trata a Cláusula Décima 

Primeira. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA PRORROGAÇÃO 

Quando, por motivo comprovadamente de responsabilidade do CONTRATANTE e 

inteiramente alheio à vontade da CONTRATADA, ou por comprovado motivo de força maior, 

ocorrerem atrasos no andamento da obra, o CONTRATANTE poderá conceder dilação no prazo, 

correspondente aos atrasos verificados, reformulando o cronograma dos serviços e adotando 

novo prazo para todos os efeitos, respeitadas as normas que regeram a licitação, 

formalizando-se o competente Termo Aditivo. 

CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO 

O valor global do Contrato é de R$........ (......................). 

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE 

Os preços apresentados para a prestação dos serviços serão fixos e 

irreajustáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO 

O pagamento do valor contratado será realizado pelo CONTRATANTE, conforme 

medição, realizada pelos fiscais sobre o Cronograma Físico-Financeiro, em parcelas calculadas 

sobre os serviços executados, sendo que o valor relativo à última etapa só será pago após a 

expedição do “Termo de Recebimento Provisório” pelo Senac/DF, emitido após o final da obra. 

Parágrafo Primeiro. As Notas Fiscais serão emitidas e apresentadas de acordo com o 

Cronograma Físico-Financeiro, após a execução da etapa programada, em 02 (duas) vias de 

igual teor e somente serão pagas depois de atestadas pela fiscalização do CONTRATANTE, bem 

como a comprovação de obrigações atinentes aos encargos trabalhistas e previdenciárias dos 

empregados da CONTRATADA, como extratos de depósitos de FGTS, INSS e demais verbas 

trabalhistas. 

Parágrafo Segundo. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, 

contados a partir da apresentação das Notas Fiscais de serviço, por intermédio de ordem 

bancaria, diretamente na conta da CONTRATADA. 

Parágrafo Terceiro. Havendo erro na fatura, recusa de aceitação de serviços pelo 

CONTRATANTE ou obrigações da CONTRATADA para com terceiros, decorrentes da obra, 

inclusive obrigações sociais, trabalhistas ou tributárias que possam prejudicar de alguma 

forma o CONTRATANTE, o pagamento será sustado para que a CONTRATADA tome as 

providências saneadoras cabíveis. 

Parágrafo Quarto. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades deste 

contrato, quaisquer que forem, nem implicará em aprovação definitiva dos respectivos 

serviços executados, total ou parcialmente. 
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Parágrafo Quinto. Por ocasião do faturamento, a CONTRATADA deverá apresentar também, 

com a Nota Fiscal de Serviço, os comprovantes de recolhimento tributários e previdenciários 

(GRF-FGTS, GPS, FGTS, PIS, etc.), folha de pagamento, devidamente autenticadas e quitadas, 

relativas à mão-de-obra utilizada na execução dos serviços contratados, referente ao mês da 

última competência, efetuadas as retenções previstas em lei. 

Parágrafo Sexto. Dos valores faturados de que trata esta Cláusula, serão efetuadas 

retenções de Impostos na fonte, de acordo com a legislação em vigor. 

Parágrafo Sétimo. Quaisquer obrigações financeiras remanescentes, impostas por aplicação 

de penalidade ou inadimplência, será(ão) compensada(s) com o(s) pagamento(s) resultantes 

deste contrato. 

Parágrafo Oitavo. Nenhuma fatura poderá ser negociada com instituições de crédito. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RETENÇÃO E GARANTIA: 

Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais 

assumidas, inclusive indenizações a terceiros e multas eventualmente aplicadas, a 

CONTRATADA prestou garantia em favor da CONTRATANTE no valor de R$ ....... 

(.......................), na modalidade de ............., correspondente a 5% (cinco por cento) do 

valor total do Contrato, cuja liberação só ocorrerá após o término da vigência do Contrato e 

quando assinado o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESTITUIÇÃO DA RETENÇÃO 

A caução e as retenções contratuais não serão restituídas em caso de rescisão 

do contrato por fraude, má fé, incapacidade ou comprometimento de qualquer qualidade dos 

serviços que torne a obra inaceitável pelo CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO 

O CONTRATANTE, por intermédio de seu responsável técnico, tem amplos 

poderes para fiscalizar as obras, exigir da CONTRATADA o fiel e exato cumprimento deste 

Contrato, nos casos nele previstos, entrar na posse imediata das obras por ocasião da rescisão 

deste, prosseguir na execução dos serviços e praticar os atos que forem necessários, ou 

aconselháveis, devendo o acesso ao local da obra ser franqueado, a qualquer dia e hora, ao 

fiscal. A ação fiscalizadora será exercida de modo sistemático, de maneira a fazer cumprir 

rigorosamente os prazos, condições e qualificações previstas no Contrato e seus anexos. 

Parágrafo Primeiro. A fiscalização do CONTRATANTE poderá recusar materiais que estejam 

em desacordo com as especificações da proposta, ordenando sua imediata remoção do 

canteiro de obras, bem como o afastamento de qualquer empregado, ou subempreiteiro da 

CONTRATADA, a bem dos serviços. 
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Parágrafo Segundo. O CONTRATANTE poderá rejeitar serviços que não correspondam às 

condições pactuadas, cumprindo à CONTRATADA, refazê-los dentro de 48 (quarenta e oito) 

horas da notificação que, para tanto, lhe for feita, correndo por sua conta todas as despesas 

daí decorrentes. Na falta de resposta, às interpelações da fiscalização, no prazo acima, poderá 

a CONTRATADA ser advertida com registro no Livro de Ocorrências e lhe ser imposto pela 

CONTRATANTE às demais sanções previstas no presente contrato. 

Parágrafo Terceiro. Em caso de demora ou recusa no cumprimento dessas medidas, o 

CONTRATANTE poderá confiar a outrem a execução dos reparos, descontando o custo do 

primeiro pagamento, subseqüente ao fato, a ser feito à CONTRATADA ou, não havendo 

pagamento a fazer, descontar das importâncias retidas. 

Parágrafo Quarto. A comunicação entre a fiscalização e a CONTRATADA, e vice-versa, será 

oficial, registrada em um Livro Diário de Obras, devendo nele constar: 

a) consultas à fiscalização; 

b) datas de conclusão de etapas; 

c) respostas às interpelações da fiscalização; 

d) andamento dos serviços; 

e) determinação de providências para cumprimento dos termos do contrato e especificações; 

f) outros fatos que, a juízo das partes, devam ser objeto de registro. 

Parágrafo Quinto. É direito do CONTRATANTE suspender ou paralisar todo e qualquer serviço 

em andamento que não esteja sendo executado dentro das normas técnicas vigentes e 

especificações do Memorial Descritivo (Plantas arquitetônicas e descrições dos serviços a 

serem executados). 

Parágrafo Sexto. A CONTRATADA dará ciência imediata à Fiscalização do CONTRATANTE, de 

toda e qualquer anormalidade que se verificar na execução dos serviços, sob pena de 

responsabilidade. 

Parágrafo Sétimo. A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos solicitados pelo 

CONTRATANTE, obrigando-se a atender pronta e irrestritamente quaisquer reclamações 

apresentadas. 

Parágrafo Oitavo. A fiscalização exercida pelo Senac-DF não excluirá, nem reduzirá, a 

responsabilidade da CONTRATADA por qualquer irregularidade, inclusive perante terceiros. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS 

O CONTRATANTE só aceitará os serviços que estiverem de acordo com as 

especificações do ato convocatório e seus anexos, depois de terem sido considerados em 

perfeita ordem pela Fiscalização. Os serviços que, a critério da Fiscalização, não apresentarem 

condições de aceitabilidade, serão rejeitados, cabendo à CONTRATADA todos os ônus 

decorrentes da rejeição, inclusive quanto ao prazo e despesas. 
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Parágrafo Primeiro. Concluída a obra, a CONTRATADA comunicará o fato ao CONTRATANTE 

para fins de recebimento. Nos 15 (quinze) dias seguintes ao recebimento daquela 

comunicação, o CONTRATANTE, procederá à vistoria geral dos serviços e estando estes em 

condições de ser recebida, lavrar-se-á o "Termo de Recebimento Provisório". 

Parágrafo Segundo. O “Termo de Recebimento Definitivo” será firmado em até 30 (trinta) 

dias do recebimento provisório, após nova vistoria da Fiscalização do CONTRATANTE. Se os 

serviços executados estiverem em condições de serem aceitos, será feita a devolução das 

retenções e da caução inicial, pelo saldo que apresentarem. A aceitação dos serviços 

acontecerá mediante comprovação do pagamento das contribuições referidas na Cláusula 

Décima deste Contrato. 

Parágrafo Terceiro. O recebimento definitivo das obras, por parte do CONTRATANTE não 

exime a CONTRATADA das responsabilidades decorrentes das disposições constantes no Artigo 

618 do Código Civil, respondendo pela solidez e segurança dos serviços executados, pelo 

prazo de 5 (cinco) anos contados a partir do recebimento Definitivo da Obra. 

Parágrafo Quarto. No caso de execução de serviços que apresentarem, no todo ou em parte, 

imperfeições, estarem em desacordo com as especificações do projeto ou ainda, 

inadimplemento de qualquer obrigação contratual, o CONTRATANTE se reserva ao direito de 

rescindir o contrato, sendo responsabilizada a CONTRATADA, pelas perdas e danos causados, 

na forma da lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DA OBRA 

O recebimento da obra será em duas etapas: 

Parágrafo Primeiro. PROVISORIAMENTE: quando a obra ficar inteiramente concluída, a 

Contratada solicitará ao Senac - DF a elaboração do Termo de Recebimento Provisório, desde 

que esta Instituição julgue que o estado geral justifique este procedimento, quando então, 

promoverá, no prazo de 15 (quinze) dias, as vistorias necessárias e lavrará o referido Termo. 

Parágrafo Segundo. Os serviços executados pela Contratada que não satisfizerem às 

condições de recebimento serão recusados pelo Senac/DF e deverão ser substituídos ou 

refeitos, dentro do prazo de entrega fixado no contrato. 

Parágrafo Terceiro. Caso o cumprimento do prazo contratual mencionado no subitem 

anterior se torne inexequível, poderá ser concedido novo prazo para que sejam refeitos os 

serviços. 

Parágrafo Quarto. DEFINITIVAMENTE: decorridos 30 (trinta) dias da data do Termo de 

Recebimento Provisório, o local onde foram executados os serviços serão novamente 

inspecionado para fins de aceitação definitiva, sendo a seguir lavrado o Termo de Recebimento 

Definitivo, desde que tenham sido atendidas todas reclamações das falhas de execução e 

exigências contratuais. 
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Parágrafo Quinto. A data de lavratura do Termo de Recebimento Definitivo inicia o prazo de 

responsabilidade da Contratada pela qualidade, correção e segurança dos trabalhos, previsto 

no artigo 618 do Código Civil Brasileiro e neste Edital. 

Parágrafo Sexto. Para ser lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, a Contratada 

apresentará os comprovantes de recolhimento tributários e previdenciários (GRF-FGTS, GPS, 

FGTS, PIS, etc.), Folha de Pagamento, devidamente autenticadas e quitadas, relativas à mão-

de-obra utilizada na execução dos serviços contratados, referente ao mês da última 

competência, efetuadas as retenções previstas em lei. 

Parágrafo Sétimo. O Senac - DF entrará na posse plena da obra objeto deste Contrato, 

imediatamente após o seu término. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA se compromete a utilizar somente equipamentos de primeira 

qualidade, matéria prima selecionada e empregar apenas mão-de-obra especializada.  

Parágrafo Primeiro. Durante os serviços e até seu recebimento pelo CONTRATANTE 

correrão, exclusivamente, por conta da CONTRATADA, as conseqüências de: 

a) sua negligência, imperícia ou imprudência; 

b) falta de solidez nos trabalhos, encontrada mesmo após o término do Contrato, conforme 

artigo 618, do Código Civil; 

c) imperfeição ou falta de segurança do serviço; 

d) furto, perda, roubo, deterioração ou avaria de materiais ou equipamentos usados na 

execução das obras e serviços; 

e) ato ilícito seu, e/ou de seus empregados; 

f) acidentes de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus ou de 

terceiros, na obra, ou em decorrência dela; 

g) as responsabilidades dos riscos de viagem das mercadorias; 

h) de falha nos materiais utilizados e de toda mão-de-obra a serem empregados nos serviços, 

inclusive fretes; 

i) de anotação do Contrato no CREA com todas taxas e despesas advindas; 

j) emprego de materiais fora da especificação da ABNT.  

Parágrafo Segundo. Será de responsabilidade do CONTRATANTE, a disponibilidade de local 

para guarda dos equipamentos e ferramentas da CONTRATADA durante a obra, até sua 

remoção imediatamente após o término dos serviços; 

Parágrafo Terceiro. A CONTRATADA será responsável pela compra de material e pela 

contratação de todo pessoal necessário ao pleno desenvolvimento do serviço, e deverá 

cumprir as prescrições referentes às Leis Trabalhistas, Tributárias, e Previdenciárias, não 

respondendo o CONTRATANTE perante fornecedores ou terceiros, nem se responsabilizando 



 

38 

por multas, salários ou indenizações a terceiros, decorrentes dos serviços objeto deste 

contrato ou por ocasião deles. 

Parágrafo Quarto. A substituição de materiais e a execução de serviços extraordinários, 

somente poderão ser efetuados mediante autorização por escrito do Fiscal do Senac - DF, e 

desde que seja configurada a hipótese de atendimento a novas demandas apresentadas pelo 

Senac - DF. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO SEGURO 

A CONTRATADA deverá providenciar, à sua custa, o Seguro de Responsabilidade 

Civil, respondendo inclusive pelo que exceder da cobertura dada pela Seguradora, não 

cabendo ao CONTRATANTE qualquer obrigação decorrente de riscos da espécie. 

Parágrafo Único. Ocorrendo incêndio, ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir 

trabalhos a cargo da CONTRATADA, terá esta, independentemente da cobertura dada pela 

Seguradora, que refazer os serviços atingidos pelo sinistro, sem solução de continuidade da 

obra, por prazo que venha a ser acordado com o CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO PRAZO DA GARANTIA 

A CONTRATADA se obriga perante o CONTRATANTE com a garantia do serviço, 

equipamentos e material utilizado no objeto deste contrato. 

Parágrafo Primeiro - A garantia cobre defeitos eventualmente surgidos em uso normal e 

adequados, os quais deverão ser comunicados por escrito à CONTRATADA, na data de seu 

surgimento.  

Parágrafo Segundo - O prazo de garantia do objeto será de no mínimo 01 (um) ano, a 

contar do recebimento definitivo, conforme descriminado abaixo: 

 Instalações elétricas – instalações – 01 ano. 

 Instalações elétricas – tomadas, interruptores e disjuntores - desempenho do material e  

isolamento térmico – 01 ano   

 Instalações sanitárias – instalações – 01 ano 

 Instalações sanitárias – louças, caixa de descarga e bancadas - Desempenho do material 

– 01 ano 

 Esquadrias de Madeira e ferragens em geral – empenamento, descolamento, 

funcionamento e acabamento – 01 ano. 

 Esquadrias de ferro – má oxidação – 01 ano 

 Esquadrias de alumínio – instalação, desempenho do material, fixação – 01 ano 

 Vidros – fixação – 01 ano. 

 Revestimento de paredes, pisos e tetos – má aderência dos revestimentos – 05 anos.   

 Pinturas – empolamento e descascamento – 01 ano.  
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA RESCISÃO 

O não cumprimento de qualquer cláusula ou condição deste Contrato implicará na 

sua rescisão, a critério da parte não inadimplente. Fica, porém, estabelecido que a rescisão 

dar-se-á imediatamente, e sem qualquer aviso extrajudicial ou judicial, nos seguintes casos: 

a) falência ou dissolução da CONTRATADA; 

b) interrupção dos trabalhos, pela CONTRATADA, por mais de 05 (cinco) dias consecutivos, 

sem motivo justificado, ou não início da obra no prazo fixado neste instrumento; 

c) superveniente incapacidade técnica da CONTRATADA, devidamente comprovada; 

d) não recolhimento, dentro do prazo das multas que lhe forem impostas por Órgãos Oficiais; 

e) transferência do Contrato a terceiros no todo, ou em parte, sem prévia e expressa 

autorização do Senac - DF; 

f) negar-se a refazer qualquer trabalho realizado em desacordo com o contrato, no prazo que, 

para tanto, determinar a Fiscalização, do CONTRATANTE; 

g) atraso, injustificado da conclusão dos serviços por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 

Parágrafo Primeiro. Rescindido o Contrato, o CONTRATANTE tomará posse imediata de 

todos os serviços executados, bem como de todo o material e aparelhagem existentes no local 

do serviço, renunciando a CONTRATADA ao exercício de retenção sobre eles. 

Parágrafo Segundo. A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade por todos os 

prejuízos que a rescisão, por sua culpa, acarretar ao CONTRATANTE. 

Parágrafo Terceiro. Havendo litígio judicial, a fim de que os serviços não sejam paralisados, 

a CONTRATADA, desde já, autoriza o CONTRATANTE a prosseguir os serviços, quer seja por 

conta própria, quer seja por intermédio de terceiros, não cabendo, neste caso, qualquer 

indenização à CONTRATADA. 

Parágrafo Quarto. O presente Contrato poderá ser rescindido por mútuo consenso, atendida 

a conveniência da obra e sem ônus para ambas as partes, mediante termo próprio de 

mediação rescisória, recebendo a CONTRATADA o valor dos serviços já executados e dos 

materiais postos na obra. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO REGISTRO DO CONTRATO 

Serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas e 

providências que se tornarem necessárias ao registro em cartório do presente Contrato, 

sendo, expressamente, vedada a sua negociação com terceiros alheios a este Contrato, 

qualquer que seja a finalidade. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO ACRÉSCIMO OU REDUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Ao CONTRATANTE reserva-se o direito de efetuar acréscimo ou reduções nos 

serviços referentes à obra, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor total deste 

Contrato, mediante termo aditivo formalizado entre as partes, de acordo com a Resolução 
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958/2012, os quais serão orientados pelos seus preços unitários da proposta inicial, nos casos 

de acréscimos. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA ASSINATURA 

Fica acordado entre as partes que a assinatura do presente Contrato implica no 

conhecimento e aceitação de todas as suas cláusulas, assim como das normas contidas na 

Concorrência nº 12/2020 e seus anexos, sendo que um instrumento complementa o outro 

suplementarmente. 

Parágrafo Único. A execução dos serviços terá início imediatamente após a emissão da 

Ordem de Serviço emitida pelo Senac-DF, sem prejuízo da contagem do prazo, que ora se 

inicia. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 

O Presente Contrato terá sua vigência por 180 (cento e oitenta) dias, com início 

na data de sua assinatura, podendo ser renovado por igual período, caso seja do interesse de 

ambas as partes ou conveniência da CONTRATANTE, unilateralmente. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DO FORO 

Fica eleito o foro de Brasília - DF para resolver ou dirimir qualquer ação ou 

execução decorrente deste Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 

E por estarem assim justas e de comum acordo, assinam o presente Contrato em 

02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas subscritas. 

  
 

Brasília, .... de ........................de 2020 

 

CONTRATANTE: 

 
Presidente do Conselho Regional 

Senac – DF 
 Diretor Regional 

Senac - DF 

 

CONTRATADA: 

 

TESTEMUNHAS: 

1º_______________________ 

2º_______________________ 
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CONCORRÊNCIA Nº 12/2020 

 

ANEXO IV 

 

TERMO DE VISTORIA  

 

 

Declaro que a empresa ___________________________________________CNPJ 

nº ________________, por intermédio de seu representante, Sr(a). 

__________________________, portador da Carteira de Identidade nº _____________, 

vistoriou as dependências do Senac-DF, tomando conhecimento de todas as peculiaridades do 

local onde serão executados os serviços, objeto da Concorrência nº 12/2020 – cujo objeto é a 

contratação de serviços de Engenharia para execução de obra no Edifício localizado no SEP/Sul, 

Quadras 713/913, Edifício CNC Trade, Térreo - Asa Sul, Brasília - DF, CEP: 70390-135. 

Brasília,        de                           de 2020 

 

___________________________________________________ 

(Representante do Senac-DF que acompanhou a vistoria) 

(Nome / Matrícula) 
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CONCORRÊNCIA Nº 12/2020 

 

ANEXO V 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

APRESENTAÇÃO 

 

Este “Manual de Especificações” foi elaborado para ajudá-lo na correta utilização e manutenção de seu espaço, 

assegurando a qualidade do mesmo. Aqui estão contidas informações relacionadas a características construtivas, 

especificação de materiais, cuidados especiais durante as operações de limpeza e conservação além de algumas 

informações sobre segurança. 

 

A elaboração deste manual faz parte do programa de qualidade que buscamos implantar para colaborar com o 

aperfeiçoamento contínuo de processos e produtos, visando acima de tudo a total satisfação de nossos clientes. 

 

Atuamos desde a fase de projeto até sua utilização, adotando princípios de racionalização de processos, 

critérios de avaliação de fornecedores e do nível de satisfação dos usuários. A leitura atenta e completa deste manual é 

imprescindível, pois o conhecimento do uso de materiais específicos se faz necessário para adequada conservação de 

seu novo escritório. 
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MEMORIAL DESCRITIVO  

 SUBSOLO  
1. LABORATÓRIO 01 
1.1 – Piso  

Especificações: 

1.1.1 - Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Stone ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Deep Metal. 

 Ref.: 9348683. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

1.2 – Rodapé 

Especificações: 

1.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

1.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, reforço para tv e/ou 

armários, espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. (Sugestão de montagem do 

reforço: montantes de 20 em 20cm, e fixação de caibros). 

 Parede em dry wall, plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de 

pet, reforço para tv e/ou armários espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto.  

Especificações: 

1.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161.  

1.3.2 - Vidro: 

Acabamento: Vidro 4mm, pintado atrás em cinza para white board, H=100cm ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Sayerlack.  

 Cor: Cinza.  

 Ref.: V162. 

1.4 - Forro 

Especificações: 

1.4.1 – Forro: Mineral existente. 

 Cor: Padrão existente.  

 Prever a troca de placas, quando houver recorte, para septo e demais ajustes.  
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1.5 – Iluminação 

Especificações: 

1.5.1 – Luminária: Existente.  

 Cor: Padrão existente.  

 Prever a troca de lâmpadas e remanejamento de luminárias, conforme layout proposto.   

1.6 – Portas  

Especificações: 

1.6.1 – Porta:   

 Porta de abrir em MDF, folha dupla, acab. branco c/ sistema de guilhotina.  (2 folhas - 75xPDcm), portal, alisar e 

batente, acab, branco. Vedação emborrachada no batente.  

 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha Heritage, entrada externa, acab. cromado + dobradiça latão em aço 

escovado.  

 Ferragens: Fecho manual superior, para fixação de folha de porta na bandeira.  

 Ferragens: Fixador de porta. 

 Ref.: CJ515 

1.7 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

1.7.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Teclas  

 Ascendimento: 2 Circuitos independentes.  

. 1.7.2 – Tomadas  

 Acabamento Espelho: Branco 

 Quantidade: Seguir conforme indicação em planta.  

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica e de elétrica no mobiliário. Remanejar para calha da estação de trabalho. 

 Sugestão de instalação: Instalações na parede, H= 65cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de 

passagem.  

 Pontos: Tomada baixa - simples 2p+t 10a.  

 Sugestão de instalação: H=30cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de passagem.  

 Pontos: Tomada alta - instalada no forro, para projetor e tela de projeção, simples 2p+t 10a. 

 Pontos: Lógica instalada no forro, para projetor e tela de projeção.  

 Pontos: Infra HDMI, ligando equipamentos conforme indicação em planta. 

 

2. LABORATÓRIO 02 
2.1 – Piso  

Especificações: 

2.1.1 - Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Stone ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Deep Metal. 

 Ref.: 9348683. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

2.2 – Rodapé 

Especificações: 
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2.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

2.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall, plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de 

pet, reforço para tv e/ou armários espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto.  

 Divisória retrátil, constituída de painéis de correr sobre trilho de alumínio extrudado, acabamento em alumínio 

anodizado natural fosco ou com pintura eletrostática epóxi pó cor a definir e roldanas duplas sobre trilho de 

alumínio extrudado. Executar septo em drywall entre a laje de teto e o forro e encabeçamento abaixo do forro 

para receber a divisória. 

Especificações: 

2.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161.  

2.3.2 - Vidro: 

Acabamento: Vidro 4mm, pintado atrás em cinza para white board, h = 100cm ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Sayerlack.  

 Cor: Cinza.  

 Ref.: V162. 

2.4 - Forro 

Especificações: 

2.4.1 – Forro: Mineral existente. 

 Cor: Padrão existente.  

 Prever a troca de placas, quando houver recorte, para septo e demais ajustes.  

2.5 – Iluminação 

Especificações: 

2.5.1 – Luminária: Existente.  

 Cor: Padrão existente.  

 Prever a troca de lâmpadas e remanejamento de luminárias, conforme layout proposto.   

2.6 – Portas  

Especificações: 

2.6.1 – Porta:   

 Porta de abrir em MDF, folha dupla, acab. branco c/ sistema de guilhotina.  (2 folhas - 75xPDcm), portal, alisar e 

batente, acab, branco. Vedação emborrachada no batente.  

 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha Heritage, entrada externa, acab. cromado + dobradiça latão em aço 

escovado.  
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 Ferragens: Fecho manual superior, para fixação de folha de porta na bandeira.  

 Ferragens: Fixador de porta. 

 Ref.: CJ515 

2.7 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

2.7.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Teclas  

 Ascendimento: 2 Circuitos independentes.  

.2.7.2 – Tomadas  

 Acabamento Espelho: Branco 

 Quantidade: Seguir conforme indicação em planta.  

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica e de elétrica no mobiliário. Remanejar para calha da estação de trabalho. 

 Cabeamento pelo pé da mesa. A ser confirmado pelo fornecedor do mobiliário.  

 Pontos: Tomada baixa - Simples 2p+t 10a.  

 Sugestão de instalação: H=30cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de passagem.  

 Pontos: Tomada alta - instalada no forro, para projetor e tela de projeção, simples 2p+t 10a. 

 Pontos: Lógica instalada no forro, para projetor e tela de projeção.  

 Pontos: Infra HDMI, ligando equipamentos conforme indicação em planta. 

 

3. LABORATÓRIO 03 
3.1 – Piso  

Especificações: 

3.1.1 - Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Stone ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Deep Metal. 

 Ref.: 9348683. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

3.2 – Rodapé 

Especificações: 

3.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

3.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, reforço para tv e/ou 

armários, espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. (Sugestão de montagem do 

reforço: montantes de 20 em 20cm, e fixação de caibros). 
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 Parede em dry wall, plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de 

pet, reforço para tv e/ou armários espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto.  

 Divisória retrátil, constituída de painéis de correr sobre trilho de alumínio extrudado, acabamento em alumínio 

anodizado natural fosco ou com pintura eletrostática epóxi pó cor a definir e roldanas duplas sobre trilho de 

alumínio extrudado. Executar septo em drywall entre a laje de teto e o forro e encabeçamentto abaixo do forro 

para receber a divisória. 

Especificações: 

3.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161.  

3.3.2 - Vidro: 

Acabamento: Vidro 4mm, pintado atrás em cinza para white board, H = 100cm ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Sayerlack.  

 Cor: Cinza.  

 Ref.: V162. 

3.4 - Forro 

Especificações: 

3.4.1 – Forro: Mineral existente. 

 Cor: Padrão existente.  

 Prever a troca de placas, quando necessário.  

3.5 – Iluminação 

Especificações: 

3.5.1 – Luminária: Existente.  

 Cor: Padrão existente.  

 Prever a troca de lâmpadas e remanejamento de luminárias, conforme layout proposto.   

3.6 – Portas  

Especificações: 

3.6.1 – Porta:   

 Porta de abrir em MDF, folha dupla, acab. branco c/ sistema de guilhotina. (2 folhas de 75xPDcm) 

 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha Heritage, entrada externa, acab. cromado + dobradiça latão em aço 

escovado.  

 Ferragens: Fecho manual superior, para fixação de folha de porta na bandeira.  

 Ferragens: Fixador de porta. 

 Ref.: CJ515 

3.7 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

3.7.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Teclas  

 Ascendimento: 2 Circuitos independentes.  

3.7.2 – Tomadas  
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 Acabamento Espelho: Branco 

 Quantidade: Seguir conforme indicação em planta.  

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica e de elétrica no mobiliário. Remanejar para calha da estação de trabalho. 

 Cabeamento pelo pé da mesa. A ser confirmado pelo fornecedor do mobiliário.  

 Pontos: Tomada baixa - simples 2p+t 10a.  

 Sugestão de instalação: H=30cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de passagem.  

 Pontos: Tomada alta - instalada no forro, para projetor e tela de projeção, simples 2p+t 10a. 

 Pontos: Lógica instalada no forro, para projetor e tela de projeção.  

 Pontos: Infra HDMI, ligando equipamentos conforme indicação em planta. 

 

4. DESCOMPRESSÃO 01  

4.1 – Piso  

Especificações: 

4.1.1 - Material: Piso existente.  

4.1.2 - Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Stone ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Deep Metal. 

 Ref.: 9348683. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

4.1.3 - Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Make It ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Blue Jeans. 

 Ref.: 24070412. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

4.1.4 - Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Make It ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Pumpkin Orange. 

 Ref.: 24070410. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua. 

4.1.5 - Material: Piso emborrachado, grama sintética Belgotex do Brasil, linha summer ou similar.  

 Dimensão: 200cm. 

 Cor: Verde 

 Ref.: 100 - Summer. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

4.1.6 - Material: Piso tátil alerta, acab. inox com base em inox ou similar.  

 Dimensão: Conforme indicação em planta. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante.  

4.1.7 - Material: Piso emborrachado, Aubicon, Impact Soft peso livre, linha gráficos ou similar.  

 Dimensão: 100x100x1,5cm c/ bordas chanfradas.  

 Cor: Azul. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

4.1.8- Material: Piso emborrachado, Aubicon, Impact Soft peso livre, linha gráficos ou similar.  

 Dimensão: 100x100x1,5cm c/ bordas chanfradas.  
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 Cor: Cinza.  

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

4.2 – Soleira  

Especificações: 

4.2.1 - Material: Manter padrão existente.  

4.3 – Rodapé 

4.3.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

4.4 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

Especificações: 

4.4.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161.  

4.4.2 - Adesivo: 

Acabamento: Revestimento adesivo para parede, autocolante ou similar.  

 Fornecimento de imagem em alta qualidade, pelo cliente.  

 Aprovar imagem com a equipe de arquitetura antes da aplicação. 

4.4.3 – MDF Acolchoado: 

Acabamento: Placas em MDF Arauco, acab. branco, 815x23x1,8cm, c/ aplicação de espuma e revestidas em tecido lady, 

linha grandis, fixadas na parede ou similar.  

 Cor: Coronet Blue - ref. 650. 

 Cor: Ultramar - ref. 685. 

 Cor: Blue Moon - ref. 5097. 

 Cor: Canal Blue - ref. 647. 

 Cor: Uritain Gray - ref.: 661. 

Detalhamento em projeto de Marcenaria.  

4.4.4 – Concreto Aparente: 

 Acabamento: Processo de lixamento, para manter o concreto estrutural existente, aparente.   

4.5 - Forro 

Especificações: 

4.5.1 – Laje: 

 Acabamento: Laje nervurada aparente, com pintura acrílica ou similar.  

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Cinza Urbano, acabamento fosco.  

 Ref.: RMC163. 
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 Instalações aparentes, pintura esmalte sintético, linha Cor e Proteção, ou similar.  

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Nanquim, acabamento fosco.  

 Ref.: E161. 

4.5.2 – Forro em MDF com Tecido: 

 Acabamento: Forro nuvem em MDF arauco, acab. branco, com espuma, revestido em tecido lady, linha grandis, 

suspensas por tirantes ou cabos de aço fixados na laje ou similar.  

 Fabricante: Lady 

 Cor: Coronet Blue - ref. 650 

 Cor: Ultramar - ref. 685 

 Cor: Blue Moon - ref. 5097 

 Cor: Canal Blue - ref. 647 

 Cor: Uritain Gray - ref.: 661. 

4.5.3 – Forro em MDF - Caixas: 

 Acabamento: Forro nuvem, formato de caixas, em MDF arauco, acab. Authentic, suspensas por tirantes ou 

cabos de aço fixados na cúpula da laje nervura, ou similar.  

 Ver detalhamento específico em projeto de Marcenaria.  

4.6 – Iluminação 

Especificações: 

4.6.1 – Mini pendente everlight fabricado perfil alumínio pintura em poliester anti uv em pó, por processo eletrostático, 

1xled/44w3000k. Cor: branco. 

4.6.2 – Luminária de sobrepor circular, semi recuado - difusor polímero - 1xled-12w/3000k e 4000klumiled/philiphilips. 

Cor: branco. 

4.7 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

4.7.1 – Tomadas  

 Acabamento Espelho: Branco 

 Quantidade: Seguir conforme indicação em planta.  

 Pontos: Tomada USB 2A. H= Conforme detalhamento em projeto de Marcenaria.  

 Pontos: Tomada baixa - simples 2p+t 10a.  

 Sugestão de instalação: H=30cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de passagem.  

 Pontos: Tomada alta - instalada no forro, para projetor e tela de projeção, simples 2p+t 10a. 

 Pontos: Lógica instalada no forro, para projetor e tela de projeção.  

 Pontos: Ponto de wireless, acabamento com espelho, RJ fêmea, prever 1 ponto de lógica.  

 

5. DESCOMPRESSÃO 02 

5.1 – Piso  

Especificações: 

5.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Stone ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Deep Metal. 

 Ref.: 9348683. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  
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5.1.2 - Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Make It ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Blue Jeans. 

 Ref.: 24070412. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

5.1.3 - Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Make It ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Pumpkin Orange. 

 Ref.: 24070410. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua. 

5.2 – Soleira  

Especificações: 

5.2.1 - Material: Manter padrão existente.  

5.3 – Rodapé 

5.3.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

5.4 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, reforço para tv e/ou 

armários, espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. (Sugestão de montagem do 

reforço: montantes de 20 em 20cm, e fixação de caibros). 

 Parede em dry wall, plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de 

pet, reforço para tv e/ou armários espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto.  

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, hidrofugante, preenchido com lã de pet, 

espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. 

Especificações: 

5.4.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161.  

5.4.2 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura texturatto premium especial, efeito concreto, ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Cinza Medieval, acabamento texturatto. 

 Ref.: C400. 

5.4.3 - Estrutura: 
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Acabamento: Estrutura metálica, formada por barra de ferro tubular industrial quadrado, 2x2x1,25mm, soldadas e fundo 

em tela hexagonal, acab. com tinta suvinil, esmalte sintético, linha cor e proteção ou similar.  

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Buraco Negro, acabamento fosco.  

 Ref.: R153. 

5.4.4 - Estrutura: 

Acabamento: Revestimento de parede com vegetação artificial de musgos, piso/teto ou produto similar. 

 Conforme detalhamento em projeto.  

5.4.5 - Pintura: 

Acabamento: Pintura artística grafite (arte urbana) ou produto similar. 

 Fornecimento de imagem pelo cliente.  

 Aprovar imagem com a equipe de arquitetura antes da aplicação.   

5.5 - Forro 

Especificações: 

5.5.1 – Laje: 

 Acabamento: Laje nervurada aparente, com pintura acrílica ou similar.  

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Cinza Urbano, acabamento fosco.  

 Ref.: RMC163. 

 Instalações aparentes, pintura esmalte sintético, linha Cor e Proteção, ou similar.  

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Nanquim, acabamento fosco.  

 Ref.: E161. 

5.5.2 – Forro em MDF - Caixas: 

 Acabamento: Forro nuvem, formato de caixas, em MDF arauco, acab. Authentic, suspensas por tirantes ou 

cabos de aço fixados na cúpula da laje nervura, ou similar.  

 Ver detalhamento específico em projeto de Marcenaria.  

5.6 – Iluminação 

Especificações: 

5.6.1 – Pendentes mini perfil, 2,50metros (instalar em alturas cruzadas). Cor: branco. 

5.6.2 – Embutido circular, semi recuado - difusor polímero - 1xled-12w/3000k e 4000klumiled/philiphilips. Cor: branco. 

5.7 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

3.7.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 4 Teclas  

 Ascendimento: 4 Circuitos independentes.  

5.7.1 – Tomadas  

 Acabamento Espelho: Branco 

 Quantidade: Seguir conforme indicação em planta.  

 Pontos: Tomada USB 2A. H= Conforme detalhamento em projeto de Marcenaria.  

 Pontos: Tomada baixa - simples 2p+t 10a.  

 Sugestão de instalação: H=30cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de passagem.  
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 Pontos: Pontos para tv, prever suporte para tv/ mídia indoor conforme especificação do produto. 

 Sugestão de instalação: Fixação através de bucha toggler bolt.  

 Pontos: Ponto de wireless, acabamento com espelho, RJ fêmea, prever 1 ponto de lógica.  

5.8 – Outros.  

Considerações Gerais: 

5.8.1 – Remanejamento de instalações de hidrante, conforme normas de segurança, NBR 13714. 

 

6. CAFÉ/LANCHONETE 

6.1 – Piso  

Especificações: 

6.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Stone ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Deep Metal. 

 Ref.: 9348683. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

6.2 – Rodapé 

6.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

6.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, hidrofugante, preenchido com lã de pet, 

espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. 

Especificações: 

6.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161.  

6.3.2 - Vidro: 

 Acabamento: Vidro 4mm, pintado atrás em azul piso/teto ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Sayerlack.  

 Cor: Azul.  

 Ref.: L021. 

6.3.3 - Vidro: 

 Acabamento: Revestimento em vidro 4mm, pintado atrás em azul 07x24cm ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Sayerlack.  

 Cor: Azul.  

 Ref.: L021. 
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6.3.4 - Porcelanato: 

 Revestimento porcelanato, linha krea, 7,5x15cm, acab. Brilho e bold. Aplicação dos tijolinhos em espinha de 

peixe ou similar. 

 Fabricante da Tinta: Portobello 

 Cor: Deep Sea  

 Rejunte: Branco. 

 Junta de Assentamento: 1,0mm. 

 Ref.: 29380E 

6.3.4 – Painel em MDF:  

 Painel em MDF arauco liso, acab. Carvalho Ristreto, piso/teto ou similar.  

6.4 - Forro 

Especificações: 

6.4.1 – Laje: 

 Acabamento: Laje nervurada aparente, com pintura acrílica ou similar.  

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Cinza Urbano, acabamento fosco.  

 Ref.: RMC163. 

 Instalações aparentes, pintura esmalte sintético, linha Cor e Proteção, ou similar.  

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Nanquim, acabamento fosco.  

 Ref.: E161. 

6.4.2 – Forro em MDF: 

 Forro em dry wall, constituído por chapas de gesso para dry wall, parafusadas em estruturas formadas por perfis 

em aço galvanizado ou por peças metálicas, pintado pintado com tinta acrílica na cor branco neve fosco, sobre 

massa corrida pva.  

 Revestido em MDF arauco, acab. Authentic, liso. Prever encontros das placas, com acabamento meia 

esquadria, ou produto similar.  

 Revestido em MDF arauco, acab. Carvalho Ristreto, liso. Prever encontros das placas, com acabamento meia 

esquadria, ou produto similar.  

 Ver detalhamento específico em projeto de Marcenaria.  

6.5 – Iluminação 

Especificações: 

6.5.1 – Embutido circular, semi recuado - difusor polímero - 1xled-12w/3000k e 4000klumiled/philiphilips. Cor: branco. 

6.6 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

6.6.1 – Tomadas  

 Acabamento Espelho: Branco 

 Quantidade: Seguir conforme indicação em planta.  

 Pontos: Tomada média - simples 2p+t 20a, p/ vending machine - 20a.  

 Sugestão de instalação: H=120cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de passagem.  

 

7. RECEPEÇÃO BIBLIOTECA 

7.1 – Piso  
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Especificações: 

7.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Stone ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Deep Metal. 

 Ref.: 9348683. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

7.1.2- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Design, 18,4x95cm ou produto similar. 

 Dimensão: 18,4x95cm 

 Cor: Amaranto 

 Ref.: 9345688. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação intertravada.   

7.2 – Rodapé 

7.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

7.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, espessura total 

10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, reforço para tv e/ou 

armários, espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. (Sugestão de montagem do 

reforço: montantes de 20 em 20cm, e fixação de caibros). 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, hidrofugante, preenchido com lã de pet, 

espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. 

 Divisória piso teto, termo acústica, com montantes que possibilitem a descida individual de cabeamento para 

elétrica, telefonia ou lógica por seu interior, conforme indicação em projeto. Quadro de vidro duplo, cristal, 

incolor, instalar persiana interna. Executar septo em dry wall entre a laje de teto e o forro sobre as divisórias e 

encabeçamento abaixo do forro para receber a divisória. 

 O fornecedor da divisória piso teto deverá desenvolver seu projeto executivo e a arquitetura deverá validá-lo 

para então instalá-la. O prever aplicação de película de segurança, para evitar acidentes. Ver detalhamento 

conforme indicação em planta.  

Especificações: 

7.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161.  

6.3.3 - Vidro: 

 Acabamento: Revestimento em vidro 4mm, pintado atrás em cinza, piso/teto ou produto similar. 
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 Fabricante da Tinta: Sayerlack.  

 Cor: Cinza. 

 Ref.: V162. 

7.3.2 - Cerâmico: 

 Revestimento cerâmico Portobello, linha superquadra, 20x20cm, acabamento natural e retificado ou similar.  

 Fabricante: Portobello.  

 Cor: Art Luna 

 Ref.: 28314E 

 Rejunte: Branco 

7.3.2 - Cerâmico: 

 Revestimento cerâmico Portobello, linha superquadra, 20x20cm, acabamento natural e retificado ou similar.  

 Fabricante: Portobello.  

 Cor: Art Zinco 

 Ref.: 28216E. 

 Rejunte: Branco 

7.3.2 – Logo Acrílico: 

 Letreiro em acrílico, alto relevo, acab. conforme formato da logo do cliente (senac) ou similar.  

 Cor: Conforme logo do cliente 

7.4 - Forro 

Especificações: 

7.4.1 – Laje: 

 Acabamento: Laje nervurada aparente, com pintura acrílica ou similar.  

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Cinza Urbano, acabamento fosco.  

 Ref.: RMC163. 

 Instalações aparentes, pintura esmalte sintético, linha Cor e Proteção, ou similar.  

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Nanquim, acabamento fosco.  

 Ref.: E161. 

7.4.2 – Forro em Gesso: 

 Acabamento: Forro em dry wall, constituído por chapas de gesso para dry wall, parafusadas em estruturas 

formadas por perfis em aço galvanizado ou por peças metálicas, pintado com tinta acrílica na cor branco neve 

fosco, sobre massa corrida pva. 

7.5 – Iluminação 

Especificações: 

7.5.1 – Embutido circular, semi recuado - difusor polímero - 1xled-12w/3000k e 4000klumiled/philiphilips. Cor: branco. 

7.5.2 – Luminária perfil em alumínio sob medida led pcb placa circuito 30w/metro/24v/4000k (prever local para fonte 

remota fora da peça, no teto). 

7.6 – Portas  

Especificações: 

7.6.1 – Porta:   

 Porta de abrir em divisória especial, c/ folha dupla em vidro temperado incolor (2 folhas de 115xPDcm) 

 Ferragens: puxador barra la fonte de 120cm. 
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 Ferragens: Fechadura para porta de vidro. 

 Prever aplicação de película faixa para evitar acidentes. 

7.7 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

7.7.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Teclas  

 Ascendimento: 2 Circuitos independentes.  

7.7.2 – Tomadas  

 Acabamento Espelho: Branco 

 Quantidade: Seguir conforme indicação em planta.  

 Pontos: Tomada baixa - simples 2p+t 20a.   

 Sugestão de instalação: H=30cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de passagem.  

 Conjunto de pontos de lógica e de elétrica na parede. 

 Sugestão de instalação: H= 90cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de passagem.  

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica (dados e voz) e de elétrica no mobiliário. 

 Sugestão de instalação: Instalações na parede, H= 65cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de 

passagem.   

 Pontos: Conjunto de pontos de dados e elétrica no piso. 

 Sugestão de instalação: Caixa de piso com espelho cromado. 

 

8. BIBLIOTECÁRIA  

8.1 – Piso  

Especificações: 

8.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Stone ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Deep Metal. 

 Ref.: 9348683. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

8.2 – Rodapé 

8.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

8.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, espessura total 

10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, reforço para tv e/ou 

armários, espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. (Sugestão de montagem do 

reforço: montantes de 20 em 20cm, e fixação de caibros). 
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 Divisória piso teto, termo acústica, com montantes que possibilitem a descida individual de cabeamento para 

elétrica, telefonia ou lógica por seu interior, conforme indicação em projeto. Quadro de vidro duplo, cristal, 

incolor, instalar persiana interna. Executar septo em dry wall entre a laje de teto e o forro sobre as divisórias e 

encabeçamento abaixo do forro para receber a divisória. 

 O fornecedor da divisória piso teto deverá desenvolver seu projeto executivo e a arquitetura deverá validá-lo 

para então instalá-la. O prever aplicação de película de segurança, para evitar acidentes. Ver detalhamento 

conforme indicação em planta.  

Especificações: 

8.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161.  

8.4 - Forro 

Especificações: 

8.4.1 – Forro em Gesso: 

 Acabamento: Forro em dry wall, constituído por chapas de gesso para dry wall, parafusadas em estruturas 

formadas por perfis em aço galvanizado ou por peças metálicas, pintado com tinta acrílica na cor branco neve 

fosco, sobre massa corrida pva. 

8.5 – Iluminação 

Especificações: 

8.5.1 – Luminária painel de LED, de embutir 22x22cm, 4000K. Cor: branco. 

8.6 – Portas  

Especificações: 

8.6.1 – Porta:   

 Porta de abrir em MDF, acab. branco. (90xPDCcm), ou similar.  

 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha heritage, entrada externa, acab. cromado, dobradiça latão em aço 

escovado.  

 Cor: Acab. Cromado.  

 Código: CJ515. 

 Prever fixador de porta.  

8.7 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

8.7.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 1 Tecla 

 Ascendimento: 1 Circuito 

8.7.2 – Tomadas  

 Acabamento Espelho: Branco 

 Quantidade: Seguir conforme indicação em planta.  

 Pontos: Tomada baixa - simples 2p+t 20a.   

 Sugestão de instalação: H=30cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de passagem.  

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica e de elétrica no mobiliário. Remanejar para calha da estação de trabalho. 
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 Sugestão de instalação: Instalações na parede, H= 65cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de 

passagem.  

 

9. ACERVO 

9.1 – Piso  

Especificações: 

9.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Stone ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Deep Metal. 

 Ref.: 9348683. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

9.2 – Rodapé 

9.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

9.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, espessura total 

10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, reforço para tv e/ou 

armários, espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. (Sugestão de montagem do 

reforço: montantes de 20 em 20cm, e fixação de caibros). 

Especificações: 

9.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161.  

9.4 - Forro 

Especificações: 

9.4.1 – Forro em Gesso: 

 Acabamento: Forro em dry wall, constituído por chapas de gesso para dry wall, parafusadas em estruturas 

formadas por perfis em aço galvanizado ou por peças metálicas, pintado com tinta acrílica na cor branco neve 

fosco, sobre massa corrida pva. 

9.5 – Iluminação 

Especificações: 

9.5.1 – Luminária painel de LED, de embutir 22x22cm. Cor: branco. 

9.6 – Portas  

Especificações: 

9.6.1 – Porta:   
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 Porta de abrir em MDF, acab. branco. (90xPDCcm), ou similar.  

 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha heritage, entrada externa, acab. cromado, dobradiça latão em aço 

escovado.  

 Cor: Acab. Cromado.  

 Código: CJ515. 

 Prever fixador de porta.  

9.7 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

9.7.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 1 Tecla  

 Ascendimento: 1 Circuito 

9.7.2 – Tomadas  

 Acabamento Espelho: Branco 

 Quantidade: Seguir conforme indicação em planta.  

 Pontos: Tomada baixa - simples 2p+t 20a.   

 Sugestão de instalação: H=30cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de passagem.  

 

10. SALA DE ESTUDO 07 

10.1 – Piso  

Especificações: 

10.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Stone ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Deep Metal. 

 Ref.: 9348683. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

10.2 – Rodapé 

10.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

10.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, reforço para tv e/ou 

armários, espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. (Sugestão de montagem do 

reforço: montantes de 20 em 20cm, e fixação de caibros). 

 Divisória piso teto, termo acústica, com montantes que possibilitem a descida individual de cabeamento para 

elétrica, telefonia ou lógica por seu interior, conforme indicação em projeto. Quadro de vidro duplo, cristal, 

incolor, instalar persiana interna. Executar septo em dry wall entre a laje de teto e o forro sobre as divisórias e 

encabeçamento abaixo do forro para receber a divisória. 
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 O fornecedor da divisória piso teto deverá desenvolver seu projeto executivo e a arquitetura deverá validá-lo 

para então instalá-la. O prever aplicação de película adesiva, acab. jateado azul, 70% de visibilidade.  

 Referência de cor para a Película Adesiva: Suvinil.  

 Código: RM157. 

 Ver detalhamento conforme indicação em planta.  

Especificações: 

10.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161.  

10.3.2 - Vidro: 

 Acabamento: Vidro 4mm, pintado atrás em cinza para white board, h = 100cm ou similar.  

 Fabricante da Tinta: Sayerlack.  

 Cor: Cinza.  

 Ref.: V162. 

10.3.3 – Painel em MDF: 

 Acabamento: Ripas horizontais, desencontrada, em MDF arauco acab. Authentic fixadas na parede, ou similar.  

10.4 - Forro 

Especificações: 

10.4.1 – Laje: 

 Acabamento: Laje nervurada aparente, com pintura acrílica ou similar.  

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Cinza Urbano, acabamento fosco.  

 Ref.: RMC163. 

 Instalações aparentes, pintura esmalte sintético, linha Cor e Proteção, ou similar.  

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Nanquim, acabamento fosco.  

 Ref.: E161. 

10.4.2 – Forro em Gesso: 

 Acabamento: Forro nuvem mineral acústico: placa acústica owa, sinfonia silencia - ncr 1,00 semi rígida, de 

estrutura micro celular, na cor branca, 62,5x62,5cm, com moldura em drywall constituído por chapas de gesso 

para drywall, parafusadas em estruturas formadas por perfis em aço galvanizado ou por peças metálicas, 

fixados na laje através de tirantes ou cabos de aço, pintado com tinta acrílica na cor branco neve fosco, sobre 

massa corrida pva ou similar.  

10.5 – Iluminação 

Especificações: 

10.5.1 – Embutido circular, semi recuado - difusor polímero - 1xled-12w/3000k e 4000klumiled/philiphilips. Cor: branco. 

10.5.2 – Pendente everlight infinity fabricado perfil alumínio pintura em poliester anti uv em pó, por processo eletrostático, 

1xled/44w3000k. Cor: branco. 

10.6 – Portas  

Especificações: 

10.6.1 – Porta:   
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 Porta de abrir de divisória especial, acab. branco c/ sistema de guilhotina. (90xPDcm) 

 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha heritage, entrada externa, acab. Cromado, e dobradiça latão em aço 

escovado.  

 Código: CJ515 

 Prever fixador de porta. 

10.7 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

10.7.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Teclas  

 Ascendimento: 2 Circuitos independentes.  

10.7.2 – Tomadas  

 Acabamento Espelho: Branco 

 Quantidade: Seguir conforme indicação em planta.  

 Pontos: Tomada baixa - simples 2p+t 20a.   

 Sugestão de instalação: H=30cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de passagem.  

 Conjunto de pontos de lógica e de elétrica na parede. 

 Sugestão de instalação: H= 90cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de passagem.  

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica (dados e voz) e de elétrica no mobiliário. 

 Sugestão de instalação: Instalações na parede, H= 65cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de 

passagem.   

 Pontos: Conjunto de pontos de dados e elétrica no piso. 

 Sugestão de instalação: Caixa de piso com espelho cromado. 

 

11. SALA DE ESTUDO 06 

11.1 – Piso  

Especificações: 

11.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Stone ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Deep Metal. 

 Ref.: 9348683. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

11.2 – Rodapé 

11.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

11.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 
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 Parede em dry wall, plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de 

pet, reforço para tv e/ou armários espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto.  

 Parede em dry wall existente, fazer reestruturação com plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado 

de 12,5mm, preenchido com lã de rocha.   

 Divisória em vidro simples temperado, 10mm, incolor piso/teto com porta em vidro temperado (conforme legenda 

de portas). Executar septo em drywall entre a laje de teto e o forro e encabeçamento abaixo do forro para 

receber a divisória. 

 Prever aplicação de película numérica de 1 a 6, ver detalhamento em projeto de marcenaria.  

 Ver detalhamento conforme indicação em planta. 

Especificações: 

11.3.1 – Painel em MDF: 

 Acabamento: Painel em MDF arauco, acab. Autentic, ripado e liso ou similar.  

11.3.2 - Vidro: 

 Acabamento: Vidro 4mm, pintado atrás em cinza para white board, piso/teto ou similar.  

 Fabricante da Tinta: Sayerlack.  

 Cor: Cinza.  

 Ref.: V162. 

11.4 - Forro 

Especificações: 

11.4.1 – Laje: 

 Acabamento: Laje nervurada aparente, com pintura acrílica ou similar.  

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Cinza Urbano, acabamento fosco.  

 Ref.: RMC163. 

 Instalações aparentes, pintura esmalte sintético, linha Cor e Proteção, ou similar.  

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Nanquim, acabamento fosco.  

 Ref.: E161. 

11.4.2 – Forro em Gesso: 

 Acabamento: Forro em dry wall, constituído por chapas de gesso para dry wall, parafusadas em estruturas 

formadas por perfis em aço galvanizado ou por peças metálicas, pintado com tinta acrílica na cor branco neve 

fosco, sobre massa corrida pva. 

11.5 – Iluminação 

Especificações: 

11.5.1 – Embutido circular, semi recuado - difusor polímero - 1xled-12w/3000k e 4000klumiled/philiphilips. Cor: branco. 

11.6 – Portas  

Especificações: 

11.6.1 – Porta:   

 Porta de abrir em vidro temperado incolor, 10mm. (90xPDcm).  

 Puxador:  

 Código:  

 Ferragens: Fechadura para porta de vidro e mola de piso Dorma.  

 Prever aplicação de película numérica, ver detalhamento em projeto de marcenaria.  
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11.7 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

11.7.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 1 Tecla 

 Ascendimento: 1 Circuito 

11.7.2 – Tomadas  

 Acabamento Espelho: Branco 

 Quantidade: Seguir conforme indicação em planta.  

 Pontos: Tomada baixa - simples 2p+t 20a.   

 Sugestão de instalação: H=30cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de passagem. 

 Pontos: Pontos para tv, prever suporte para tv/ mídia indoor conforme especificação do produto. 

 Sugestão de instalação: Fixação através de bucha toggler bolt.  

 

12. SALA DE ESTUDO 05 

12.1 – Piso  

Especificações: 

12.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Design, 18,4x95cm ou produto similar. 

 Dimensão: 18,4x95cm 

 Cor: Amaranto 

 Ref.: 9345688. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação intertravada.   

12.2 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall existente, fazer reestruturação com plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado 

de 12,5mm, preenchido com lã de rocha.   

 Estrutura em MDF EucaFibra Lacca AD, acab. Vermelho Scarlate, bordas arredondadas, espessura 10cm. Ver 

detalhamento conforme planta de Marcenaria.  

 Divisória em vidro simples temperado, 10mm, incolor piso/teto com porta em vidro temperado (conforme legenda 

de portas). Executar septo em drywall entre a laje de teto e o forro e encabeçamento abaixo do forro para 

receber a divisória. 

 Prever aplicação de película numérica de 1 a 6, ver detalhamento em projeto de marcenaria.  

 Ver detalhamento conforme indicação em planta. 

Especificações: 

12.2.1 - Vidro: 

 Acabamento: Vidro 4mm, pintado atrás em cinza para white board, h = 100cm ou similar.  

 Fabricante da Tinta: Sayerlack.  

 Cor: Cinza.  

 Ref.: V162. 

12.2.2 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 
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 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161.  

12.3 - Forro 

Especificações: 

12.3.1 – Laje: 

 Acabamento: Laje nervurada aparente, com pintura acrílica ou similar.  

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Cinza Urbano, acabamento fosco.  

 Ref.: RMC163. 

 Instalações aparentes, pintura esmalte sintético, linha Cor e Proteção, ou similar.  

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Nanquim, acabamento fosco.  

 Ref.: E161. 

12.4 – Iluminação 

Especificações: 

12.4.1 – Pendente everlight infinity fabricado perfil alumínio pintura em poliester anti uv em pó, por processo eletrostático, 

1xled/44w3000k. Cor: branco. 

12.5 – Portas  

Especificações: 

12.5.1 – Porta:   

 Porta de abrir em vidro temperado incolor, 10mm. (90xPDcm).  

 Puxador:  

 Código:  

 Ferragens: Fechadura para porta de vidro e mola de piso Dorma.  

 Prever aplicação de película numérica, ver detalhamento em projeto de marcenaria.  

12.6 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

12.6.1 – Tomadas  

 Acabamento Espelho: Branco 

 Quantidade: Seguir conforme indicação em planta. 

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica e de elétrica no mobiliário. Remanejar para calha da estação de trabalho. 

 Sugestão de instalação: Instalações pelo pé da mesa. A ser confirmado pelo fornecedor do mobiliário. 

 Pontos: Infra HDMI, ligando equipamentos conforme indicação em planta. 

 Pontos: Pontos para tv, prever suporte para tv/ mídia indoor conforme especificação do produto. 

 Sugestão de instalação: Fixação através de bucha toggler bolt.  

 

13. SALA DE ESTUDO 04 

13.1 – Piso  

Especificações: 

13.1.1 - Material: Elevação do piso 5cm, em marcenaria conforme detalhamento em projeto.  

13.1.2 - Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Design, 18,4x95cm ou produto similar. 

 Dimensão: 18,4x95cm 

 Cor: Amaranto 
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 Ref.: 9345688. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante. Instalação intertravada, após a instalação de 

marcenaria.  

13.1.3 - Material: Cantoneira em alumínio marrom, 1,58x1,58c, para acabamento das quinas dos pisos. 

13.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall existente, fazer reestruturação com plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado 

de 12,5mm, preenchido com lã de rocha.   

 Estrutura em MDF EucaFibra Lacca AD, acab. Vermelho Scarlate, bordas arredondadas, espessura 10cm. Ver 

detalhamento conforme planta de Marcenaria.  

 Divisória em vidro simples temperado, 10mm, incolor piso/teto com porta em vidro temperado (conforme legenda 

de portas). Executar septo em drywall entre a laje de teto e o forro e encabeçamento abaixo do forro para 

receber a divisória. 

 Prever aplicação de película numérica de 1 a 6, ver detalhamento em projeto de marcenaria.  

 Ver detalhamento conforme indicação em planta. 

Especificações: 

13.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161.  

13.4 - Forro 

Especificações: 

13.4.1 – Laje: 

 Acabamento: Laje nervurada aparente, com pintura acrílica ou similar.  

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Cinza Urbano, acabamento fosco.  

 Ref.: RMC163. 

 Instalações aparentes, pintura esmalte sintético, linha Cor e Proteção, ou similar.  

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Nanquim, acabamento fosco.  

 Ref.: E161. 

13.5 – Iluminação 

Especificações: 

13.5.1 – Pendente everlight infinity fabricado perfil alumínio pintura em poliester anti uv em pó, por processo eletrostático, 

1xled/44w3000k. Cor: branco. 

13.6 – Portas  

Especificações: 

13.6.1 – Porta:   

 Porta de correr, em vidro temperado incolor, 10mm. (90xPDcm). 

 Puxador:  

 Código:  
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 Ferragens: Fechadura para porta de vidro e batedor.  

 Prever aplicação de película numérica, ver detalhamento em projeto de marcenaria.  

13.7 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

13.7.1 – Tomadas  

 Acabamento Espelho: Branco 

 Quantidade: Seguir conforme indicação em planta. 

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica (dados e voz) e de elétrica no mobiliário. Quantidade indicada na planta - 

h= 65cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de passagem.  

 Sugestão de instalação: Cabeamento pelo eixo na parede. H=65cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da 

caixa de passagem 

 Pontos: Infra HDMI, ligando equipamentos conforme indicação em planta. 

 Pontos: Pontos para tv, prever suporte para tv/ mídia indoor conforme especificação do produto. 

 Sugestão de instalação: Fixação através de bucha toggler bolt.  

 

14. SALA DE ESTUDO 03 

14.1 – Piso  

Especificações: 

14.1.1 - Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Design, 18,4x95cm ou produto similar. 

 Dimensão: 18,4x95cm 

 Cor: Amaranto 

 Ref.: 9345688. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação intertravada.   

14.2 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall existente, fazer reestruturação com plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado 

de 12,5mm, preenchido com lã de rocha.   

 Estrutura em MDF EucaFibra Lacca AD, acab. Vermelho Scarlate, bordas arredondadas, espessura 10cm. Ver 

detalhamento conforme planta de Marcenaria.  

 Divisória em vidro simples temperado, 10mm, incolor piso/teto com porta em vidro temperado (conforme legenda 

de portas). Executar septo em drywall entre a laje de teto e o forro e encabeçamento abaixo do forro para 

receber a divisória. 

 Prever aplicação de película numérica de 1 a 6, ver detalhamento em projeto de marcenaria.  

 Ver detalhamento conforme indicação em planta. 

Especificações: 

14.2.1 - Vidro: 

 Acabamento: Vidro 4mm, pintado atrás em cinza para white board, h = 100cm ou similar.  

 Fabricante da Tinta: Sayerlack.  

 Cor: Cinza.  

 Ref.: V162. 

14.2.2 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 
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 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161. 

14.3 - Forro 

Especificações: 

14.3.1 – Laje: 

 Acabamento: Laje nervurada aparente, com pintura acrílica ou similar.  

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Cinza Urbano, acabamento fosco.  

 Ref.: RMC163. 

 Instalações aparentes, pintura esmalte sintético, linha Cor e Proteção, ou similar.  

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Nanquim, acabamento fosco.  

 Ref.: E161. 

14.4 – Iluminação 

Especificações: 

14.4.1 – Pendente everlight infinity fabricado perfil alumínio pintura em poliester anti uv em pó, por processo eletrostático, 

1xled/44w3000k. Cor: branco. 

14.5 – Portas  

Especificações: 

14.5.1 – Porta:   

 Porta de abrir em vidro temperado incolor, 10mm. (90xPDcm).  

 Puxador:  

 Código:  

 Ferragens: Fechadura para porta de vidro e mola de piso Dorma.  

 Prever aplicação de película numérica, ver detalhamento em projeto de marcenaria.  

14.6 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

14.6.1 – Tomadas  

 Acabamento Espelho: Branco 

 Quantidade: Seguir conforme indicação em planta. 

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica e de elétrica no mobiliário. Remanejar para calha da estação de trabalho. 

 Sugestão de instalação: Cabeamento pelo eixo na parede. H=65cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da 

caixa de passagem 

 Pontos: Infra HDMI, ligando equipamentos conforme indicação em planta. 

 Pontos: Pontos para tv, prever suporte para tv/ mídia indoor conforme especificação do produto. 

 Sugestão de instalação: Fixação através de bucha toggler bolt.  

 

15. SALA DE ESTUDO 02 

15.1 – Piso  

Especificações: 

15.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Design, 18,4x95cm ou produto similar. 

 Dimensão: 18,4x95cm 
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 Cor: Amaranto 

 Ref.: 9345688. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação intertravada.   

15.2 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall existente, fazer reestruturação com plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado 

de 12,5mm, preenchido com lã de rocha.   

 Estrutura em MDF EucaFibra Lacca AD, acab. Vermelho Scarlate, bordas arredondadas, espessura 10cm. Ver 

detalhamento conforme planta de Marcenaria.  

 Divisória em vidro simples temperado, 10mm, incolor piso/teto com porta em vidro temperado (conforme legenda 

de portas). Executar septo em drywall entre a laje de teto e o forro e encabeçamento abaixo do forro para 

receber a divisória. 

 Prever aplicação de película numérica de 1 a 6, ver detalhamento em projeto de marcenaria.  

 Ver detalhamento conforme indicação em planta. 

Especificações: 

15.2.1 - Vidro: 

 Acabamento: Vidro 4mm, pintado atrás em cinza para white board, h = 100cm ou similar.  

 Fabricante da Tinta: Sayerlack.  

 Cor: Cinza.  

 Ref.: V162. 

15.2.2 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161.  

15.3 - Forro 

Especificações: 

15.3.1 – Laje: 

 Acabamento: Laje nervurada aparente, com pintura acrílica ou similar.  

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Cinza Urbano, acabamento fosco.  

 Ref.: RMC163. 

 Instalações aparentes, pintura esmalte sintético, linha Cor e Proteção, ou similar.  

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Nanquim, acabamento fosco.  

 Ref.: E161. 

15.4 – Iluminação 

Especificações: 

15.4.1 – Pendente everlight infinity fabricado perfil alumínio pintura em poliester anti uv em pó, por processo eletrostático, 

1xled/44w3000k. Cor: branco. 

15.5 – Portas  

Especificações: 
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15.5.1 – Porta:   

 Porta de abrir em vidro temperado incolor, 10mm. (90xPDcm).  

 Puxador:  

 Código:  

 Ferragens: Fechadura para porta de vidro e mola de piso Dorma.  

 Prever aplicação de película numérica, ver detalhamento em projeto de marcenaria.  

15.6 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

15.6.1 – Tomadas  

 Acabamento Espelho: Branco 

 Quantidade: Seguir conforme indicação em planta. 

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica e de elétrica no mobiliário. Remanejar para calha da estação de trabalho. 

 Sugestão de instalação: Instalações pelo pé da mesa. A ser confirmado pelo fornecedor do mobiliário. 

 Pontos: Infra HDMI, ligando equipamentos conforme indicação em planta. 

 Pontos: Pontos para tv, prever suporte para tv/ mídia indoor conforme especificação do produto. 

 Sugestão de instalação: Fixação através de bucha toggler bolt.  

 

16. SALA DE ESTUDO 01 

16.1 – Piso  

Especificações: 

16.1.1- Material: Elevação do piso 5cm, em marcenaria conforme detalhamento em projeto.  

16.1.2- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Design, 18,4x95cm ou produto similar. 

 Dimensão: 18,4x95cm 

 Cor: Amaranto 

 Ref.: 9345688. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante. Instalação intertravada, após a instalação de 

marcenaria.  

16.1.3- Material: Cantoneira em alumínio marrom, 1,58x1,58c, para acabamento das quinas dos pisos. 

16.2 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall existente, fazer reestruturação com plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado 

de 12,5mm, preenchido com lã de rocha.   

 Estrutura em MDF EucaFibra Lacca AD, acab. Vermelho Scarlate, bordas arredondadas, espessura 10cm. Ver 

detalhamento conforme planta de Marcenaria.  

 Divisória em vidro simples temperado, 10mm, incolor piso/teto com porta em vidro temperado (conforme legenda 

de portas). Executar septo em drywall entre a laje de teto e o forro e encabeçamento abaixo do forro para 

receber a divisória. 

 Prever aplicação de película numérica de 1 a 6, ver detalhamento em projeto de marcenaria.  

 Ver detalhamento conforme indicação em planta. 

Especificações: 

16.2.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 
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 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161.  

16.3 - Forro 

Especificações: 

16.3.1 – Laje: 

 Acabamento: Laje nervurada aparente, com pintura acrílica ou similar.  

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Cinza Urbano, acabamento fosco.  

 Ref.: RMC163. 

 Instalações aparentes, pintura esmalte sintético, linha Cor e Proteção, ou similar.  

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Nanquim, acabamento fosco.  

 Ref.: E161. 

16.4 – Iluminação 

Especificações: 

16.4.1 – Pendente everlight infinity fabricado perfil alumínio pintura em poliester anti uv em pó, por processo eletrostático, 

1xled/44w3000k. Cor: branco. 

16.5 – Portas  

Especificações: 

16.5.1 – Porta:   

 Porta de correr, em vidro temperado incolor, 10mm. (90xPDcm). 

 Puxador:  

 Código:  

 Ferragens: Fechadura para porta de vidro e batedor.  

 Prever aplicação de película numérica, ver detalhamento em projeto de marcenaria.  

16.6 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

16.6.1 – Tomadas  

 Acabamento Espelho: Branco 

 Quantidade: Seguir conforme indicação em planta. 

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica (dados e voz) e de elétrica no mobiliário. Quantidade indicada na planta - 

h= 65cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de passagem.  

 Sugestão de instalação: Cabeamento pelo eixo na parede. H=65cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da 

caixa de passagem 

 Pontos: Infra HDMI, ligando equipamentos conforme indicação em planta. 

 Pontos: Pontos para tv, prever suporte para tv/ mídia indoor conforme especificação do produto. 

 Sugestão de instalação: Fixação através de bucha toggler bolt.  

 

17. BIBLIOTECA 

17.1 – Piso  

Especificações: 

17.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Design, 18,4x95cm ou produto similar. 
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 Dimensão: 18,4x95cm 

 Cor: Amaranto 

 Ref.: 9345688. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante. Instalação intertravada, após a instalação de 

marcenaria.  

17.2 – Rodapé 

17.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

17.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

Especificações: 

17.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161.  

17.3.2 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Azul, acabamento fosco. 

 Ref.: RM157. 

17.3.3 - Vidro: 

 Acabamento: Vidro 4mm, pintado atrás em cinza para white board, piso/teto ou similar.  

 Fabricante da Tinta: Sayerlack, 

 Cor: Cinza. 

 Ref.: V162. 

17.3.4 - Vidro: 

 Acabamento: Vidro 4mm, translúcido, com imagem adesiva aplicada atrás, piso/teto ou similar.  

 Fornecimento de imagem pelo cliente.  

 Aprovar imagem com a equipe de arquitetura antes da aplicação. 

17.3.5 – Concreto Aparente: 

 Acabamento: Processo de lixamento, para manter o concreto estrutural existente, aparente.   

17.4 - Forro 

Especificações: 

17.4.1 – Laje: 

 Acabamento: Laje nervurada aparente, com pintura acrílica ou similar.  

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Cinza Urbano, acabamento fosco.  
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 Ref.: RMC163. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Azul, acabamento fosco.  

 Ref.: RM157. 

 Instalações aparentes, pintura esmalte sintético, linha Cor e Proteção, ou similar.  

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Nanquim, acabamento fosco.  

 Ref.: E161. 

17.4.2 – Forro Nuvem Mineral:  

 Forro nuvem mineral acústico: placa acústica owa, sinfonia silencia - ncr 1,00 semi rígida, de estrutura micro 

celular, na cor branca, 62,5x62,5cm, com moldura em drywall constituído por chapas de gesso para drywall, 

parafusadas em estruturas formadas por perfis em aço galvanizado ou por peças metálicas, fixados na laje 

através de tirantes ou cabos de aço, pintado com tinta acrílica na cor branco neve fosco, sobre massa corrida 

pva ou produto similar. 

 Forro nuvem mineral acústico: placa acústica owa, sinfonia silencia - ncr 1,00 semi rígida, de estrutura micro 

celular, na cor branca, 62,5x62,5cm, com moldura em drywall constituído por chapas de gesso para drywall, 

parafusadas em estruturas formadas por perfis em aço galvanizado ou por peças metálicas, fixados na laje 

através de tirantes ou caçbos de aço, pintado com tinta acrílica na cor branco neve fosco, sobre massa corrida 

pva. Revestimento da moldura em MDF arauco, acab. Authentic, encontro das folhas meia esquadria ou produto 

similar. 

17.4.3 – Forro Nuvem Metálico:  

 Forro nuvem metálico modular Hunter Douglas, linha Metalscreen, formato da trama 10x5x1x1cm. Acabamento 

em alumínio com borda, cor cinza, conforme paleta de cores do fornecedor ou produto similar. 

17.5 – Iluminação 

Especificações: 

17.5.1 – Luminária de sobrepor, semi recuado - difusor polímero - 1xled-12w/3000k e 4000klumiled/philiphilips. Cor: 

branco. 

17.5.2 – Embutido circular, semi recuado - difusor polímero - 1xled-12w/3000k e 4000klumiled/philiphilips. Cor: branco. 

17.5.3 – Luminária perfil em alumínio sob medida led pcb placa circuito 30w/metro/24v/4000k (prever local para fonte 

remota fora da peça, no teto). 

17.5.4 – Luminaria led integr. Com difusor fosco 62,5x62,5. 

17.6 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

17.6.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 4 Teclas 

 Ascendimento: 4 Circuitos  

17.6.2 – Tomadas  

 Acabamento Espelho: Branco 

 Quantidade: Seguir conforme indicação em planta. 

 Pontos: Tomada USB 2A. H= 120cm, instalado no mobiliário especial. 

 Sugestão de instalação: Instalações pelo pé da mesa. A ser confirmado pelo fornecedor do mobiliário.  

 Pontos: Tomada baixa - simples 2p+t 10a.   
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 Sugestão de instalação: H=30cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de passagem. 

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica (dados e voz) e de elétrica no mobiliário. Quantidade indicada na planta - 

h= 65cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de passagem.  

 Sugestão de instalação: Cabeamento pelo eixo na parede. H=65cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da 

caixa de passagem 

 Pontos: Pontos para tv, prever suporte para tv/ mídia indoor conforme especificação do produto. 

 Sugestão de instalação: Fixação através de bucha toggler bolt.  

 Pontos: Ponto de wireless, acabamento com espelho, RJ fêmea, prever 1 ponto de lógica. 

  

18. HALL DE ELEVADORES 

18.1 – Piso  

Especificações: Manter padrão existente.  

18.1.1 - Material: Piso tátil alerta, acab. inox com base em inox ou similar.  

 Dimensão: Conforme indicação em planta. 

 Cor: Verde 

 Ref.: 100 - Summer. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante.  

18.2 – Rodapé 

8.2.1 – Material: Manter padrão existente. 

18.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, espessura total 

10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. 

18.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161.  

18.3.2 - Vidro: 

 Acabamento: Vidro 4mm, translúcido, com imagem adesiva aplicada atrás, piso/teto ou similar.  

 Fornecimento de imagem pelo cliente.  

 Aprovar imagem com a equipe de arquitetura antes da aplicação. 

18.4 - Forro 

Especificações: Manter padrão existente.  

 Revitalização da pintura, conforme padrão existente.  

18.5 – Iluminação 

Especificações: 

18.5.1 – Embutido circular, semi recuado - difusor polímero - 1xled-12w/3000k e 4000klumiled/philiphilips. Cor: branco. 

18.6 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

 Especificações: Manter padrão existente.  

18.6.1 – Tomadas  
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 Acabamento Espelho: Branco 

 Quantidade: Seguir conforme indicação em planta. 

 Pontos: Tomada Média - simples 2p+t 20a, para filtro industrial.  

18.7 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

18.7.1 –  Ponto de água para filtro industrial, com sistema de alimentação independente. 

18.7.2 – Registro de gaveta.  

18.7.3 – Esgoto sifonado embutido na parede, para filtros industriais.  

 

 

TÉRREO 

19. AUDITÓRIO / FOYER  

19.1 – Piso  

Especificações 

19.1.1 - Material: Piso carpete modular em placa Belgotex do Brasil, linha Forge, 100x50cm ou produto similar. 

 Dimensão:100x50cm 

 Cor: Grey, 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante.  

19.1.2 - Material: Estrutura para palco em MDF arauco Authentic, com estrutura interna em serralheria, revestida em 

carpete, seguindo paginação do piso.  

 Dimensão: Conforme indicado em projeto. 

 Cor: Branco.  

 Instalar faixas de piso em lixa, antiderrapantes, acab. preto  

 Rampa de acesso, conforme norma NBR 9050. 

 Corrimão em alumínio tubular, acab. escovado conforme NBR 9050. 

19.1.3 - Material: Piso tátil alerta, acab. inox com base em inox ou similar.  

 Dimensão: Conforme indicação em planta. 

 Fixação conforme indicação do fabricante. 

19.2 – Rodapé 

19.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

19.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall existente, fazer reestruturação com plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado 

de 12,5mm, preenchido com lã de rocha.   

 Parede em dry wall, plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de 

pet, reforço para tv e/ou armários espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto.  
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 Sugestão de montagem do reforço: montantes de 20 em 20cm, e fixação de caibros. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, hidrofugante, preenchido com lã de pet, 

espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto.  

 Meia parede em parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã pet, 

espessura total 10cm e altura - H=110cm e Divisória em vidro temperado incolor, 10mm, vedação com perfil “U”, 

acab. branco, até o encabeçamento. 

 Divisória retrátil, constituída de painéis de correr sobre trilho de alumínio extrudado, acabamento em alumínio 

anodizado natural fosco ou com pintura eletrostática epóxi pó cor a definir e roldanas duplas sobre trilho de 

alumínio extrudado. Executar septo em drywall entre a laje de teto e o forro e encabeçamento abaixo do forro 

para receber a divisória. 

19.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161.  

  

19.3.2 - Letreiro em acrílico, alto relevo, acab. Conforme formato da logo do cliente (senac). 

+ ou produto similar. 

+ ver vista    

19.3.3 - Papel de parede Vescom, linha wallcovering 05 textile xorel, ref.: 2548.03. 

+ preparar parede com pintura semi-brilho ou liquibrilho.  

+ ou produto similar. 

19.3.4 – Painel em MDF: 

 Acabamento: Ripas horizontais, desencontrada, em MDF arauco acab. Authentic fixadas na parede, ou similar.  

19.4 - Forro 

Especificações: 

19.4.1 – Laje: 

 Acabamento: Laje nervurada aparente, com pintura acrílica ou similar.  

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Cinza Urbano, acabamento fosco.  

 Ref.: RMC163. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Azul, acabamento fosco.  

 Ref.: RM157. 

 Instalações aparentes, pintura esmalte sintético, linha Cor e Proteção, ou similar.  

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Nanquim, acabamento fosco.  

 Ref.: E161. 

19.4.2 – Forro Nuvem  

 Forro nuvem Trisoft, linha Baffles Trisoft, formato retangular, 120x2x20cm, ou similar.  

 Fixação conforme indicação do fabricante. 

 Cores: cinza claro e cinza escuro.  

19.5 – Iluminação 
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Especificações: 

19.5.1 – Luminária de sobrepor, semi recuado - difusor polímero - 1xled-12w/3000k e 4000klumiled/philiphilips. Cor: 

branco. 

19.5.2 – Pendente infinity everlight fabricado perfil alumínio pintura em poliester anti uv em pó, por processo eletrostático, 

1xled/55w3000k. Cor: branco.  

19.6 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

19.6.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 6 Teclas 

 Ascendimento: 6 Circuitos  

 Sistema de dimerização.  

19.6.2 – Tomadas  

 Acabamento Espelho: Branco 

 Quantidade: Seguir conforme indicação em planta.  

 Pontos: Tomada baixa - simples 2p+t 10a.   

 Sugestão de instalação: H=30cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de passagem. 

 Ponto de tomada instalada no piso, simples 2p+t 10a de embutir em caixa 4"x2". Caixa de piso com espelho 

cromado. 

 Pontos: Ponto de wireless, acabamento com espelho, RJ fêmea, prever 1 ponto de lógica.  

 Pontos: Tomada alta - instalada no forro, para projetor e tela de projeção, simples 2p+t 10a. 

 Pontos: Lógica instalada no forro, para projetor e tela de projeção.  

 Pontos: Infra HDMI, ligando equipamentos conforme indicação em planta. 

20. AÚDIO E VÍDEO 

20.1 – Piso  

Especificações: 

20.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Stone ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Deep Metal. 

 Ref.: 9348683. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

20.2 – Rodapé 

20.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

20.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, espessura total 

10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. 
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 Meia parede em parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã pet, 

espessura total 10cm e altura - H=110cm e Divisória em vidro temperado incolor, 10mm, vedação com perfil “U”, 

acab. branco, até o encabeçamento. 

Especificações: 

20.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161.  

20.4 - Forro 

Especificações: 

20.4.1 – Forro em Gesso: 

 Acabamento: Forro em dry wall, constituído por chapas de gesso para dry wall, parafusadas em estruturas 

formadas por perfis em aço galvanizado ou por peças metálicas, pintado com tinta acrílica na cor branco neve 

fosco, sobre massa corrida pva. 

20.5 – Iluminação 

Especificações: 

20.5.1 – Luminária painel de LED, de embutir 22x22cm, 4000K. Cor: branco. 

20.6 – Portas  

Especificações: 

20.6.1 – Porta:   

 Porta de abrir em MDF, acab. branco. (90xPDCcm), ou similar.  

 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha heritage, entrada externa, acab. cromado, dobradiça latão em aço 

escovado.  

 Cor: Acab. Cromado.  

 Código: CJ515. 

 Prever fixador de porta.  

20.7 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

20.7.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 1 Tecla 

 Ascendimento: 1 Circuito 

20.7.2 – Tomadas  

 Acabamento Espelho: Branco 

 Quantidade: Seguir conforme indicação em planta.  

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica e de elétrica no mobiliário. Remanejar para calha da estação de trabalho. 

 Sugestão de instalação: Instalações na parede, H= 65cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de 

passagem.  

 Pontos: Infra HDMI, ligando equipamentos conforme indicação em planta. 

 

21. DEPÓSITO 

21.1 – Piso  



 

79 

Especificações: 

21.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Stone ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Deep Metal. 

 Ref.: 9348683. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

21.2 – Rodapé 

21.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

21.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, hidrofugante, preenchido com lã de pet, 

espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. 

Especificações: 

21.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161.  

21.4 - Forro 

Especificações: 

21.4.1 – Forro em Gesso: 

 Acabamento: Forro em dry wall, constituído por chapas de gesso para dry wall, parafusadas em estruturas 

formadas por perfis em aço galvanizado ou por peças metálicas, pintado com tinta acrílica na cor branco neve 

fosco, sobre massa corrida pva. 

21.5 – Iluminação 

Especificações: 

21.5.1 – Luminária painel de LED, de embutir 22x22cm, 4000K. Cor: branco. 

21.6 – Portas  

Especificações: 

21.6.1 – Porta:   

 Porta de abrir em MDF, acab. branco. (90xPDCcm), ou similar.  

 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha heritage, entrada externa, acab. cromado, dobradiça latão em aço 

escovado.  

 Cor: Acab. Cromado.  

 Código: CJ515. 

 Prever fixador de porta.  

21.7 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 
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Considerações Gerais: 

21.7.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 1 Tecla 

 Ascendimento: 1 Circuito 

21.7.2 – Tomadas  

 Acabamento Espelho: Branco 

 Quantidade: Seguir conforme indicação em planta.  

 Pontos: Tomada Média - simples 2p+t 10a.   

 Sugestão de instalação: H=90cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de passagem. 

 

22. FOYER 02  

22.1 – Piso  

Especificações: 

22.1.1 - Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Design, 18,4x95cm ou produto similar. 

 Dimensão: 18,4x95cm 

 Cor: Amaranto 

 Ref.: 9345688. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

22.2 – Rodapé 

22.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

22.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, hidrofugante, preenchido com lã de pet, 

espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. 

 Parede em dry wall, plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de 

pet, reforço para tv e/ou armários espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto.  

Especificações: 

22.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161.  

22.4 - Forro 

Especificações: 

22.4.1 – Forro em Gesso: 
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 Acabamento: Forro em dry wall, constituído por chapas de gesso para dry wall, parafusadas em estruturas 

formadas por perfis em aço galvanizado ou por peças metálicas, pintado com tinta acrílica na cor branco neve 

fosco, sobre massa corrida pva. 

22.5 – Iluminação 

Especificações: 

22.5.1 – Luminária painel de LED, de embutir 22x22cm, 4000K. Cor: branco. 

22.6 – Portas  

Especificações: 

22.6.1 – Porta:   

 Porta de abrir existente.  

22.6.2 – Porta:   

 Porta de abrir em MDF, folha dupla, acab. branco c/ sistema de guilhotina. (2 folhas de 75xPDcm) 

 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha Heritage, entrada externa, acab. cromado + dobradiça latão em aço 

escovado.  

 Ferragens: Fecho manual superior, para fixação de folha de porta na bandeira.  

 Ferragens: Fixador de porta. 

 Ref.: CJ515 

 

22.7 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

22.7.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 1 Tecla 

 Ascendimento: 1 Circuito 

22.7.2 – Tomadas  

 Acabamento Espelho: Branco 

 Quantidade: Seguir conforme indicação em planta. 

 Pontos: Tomada Média - simples 2p+t 20a, para filtro industrial.  

 Sugestão de instalação: H=90cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de passagem. 

22.8 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

22.8.1 –  Ponto de água para filtro industrial, com sistema de alimentação independente. 

22.8.2 – Registro de gaveta.  

22.8.3 – Esgoto sifonado embutido na parede, para filtros industriais.  

 

23. CIRCULAÇÃO WC’S  

23.1 – Piso  

Especificações: 

23.1.1 - Material: Piso porcelanato Portobello, linha Pierre Belle, ou similar. 

 Dimensão: 60x60cm 

 Cor: Blanc 

 Ref.: 28066E 

 Rejunte: Cor Palha 



 

82 

23.2 – Rodapé 

23.2.1 – Material: Rodapé em granito branco alpha, H=15cm.  

 Cor: Branco Alpha 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

 H=15cm.  

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

 Sugestão de instalação: fixação com argamassa e rejunte seguindo a cor da pedra. 

23.3 – Soleira  

23.3.1 – Material: Rodapé em granito branco alpha.  

 Cor: Branco Alpha. 

 Acabamento polido em ambos os lados da pedra. 

 Prever a instalação da pedra, antes do portal. 

 Sugestão de instalação: fixação com argamassa e rejunte seguindo a cor da pedra. 

23.4 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, hidrofugante, preenchido com lã de pet, 

espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. 

Especificações: 

23.4.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161.  

23.5 - Forro 

Especificações: 

23.5.1 – Forro em Gesso: 

 Acabamento: Forro em dry wall, constituído por chapas de gesso para dry wall, parafusadas em estruturas 

formadas por perfis em aço galvanizado ou por peças metálicas, pintado com tinta acrílica na cor branco neve 

fosco, sobre massa corrida pva. 

23.6 – Iluminação 

Especificações: 

23.6.1 – Luminária painel de LED, de embutir 22x22cm, 4000K. Cor: branco. 

23.7 – Portas  

Especificações: 

23.7.1 – Porta:   

 Porta de abrir em MDF, acab. branco. (90xPDCcm), ou similar.  

 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha heritage, entrada externa, acab. cromado, dobradiça latão em aço 

escovado.  

 Cor: Acab. Cromado.  

 Código: CJ515. 

 Mola hidráulica no batente.  

23.8 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 
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Considerações Gerais: 

23.8.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 1 Tecla 

 Ascendimento: 1 Circuito 

23.8.2 – Tomadas  

 Acabamento Espelho: Branco 

 Quantidade: Seguir conforme indicação em planta. 

 Pontos: Tomada Média - simples 2p+t 20a, para filtro industrial.  

 Sugestão de instalação: H=90cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de passagem. 

 

24. BANHEIRO FEMININO  

24.1 – Piso  

Especificações: 

24.1.1 - Material: Piso porcelanato Portobello, linha Pierre Belle, ou similar. 

 Dimensão: 60x60cm 

 Cor: Blanc 

 Ref.: 28066E 

 Rejunte: Cor Palha 

24.2 – Rodapé 

24.2.1 – Material: Rodapé em granito branco alpha, H=15cm.  

 Cor: Branco Alpha 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

 H=15cm.  

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

 Sugestão de instalação: fixação com argamassa e rejunte seguindo a cor da pedra. 

24.3 – Soleira  

23.3.1 – Material: Rodapé em granito branco alpha.  

 Cor: Branco Alpha. 

 Acabamento polido em ambos os lados da pedra. 

 Prever a instalação da pedra, antes do portal. 

 Sugestão de instalação: fixação com argamassa e rejunte seguindo a cor da pedra. 

24.4 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, hidrofugante, preenchido com lã de pet, 

espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. 

 Divisória especial Neocom System para sanitários, modelo Alcoplac Plus Cristalcor, acab. Cinza. 

Especificações: 

24.4.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161.  
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24.4.2 - Espelho: 

 Acabamento: Espelho 4mm, acab. reto, 100cm.  

24.4.3 - Cerâmico: 

Acabamento: Revestimento Portobello, linha krea, acab. brilho e bold, ou similar.  

 Fabricante: Portobello 

 Cor: Krea Lullaby, 7,5x15cm 

 Ref.: 29379E 

 Aplicação dos tijolinhos em espinha de peixe. 

 Rejunte: Branco. 

 Junta de Assentamento: 1mm. 

24.5 - Forro 

Especificações: 

24.5.1 – Forro em Gesso: 

 Acabamento: Forro em dry wall, constituído por chapas de gesso para dry wall, parafusadas em estruturas 

formadas por perfis em aço galvanizado ou por peças metálicas, pintado com tinta acrílica na cor branco neve 

fosco, sobre massa corrida pva. 

24.6 – Iluminação 

Especificações: 

24.6.1 – Luminária painel de LED, de embutir 22x22cm, 4000K. Cor: branco. 

24.6.2 – Embutido recuado, anti-ofuscante, 1x mini-dicróica led- 5w/3000k/30gr/30.000h. Cor: branco. 

24.7 – Portas  

Especificações: 

24.7.1 – Porta:   

 Porta de abrir em MDF, acab. branco. (90xPDCcm), ou similar.  

 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha heritage, entrada externa, acab. cromado, dobradiça latão em aço 

escovado.  

 Cor: Acab. Cromado.  

 Código: CJ515. 

 Mola hidráulica no batente.   

24.7.2 – Porta:   

 Porta de abrir de divisória Neocom, modelo Alcoplac Plus Cristal. (70x120cm). 

24.8 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

24.8.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Tecla 

 Ascendimento: 2 Circuitos 

24.8.2 – Tomadas  

 Acabamento Espelho: Branco 

 Quantidade: Seguir conforme indicação em planta. 

 Pontos: Tomada Média - simples 2p+t 20a. 

 Sugestão de instalação: H=120cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de passagem. 

24.9 – Outros 
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 Considerações Gerais: 

24.9.1 –  Iluminação por sensor de movimento, instalado no forro de gesso.  

24.10 – Louças e Metais   

 Considerações Gerais:   

24.10.1 – Louças e Metais:  

 Torneira  de mesa para lavatório deca, linha decamatic, com fechamento automático, bica alta e. Acab. Inox. 

Ref.: 1175.c. 

 Cuba deca de semi-encaixe retangular 42x42cm com mesa e válvula oculta, acab. branco. ref.: l.830.17. 

 Sifão para lavatório deca, articulado, acab. Cromado, ref.: 1682_c_100_112-281-230. 

 Bacia convencional com caixa acoplada deca, linha vogue plus, cor branco. Ref.:p.505.17+cd 01.17. 

 Ducha higiênica  com registro e derivação deca, linha izy, acabamento acetinado e cromado. Ref.: 1984.c37. 

 Dispenser mecânico para toalha de papel interfolhada linha excellence, melhoramentos. Ref.: 70070. 

 Dispenser para sabonete líquido linha excellence, melhoramentos. Ref.: 7009 

 Dispenser para papel higiênico interfolhado linha excellence,  melhoramentos. Ref.: 7008 

 Ralo redondo tramontina em aço inox 10x10cm. 

 Acabamento para registro de gaveta de 1/4 deca. Ref.: 4900.c40.gd.cr 

 

25. BANHEIRO MASCULINO 

25.1 – Piso  

Especificações: 

25.1.1 - Material: Piso porcelanato Portobello, linha Pierre Belle, ou similar. 

 Dimensão: 60x60cm 

 Cor: Blanc 

 Ref.: 28066E 

 Rejunte: Cor Palha 

25.2 – Rodapé 

24.2.1 – Material: Rodapé em granito branco alpha, H=15cm.  

 Cor: Branco Alpha 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

 H=15cm.  

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

 Sugestão de instalação: fixação com argamassa e rejunte seguindo a cor da pedra. 

25.3 – Soleira  

23.3.1 – Material: Rodapé em granito branco alpha.  

 Cor: Branco Alpha. 

 Acabamento polido em ambos os lados da pedra. 

 Prever a instalação da pedra, antes do portal. 

 Sugestão de instalação: fixação com argamassa e rejunte seguindo a cor da pedra. 

25.4 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, hidrofugante, preenchido com lã de pet, 

espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. 

 Divisória especial Neocom System para sanitários, modelo Alcoplac Plus Cristalcor, acab. Cinza. 
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Especificações: 

25.4.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161.  

25.4.2 - Espelho: 

 Acabamento: Espelho 4mm, acab. reto, 100cm.  

25.4.3 - Cerâmico: 

Acabamento: Revestimento Portobello, linha krea, acab. brilho e bold, ou similar.  

 Fabricante: Portobello 

 Cor: Krea Lullaby, 7,5x15cm 

 Ref.: 29379E 

 Aplicação dos tijolinhos em espinha de peixe. 

 Rejunte: Branco. 

 Junta de Assentamento: 1mm. 

25.5 - Forro 

Especificações: 

25.5.1 – Forro em Gesso: 

 Acabamento: Forro em dry wall, constituído por chapas de gesso para dry wall, parafusadas em estruturas 

formadas por perfis em aço galvanizado ou por peças metálicas, pintado com tinta acrílica na cor branco neve 

fosco, sobre massa corrida pva. 

25.6 – Iluminação 

Especificações: 

25.6.1 – Luminária painel de LED, de embutir 22x22cm, 4000K. Cor: branco. 

25.6.2 – Embutido recuado, anti-ofuscante, 1x mini-dicróica led- 5w/3000k/30gr/30.000h. Cor: branco. 

25.7 – Portas  

Especificações: 

25.7.1 – Porta:   

 Porta de abrir em MDF, acab. branco. (90xPDCcm), ou similar.  

 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha heritage, entrada externa, acab. cromado, dobradiça latão em aço 

escovado.  

 Cor: Acab. Cromado.  

 Código: CJ515. 

 Mola hidráulica no batente.   

25.7.2 – Porta:   

 Porta de abrir de divisória Neocom, modelo Alcoplac Plus Cristal. (70x120cm). 

25.8 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

25.8.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Tecla 

 Ascendimento: 2 Circuitos 
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25.8.2 – Tomadas  

 Acabamento Espelho: Branco 

 Quantidade: Seguir conforme indicação em planta. 

 Pontos: Tomada Média - simples 2p+t 20a. 

 Sugestão de instalação: H=120cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de passagem. 

25.9 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

25.9.1 –  Iluminação por sensor de movimento, instalado no forro de gesso.  

25.10 – Louças e Metais   

 Considerações Gerais:  

25.10.1 – Louças e Metais:  

 Torneira  de mesa para lavatório deca, linha decamatic, com fechamento automático, bica alta e. Acab. Inox. 

Ref.: 1175.c. 

 Cuba deca de semi-encaixe retangular 42x42cm com mesa e válvula oculta, acab. branco. ref.: l.830.17. 

 Sifão para lavatório deca, articulado, acab. Cromado, ref.: 1682_c_100_112-281-230. 

 Bacia convencional com caixa acoplada deca, linha vogue plus, cor branco. Ref.:p.505.17+cd 01.17. 

 Ducha higiênica  com registro e derivação deca, linha izy, acabamento acetinado e cromado. Ref.: 1984.c37. 

 Dispenser mecânico para toalha de papel interfolhada linha excellence, melhoramentos. Ref.: 70070. 

 Dispenser para sabonete líquido linha excellence, melhoramentos. Ref.: 7009 

 Dispenser para papel higiênico interfolhado linha excellence,  melhoramentos. Ref.: 7008 

 Ralo redondo tramontina em aço inox 10x10cm. 

 Acabamento para registro de gaveta de 1/4 deca. Ref.: 4900.c40.gd.cr 

 

26. BANHEIRO PNE 

26.1 – Piso  

Especificações: 

26.1.1 - Material: Piso porcelanato Portobello, linha Pierre Belle, ou similar. 

 Dimensão: 60x60cm 

 Cor: Blanc 

 Ref.: 28066E 

 Rejunte: Cor Palha 

26.2 – Rodapé 

26.2.1 – Material: Rodapé em granito branco alpha, H=15cm.  

 Cor: Branco Alpha 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

 H=15cm.  

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

 Sugestão de instalação: fixação com argamassa e rejunte seguindo a cor da pedra. 

26.3 – Soleira  

26.3.1 – Material: Rodapé em granito branco alpha.  

 Cor: Branco Alpha. 

 Acabamento polido em ambos os lados da pedra. 

 Prever a instalação da pedra, antes do portal. 
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 Sugestão de instalação: fixação com argamassa e rejunte seguindo a cor da pedra. 

26.4 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, hidrofugante, preenchido com lã de pet, 

espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. 

Especificações: 

26.4.2 - Espelho: 

 Espelho inclinado 10º com caixa em MDF branco para colagem do espelho, moldura em alumínio.  

26.4.3 - Cerâmico: 

Acabamento: Revestimento Portobello, linha krea, acab. brilho e bold, ou similar.  

 Fabricante: Portobello 

 Cor: Krea Lullaby, 7,5x15cm 

 Ref.: 29379E 

 Aplicação dos tijolinhos em espinha de peixe. 

 Rejunte: Branco. 

 Junta de Assentamento: 1mm. 

26.5 - Forro 

Especificações: 

26.5.1 – Forro em Gesso: 

 Acabamento: Forro em dry wall, constituído por chapas de gesso para dry wall, parafusadas em estruturas 

formadas por perfis em aço galvanizado ou por peças metálicas, pintado com tinta acrílica na cor branco neve 

fosco, sobre massa corrida pva. 

26.6 – Iluminação 

Especificações: 

26.6.1 – Luminária painel de LED, de embutir 22x22cm, 4000K. Cor: branco. 

26.6.2 – Embutido recuado, anti-ofuscante, 1x mini-dicróica led- 5w/3000k/30gr/30.000h. Cor: branco. 

26.7 – Portas  

Especificações: 

26.7.1 – Porta:   

 Porta de abrir em MDF, para PNE, acab. branco. (90xPDCcm), obedecendo as normas da NBR9050, ou similar.  

 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha heritage, entrada externa, acab. cromado, dobradiça latão em aço 

escovado e puxador barra horizontal.  

 Cor: Acab. Cromado.  

 Código: CJ515. 

 Faixa resistente a impactos, H=40cm.  

 Mola hidráulica no batente. 

26.8 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

26.8.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Tecla 

 Ascendimento: 2 Circuitos 

26.8.2 – Tomadas  
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 Acabamento Espelho: Branco 

 Quantidade: Seguir conforme indicação em planta. 

 Pontos: Tomada Média - simples 2p+t 20a. 

 Sugestão de instalação: H=120cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de passagem. 

 Pontos: Tomada Baixa - simples 2p+t 20a. 

 Sugestão de instalação: H=50cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de passagem. Para 

instalação de alarme sonoro. 

26.9 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

26.9.1 –  Iluminação por sensor de movimento, instalado no forro de gesso.  

26.10 – Louças e Metais   

 Considerações Gerais:  

26.10.1 – Louças e Metais:  

 Torneira  de mesa para lavatório deca, linha decamatic, com fechamento automático, bica alta e. Acab. Inox. 

Ref.: 1175.c. 

 Lavatório suspenso de canto master, deca. Branco. Ref.: l7617. + válvula de escoamento deca, linha click, 

ref.:1601.c.cli  

 Sifão para lavatório deca, articulado, acab. Cromado, ref.: 1682_c_100_112-281-230. 

 Bacia deca linha conforto, cor branca. Ref.: p.510.17. + válvula de descarga montana.ducha higiênica  com 

registro e derivação deca, linha izy, acabamento acetinado e cromado. Ref.: 1984.c37. 

 Dispenser mecânico para toalha de papel interfolhada linha excellence, melhoramentos. Ref.: 70070. 

 Dispenser para sabonete líquido linha excellence, melhoramentos. Ref.: 7009 

 Dispenser para papel higiênico interfolhado linha excellence,  melhoramentos. Ref.: 7008 

 Ralo redondo tramontina em aço inox 10x10cm. 

 Acabamento para registro de gaveta de 1/4 deca. Ref.: 4900.c40.gd.cr 

 Barra de apoio conforto deca 40cm. Ref.: 2310.c.040.pol. 

 Barra de apoio conforto deca 70cm. Ref.: 2310.c.070.pol. 

 Barra de apoio conforto deca 80cm ref.: 2310.c.080.pol. 

 Alarme sonoro e visual wireless para pne.  

 

27. RECEPÇÃO   

27.1 – Piso  

Especificações: 

27.1.1 - Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Design, 18,4x95cm ou produto similar. 

 Dimensão: 18,4x95cm 

 Cor: Amaranto 

 Ref.: 9345688. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

27.2 – Rodapé 

27.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 
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 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

27.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Prever complemento de divisória de vidro simples, acab. Cristal, com montantes em alumínio escovado, 

conforme padrão existente.  

Especificações: 

27.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161.  

27.3.2 – Vidro:  

Acabamento: Vidro 4mm, pintado atrás em azul piso/teto, ou similar.  

 Fabricante da Tinta: Sayerlack, 

 Cor: Azul. 

 Ref.: L021 

27.3.3 – Logo Acrílico: 

 Letreiro em acrílico, alto relevo, acab. conforme formato da logo do cliente (senac) ou similar.  

 Cor: Conforme logo do cliente 

27.4 - Forro 

Especificações: 

27.4.1 – Forro em Gesso: 

 Acabamento: Forro em dry wall, constituído por chapas de gesso para dry wall, parafusadas em estruturas 

formadas por perfis em aço galvanizado ou por peças metálicas, pintado com tinta acrílica na cor branco neve 

fosco, sobre massa corrida pva. 

27.5 – Iluminação 

Especificações: 

27.5.1 - Embutido circular, semi recuado - difusor polímero - 1xled-12w/3000k e 4000klumiled/philiphilips. Cor: branco. 

27.5.2 - Embutido recuado, anti-ofuscante, 1x mini-dicróica led- 5w/3000k/30gr/30.000h. Cor: branco. 

27.6 – Portas  

Especificações: 

27.6.1 – Porta:   

 Porta de abrir existente.  

27.7 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

27.7.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Tecla 

 Ascendimento: 2 Circuito 

27.7.2 – Tomadas  

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica e de elétrica no mobiliário. Remanejar para calha da estação de trabalho. 
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 Sugestão de instalação: Instalações na parede, H= 65cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de 

passagem.  

 Pontos: Tomada baixa - Simples 2p+t 10a.  

 Sugestão de instalação: H=30cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de passagem. 

 Conjunto de pontos de voz/dados e de elétrica no piso, caixa de piso com espelho cromado. 

 

28. DESCOMPRESSÃO   

28.1 – Piso  

Especificações: 

28.1.1 - Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Design, 18,4x95cm ou produto similar. 

 Dimensão: 18,4x95cm 

 Cor: Amaranto 

 Ref.: 9345688. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

28.1.2 - Material: Piso tátil alerta, acab. inox com base em inox ou similar.  

 Dimensão: Conforme indicação em planta. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante.  

28.1.3 - Material: Cantoneira em alumínio marrom, 1,58x1,58c, para acabamento das quinas dos pisos. 

28.2 – Rodapé 

28.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

28.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, reforço para tv e/ou 

armários, espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. (Sugestão de montagem do 

reforço: montantes de 20 em 20cm, e fixação de caibros). 

 Divisória em vidro simples temperado, 10mm, incolor, o recorte da divisória deverá seguir conforme contorno de 

marcenaria. Executar septo em drywall entre a laje de teto e o forro e encabeçamento abaixo do forro para 

receber a divisória.  

Especificações: 

28.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161. 

28.3.2 – Painel:  

 Painel formado por eletrocalhas perfuradas, tipo "u", chapa 22, 100x50x3000mm, fixadas na vertical, acab. 

Natural do produto, ou produto.  



 

92 

28.3.3 – Painel:  

 Letreiro em MDF arauco, acab. Autentic, formato conforme a logo do cliente (senac), e preenchimento interno 

com vegetação artificial de musgos, ou produto similar.   

28.4 - Forro 

Especificações: 

28.4.1 – Laje: 

 Acabamento: Laje nervurada aparente, com pintura acrílica ou similar.  

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Cinza Urbano, acabamento fosco.  

 Ref.: RMC163. 

 Instalações aparentes, pintura esmalte sintético, linha Cor e Proteção, ou similar.  

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Nanquim, acabamento fosco.  

 Ref.: E161. 

28.5 – Iluminação 

Especificações: 

28.5.1 – Pendentes mini perfil, 2,50metros (instalar em alturas cruzadas). Cor: branco. 

28.5.2 – Luminária de sobrepor, anti-ofuscante, 1x mini-dicróica led- 5w/3000k/30gr/30.000h. cor: branco. 

28.6 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

28.6.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Tecla 

 Ascendimento: 2 Circuitos 

28.6.2 – Tomadas  

 Pontos: Tomada USB 2A. H= Conforme detalhamento em projeto de Marcenaria.  

 Pontos: Tomada baixa - simples 2p+t 10a.  

 Sugestão de instalação: H=30cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de passagem.  

 Pontos: Tomada alta - instalada no forro, para projetor e tela de projeção, simples 2p+t 10a. 

 Pontos: Lógica instalada no forro, para projetor e tela de projeção.  

 Pontos: Pontos para tv, prever suporte para tv/ mídia indoor conforme especificação do produto. 

 Sugestão de instalação: Fixação através de bucha toggler bolt.  

 Pontos: Ponto de wireless, acabamento com espelho, RJ fêmea, prever 1 ponto de lógica.  

28.7 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

28.7.1 –  Prever recorte na laje para instalação de escorregador - medidas conforme indicação no projeto do fornecedor 

do escorregador.  

 

29. ATENDIMENTO MATRÍCULA 

29.1 – Piso  

Especificações: 

29.1.1 - Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Design, 18,4x95cm ou produto similar. 

 Dimensão: 18,4x95cm 
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 Cor: Amaranto 

 Ref.: 9345688. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

29.2 – Rodapé 

29.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

29.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, reforço para tv e/ou 

armários, espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. (Sugestão de montagem do 

reforço: montantes de 20 em 20cm, e fixação de caibros). 

 Divisória em vidro simples temperado, 10mm, incolor, o recorte da divisória deverá seguir conforme contorno de 

marcenaria. Executar septo em drywall entre a laje de teto e o forro e encabeçamento abaixo do forro para 

receber a divisória.  

Especificações: 

29.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161. 

29.3.2 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura texturatto premium especial suvinil, efeito concreto,ou similar.  

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Cinza medieval, 

 Ref.: C400. 

29.3.3 – Painel MDF: 

Acabamento: Painel em MDF arauco liso com frisos, acab. Carvalho Ristreto. 

29.3.4 – Concreto Aparente: 

 Acabamento: Processo de lixamento, para manter o concreto estrutural existente, aparente.  

29.4 - Forro 

Especificações: 

29.4.1 – Laje: 

 Acabamento: Laje nervurada aparente, com pintura acrílica ou similar.  

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Cinza Urbano, acabamento fosco.  

 Ref.: RMC163. 

 Instalações aparentes, pintura esmalte sintético, linha Cor e Proteção, ou similar.  

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 
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 Cor: Nanquim, acabamento fosco.  

 Ref.: E161. 

29.4.2 – Nuvem Gesso: 

 Forro nuvem em dry wall, constituído por chapas de gesso para dry wall, parafusadas em estruturas formadas 

por perfis em aço galvanizado ou por peças metálicas, fixados na laje através de tirantes ou cabos de aço, 

pintado com tinta acrílica na cor branco neve fosco, sobre massa corrida pva, ou produto similar. 

29.4.3 – Nuvem MDF: 

 Forro nuvem em MDF arauco, acab. authentic, constituído por placas lisas supensas por tirantes ou cabos de 

aço fixados na laje. prever sanca para instalação de fita de led 4000k + local para driver, ou produto similar. 

29.4.4 – Nuvem Trisoft: 

 Forro nuvem trisoft, linha decor, formato redondo, 60cm diâmetro. fixação conforme indicação do fabricante. 

cores: azul e laranjado, ou produto similar. 

29.5 – Iluminação 

Especificações: 

29.5.1 – Luminaria pendente, painel led, redondo ø60. Cor: branco. 

29.5.2 – Pendente led halo redondo 3000k quente 50w ø60, opus dn 34355, acab. Branco. 

29.5.3 – Fita led 3000k/12v - prever local p/ driver. 

29.5.4 – Embutido circular, semi recuado - difusor polímero - 1xled-12w/3000k e 4000klumiled/philiphilips. Cor: branco. 

29.5.5 – Luminária de sobrepor, anti-ofuscante, 1x mini-dicróica led- 5w/3000k/30gr/30.000h. cor: branco. 

29.6 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

29.6.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 4 Teclas 

 Ascendimento: 4 Circuitos 

29.6.2– Tomadas  

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica e de elétrica no mobiliário. Remanejar para calha da estação de trabalho. 

Cabeamento pelo pé da mesa. A ser confirmado pelo fornecedor do mobiliário.  

 Conjunto de pontos de lógica (dados e voz) e de elétrica no mobiliário. Cabeamento pelo eixo na parede. 

Quantidade  indicada na planta - H= 65cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de passagem. 

 Conjunto de pontos de lógica e de elétrica na parede. Quantidade  indicada na planta - H= 90cm (ou indicada) 

do piso acabado até o eixo da caixa de passagem.  

 Pontos: Tomada baixa - simples 2p+t 10a. Sugestão de instalação: H=30cm (ou indicada) do piso acabado até o 

eixo da caixa de passagem.  

 Pontos: Pontos para tv, prever suporte para tv/ mídia indoor conforme especificação do produto. 

 Sugestão de instalação: Fixação através de bucha toggler bolt.  

 Controle de acesso. H=140cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de passagem. Prever 1 ponto 

de dado e 1 elétrico.  

29.7 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

29.7.1 –  P 

 

30. APOIO GERAL 
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30.1 – Piso  

Especificações: 

30.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Stone ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Deep Metal. 

 Ref.: 9348683. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

30.2 – Rodapé 

30.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

30.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, reforço para tv e/ou 

armários, espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. (Sugestão de montagem do 

reforço: montantes de 20 em 20cm, e fixação de caibros). 

 Parede em dry wall, plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de 

pet, reforço para tv e/ou armários espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto.  

Especificações: 

30.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161. 

30.3.2 - Vidro: 

Acabamento: Vidro 4mm, pintado atrás em cinza para white board, H=100cm ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Sayerlack.  

 Cor: Cinza.  

 Ref.: V162. 

30.4 - Forro 

30.4.1 – Forro Existente.  

 Forro mineral existente. Prever a substituição de placas com defeito de acabamento. 

30.5 – Iluminação 

Especificações: 

30.5.1– Luminaria led integr. Com difusor fosco 62,5x62,5. 

30.5.2– Pendente tridimensional, com lâmpada de filamento de carbono. 

30.6 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

30.6.1 - Interruptores  
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 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Teclas 

 Ascendimento: 2 Circuitos 

30.6.2– Tomadas  

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica e de elétrica no mobiliário. Remanejar para calha da estação de trabalho. 

Cabeamento pelo eixo na parede. Quantidade  indicada na planta - H= 65cm (ou indicada) do piso acabado até 

o eixo da caixa de passagem. 

 Pontos: Tomada baixa - simples 2p+t 10a. Sugestão de instalação: H=30cm (ou indicada) do piso acabado até o 

eixo da caixa de passagem.  

 Conjunto de pontos de lógica e de elétrica na parede. Quantidade  indicada na planta - H= 90cm (ou indicada) 

do piso acabado até o eixo da caixa de passagem. 

 Botoeira. H=140cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de passagem. prever 1 ponto de dado e 1 

elétrico.  

30.7 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

 

31. HALL DE ELEVADORES 

31.1 – Piso  

Especificações: Manter padrão existente.  

31.1.1 - Material: Piso tátil alerta, acab. inox com base em inox ou similar.  

 Dimensão: Conforme indicação em planta. 

 Cor: Verde 

 Ref.: 100 - Summer. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante.  

31.2 – Rodapé 

31.2.1 – Material: Manter padrão existente. 

31.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, espessura total 

10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. 

31.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161.  

31.3.2 - Vidro: 

 Acabamento: Vidro 4mm, translúcido, com imagem adesiva aplicada atrás, piso/teto ou similar.  

 Fornecimento de imagem pelo cliente.  

 Aprovar imagem com a equipe de arquitetura antes da aplicação. 

31.4 - Forro 

Especificações: Manter padrão existente.  

 Revitalização da pintura, conforme padrão existente.  
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31.5 – Iluminação 

Especificações: 

31.5.1 – Embutido circular, semi recuado - difusor polímero - 1xled-12w/3000k e 4000klumiled/philiphilips. Cor: branco. 

31.6 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

 Especificações: Manter padrão existente.  

31.6.1 – Tomadas  

 Acabamento Espelho: Branco 

 Quantidade: Seguir conforme indicação em planta. 

 Pontos: Tomada Média - simples 2p+t 20a, para filtro industrial.  

31.7 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

31.7.1 –  Ponto de água para filtro industrial, com sistema de alimentação independente. 

31.7.2 – Registro de gaveta.  

31.7.3 – Esgoto sifonado embutido na parede, para filtros industriais.  

 

 

 

PRIMEIRO PAVIMENTO  

32. SALA DE AULA 01  

32.1 – Piso  

Especificações: 

32.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Stone ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Deep Metal. 

 Ref.: 9348683. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

32.2 – Rodapé 

32.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

32.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall existente, fazer reestruturação com plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado 

de 12,5mm, preenchido com lã de rocha.   

 Parede em dry wall, plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de 

pet, reforço para tv e/ou armários espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto.  
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 Divisória piso teto, termo acústica, com montantes que possibilitem a descida individual de cabeamento para 

elétrica, telefonia ou lógica por seu interior, conforme indicação em projeto. Quadro de vidro duplo, cristal, 

incolor, instalar persiana interna. Executar septo em dry wall entre a laje de teto e o forro sobre as divisórias e 

encabeçamento abaixo do forro para receber a divisória. 

 O fornecedor da divisória piso teto deverá desenvolver seu projeto executivo e a arquitetura deverá validá-lo 

para então instalá-la. O prever aplicação de película de segurança, para evitar acidentes. Ver detalhamento 

conforme indicação em planta. 

Especificações: 

32.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161. 

32.3.2 - Vidro: 

 Acabamento: Vidro 4mm, pintado atrás em cinza para white board, H=100cm ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Sayerlack.  

 Cor: Cinza.  

 Ref.: V162 

32.3.3 – MDF e Vidro : 

 Acabamento: Painel em MDF arauco, acab. Autentic, H= Piso até 100cm e Acima da faixa de vidro, até o forro. 

Vidro pintado atrás de branco H=100cm.  

32.4 - Forro 

32.4.1 – Forro Existente.  

 Forro mineral existente. Prever a substituição de placas com defeito de acabamento. 

32.5 – Iluminação 

Especificações: 

32.5.1– Luminárias existentes, remanejadas conforme divisão e layout das salas. 

32.6 – Porta:   

 Porta de abrir em MDF, acab. branco. (90xPDCcm), ou similar.  

 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha heritage, entrada externa, acab. cromado, dobradiça latão em aço 

escovado.   

 Cor: Acab. Cromado.  

 Código: CJ515. 

 Prever fixador de porta.  

32.7 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

32.7.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Teclas 

 Ascendimento: 2 Circuitos 

32.7.2– Tomadas  

 Pontos: Conjunto de pontos de dados e elétrica no piso. Sugestão de instalação: Caixa de piso com espelho 

cromado. 
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 Pontos: Tomada baixa - simples 2p+t 10a. Sugestão de instalação: H=30cm (ou indicada) do piso acabado até o 

eixo da caixa de passagem.  

 Pontos: Pontos para tv, prever suporte para tv/ mídia indoor conforme especificação do produto. Sugestão de 

instalação: Fixação através de bucha toggler bolt. Prever smart tv ou chromecast 

32.8 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

32.8.1 –   

 

33. SALA DE AULA 02 

33.1 – Piso  

Especificações: 

33.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Stone ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Deep Metal. 

 Ref.: 9348683. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

33.2 – Rodapé 

33.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

33.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, reforço para tv e/ou 

armários, espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. (Sugestão de montagem do 

reforço: montantes de 20 em 20cm, e fixação de caibros). 

 Parede em dry wall, plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de 

pet, reforço para tv e/ou armários espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto.  

 Divisória piso teto, termo acústica, com montantes que possibilitem a descida individual de cabeamento para 

elétrica, telefonia ou lógica por seu interior, conforme indicação em projeto. Quadro de vidro duplo, cristal, 

incolor, instalar persiana interna. Executar septo em dry wall entre a laje de teto e o forro sobre as divisórias e 

encabeçamento abaixo do forro para receber a divisória. 

 O fornecedor da divisória piso teto deverá desenvolver seu projeto executivo e a arquitetura deverá validá-lo 

para então instalá-la. O prever aplicação de película de segurança, para evitar acidentes. Ver detalhamento 

conforme indicação em planta. 

 Divisória de correr sobre trilho de alumínio extrudado, em MDF arauco, acab. Autentic, com fixação de vidro para 

white board, H = 100cm, pintado atrás em branco. Fixação do vidro no centro da estrutura.  

Especificações: 

33.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 
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 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161. 

33.3.2 - Vidro: 

 Acabamento: Vidro 4mm, pintado atrás em cinza para white board, H=100cm ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Sayerlack.  

 Cor: Cinza.  

 Ref.: V162 

33.3.3 – MDF e Vidro : 

 Acabamento: Painel em MDF arauco, acab. Autentic, H= Piso até 100cm e Acima da faixa de vidro, até o forro. 

Vidro pintado atrás de branco H=100cm.  

33.3.4 – Batedor de Cadeiras: 

 Faixa de batedor de cadeiras em MDF arauco acab. Authentic, H= 20cm, instalado a H=80cm do piso.  

33.4 - Forro 

33.4.1 – Forro Existente.  

 Forro mineral existente. Prever a substituição de placas com defeito de acabamento. 

33.5 – Iluminação 

Especificações: 

33.5.1– Luminárias existentes, remanejadas conforme divisão e layout das salas. 

33.6 – Porta:   

 Porta de abrir em MDF, acab. branco. (90xPDCcm), ou similar.  

 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha heritage, entrada externa, acab. cromado, dobradiça latão em aço 

escovado.   

 Cor: Acab. Cromado.  

 Código: CJ515. 

 Prever fixador de porta.  

33.7 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

33.7.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Teclas 

 Ascendimento: 2 Circuitos 

33.7.2– Tomadas  

 Pontos: Conjunto de pontos de dados e elétrica no piso. Sugestão de instalação: Caixa de piso com espelho 

cromado. 

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica e de elétrica no mobiliário. Remanejar para calha da estação de trabalho. 

 Sugestão de instalação: Instalações na parede, H= 65cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de 

passagem.  

 Pontos: Pontos para tv, prever suporte para tv/ mídia indoor conforme especificação do produto. Sugestão de 

instalação: Fixação através de bucha toggler bolt.  

 Pontos: Infra HDMI, ligando a mesa a TV (equipamentos conforme indicação em planta) 

33.8 – Outros.  

 Considerações Gerais: 
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34. SALA DE AULA 03 

34.1 – Piso  

Especificações: 

34.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Stone ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Deep Metal. 

 Ref.: 9348683. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

34.2 – Rodapé 

34.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

34.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, reforço para tv e/ou 

armários, espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. (Sugestão de montagem do 

reforço: montantes de 20 em 20cm, e fixação de caibros). 

 Parede em dry wall, plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de 

pet, reforço para tv e/ou armários espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto.  

 Divisória piso teto, termo acústica, com montantes que possibilitem a descida individual de cabeamento para 

elétrica, telefonia ou lógica por seu interior, conforme indicação em projeto. Quadro de vidro duplo, cristal, 

incolor, instalar persiana interna. Executar septo em dry wall entre a laje de teto e o forro sobre as divisórias e 

encabeçamento abaixo do forro para receber a divisória. 

 O fornecedor da divisória piso teto deverá desenvolver seu projeto executivo e a arquitetura deverá validá-lo 

para então instalá-la. O prever aplicação de película de segurança, para evitar acidentes. Ver detalhamento 

conforme indicação em planta.  

 Divisória retrátil, constituída de painéis de correr sobre trilho de alumínio extrudado, acabamento em alumínio 

anodizado natural fosco ou com pintura eletrostática epóxi pó cor a definir e roldanas duplas sobre trilho de 

alumínio extrudado. Executar septo em drywall entre a laje de teto e o forro e encabeçamento abaixo do forro 

para receber a divisória. 

 Divisória de correr sobre trilho de alumínio extrudado, em MDF arauco, acab. Autentic, com fixação de vidro para 

white board, H = 100cm, pintado atrás em branco. Fixação do vidro no centro da estrutura.  

Especificações: 

34.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161. 
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34.3.2 - Vidro: 

 Acabamento: Vidro 4mm, pintado atrás em cinza para white board, H=100cm ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Sayerlack.  

 Cor: Cinza.  

 Ref.: V162 

34.3.3 – MDF e Vidro : 

 Acabamento: Painel em MDF arauco, acab. Autentic, H= Piso até 100cm e Acima da faixa de vidro, até o forro. 

Vidro pintado atrás de branco H=100cm.  

34.3.4 – Batedor de Cadeiras: 

 Faixa de batedor de cadeiras em MDF arauco acab. Authentic, H= 20cm, instalado a H=80cm do piso.  

34.4 - Forro 

34.4.1 – Forro Existente.  

 Forro mineral existente. Prever a substituição de placas com defeito de acabamento. 

34.5 – Iluminação 

Especificações: 

34.5.1– Luminárias existentes, remanejadas conforme divisão e layout das salas. 

34.6 – Porta:   

 Porta de abrir em MDF, acab. branco. (90xPDCcm), ou similar.  

 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha heritage, entrada externa, acab. cromado, dobradiça latão em aço 

escovado.   

 Cor: Acab. Cromado.  

 Código: CJ515. 

 Prever fixador de porta.  

34.7 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

34.7.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Teclas 

 Ascendimento: 2 Circuitos 

34.7.2 - Tomadas 

 Pontos: Conjunto de pontos de dados e elétrica no piso. Sugestão de instalação: Caixa de piso com espelho 

cromado. 

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica e de elétrica no mobiliário. Remanejar para calha da estação de trabalho. 

 Sugestão de instalação: Instalações na parede, H= 65cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de 

passagem.  

 Pontos: Pontos para tv, prever suporte para tv/ mídia indoor conforme especificação do produto. Sugestão de 

instalação: Fixação através de bucha toggler bolt.  

 Pontos: Infra HDMI, ligando a mesa a TV (equipamentos conforme indicação em planta) 

34.8 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

 

35. SALA DE AULA 04 

35.1 – Piso  
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Especificações: 

35.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Stone ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Deep Metal. 

 Ref.: 9348683. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

35.2 – Rodapé 

35.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

35.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, reforço para tv e/ou 

armários, espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. (Sugestão de montagem do 

reforço: montantes de 20 em 20cm, e fixação de caibros). 

 Parede em dry wall, plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de 

pet, reforço para tv e/ou armários espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto.  

 Divisória piso teto, termo acústica, com montantes que possibilitem a descida individual de cabeamento para 

elétrica, telefonia ou lógica por seu interior, conforme indicação em projeto. Quadro de vidro duplo, cristal, 

incolor, instalar persiana interna. Executar septo em dry wall entre a laje de teto e o forro sobre as divisórias e 

encabeçamento abaixo do forro para receber a divisória. 

 O fornecedor da divisória piso teto deverá desenvolver seu projeto executivo e a arquitetura deverá validá-lo 

para então instalá-la. O prever aplicação de película de segurança, para evitar acidentes. Ver detalhamento 

conforme indicação em planta.  

 Divisória retrátil, constituída de painéis de correr sobre trilho de alumínio extrudado, acabamento em alumínio 

anodizado natural fosco ou com pintura eletrostática epóxi pó cor a definir e roldanas duplas sobre trilho de 

alumínio extrudado. Executar septo em drywall entre a laje de teto e o forro e encabeçamento abaixo do forro 

para receber a divisória. 

 Divisória de correr sobre trilho de alumínio extrudado, em MDF arauco, acab. Autentic, com fixação de vidro para 

white board, H = 100cm, pintado atrás em branco. Fixação do vidro no centro da estrutura.  

Especificações: 

35.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161. 

35.3.2 - Vidro: 

 Acabamento: Vidro 4mm, pintado atrás em cinza para white board, H=100cm ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Sayerlack.  
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 Cor: Cinza.  

 Ref.: V162 

35.3.3 – MDF e Vidro : 

 Acabamento: Painel em MDF arauco, acab. Autentic, H= Piso até 100cm e Acima da faixa de vidro, até o forro. 

Vidro pintado atrás de branco H=100cm.  

35.3.4 – Batedor de Cadeiras: 

 Faixa de batedor de cadeiras em MDF arauco acab. Authentic, H= 20cm, instalado a H=80cm do piso.  

35.4 - Forro 

35.4.1 – Forro Existente.  

 Forro mineral existente. Prever a substituição de placas com defeito de acabamento. 

35.5 – Iluminação 

Especificações: 

35.5.1– Luminárias existentes, remanejadas conforme divisão e layout das salas. 

35.6 – Porta:   

 Porta de abrir em MDF, acab. branco. (90xPDCcm), ou similar.  

 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha heritage, entrada externa, acab. cromado, dobradiça latão em aço 

escovado.   

 Cor: Acab. Cromado.  

 Código: CJ515. 

 Prever fixador de porta.  

35.7 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

35.7.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Teclas 

 Ascendimento: 2 Circuitos 

35.7.2 - Tomadas 

 Pontos: Conjunto de pontos de dados e elétrica no piso. Sugestão de instalação: Caixa de piso com espelho 

cromado. 

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica e de elétrica no mobiliário. Remanejar para calha da estação de trabalho. 

 Sugestão de instalação: Instalações na parede, H= 65cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de 

passagem.  

 Pontos: Pontos para tv, prever suporte para tv/ mídia indoor conforme especificação do produto. Sugestão de 

instalação: Fixação através de bucha toggler bolt.  

 Pontos: Infra HDMI, ligando a mesa a TV (equipamentos conforme indicação em planta) 

35.8 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

 

36. SALA DE AULA 05 

36.1 – Piso  

Especificações: 

36.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Stone ou produto similar. 
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 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Deep Metal. 

 Ref.: 9348683. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

36.2 – Rodapé 

36.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

36.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, reforço para tv e/ou 

armários, espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. (Sugestão de montagem do 

reforço: montantes de 20 em 20cm, e fixação de caibros). 

 Parede em dry wall, plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de 

pet, reforço para tv e/ou armários espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto.  

 Divisória piso teto, termo acústica, com montantes que possibilitem a descida individual de cabeamento para 

elétrica, telefonia ou lógica por seu interior, conforme indicação em projeto. Quadro de vidro duplo, cristal, 

incolor, instalar persiana interna. Executar septo em dry wall entre a laje de teto e o forro sobre as divisórias e 

encabeçamento abaixo do forro para receber a divisória. 

 O fornecedor da divisória piso teto deverá desenvolver seu projeto executivo e a arquitetura deverá validá-lo 

para então instalá-la. O prever aplicação de película de segurança, para evitar acidentes. Ver detalhamento 

conforme indicação em planta.  

 Divisória de correr sobre trilho de alumínio extrudado, em MDF arauco, acab. Autentic, com fixação de vidro para 

white board, H = 100cm, pintado atrás em branco. Fixação do vidro no centro da estrutura.  

Especificações: 

36.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161. 

36.3.2 - Vidro: 

 Acabamento: Vidro 4mm, pintado atrás em cinza para white board, H=100cm ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Sayerlack.  

 Cor: Cinza.  

 Ref.: V162 

36.3.3 – MDF e Vidro : 

 Acabamento: Painel em MDF arauco, acab. Autentic, H= Piso até 100cm e Acima da faixa de vidro, até o forro. 

Vidro pintado atrás de branco H=100cm.  

36.3.4 – Batedor de Cadeiras: 
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 Faixa de batedor de cadeiras em MDF arauco acab. Authentic, H= 20cm, instalado a H=80cm do piso.  

36.4 - Forro 

346.4.1 – Forro Existente.  

 Forro mineral existente. Prever a substituição de placas com defeito de acabamento. 

36.5 – Iluminação 

Especificações: 

36.5.1– Luminárias existentes, remanejadas conforme divisão e layout das salas. 

36.6 – Porta:   

 Porta de abrir em MDF, acab. branco. (90xPDCcm), ou similar.  

 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha heritage, entrada externa, acab. cromado, dobradiça latão em aço 

escovado.   

 Cor: Acab. Cromado.  

 Código: CJ515. 

 Prever fixador de porta.  

36.7 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

36.7.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Teclas 

 Ascendimento: 2 Circuitos 

36.7.2 - Tomadas 

 Pontos: Conjunto de pontos de dados e elétrica no piso. Sugestão de instalação: Caixa de piso com espelho 

cromado. 

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica e de elétrica no mobiliário. Remanejar para calha da estação de trabalho. 

 Sugestão de instalação: Instalações na parede, H= 65cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de 

passagem.  

 Pontos: Tomada baixa - Simples 2p+t 10a.  

 Sugestão de instalação: H=30cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de passagem. 

 Pontos: Pontos para tv, prever suporte para tv/ mídia indoor conforme especificação do produto. Sugestão de 

instalação: Fixação através de bucha toggler bolt.  

 Pontos: Infra HDMI, ligando a mesa a TV (equipamentos conforme indicação em planta) 

36.8 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

 

37. SALA DE AULA 06 

37.1 – Piso  

Especificações: 

37.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Stone ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Deep Metal. 

 Ref.: 9348683. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

37.2 – Rodapé 
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37.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

37.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, reforço para tv e/ou 

armários, espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. (Sugestão de montagem do 

reforço: montantes de 20 em 20cm, e fixação de caibros). 

 Parede em dry wall, plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de 

pet, reforço para tv e/ou armários espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto.  

 Divisória piso teto, termo acústica, com montantes que possibilitem a descida individual de cabeamento para 

elétrica, telefonia ou lógica por seu interior, conforme indicação em projeto. Quadro de vidro duplo, cristal, 

incolor, instalar persiana interna. Executar septo em dry wall entre a laje de teto e o forro sobre as divisórias e 

encabeçamento abaixo do forro para receber a divisória. 

 O fornecedor da divisória piso teto deverá desenvolver seu projeto executivo e a arquitetura deverá validá-lo 

para então instalá-la. O prever aplicação de película de segurança, para evitar acidentes. Ver detalhamento 

conforme indicação em planta.  

 Divisória de correr sobre trilho de alumínio extrudado, em MDF arauco, acab. Autentic, com fixação de vidro para 

white board, H = 100cm, pintado atrás em branco. Fixação do vidro no centro da estrutura.  

Especificações: 

37.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161. 

37.3.2 - Vidro: 

 Acabamento: Vidro 4mm, pintado atrás em cinza para white board, H=100cm ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Sayerlack.  

 Cor: Cinza.  

 Ref.: V162 

37.3.3 – MDF e Vidro : 

 Acabamento: Painel em MDF arauco, acab. Autentic, H= Piso até 100cm e Acima da faixa de vidro, até o forro. 

Vidro pintado atrás de branco H=100cm.  

37.3.4 – Batedor de Cadeiras: 

 Faixa de batedor de cadeiras em MDF arauco acab. Authentic, H= 20cm, instalado a H=80cm do piso.  

37.4 - Forro 

37.4.1 – Forro Existente.  

 Forro mineral existente. Prever a substituição de placas com defeito de acabamento. 

37.5 – Iluminação 
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Especificações: 

37.5.1– Luminárias existentes, remanejadas conforme divisão e layout das salas. 

37.6 – Porta:   

 Porta de abrir em MDF, acab. branco. (90xPDCcm), ou similar.  

 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha heritage, entrada externa, acab. cromado, dobradiça latão em aço 

escovado.   

 Cor: Acab. Cromado.  

 Código: CJ515. 

 Prever fixador de porta.  

37.7 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

37.7.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Teclas 

 Ascendimento: 2 Circuitos 

37.7.2 - Tomadas 

 Pontos: Conjunto de pontos de dados e elétrica no piso. Sugestão de instalação: Caixa de piso com espelho 

cromado. 

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica e de elétrica no mobiliário. Remanejar para calha da estação de trabalho. 

Sugestão de instalação: Instalações na parede, H= 65cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de 

passagem.  

 Pontos: Tomada baixa - Simples 2p+t 10a. Sugestão de instalação: H=30cm (ou indicada) do piso acabado até o 

eixo da caixa de passagem. 

 Pontos: Pontos para tv, prever suporte para tv/ mídia indoor conforme especificação do produto. Sugestão de 

instalação: Fixação através de bucha toggler bolt.  

 Pontos: Infra HDMI, ligando a mesa a TV (equipamentos conforme indicação em planta) 

37.8 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

 

38. SALA DE AULA 07 

38.1 – Piso  

Especificações: 

38.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Stone ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Deep Metal. 

 Ref.: 9348683. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

38.2 – Rodapé 

38.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 
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 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

38.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, reforço para tv e/ou 

armários, espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. (Sugestão de montagem do 

reforço: montantes de 20 em 20cm, e fixação de caibros). 

 Parede em dry wall, plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de 

pet, reforço para tv e/ou armários espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto.  

 Divisória piso teto, termo acústica, com montantes que possibilitem a descida individual de cabeamento para 

elétrica, telefonia ou lógica por seu interior, conforme indicação em projeto. Quadro de vidro duplo, cristal, 

incolor, instalar persiana interna. Executar septo em dry wall entre a laje de teto e o forro sobre as divisórias e 

encabeçamento abaixo do forro para receber a divisória. 

 O fornecedor da divisória piso teto deverá desenvolver seu projeto executivo e a arquitetura deverá validá-lo 

para então instalá-la. O prever aplicação de película de segurança, para evitar acidentes. Ver detalhamento 

conforme indicação em planta.  

 Divisória de correr sobre trilho de alumínio extrudado, em MDF arauco, acab. Autentic, com fixação de vidro para 

white board, H = 100cm, pintado atrás em branco. Fixação do vidro no centro da estrutura.  

Especificações: 

38.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161. 

38.3.2 - Vidro: 

 Acabamento: Vidro 4mm, pintado atrás em cinza para white board, H=100cm ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Sayerlack.  

 Cor: Cinza.  

 Ref.: V162 

38.3.3 – MDF e Vidro : 

 Acabamento: Painel em MDF arauco, acab. Autentic, H= Piso até 100cm e Acima da faixa de vidro, até o forro. 

Vidro pintado atrás de branco H=100cm.  

38.3.4 – Batedor de Cadeiras: 

 Faixa de batedor de cadeiras em MDF arauco acab. Authentic, H= 20cm, instalado a H=80cm do piso.  

38.4 - Forro 

38.4.1 – Forro Existente.  

 Forro mineral existente. Prever a substituição de placas com defeito de acabamento. 

38.5 – Iluminação 

Especificações: 

38.5.1– Luminárias existentes, remanejadas conforme divisão e layout das salas. 

38.6 – Porta:   

 Porta de abrir em MDF, acab. branco. (90xPDCcm), ou similar.  
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 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha heritage, entrada externa, acab. cromado, dobradiça latão em aço 

escovado.   

 Cor: Acab. Cromado.  

 Código: CJ515. 

 Prever fixador de porta.  

38.7 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

38.7.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Teclas 

 Ascendimento: 2 Circuitos 

38.7.2 - Tomadas 

 Pontos: Conjunto de pontos de dados e elétrica no piso. Sugestão de instalação: Caixa de piso com espelho 

cromado. 

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica e de elétrica no mobiliário. Remanejar para calha da estação de trabalho. 

Sugestão de instalação: Instalações na parede, H= 65cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de 

passagem.  

 Pontos: Tomada alta - instalada no forro, para projetor e tela de projeção, simples 2p+t 10a. 

 Pontos: Lógica instalada no forro, para projetor e tela de projeção.  

 Pontos: Infra HDMI, ligando a mesa a TV (equipamentos conforme indicação em planta) 

38.8 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

 

39. CIRCULAÇÃO  

39.1 – Piso  

Especificações: 

39.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Design, 18,4x95cm ou produto similar. 

 Dimensão: 18,4x95cm 

 Cor: Amaranto 

 Ref.: 9345688. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação intertravada.   

39.2 – Rodapé 

39.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

39.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 
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 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, reforço para tv e/ou 

armários, espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. (Sugestão de montagem do 

reforço: montantes de 20 em 20cm, e fixação de caibros). 

 Parede em dry wall, plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de 

pet, reforço para tv e/ou armários espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto.  

 Divisória piso teto, termo acústica, com montantes que possibilitem a descida individual de cabeamento para 

elétrica, telefonia ou lógica por seu interior, conforme indicação em projeto. Quadro de vidro duplo, cristal, 

incolor, instalar persiana interna. Executar septo em dry wall entre a laje de teto e o forro sobre as divisórias e 

encabeçamento abaixo do forro para receber a divisória. 

 O fornecedor da divisória piso teto deverá desenvolver seu projeto executivo e a arquitetura deverá validá-lo 

para então instalá-la. O prever aplicação de película de segurança, para evitar acidentes. Ver detalhamento 

conforme indicação em planta.  

Especificações: 

39.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161. 

39.3.2 - Adesivo: 

Acabamento: Revestimento adesivo para parede, autocolante ou similar.  

 Fornecimento de imagem em alta qualidade, pelo cliente.  

 Aprovar imagem com a equipe de arquitetura antes da aplicação. 

39.4 – Forro 

39.4.1 – Laje: 

 Acabamento: Laje nervurada aparente, com pintura acrílica ou similar.  

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Cinza Urbano, acabamento fosco.  

 Ref.: RMC163. 

 Instalações aparentes, pintura esmalte sintético, linha Cor e Proteção, ou similar.  

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Nanquim, acabamento fosco.  

 Ref.: E161. 

39.4.2 – Forro Gesso:   

 Forro em dry wall, constituído por chapas de gesso para dry wall, parafusadas em estruturas formadas por perfis 

em aço galvanizado ou por peças metálicas, pintado pintado com tinta acrílica na cor branco neve fosco, sobre 

massa corrida pva. Sancas, para instalação de luminárias perfis, conforme detalhamento em projeto.  

39.4.3 – Forro Caixas MDF:    

 Forro nuvem, formato de caixas, em MDF arauco, acab. Authentic, supensas por tirantes ou cabos de aço 

fixados na cúpula da laje nervura. Ver detalhamento específico, ou produto similar. 

39.5 – Iluminação 

Especificações: 

39.5.1– Mini pendente everlight fabricado perfil alumínio pintura em poliester anti uv em pó, por processo eletrostático, 

1xled/44w3000k. Cor: branco. 
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39.5.2– Embutido circular, semi recuado - difusor polímero - 1xled-12w/3000k e 4000klumiled/philiphilips. cor: branco. 

39.5.3– Mini pendente everlight fabricado perfil alumínio pintura em poliester anti uv em pó, por processo eletrostático, 

1xled/22w3000k. Cor: branco. 

39.5.4– Pendentes mini perfil, 2,50metros (instalar em alturas cruzadas). Cor: branco. 

39.7 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

39.7.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Teclas 

 Ascendimento: 2 Circuitos 

39.7.2 - Tomadas 

 Pontos: Conjunto de pontos de dados e elétrica no piso. Sugestão de instalação: Caixa de piso com espelho 

cromado. 

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica e de elétrica no mobiliário. Remanejar para calha da estação de trabalho. 

Sugestão de instalação: Instalações na parede, H= 65cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de 

passagem.  

 Pontos: Tomada USB 2A. H= Conforme detalhamento em projeto de Marcenaria.  

 Pontos: Pontos para tv, prever suporte para tv/ mídia indoor conforme especificação do produto. 

 Sugestão de instalação: Fixação através de bucha toggler bolt.  

 Pontos: Ponto de wireless, acabamento com espelho, RJ fêmea, prever 1 ponto de lógica.  

39.8 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

40. HALL DE ELEVADORES 

40.1 – Piso  

Especificações: Manter padrão existente.  

40.1.1 - Material: Piso tátil alerta, acab. inox com base em inox ou similar.  

 Dimensão: Conforme indicação em planta. 

 Cor: Verde 

 Ref.: 100 - Summer. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante.  

40.2 – Rodapé 

40.2.1 – Material: Manter padrão existente. 

40.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, espessura total 

10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. 

40.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161.  

40.3.2 - Vidro: 
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 Acabamento: Vidro 4mm, translúcido, com imagem adesiva aplicada atrás, piso/teto ou similar.  

 Fornecimento de imagem pelo cliente.  

 Aprovar imagem com a equipe de arquitetura antes da aplicação. 

40.4 - Forro 

Especificações: Manter padrão existente.  

 Revitalização da pintura, conforme padrão existente.  

40.5 – Iluminação 

Especificações: 

40.5.1 – Embutido circular, semi recuado - difusor polímero - 1xled-12w/3000k e 4000klumiled/philiphilips. Cor: branco. 

40.6 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

 Especificações: Manter padrão existente.  

40.6.1 – Tomadas  

 Acabamento Espelho: Branco 

 Quantidade: Seguir conforme indicação em planta. 

 Pontos: Tomada Média - simples 2p+t 20a, para filtro industrial.  

40.7 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

40.7.1 –  Ponto de água para filtro industrial, com sistema de alimentação independente. 

40.7.2 – Registro de gaveta.  

40.7.3 – Esgoto sifonado embutido na parede, para filtros industriais.  

 

SEGUNDO PAVIMENTO  

41. SALA DE AULA 01 

41.1 – Piso  

Especificações: 

41.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Stone ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Deep Metal. 

 Ref.: 9348683. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

41.2 – Rodapé 

41.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

41.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 
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 Parede em dry wall existente, fazer reestruturação com plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado 

de 12,5mm, preenchido com lã de rocha.   

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, reforço para tv e/ou 

armários, espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. (Sugestão de montagem do 

reforço: montantes de 20 em 20cm, e fixação de caibros). 

 Parede em dry wall, plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de 

pet, reforço para tv e/ou armários espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto.  

 Divisória piso teto, termo acústica, com montantes que possibilitem a descida individual de cabeamento para 

elétrica, telefonia ou lógica por seu interior, conforme indicação em projeto. Quadro de vidro duplo, cristal, 

incolor, instalar persiana interna. Executar septo em dry wall entre a laje de teto e o forro sobre as divisórias e 

encabeçamento abaixo do forro para receber a divisória. 

 O fornecedor da divisória piso teto deverá desenvolver seu projeto executivo e a arquitetura deverá validá-lo 

para então instalá-la. O prever aplicação de película de segurança, para evitar acidentes. Ver detalhamento 

conforme indicação em planta.  

 Divisória retrátil, constituída de painéis de correr sobre trilho de alumínio extrudado, acabamento em alumínio 

anodizado natural fosco ou com pintura eletrostática epóxi pó cor a definir e roldanas duplas sobre trilho de 

alumínio extrudado. Executar septo em drywall entre a laje de teto e o forro e encabeçamento abaixo do forro 

para receber a divisória. 

 Divisória de correr sobre trilho de alumínio extrudado, em MDF arauco, acab. Autentic, com fixação de vidro para 

white board, H = 100cm, pintado atrás em branco. Fixação do vidro no centro da estrutura.  

Especificações: 

41.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161. 

41.3.2 - Vidro: 

 Acabamento: Vidro 4mm, pintado atrás em cinza para white board, H=100cm ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Sayerlack.  

 Cor: Cinza.  

 Ref.: V162 

41.3.3 – MDF e Vidro : 

 Acabamento: Painel em MDF arauco, acab. Autentic, H= Piso até 100cm e Acima da faixa de vidro, até o forro. 

Vidro pintado atrás de branco H=100cm.  

41.3.4 – Batedor de Cadeiras: 

 Faixa de batedor de cadeiras em MDF arauco acab. Authentic, H= 20cm, instalado a H=80cm do piso.  

41.4 - Forro 

41.4.1 – Forro Existente.  

 Forro mineral existente. Prever a substituição de placas com defeito de acabamento. 

41.5 – Iluminação 

Especificações: 

41.5.1– Luminárias existentes, remanejadas conforme divisão e layout das salas. 

41.6 – Porta:   
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 Porta de abrir em MDF, acab. branco. (90xPDCcm), ou similar.  

 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha heritage, entrada externa, acab. cromado, dobradiça latão em aço 

escovado.   

 Cor: Acab. Cromado.  

 Código: CJ515. 

 Prever fixador de porta.  

41.7 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

41.7.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Teclas 

 Ascendimento: 2 Circuitos 

41.7.2 - Tomadas 

 Pontos: Conjunto de pontos de dados e elétrica no piso. Sugestão de instalação: Caixa de piso com espelho 

cromado. 

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica e de elétrica no mobiliário. Remanejar para calha da estação de trabalho. 

 Sugestão de instalação: Instalações na parede, H= 65cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de 

passagem.  

 Pontos: Pontos para tv, prever suporte para tv/ mídia indoor conforme especificação do produto. Sugestão de 

instalação: Fixação através de bucha toggler bolt.  

 Pontos: Infra HDMI, ligando a mesa a TV (equipamentos conforme indicação em planta) 

41.8 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

41.8.1 –   

42. SALA DE AULA 02 

42.1 – Piso  

Especificações: 

42.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Stone ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Deep Metal. 

 Ref.: 9348683. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

42.2 – Rodapé 

42.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

42.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 
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 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, reforço para tv e/ou 

armários, espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. (Sugestão de montagem do 

reforço: montantes de 20 em 20cm, e fixação de caibros). 

 Parede em dry wall, plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de 

pet, reforço para tv e/ou armários espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto.  

 Divisória piso teto, termo acústica, com montantes que possibilitem a descida individual de cabeamento para 

elétrica, telefonia ou lógica por seu interior, conforme indicação em projeto. Quadro de vidro duplo, cristal, 

incolor, instalar persiana interna. Executar septo em dry wall entre a laje de teto e o forro sobre as divisórias e 

encabeçamento abaixo do forro para receber a divisória. 

 O fornecedor da divisória piso teto deverá desenvolver seu projeto executivo e a arquitetura deverá validá-lo 

para então instalá-la. O prever aplicação de película de segurança, para evitar acidentes. Ver detalhamento 

conforme indicação em planta. 

 Divisória retrátil, constituída de painéis de correr sobre trilho de alumínio extrudado, acabamento em alumínio 

anodizado natural fosco ou com pintura eletrostática epóxi pó cor a definir e roldanas duplas sobre trilho de 

alumínio extrudado. Executar septo em drywall entre a laje de teto e o forro e encabeçamento abaixo do forro 

para receber a divisória. 

 Divisória de correr sobre trilho de alumínio extrudado, em MDF arauco, acab. Autentic, com fixação de vidro para 

white board, H = 100cm, pintado atrás em branco. Fixação do vidro no centro da estrutura.  

Especificações: 

42.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161. 

42.3.2 - Vidro: 

 Acabamento: Vidro 4mm, pintado atrás em cinza para white board, H=100cm ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Sayerlack.  

 Cor: Cinza.  

 Ref.: V162 

42.3.3 – MDF e Vidro : 

 Acabamento: Painel em MDF arauco, acab. Autentic, H= Piso até 100cm e Acima da faixa de vidro, até o forro. 

Vidro pintado atrás de branco H=100cm.  

42.3.4 – Batedor de Cadeiras: 

 Faixa de batedor de cadeiras em MDF arauco acab. Authentic, H= 20cm, instalado a H=80cm do piso.  

42.4 - Forro 

42.4.1 – Forro Existente.  

 Forro mineral existente. Prever a substituição de placas com defeito de acabamento. 

42.5 – Iluminação 

Especificações: 

42.5.1– Luminárias existentes, remanejadas conforme divisão e layout das salas. 

42.6 – Porta:   

 Porta de abrir em MDF, acab. branco. (90xPDCcm), ou similar.  
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 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha heritage, entrada externa, acab. cromado, dobradiça latão em aço 

escovado.   

 Cor: Acab. Cromado.  

 Código: CJ515. 

 Prever fixador de porta.  

42.7 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

42.7.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Teclas 

 Ascendimento: 2 Circuitos 

42.7.2– Tomadas  

 Pontos: Conjunto de pontos de dados e elétrica no piso. Sugestão de instalação: Caixa de piso com espelho 

cromado. 

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica e de elétrica no mobiliário. Remanejar para calha da estação de trabalho. 

 Sugestão de instalação: Instalações na parede, H= 65cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de 

passagem.  

 Pontos: Pontos para tv, prever suporte para tv/ mídia indoor conforme especificação do produto. Sugestão de 

instalação: Fixação através de bucha toggler bolt.  

 Pontos: Infra HDMI, ligando a mesa a TV (equipamentos conforme indicação em planta) 

42.8 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

 

43. SALA DE AULA 03 

43.1 – Piso  

Especificações: 

43.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Stone ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Deep Metal. 

 Ref.: 9348683. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

43.2 – Rodapé 

42.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

43.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 
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 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, reforço para tv e/ou 

armários, espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. (Sugestão de montagem do 

reforço: montantes de 20 em 20cm, e fixação de caibros). 

 Parede em dry wall, plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de 

pet, reforço para tv e/ou armários espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto.  

 Divisória piso teto, termo acústica, com montantes que possibilitem a descida individual de cabeamento para 

elétrica, telefonia ou lógica por seu interior, conforme indicação em projeto. Quadro de vidro duplo, cristal, 

incolor, instalar persiana interna. Executar septo em dry wall entre a laje de teto e o forro sobre as divisórias e 

encabeçamento abaixo do forro para receber a divisória. 

 O fornecedor da divisória piso teto deverá desenvolver seu projeto executivo e a arquitetura deverá validá-lo 

para então instalá-la. O prever aplicação de película de segurança, para evitar acidentes. Ver detalhamento 

conforme indicação em planta.  

 Divisória de correr sobre trilho de alumínio extrudado, em MDF arauco, acab. Autentic, com fixação de vidro para 

white board, H = 100cm, pintado atrás em branco. Fixação do vidro no centro da estrutura.  

Especificações: 

43.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161. 

43.3.2 - Vidro: 

 Acabamento: Vidro 4mm, pintado atrás em cinza para white board, H=100cm ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Sayerlack.  

 Cor: Cinza.  

 Ref.: V162 

43.3.3 – MDF e Vidro : 

 Acabamento: Painel em MDF arauco, acab. Autentic, H= Piso até 100cm e Acima da faixa de vidro, até o forro. 

Vidro pintado atrás de branco H=100cm.  

43.3.4 – Batedor de Cadeiras: 

 Faixa de batedor de cadeiras em MDF arauco acab. Authentic, H= 20cm, instalado a H=80cm do piso.  

43.4 - Forro 

43.4.1 – Forro Existente.  

 Forro mineral existente. Prever a substituição de placas com defeito de acabamento. 

43.5 – Iluminação 

Especificações: 

43.5.1– Luminárias existentes, remanejadas conforme divisão e layout das salas. 

43.6 – Porta:   

 Porta de abrir em MDF, acab. branco. (90xPDCcm), ou similar.  

 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha heritage, entrada externa, acab. cromado, dobradiça latão em aço 

escovado.   

 Cor: Acab. Cromado.  

 Código: CJ515. 

 Prever fixador de porta.  
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43.7 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

43.7.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Teclas 

 Ascendimento: 2 Circuitos 

43.7.2 - Tomadas 

 Pontos: Conjunto de pontos de dados e elétrica no piso. Sugestão de instalação: Caixa de piso com espelho 

cromado. 

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica e de elétrica no mobiliário. Remanejar para calha da estação de trabalho. 

 Sugestão de instalação: Instalações na parede, H= 65cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de 

passagem.  

 Pontos: Pontos para tv, prever suporte para tv/ mídia indoor conforme especificação do produto. Sugestão de 

instalação: Fixação através de bucha toggler bolt.  

 Pontos: Infra HDMI, ligando a mesa a TV (equipamentos conforme indicação em planta) 

43.8 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

43.8.1 –   

 

44. SALA DE AULA 04 

44.1 – Piso  

Especificações: 

44.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Stone ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Deep Metal. 

 Ref.: 9348683. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

44.2 – Rodapé 

44.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

44.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, reforço para tv e/ou 

armários, espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. (Sugestão de montagem do 

reforço: montantes de 20 em 20cm, e fixação de caibros). 

 Parede em dry wall, plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de 

pet, reforço para tv e/ou armários espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto.  
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 Divisória piso teto, termo acústica, com montantes que possibilitem a descida individual de cabeamento para 

elétrica, telefonia ou lógica por seu interior, conforme indicação em projeto. Quadro de vidro duplo, cristal, 

incolor, instalar persiana interna. Executar septo em dry wall entre a laje de teto e o forro sobre as divisórias e 

encabeçamento abaixo do forro para receber a divisória. 

 O fornecedor da divisória piso teto deverá desenvolver seu projeto executivo e a arquitetura deverá validá-lo 

para então instalá-la. O prever aplicação de película de segurança, para evitar acidentes. Ver detalhamento 

conforme indicação em planta.  

 Divisória de correr sobre trilho de alumínio extrudado, em MDF arauco, acab. Autentic, com fixação de vidro para 

white board, H = 100cm, pintado atrás em branco. Fixação do vidro no centro da estrutura.  

Especificações: 

44.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161. 

44.3.2 - Vidro: 

 Acabamento: Vidro 4mm, pintado atrás em cinza para white board, H=100cm ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Sayerlack.  

 Cor: Cinza.  

 Ref.: V162 

44.3.3 – MDF e Vidro : 

 Acabamento: Painel em MDF arauco, acab. Autentic, H= Piso até 100cm e Acima da faixa de vidro, até o forro. 

Vidro pintado atrás de branco H=100cm.  

44.3.4 – Batedor de Cadeiras: 

 Faixa de batedor de cadeiras em MDF arauco acab. Authentic, H= 20cm, instalado a H=80cm do piso.  

44.4 - Forro 

44.4.1 – Forro Existente.  

 Forro mineral existente. Prever a substituição de placas com defeito de acabamento. 

44.5 – Iluminação 

Especificações: 

44.5.1– Luminárias existentes, remanejadas conforme divisão e layout das salas. 

44.6 – Porta:   

 Porta de abrir em MDF, acab. branco. (90xPDCcm), ou similar.  

 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha heritage, entrada externa, acab. cromado, dobradiça latão em aço 

escovado.   

 Cor: Acab. Cromado.  

 Código: CJ515. 

 Prever fixador de porta.  

44.7 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

44.7.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Teclas 
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 Ascendimento: 2 Circuitos 

44.7.2 - Tomadas 

 Pontos: Conjunto de pontos de dados e elétrica no piso. Sugestão de instalação: Caixa de piso com espelho 

cromado. 

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica e de elétrica no mobiliário. Remanejar para calha da estação de trabalho. 

 Sugestão de instalação: Instalações na parede, H= 65cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de 

passagem.  

 Pontos: Pontos para tv, prever suporte para tv/ mídia indoor conforme especificação do produto. Sugestão de 

instalação: Fixação através de bucha toggler bolt.  

 Pontos: Infra HDMI, ligando a mesa a TV (equipamentos conforme indicação em planta) 

44.8 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

 

45. SALA DE AULA 05 

45.1 – Piso  

Especificações: 

45.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Stone ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Deep Metal. 

 Ref.: 9348683. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

45.2 – Rodapé 

45.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

45.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, reforço para tv e/ou 

armários, espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. (Sugestão de montagem do 

reforço: montantes de 20 em 20cm, e fixação de caibros). 

 Parede em dry wall, plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de 

pet, reforço para tv e/ou armários espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto.  

 Divisória piso teto, termo acústica, com montantes que possibilitem a descida individual de cabeamento para 

elétrica, telefonia ou lógica por seu interior, conforme indicação em projeto. Quadro de vidro duplo, cristal, 

incolor, instalar persiana interna. Executar septo em dry wall entre a laje de teto e o forro sobre as divisórias e 

encabeçamento abaixo do forro para receber a divisória. 

 O fornecedor da divisória piso teto deverá desenvolver seu projeto executivo e a arquitetura deverá validá-lo 

para então instalá-la. O prever aplicação de película de segurança, para evitar acidentes. Ver detalhamento 

conforme indicação em planta.  
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 Divisória de correr sobre trilho de alumínio extrudado, em MDF arauco, acab. Autentic, com fixação de vidro para 

white board, H = 100cm, pintado atrás em branco. Fixação do vidro no centro da estrutura.  

Especificações: 

45.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161. 

45.3.2 - Vidro: 

 Acabamento: Vidro 4mm, pintado atrás em cinza para white board, H=100cm ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Sayerlack.  

 Cor: Cinza.  

 Ref.: V162 

45.3.3 – MDF e Vidro : 

 Acabamento: Painel em MDF arauco, acab. Autentic, H= Piso até 100cm e Acima da faixa de vidro, até o forro. 

Vidro pintado atrás de branco H=100cm.  

45.3.4 – Batedor de Cadeiras: 

 Faixa de batedor de cadeiras em MDF arauco acab. Authentic, H= 20cm, instalado a H=80cm do piso.  

45.4 - Forro 

45.4.1 – Forro Existente.  

 Forro mineral existente. Prever a substituição de placas com defeito de acabamento. 

45.5 – Iluminação 

Especificações: 

45.5.1– Luminárias existentes, remanejadas conforme divisão e layout das salas. 

45.6 – Porta:   

 Porta de abrir em MDF, acab. branco. (90xPDCcm), ou similar.  

 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha heritage, entrada externa, acab. cromado, dobradiça latão em aço 

escovado.   

 Cor: Acab. Cromado.  

 Código: CJ515. 

 Prever fixador de porta.  

45.7 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

45.7.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Teclas 

 Ascendimento: 2 Circuitos 

45.7.2 - Tomadas 

 Pontos: Conjunto de pontos de dados e elétrica no piso. Sugestão de instalação: Caixa de piso com espelho 

cromado. 

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica e de elétrica no mobiliário. Remanejar para calha da estação de trabalho. 

 Sugestão de instalação: Instalações na parede, H= 65cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de 

passagem.  
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 Pontos: Pontos para tv, prever suporte para tv/ mídia indoor conforme especificação do produto. Sugestão de 

instalação: Fixação através de bucha toggler bolt.  

 Pontos: Infra HDMI, ligando a mesa a TV (equipamentos conforme indicação em planta) 

45.8 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

 

46. SALA DE AULA 06 

46.1 – Piso  

Especificações: 

46.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Stone ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Deep Metal. 

 Ref.: 9348683. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

46.2 – Rodapé 

46.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

46.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, reforço para tv e/ou 

armários, espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. (Sugestão de montagem do 

reforço: montantes de 20 em 20cm, e fixação de caibros). 

 Parede em dry wall, plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de 

pet, reforço para tv e/ou armários espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto.  

 Divisória piso teto, termo acústica, com montantes que possibilitem a descida individual de cabeamento para 

elétrica, telefonia ou lógica por seu interior, conforme indicação em projeto. Quadro de vidro duplo, cristal, 

incolor, instalar persiana interna. Executar septo em dry wall entre a laje de teto e o forro sobre as divisórias e 

encabeçamento abaixo do forro para receber a divisória. 

 O fornecedor da divisória piso teto deverá desenvolver seu projeto executivo e a arquitetura deverá validá-lo 

para então instalá-la. O prever aplicação de película de segurança, para evitar acidentes. Ver detalhamento 

conforme indicação em planta.  

 Divisória de correr sobre trilho de alumínio extrudado, em MDF arauco, acab. Autentic, com fixação de vidro para 

white board, H = 100cm, pintado atrás em branco. Fixação do vidro no centro da estrutura.  

Especificações: 

46.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 
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 Ref.: B161. 

46.3.2 - Vidro: 

 Acabamento: Vidro 4mm, pintado atrás em cinza para white board, H=100cm ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Sayerlack.  

 Cor: Cinza.  

 Ref.: V162 

46.3.3 – MDF e Vidro : 

 Acabamento: Painel em MDF arauco, acab. Autentic, H= Piso até 100cm e Acima da faixa de vidro, até o forro. 

Vidro pintado atrás de branco H=100cm.  

46.3.4 – Batedor de Cadeiras: 

 Faixa de batedor de cadeiras em MDF arauco acab. Authentic, H= 20cm, instalado a H=80cm do piso.  

46.4 - Forro 

46.4.1 – Forro Existente.  

 Forro mineral existente. Prever a substituição de placas com defeito de acabamento. 

46.5 – Iluminação 

Especificações: 

46.5.1– Luminárias existentes, remanejadas conforme divisão e layout das salas. 

46.6 – Porta:   

 Porta de abrir em MDF, acab. branco. (90xPDCcm), ou similar.  

 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha heritage, entrada externa, acab. cromado, dobradiça latão em aço 

escovado.   

 Cor: Acab. Cromado.  

 Código: CJ515. 

 Prever fixador de porta.  

46.7 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

46.7.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Teclas 

 Ascendimento: 2 Circuitos 

46.7.2 - Tomadas 

 Pontos: Conjunto de pontos de dados e elétrica no piso. Sugestão de instalação: Caixa de piso com espelho 

cromado. 

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica e de elétrica no mobiliário. Remanejar para calha da estação de trabalho. 

Sugestão de instalação: Instalações na parede, H= 65cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de 

passagem.  

 Pontos: Pontos para tv, prever suporte para tv/ mídia indoor conforme especificação do produto. Sugestão de 

instalação: Fixação através de bucha toggler bolt.  

 Pontos: Infra HDMI, ligando a mesa a TV (equipamentos conforme indicação em planta) 

46.8 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

 

47. SALA DE AULA 07 
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47.1 – Piso  

Especificações: 

47.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Stone ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Deep Metal. 

 Ref.: 9348683. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

47.2 – Rodapé 

47.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

47.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, reforço para tv e/ou 

armários, espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. (Sugestão de montagem do 

reforço: montantes de 20 em 20cm, e fixação de caibros). 

 Parede em dry wall, plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de 

pet, reforço para tv e/ou armários espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto.  

 Divisória piso teto, termo acústica, com montantes que possibilitem a descida individual de cabeamento para 

elétrica, telefonia ou lógica por seu interior, conforme indicação em projeto. Quadro de vidro duplo, cristal, 

incolor, instalar persiana interna. Executar septo em dry wall entre a laje de teto e o forro sobre as divisórias e 

encabeçamento abaixo do forro para receber a divisória. 

 O fornecedor da divisória piso teto deverá desenvolver seu projeto executivo e a arquitetura deverá validá-lo 

para então instalá-la. O prever aplicação de película de segurança, para evitar acidentes. Ver detalhamento 

conforme indicação em planta.  

 Divisória de correr sobre trilho de alumínio extrudado, em MDF arauco, acab. Autentic, com fixação de vidro para 

white board, H = 100cm, pintado atrás em branco. Fixação do vidro no centro da estrutura.  

Especificações: 

47.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161. 

47.3.2 - Vidro: 

 Acabamento: Vidro 4mm, pintado atrás em cinza para white board, H=100cm ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Sayerlack.  

 Cor: Cinza.  

 Ref.: V162 

47.3.3 – MDF e Vidro : 



 

126 

 Acabamento: Painel em MDF arauco, acab. Autentic, H= Piso até 100cm e Acima da faixa de vidro, até o forro. 

Vidro pintado atrás de branco H=100cm.  

47.3.4 – Batedor de Cadeiras: 

 Faixa de batedor de cadeiras em MDF arauco acab. Authentic, H= 20cm, instalado a H=80cm do piso.  

47.4 - Forro 

47.4.1 – Forro Existente.  

 Forro mineral existente. Prever a substituição de placas com defeito de acabamento. 

47.5 – Iluminação 

Especificações: 

47.5.1– Luminárias existentes, remanejadas conforme divisão e layout das salas. 

47.6 – Porta:   

 Porta de abrir em MDF, acab. branco. (90xPDCcm), ou similar.  

 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha heritage, entrada externa, acab. cromado, dobradiça latão em aço 

escovado.   

 Cor: Acab. Cromado.  

 Código: CJ515. 

 Prever fixador de porta.  

47.7 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

47.7.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Teclas 

 Ascendimento: 2 Circuitos 

47.7.2 - Tomadas 

 Pontos: Conjunto de pontos de dados e elétrica no piso. Sugestão de instalação: Caixa de piso com espelho 

cromado. 

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica e de elétrica no mobiliário. Remanejar para calha da estação de trabalho. 

Sugestão de instalação: Instalações na parede, H= 65cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de 

passagem.  

 Pontos: Pontos para tv, prever suporte para tv/ mídia indoor conforme especificação do produto. Sugestão de 

instalação: Fixação através de bucha toggler bolt.  

 Pontos: Infra HDMI, ligando a mesa a TV (equipamentos conforme indicação em planta) 

47.8 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

 

48. SALA DE AULA 08 

48.1 – Piso  

Especificações: 

48.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Stone ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Deep Metal. 

 Ref.: 9348683. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  
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48.2 – Rodapé 

48.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

48.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall, plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de 

pet, reforço para tv e/ou armários espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto.  

 Divisória piso teto, termo acústica, com montantes que possibilitem a descida individual de cabeamento para 

elétrica, telefonia ou lógica por seu interior, conforme indicação em projeto. Quadro de vidro duplo, cristal, 

incolor, instalar persiana interna. Executar septo em dry wall entre a laje de teto e o forro sobre as divisórias e 

encabeçamento abaixo do forro para receber a divisória. 

 O fornecedor da divisória piso teto deverá desenvolver seu projeto executivo e a arquitetura deverá validá-lo 

para então instalá-la. O prever aplicação de película de segurança, para evitar acidentes. Ver detalhamento 

conforme indicação em planta.  

 Divisória de correr sobre trilho de alumínio extrudado, em MDF arauco, acab. Autentic, com fixação de vidro para 

white board, H = 100cm, pintado atrás em branco. Fixação do vidro no centro da estrutura.  

Especificações: 

48.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161. 

48.3.2 - Vidro: 

 Acabamento: Vidro 4mm, pintado atrás em cinza para white board, H=100cm ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Sayerlack.  

 Cor: Cinza.  

 Ref.: V162 

48.3.3 – MDF e Vidro : 

 Acabamento: Painel em MDF arauco, acab. Autentic, H= Piso até 100cm e Acima da faixa de vidro, até o forro. 

Vidro pintado atrás de branco H=100cm.  

48.3.4 – Batedor de Cadeiras: 

 Faixa de batedor de cadeiras em MDF arauco acab. Authentic, H= 20cm, instalado a H=80cm do piso.  

48.4 - Forro 

48.4.1 – Forro Existente.  

 Forro mineral existente. Prever a substituição de placas com defeito de acabamento. 

48.5 – Iluminação 

Especificações: 

48.5.1– Luminárias existentes, remanejadas conforme divisão e layout das salas. 
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48.6 – Porta:   

 Porta de abrir em MDF, acab. branco. (90xPDCcm), ou similar.  

 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha heritage, entrada externa, acab. cromado, dobradiça latão em aço 

escovado.   

 Cor: Acab. Cromado.  

 Código: CJ515. 

 Prever fixador de porta.  

48.7 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

48.7.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Teclas 

 Ascendimento: 2 Circuitos 

48.7.2 - Tomadas 

 Pontos: Conjunto de pontos de dados e elétrica no piso. Sugestão de instalação: Caixa de piso com espelho 

cromado. 

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica e de elétrica no mobiliário. Remanejar para calha da estação de trabalho. 

Sugestão de instalação: Instalações na parede, H= 65cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de 

passagem.  

 Pontos: Pontos para tv, prever suporte para tv/ mídia indoor conforme especificação do produto. Sugestão de 

instalação: Fixação através de bucha toggler bolt.  

 Pontos: Infra HDMI, ligando a mesa a TV (equipamentos conforme indicação em planta) 

48.8 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

48.8.1 –   

 

49. SALA DE AULA 09 

49.1 – Piso  

Especificações: 

49.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Stone ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Deep Metal. 

 Ref.: 9348683. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

49.2 – Rodapé 

49.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

49.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 
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 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, reforço para tv e/ou 

armários, espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. (Sugestão de montagem do 

reforço: montantes de 20 em 20cm, e fixação de caibros). 

 Parede em dry wall, plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de 

pet, reforço para tv e/ou armários espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto.  

 Divisória piso teto, termo acústica, com montantes que possibilitem a descida individual de cabeamento para 

elétrica, telefonia ou lógica por seu interior, conforme indicação em projeto. Quadro de vidro duplo, cristal, 

incolor, instalar persiana interna. Executar septo em dry wall entre a laje de teto e o forro sobre as divisórias e 

encabeçamento abaixo do forro para receber a divisória. 

 O fornecedor da divisória piso teto deverá desenvolver seu projeto executivo e a arquitetura deverá validá-lo 

para então instalá-la. O prever aplicação de película de segurança, para evitar acidentes. Ver detalhamento 

conforme indicação em planta.  

 Divisória de correr sobre trilho de alumínio extrudado, em MDF arauco, acab. Autentic, com fixação de vidro para 

white board, H = 100cm, pintado atrás em branco. Fixação do vidro no centro da estrutura.  

Especificações: 

49.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161. 

49.3.2 - Vidro: 

 Acabamento: Vidro 4mm, pintado atrás em cinza para white board, H=100cm ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Sayerlack.  

 Cor: Cinza.  

 Ref.: V162 

49.3.3 – MDF e Vidro : 

 Acabamento: Painel em MDF arauco, acab. Autentic, H= Piso até 100cm e Acima da faixa de vidro, até o forro. 

Vidro pintado atrás de branco H=100cm.  

49.3.4 – Batedor de Cadeiras: 

 Faixa de batedor de cadeiras em MDF arauco acab. Authentic, H= 20cm, instalado a H=80cm do piso.  

49.4 - Forro 

49.4.1 – Forro Existente.  

 Forro mineral existente. Prever a substituição de placas com defeito de acabamento. 

49.5 – Iluminação 

Especificações: 

49.5.1– Luminárias existentes, remanejadas conforme divisão e layout das salas. 

49.6 – Porta:   

 Porta de abrir em MDF, acab. branco. (90xPDCcm), ou similar.  

 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha heritage, entrada externa, acab. cromado, dobradiça latão em aço 

escovado.   

 Cor: Acab. Cromado.  

 Código: CJ515. 
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 Prever fixador de porta.  

49.7 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

49.7.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Teclas 

 Ascendimento: 2 Circuitos 

49.7.2 - Tomadas 

 Pontos: Conjunto de pontos de dados e elétrica no piso. Sugestão de instalação: Caixa de piso com espelho 

cromado. 

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica e de elétrica no mobiliário. Remanejar para calha da estação de trabalho. 

Sugestão de instalação: Instalações na parede, H= 65cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de 

passagem.  

 Pontos: Pontos para tv, prever suporte para tv/ mídia indoor conforme especificação do produto. Sugestão de 

instalação: Fixação através de bucha toggler bolt.  

 Pontos: Infra HDMI, ligando a mesa a TV (equipamentos conforme indicação em planta) 

49.8 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

 

50. SALA DE AULA 010 

50.1 – Piso  

Especificações: 

50.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Stone ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Deep Metal. 

 Ref.: 9348683. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

50.2 – Rodapé 

50.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

50.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall existente, fazer reestruturação com plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado 

de 12,5mm, preenchido com lã de rocha.   

 Parede em dry wall, plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de 

pet, reforço para tv e/ou armários espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto.  

 Divisória piso teto, termo acústica, com montantes que possibilitem a descida individual de cabeamento para 

elétrica, telefonia ou lógica por seu interior, conforme indicação em projeto. Quadro de vidro duplo, cristal, 
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incolor, instalar persiana interna. Executar septo em dry wall entre a laje de teto e o forro sobre as divisórias e 

encabeçamento abaixo do forro para receber a divisória. 

 O fornecedor da divisória piso teto deverá desenvolver seu projeto executivo e a arquitetura deverá validá-lo 

para então instalá-la. O prever aplicação de película de segurança, para evitar acidentes. Ver detalhamento 

conforme indicação em planta. 

Especificações: 

50.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161. 

50.3.2 - Vidro: 

 Acabamento: Vidro 4mm, pintado atrás em cinza para white board, H=100cm ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Sayerlack.  

 Cor: Cinza.  

 Ref.: V162 

50.3.3 – MDF e Vidro : 

 Acabamento: Painel em MDF arauco, acab. Autentic, H= Piso até 100cm e Acima da faixa de vidro, até o forro. 

Vidro pintado atrás de branco H=100cm.  

50.4 - Forro 

50.4.1 – Forro Existente.  

 Forro mineral existente. Prever a substituição de placas com defeito de acabamento. 

50.5 – Iluminação 

Especificações: 

50.5.1– Luminárias existentes, remanejadas conforme divisão e layout das salas. 

50.6 – Porta:   

 Porta de abrir em MDF, acab. branco. (90xPDCcm), ou similar.  

 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha heritage, entrada externa, acab. cromado, dobradiça latão em aço 

escovado.   

 Cor: Acab. Cromado.  

 Código: CJ515. 

 Prever fixador de porta.  

50.7 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

50.7.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Teclas 

 Ascendimento: 2 Circuitos 

50.7.2– Tomadas  

 Pontos: Conjunto de pontos de dados e elétrica no piso. Sugestão de instalação: Caixa de piso com espelho 

cromado. 

 Pontos: Pontos para tv, prever suporte para tv/ mídia indoor conforme especificação do produto. Sugestão de 

instalação: Fixação através de bucha toggler bolt. Prever smart tv ou chromecast 
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50.8 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

 

51. CIRCULAÇÃO  

51.1 – Piso  

Especificações: 

51.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Design, 18,4x95cm ou produto similar. 

 Dimensão: 18,4x95cm 

 Cor: Amaranto 

 Ref.: 9345688. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação intertravada.  

51.1.2- Material: Piso carpete modular em placa Tarkett, linha Desso, ou similar.  

 Dimensão: 50x50cm 

 Cor: Desert  

 Ref.: 710561028 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.   

51.2 – Rodapé 

51.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

51.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, reforço para tv e/ou 

armários, espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. (Sugestão de montagem do 

reforço: montantes de 20 em 20cm, e fixação de caibros). 

 Parede em dry wall, plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de 

pet, reforço para tv e/ou armários espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto.  

 Divisória piso teto, termo acústica, com montantes que possibilitem a descida individual de cabeamento para 

elétrica, telefonia ou lógica por seu interior, conforme indicação em projeto. Quadro de vidro duplo, cristal, 

incolor, instalar persiana interna. Executar septo em dry wall entre a laje de teto e o forro sobre as divisórias e 

encabeçamento abaixo do forro para receber a divisória. 

 O fornecedor da divisória piso teto deverá desenvolver seu projeto executivo e a arquitetura deverá validá-lo 

para então instalá-la. O prever aplicação de película de segurança, para evitar acidentes. Ver detalhamento 

conforme indicação em planta.  

Especificações: 

51.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 
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 Ref.: B161. 

51.3.2 - Adesivo: 

Acabamento: Revestimento adesivo para parede, autocolante ou similar.  

 Fornecimento de imagem em alta qualidade, pelo cliente.  

 Aprovar imagem com a equipe de arquitetura antes da aplicação. 

51.3.3 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Azul, acabamento fosco. 

 Ref.: RM157. 

51.3.4 - Pintura: 

Acabamento: Pintura artística grafite (arte urbana) ou produto similar. 

 Fornecimento de imagem pelo cliente.  

 Aprovar imagem com a equipe de arquitetura antes da aplicação.   

51.3.4 – Logo Acrílico: 

 Letreiro em acrílico, alto relevo, acab. conforme formato da logo do cliente (senac) ou similar.  

 Cor: Conforme logo do cliente 

51.4 – Forro 

51.4.1 – Forro Gesso:   

 Forro em dry wall, constituído por chapas de gesso para dry wall, parafusadas em estruturas formadas por perfis 

em aço galvanizado ou por peças metálicas, pintado pintado com tinta acrílica na cor branco neve fosco, sobre 

massa corrida pva. Sancas, para instalação de luminárias perfis, conforme detalhamento em projeto.  

51.4.2 - Forro Gesso:   

 Forro em dry wall, constituído por chapas de gesso para dry wall, parafusadas em estruturas formadas por perfis 

em aço galvanizado ou por peças metálicas, pintado pintado com tinta acrílica na cor azul, acabamento fosco, 

sobre massa corrida pva. ref.: rm157, ou produto similar. Sanca para instalação de fita LED e Driver conforme 

detalhamento em projeto.  

Especificações: 

51.4.3– Mini pendente everlight fabricado perfil alumínio pintura em poliester anti uv em pó, por processo eletrostático, 

1xled/44w3000k. Cor: branco. 

51.4.4– Mini pendente everlight fabricado perfil alumínio pintura em poliester anti uv em pó, por processo eletrostático, 

1xled/22w3000k. Cor: branco. 

 

51.5 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

51.5.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Teclas 

 Ascendimento: 2 Circuitos 

51.5.2 - Tomadas 

 Pontos: Conjunto de pontos de dados e elétrica no piso. Sugestão de instalação: Caixa de piso com espelho 

cromado. 
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 Pontos: Conjunto de pontos de lógica e de elétrica no mobiliário. Remanejar para calha da estação de trabalho. 

Sugestão de instalação: Instalações na parede, H= 65cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de 

passagem.  

 Pontos: Tomada USB 2A. H= Conforme detalhamento em projeto de Marcenaria.  

 Pontos: Pontos para tv, prever suporte para tv/ mídia indoor conforme especificação do produto. 

 Sugestão de instalação: Fixação através de bucha toggler bolt.  

 Pontos: Ponto de wireless, acabamento com espelho, RJ fêmea, prever 1 ponto de lógica.  

51.6 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

 

52. HALL DE ELEVADORES 

52.1 – Piso  

Especificações: Manter padrão existente.  

52.1.1 - Material: Piso tátil alerta, acab. inox com base em inox ou similar.  

 Dimensão: Conforme indicação em planta. 

 Cor: Verde 

 Ref.: 100 - Summer. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante.  

52.2 – Rodapé 

52.2.1 – Material: Manter padrão existente. 

52.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, espessura total 

10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. 

52.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161.  

52.3.2 - Vidro: 

 Acabamento: Vidro 4mm, translúcido, com imagem adesiva aplicada atrás, piso/teto ou similar.  

 Fornecimento de imagem pelo cliente.  

 Aprovar imagem com a equipe de arquitetura antes da aplicação. 

52.4 - Forro 

Especificações: Manter padrão existente.  

 Revitalização da pintura, conforme padrão existente.  

52.5 – Iluminação 

Especificações: 

52.5.1 – Embutido circular, semi recuado - difusor polímero - 1xled-12w/3000k e 4000klumiled/philiphilips. Cor: branco. 

52.6 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

 Especificações: Manter padrão existente.  
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52.6.1 – Tomadas  

 Acabamento Espelho: Branco 

 Quantidade: Seguir conforme indicação em planta. 

 Pontos: Tomada Média - simples 2p+t 20a, para filtro industrial.  

52.7 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

52.7.1 –  Ponto de água para filtro industrial, com sistema de alimentação independente. 

52.7.2 – Registro de gaveta.  

52.7.3 – Esgoto sifonado embutido na parede, para filtros industriais.  

 

TERCEIRO PAVIMENTO  

53. SALA DE AULA 01 

53.1 – Piso  

Especificações: 

53.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Stone ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Deep Metal. 

 Ref.: 9348683. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

53.2 – Rodapé 

53.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

53.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall existente, fazer reestruturação com plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado 

de 12,5mm, preenchido com lã de rocha.   

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, reforço para tv e/ou 

armários, espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. (Sugestão de montagem do 

reforço: montantes de 20 em 20cm, e fixação de caibros). 

 Parede em dry wall, plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de 

pet, reforço para tv e/ou armários espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto.  

 Divisória piso teto, termo acústica, com montantes que possibilitem a descida individual de cabeamento para 

elétrica, telefonia ou lógica por seu interior, conforme indicação em projeto. Quadro de vidro duplo, cristal, 

incolor, instalar persiana interna. Executar septo em dry wall entre a laje de teto e o forro sobre as divisórias e 

encabeçamento abaixo do forro para receber a divisória. 
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 O fornecedor da divisória piso teto deverá desenvolver seu projeto executivo e a arquitetura deverá validá-lo 

para então instalá-la. O prever aplicação de película de segurança, para evitar acidentes. Ver detalhamento 

conforme indicação em planta.  

 Divisória retrátil, constituída de painéis de correr sobre trilho de alumínio extrudado, acabamento em alumínio 

anodizado natural fosco ou com pintura eletrostática epóxi pó cor a definir e roldanas duplas sobre trilho de 

alumínio extrudado. Executar septo em drywall entre a laje de teto e o forro e encabeçamento abaixo do forro 

para receber a divisória. 

 Divisória de correr sobre trilho de alumínio extrudado, em MDF arauco, acab. Autentic, com fixação de vidro para 

white board, H = 100cm, pintado atrás em branco. Fixação do vidro no centro da estrutura.  

Especificações: 

53.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161. 

53.3.2 - Vidro: 

 Acabamento: Vidro 4mm, pintado atrás em cinza para white board, H=100cm ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Sayerlack.  

 Cor: Cinza.  

 Ref.: V162 

53.3.3 – MDF e Vidro : 

 Acabamento: Painel em MDF arauco, acab. Autentic, H= Piso até 100cm e Acima da faixa de vidro, até o forro. 

Vidro pintado atrás de branco H=100cm.  

53.3.4 – Batedor de Cadeiras: 

 Faixa de batedor de cadeiras em MDF arauco acab. Authentic, H= 20cm, instalado a H=80cm do piso.  

53.4 - Forro 

53.4.1 – Forro Existente.  

 Forro mineral existente. Prever a substituição de placas com defeito de acabamento. 

53.5 – Iluminação 

Especificações: 

53.5.1– Luminárias existentes, remanejadas conforme divisão e layout das salas. 

53.6 – Porta:   

 Porta de abrir em MDF, acab. branco. (90xPDCcm), ou similar.  

 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha heritage, entrada externa, acab. cromado, dobradiça latão em aço 

escovado.   

 Cor: Acab. Cromado.  

 Código: CJ515. 

 Prever fixador de porta.  

53.7 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

53.7.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Teclas 
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 Ascendimento: 2 Circuitos 

53.7.2 - Tomadas 

 Pontos: Conjunto de pontos de dados e elétrica no piso. Sugestão de instalação: Caixa de piso com espelho 

cromado. 

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica e de elétrica no mobiliário. Remanejar para calha da estação de trabalho. 

 Sugestão de instalação: Instalações na parede, H= 65cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de 

passagem.  

 Pontos: Pontos para tv, prever suporte para tv/ mídia indoor conforme especificação do produto. Sugestão de 

instalação: Fixação através de bucha toggler bolt.  

 Pontos: Infra HDMI, ligando a mesa a TV (equipamentos conforme indicação em planta) 

53.8 – Outros.  

 Considerações Gerais:  

 

54. SALA DE AULA 02 

54.1 – Piso  

Especificações: 

54.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Stone ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Deep Metal. 

 Ref.: 9348683. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

54.2 – Rodapé 

54.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

54.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, reforço para tv e/ou 

armários, espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. (Sugestão de montagem do 

reforço: montantes de 20 em 20cm, e fixação de caibros). 

 Parede em dry wall, plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de 

pet, reforço para tv e/ou armários espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto.  

 Divisória piso teto, termo acústica, com montantes que possibilitem a descida individual de cabeamento para 

elétrica, telefonia ou lógica por seu interior, conforme indicação em projeto. Quadro de vidro duplo, cristal, 

incolor, instalar persiana interna. Executar septo em dry wall entre a laje de teto e o forro sobre as divisórias e 

encabeçamento abaixo do forro para receber a divisória. 

 O fornecedor da divisória piso teto deverá desenvolver seu projeto executivo e a arquitetura deverá validá-lo 

para então instalá-la. O prever aplicação de película de segurança, para evitar acidentes. Ver detalhamento 

conforme indicação em planta. 
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 Divisória retrátil, constituída de painéis de correr sobre trilho de alumínio extrudado, acabamento em alumínio 

anodizado natural fosco ou com pintura eletrostática epóxi pó cor a definir e roldanas duplas sobre trilho de 

alumínio extrudado. Executar septo em drywall entre a laje de teto e o forro e encabeçamento abaixo do forro 

para receber a divisória. 

 Divisória de correr sobre trilho de alumínio extrudado, em MDF arauco, acab. Autentic, com fixação de vidro para 

white board, H = 100cm, pintado atrás em branco. Fixação do vidro no centro da estrutura.  

Especificações: 

54.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161. 

54.3.2 - Vidro: 

 Acabamento: Vidro 4mm, pintado atrás em cinza para white board, H=100cm ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Sayerlack.  

 Cor: Cinza.  

 Ref.: V162 

54.3.3 – MDF e Vidro : 

 Acabamento: Painel em MDF arauco, acab. Autentic, H= Piso até 100cm e Acima da faixa de vidro, até o forro. 

Vidro pintado atrás de branco H=100cm.  

54.3.4 – Batedor de Cadeiras: 

 Faixa de batedor de cadeiras em MDF arauco acab. Authentic, H= 20cm, instalado a H=80cm do piso.  

54.4 - Forro 

54.4.1 – Forro Existente.  

 Forro mineral existente. Prever a substituição de placas com defeito de acabamento. 

54.5 – Iluminação 

Especificações: 

54.5.1– Luminárias existentes, remanejadas conforme divisão e layout das salas. 

54.6 – Porta:   

 Porta de abrir em MDF, acab. branco. (90xPDCcm), ou similar.  

 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha heritage, entrada externa, acab. cromado, dobradiça latão em aço 

escovado.   

 Cor: Acab. Cromado.  

 Código: CJ515. 

 Prever fixador de porta.  

54.7 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

54.7.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Teclas 

 Ascendimento: 2 Circuitos 

54.7.2– Tomadas  
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 Pontos: Conjunto de pontos de dados e elétrica no piso. Sugestão de instalação: Caixa de piso com espelho 

cromado. 

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica e de elétrica no mobiliário. Remanejar para calha da estação de trabalho. 

 Sugestão de instalação: Instalações na parede, H= 65cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de 

passagem.  

 Pontos: Pontos para tv, prever suporte para tv/ mídia indoor conforme especificação do produto. Sugestão de 

instalação: Fixação através de bucha toggler bolt.  

 Pontos: Infra HDMI, ligando a mesa a TV (equipamentos conforme indicação em planta) 

54.8 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

 

55. SALA DE AULA 03 

55.1 – Piso  

Especificações: 

55.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Stone ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Deep Metal. 

 Ref.: 9348683. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

55.2 – Rodapé 

55.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

55.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, reforço para tv e/ou 

armários, espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. (Sugestão de montagem do 

reforço: montantes de 20 em 20cm, e fixação de caibros). 

 Parede em dry wall, plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de 

pet, reforço para tv e/ou armários espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto.  

 Divisória piso teto, termo acústica, com montantes que possibilitem a descida individual de cabeamento para 

elétrica, telefonia ou lógica por seu interior, conforme indicação em projeto. Quadro de vidro duplo, cristal, 

incolor, instalar persiana interna. Executar septo em dry wall entre a laje de teto e o forro sobre as divisórias e 

encabeçamento abaixo do forro para receber a divisória. 

 O fornecedor da divisória piso teto deverá desenvolver seu projeto executivo e a arquitetura deverá validá-lo 

para então instalá-la. O prever aplicação de película de segurança, para evitar acidentes. Ver detalhamento 

conforme indicação em planta.  

 Divisória de correr sobre trilho de alumínio extrudado, em MDF arauco, acab. Autentic, com fixação de vidro para 

white board, H = 100cm, pintado atrás em branco. Fixação do vidro no centro da estrutura.  
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Especificações: 

55.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161. 

55.3.2 - Vidro: 

 Acabamento: Vidro 4mm, pintado atrás em cinza para white board, H=100cm ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Sayerlack.  

 Cor: Cinza.  

 Ref.: V162 

55.3.3 – MDF e Vidro : 

 Acabamento: Painel em MDF arauco, acab. Autentic, H= Piso até 100cm e Acima da faixa de vidro, até o forro. 

Vidro pintado atrás de branco H=100cm.  

55.3.4 – Batedor de Cadeiras: 

 Faixa de batedor de cadeiras em MDF arauco acab. Authentic, H= 20cm, instalado a H=80cm do piso.  

55.4 - Forro 

55.4.1 – Forro Existente.  

 Forro mineral existente. Prever a substituição de placas com defeito de acabamento. 

55.5 – Iluminação 

Especificações: 

55.5.1– Luminárias existentes, remanejadas conforme divisão e layout das salas. 

55.6 – Porta:   

 Porta de abrir em MDF, acab. branco. (90xPDCcm), ou similar.  

 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha heritage, entrada externa, acab. cromado, dobradiça latão em aço 

escovado.   

 Cor: Acab. Cromado.  

 Código: CJ515. 

 Prever fixador de porta.  

55.7 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

55.7.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Teclas 

 Ascendimento: 2 Circuitos 

55.7.2 - Tomadas 

 Pontos: Conjunto de pontos de dados e elétrica no piso. Sugestão de instalação: Caixa de piso com espelho 

cromado. 

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica e de elétrica no mobiliário. Remanejar para calha da estação de trabalho. 

 Sugestão de instalação: Instalações na parede, H= 65cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de 

passagem.  

 Pontos: Pontos para tv, prever suporte para tv/ mídia indoor conforme especificação do produto. Sugestão de 

instalação: Fixação através de bucha toggler bolt.  
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 Pontos: Infra HDMI, ligando a mesa a TV (equipamentos conforme indicação em planta) 

55.8 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

 

56. SALA DE AULA 04 

56.1 – Piso  

Especificações: 

56.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Stone ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Deep Metal. 

 Ref.: 9348683. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

56.2 – Rodapé 

56.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

56.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, reforço para tv e/ou 

armários, espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. (Sugestão de montagem do 

reforço: montantes de 20 em 20cm, e fixação de caibros). 

 Parede em dry wall, plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de 

pet, reforço para tv e/ou armários espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto.  

 Divisória piso teto, termo acústica, com montantes que possibilitem a descida individual de cabeamento para 

elétrica, telefonia ou lógica por seu interior, conforme indicação em projeto. Quadro de vidro duplo, cristal, 

incolor, instalar persiana interna. Executar septo em dry wall entre a laje de teto e o forro sobre as divisórias e 

encabeçamento abaixo do forro para receber a divisória. 

 O fornecedor da divisória piso teto deverá desenvolver seu projeto executivo e a arquitetura deverá validá-lo 

para então instalá-la. O prever aplicação de película de segurança, para evitar acidentes. Ver detalhamento 

conforme indicação em planta.  

 Divisória de correr sobre trilho de alumínio extrudado, em MDF arauco, acab. Autentic, com fixação de vidro para 

white board, H = 100cm, pintado atrás em branco. Fixação do vidro no centro da estrutura.  

Especificações: 

56.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161. 

56.3.2 - Vidro: 
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 Acabamento: Vidro 4mm, pintado atrás em cinza para white board, H=100cm ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Sayerlack.  

 Cor: Cinza.  

 Ref.: V162 

56.3.3 – MDF e Vidro : 

 Acabamento: Painel em MDF arauco, acab. Autentic, H= Piso até 100cm e Acima da faixa de vidro, até o forro. 

Vidro pintado atrás de branco H=100cm.  

56.3.4 – Batedor de Cadeiras: 

 Faixa de batedor de cadeiras em MDF arauco acab. Authentic, H= 20cm, instalado a H=80cm do piso.  

56.4 - Forro 

56.4.1 – Forro Existente.  

 Forro mineral existente. Prever a substituição de placas com defeito de acabamento. 

56.5 – Iluminação 

Especificações: 

56.5.1– Luminárias existentes, remanejadas conforme divisão e layout das salas. 

56.6 – Porta:   

 Porta de abrir em MDF, acab. branco. (90xPDCcm), ou similar.  

 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha heritage, entrada externa, acab. cromado, dobradiça latão em aço 

escovado.   

 Cor: Acab. Cromado.  

 Código: CJ515. 

 Prever fixador de porta.  

56.7 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

56.7.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Teclas 

 Ascendimento: 2 Circuitos 

56.7.2 - Tomadas 

 Pontos: Conjunto de pontos de dados e elétrica no piso. Sugestão de instalação: Caixa de piso com espelho 

cromado. 

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica e de elétrica no mobiliário. Remanejar para calha da estação de trabalho. 

 Sugestão de instalação: Instalações na parede, H= 65cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de 

passagem.  

 Pontos: Pontos para tv, prever suporte para tv/ mídia indoor conforme especificação do produto. Sugestão de 

instalação: Fixação através de bucha toggler bolt.  

 Pontos: Infra HDMI, ligando a mesa a TV (equipamentos conforme indicação em planta) 

56.8 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

 

57. SALA DE AULA 05 

57.1 – Piso  
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Especificações: 

57.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Stone ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Deep Metal. 

 Ref.: 9348683. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

57.2 – Rodapé 

57.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

57.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, reforço para tv e/ou 

armários, espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. (Sugestão de montagem do 

reforço: montantes de 20 em 20cm, e fixação de caibros). 

 Parede em dry wall, plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de 

pet, reforço para tv e/ou armários espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto.  

 Divisória piso teto, termo acústica, com montantes que possibilitem a descida individual de cabeamento para 

elétrica, telefonia ou lógica por seu interior, conforme indicação em projeto. Quadro de vidro duplo, cristal, 

incolor, instalar persiana interna. Executar septo em dry wall entre a laje de teto e o forro sobre as divisórias e 

encabeçamento abaixo do forro para receber a divisória. 

 O fornecedor da divisória piso teto deverá desenvolver seu projeto executivo e a arquitetura deverá validá-lo 

para então instalá-la. O prever aplicação de película de segurança, para evitar acidentes. Ver detalhamento 

conforme indicação em planta.  

 Divisória de correr sobre trilho de alumínio extrudado, em MDF arauco, acab. Autentic, com fixação de vidro para 

white board, H = 100cm, pintado atrás em branco. Fixação do vidro no centro da estrutura.  

Especificações: 

57.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161. 

57.3.2 - Vidro: 

 Acabamento: Vidro 4mm, pintado atrás em cinza para white board, H=100cm ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Sayerlack.  

 Cor: Cinza.  

 Ref.: V162 

57.3.3 – MDF e Vidro : 
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 Acabamento: Painel em MDF arauco, acab. Autentic, H= Piso até 100cm e Acima da faixa de vidro, até o forro. 

Vidro pintado atrás de branco H=100cm.  

57.3.4 – Batedor de Cadeiras: 

 Faixa de batedor de cadeiras em MDF arauco acab. Authentic, H= 20cm, instalado a H=80cm do piso.  

57.4 - Forro 

34.4.1 – Forro Existente.  

 Forro mineral existente. Prever a substituição de placas com defeito de acabamento. 

57.5 – Iluminação 

Especificações: 

57.5.1– Luminárias existentes, remanejadas conforme divisão e layout das salas. 

57.6 – Porta:   

 Porta de abrir em MDF, acab. branco. (90xPDCcm), ou similar.  

 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha heritage, entrada externa, acab. cromado, dobradiça latão em aço 

escovado.   

 Cor: Acab. Cromado.  

 Código: CJ515. 

 Prever fixador de porta.  

57.7 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

57.7.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Teclas 

 Ascendimento: 2 Circuitos 

57.7.2 - Tomadas 

 Pontos: Conjunto de pontos de dados e elétrica no piso. Sugestão de instalação: Caixa de piso com espelho 

cromado. 

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica e de elétrica no mobiliário. Remanejar para calha da estação de trabalho. 

 Sugestão de instalação: Instalações na parede, H= 65cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de 

passagem.  

 Pontos: Pontos para tv, prever suporte para tv/ mídia indoor conforme especificação do produto. Sugestão de 

instalação: Fixação através de bucha toggler bolt.  

 Pontos: Infra HDMI, ligando a mesa a TV (equipamentos conforme indicação em planta) 

57.8 – Outros.  

 Considerações Gerais:  

 

58. SALA DE AULA 06 

58.1 – Piso  

Especificações: 

58.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Stone ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Deep Metal. 

 Ref.: 9348683. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  
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58.2 – Rodapé 

58.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

58.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, reforço para tv e/ou 

armários, espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. (Sugestão de montagem do 

reforço: montantes de 20 em 20cm, e fixação de caibros). 

 Parede em dry wall, plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de 

pet, reforço para tv e/ou armários espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto.  

 Divisória piso teto, termo acústica, com montantes que possibilitem a descida individual de cabeamento para 

elétrica, telefonia ou lógica por seu interior, conforme indicação em projeto. Quadro de vidro duplo, cristal, 

incolor, instalar persiana interna. Executar septo em dry wall entre a laje de teto e o forro sobre as divisórias e 

encabeçamento abaixo do forro para receber a divisória. 

 O fornecedor da divisória piso teto deverá desenvolver seu projeto executivo e a arquitetura deverá validá-lo 

para então instalá-la. O prever aplicação de película de segurança, para evitar acidentes. Ver detalhamento 

conforme indicação em planta.  

 Divisória de correr sobre trilho de alumínio extrudado, em MDF arauco, acab. Autentic, com fixação de vidro para 

white board, H = 100cm, pintado atrás em branco. Fixação do vidro no centro da estrutura.  

Especificações: 

58.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161. 

58.3.2 - Vidro: 

 Acabamento: Vidro 4mm, pintado atrás em cinza para white board, H=100cm ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Sayerlack.  

 Cor: Cinza.  

 Ref.: V162 

58.3.3 – MDF e Vidro : 

 Acabamento: Painel em MDF arauco, acab. Autentic, H= Piso até 100cm e Acima da faixa de vidro, até o forro. 

Vidro pintado atrás de branco H=100cm.  

58.3.4 – Batedor de Cadeiras: 

 Faixa de batedor de cadeiras em MDF arauco acab. Authentic, H= 20cm, instalado a H=80cm do piso.  

58.4 - Forro 

58.4.1 – Forro Existente.  

 Forro mineral existente. Prever a substituição de placas com defeito de acabamento. 
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58.5 – Iluminação 

Especificações: 

58.5.1– Luminárias existentes, remanejadas conforme divisão e layout das salas. 

58.6 – Porta:   

 Porta de abrir em MDF, acab. branco. (90xPDCcm), ou similar.  

 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha heritage, entrada externa, acab. cromado, dobradiça latão em aço 

escovado.   

 Cor: Acab. Cromado.  

 Código: CJ515. 

 Prever fixador de porta.  

58.7 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

58.7.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Teclas 

 Ascendimento: 2 Circuitos 

58.7.2 - Tomadas 

 Pontos: Conjunto de pontos de dados e elétrica no piso. Sugestão de instalação: Caixa de piso com espelho 

cromado. 

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica e de elétrica no mobiliário. Remanejar para calha da estação de trabalho. 

Sugestão de instalação: Instalações na parede, H= 65cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de 

passagem.  

 Pontos: Pontos para tv, prever suporte para tv/ mídia indoor conforme especificação do produto. Sugestão de 

instalação: Fixação através de bucha toggler bolt.  

 Pontos: Infra HDMI, ligando a mesa a TV (equipamentos conforme indicação em planta) 

58.8 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

 

59. SALA DE AULA 07 

59.1 – Piso  

Especificações: 

59.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Stone ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Deep Metal. 

 Ref.: 9348683. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

59.2 – Rodapé 

59.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 
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59.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, reforço para tv e/ou 

armários, espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. (Sugestão de montagem do 

reforço: montantes de 20 em 20cm, e fixação de caibros). 

 Parede em dry wall, plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de 

pet, reforço para tv e/ou armários espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto.  

 Divisória piso teto, termo acústica, com montantes que possibilitem a descida individual de cabeamento para 

elétrica, telefonia ou lógica por seu interior, conforme indicação em projeto. Quadro de vidro duplo, cristal, 

incolor, instalar persiana interna. Executar septo em dry wall entre a laje de teto e o forro sobre as divisórias e 

encabeçamento abaixo do forro para receber a divisória. 

 O fornecedor da divisória piso teto deverá desenvolver seu projeto executivo e a arquitetura deverá validá-lo 

para então instalá-la. O prever aplicação de película de segurança, para evitar acidentes. Ver detalhamento 

conforme indicação em planta.  

 Divisória de correr sobre trilho de alumínio extrudado, em MDF arauco, acab. Autentic, com fixação de vidro para 

white board, H = 100cm, pintado atrás em branco. Fixação do vidro no centro da estrutura.  

Especificações: 

59.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161. 

59.3.2 - Vidro: 

 Acabamento: Vidro 4mm, pintado atrás em cinza para white board, H=100cm ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Sayerlack.  

 Cor: Cinza.  

 Ref.: V162 

59.3.3 – MDF e Vidro : 

 Acabamento: Painel em MDF arauco, acab. Autentic, H= Piso até 100cm e Acima da faixa de vidro, até o forro. 

Vidro pintado atrás de branco H=100cm.  

59.3.4 – Batedor de Cadeiras: 

 Faixa de batedor de cadeiras em MDF arauco acab. Authentic, H= 20cm, instalado a H=80cm do piso.  

59.4 - Forro 

59.4.1 – Forro Existente.  

 Forro mineral existente. Prever a substituição de placas com defeito de acabamento. 

59.5 – Iluminação 

Especificações: 

59.5.1– Luminárias existentes, remanejadas conforme divisão e layout das salas. 

59.6 – Porta:   

 Porta de abrir em MDF, acab. branco. (90xPDCcm), ou similar.  

 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha heritage, entrada externa, acab. cromado, dobradiça latão em aço 

escovado.   
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 Cor: Acab. Cromado.  

 Código: CJ515. 

 Prever fixador de porta.  

59.7 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

59.7.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Teclas 

 Ascendimento: 2 Circuitos 

59.7.2 - Tomadas 

 Pontos: Conjunto de pontos de dados e elétrica no piso. Sugestão de instalação: Caixa de piso com espelho 

cromado. 

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica e de elétrica no mobiliário. Remanejar para calha da estação de trabalho. 

Sugestão de instalação: Instalações na parede, H= 65cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de 

passagem.  

 Pontos: Pontos para tv, prever suporte para tv/ mídia indoor conforme especificação do produto. Sugestão de 

instalação: Fixação através de bucha toggler bolt.  

 Pontos: Infra HDMI, ligando a mesa a TV (equipamentos conforme indicação em planta) 

59.8 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

 

60. SALA DE AULA 08 

60.1 – Piso  

Especificações: 

60.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Stone ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Deep Metal. 

 Ref.: 9348683. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

60.2 – Rodapé 

60.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

60.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall, plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de 

pet, reforço para tv e/ou armários espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto.  

 Divisória piso teto, termo acústica, com montantes que possibilitem a descida individual de cabeamento para 

elétrica, telefonia ou lógica por seu interior, conforme indicação em projeto. Quadro de vidro duplo, cristal, 
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incolor, instalar persiana interna. Executar septo em dry wall entre a laje de teto e o forro sobre as divisórias e 

encabeçamento abaixo do forro para receber a divisória. 

 O fornecedor da divisória piso teto deverá desenvolver seu projeto executivo e a arquitetura deverá validá-lo 

para então instalá-la. O prever aplicação de película de segurança, para evitar acidentes. Ver detalhamento 

conforme indicação em planta.  

 Divisória de correr sobre trilho de alumínio extrudado, em MDF arauco, acab. Autentic, com fixação de vidro para 

white board, H = 100cm, pintado atrás em branco. Fixação do vidro no centro da estrutura.  

Especificações: 

60.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161. 

60.3.2 - Vidro: 

 Acabamento: Vidro 4mm, pintado atrás em cinza para white board, H=100cm ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Sayerlack.  

 Cor: Cinza.  

 Ref.: V162 

60.3.3 – MDF e Vidro : 

 Acabamento: Painel em MDF arauco, acab. Autentic, H= Piso até 100cm e Acima da faixa de vidro, até o forro. 

Vidro pintado atrás de branco H=100cm.  

60.3.4 – Batedor de Cadeiras: 

 Faixa de batedor de cadeiras em MDF arauco acab. Authentic, H= 20cm, instalado a H=80cm do piso.  

60.4 - Forro 

60.4.1 – Forro Existente.  

 Forro mineral existente. Prever a substituição de placas com defeito de acabamento. 

60.5 – Iluminação 

Especificações: 

60.5.1– Luminárias existentes, remanejadas conforme divisão e layout das salas. 

60.6 – Porta:   

 Porta de abrir em MDF, acab. branco. (90xPDCcm), ou similar.  

 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha heritage, entrada externa, acab. cromado, dobradiça latão em aço 

escovado.   

 Cor: Acab. Cromado.  

 Código: CJ515. 

 Prever fixador de porta.  

60.7 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

60.7.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Teclas 

 Ascendimento: 2 Circuitos 

60.7.2 - Tomadas 
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 Pontos: Conjunto de pontos de dados e elétrica no piso. Sugestão de instalação: Caixa de piso com espelho 

cromado. 

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica e de elétrica no mobiliário. Remanejar para calha da estação de trabalho. 

Sugestão de instalação: Instalações na parede, H= 65cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de 

passagem.  

 Pontos: Pontos para tv, prever suporte para tv/ mídia indoor conforme especificação do produto. Sugestão de 

instalação: Fixação através de bucha toggler bolt.  

 Pontos: Infra HDMI, ligando a mesa a TV (equipamentos conforme indicação em planta) 

60.8 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

 

61. SALA DE AULA 09 

61.1 – Piso  

Especificações: 

61.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Stone ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Deep Metal. 

 Ref.: 9348683. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

61.2 – Rodapé 

61.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

61.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, reforço para tv e/ou 

armários, espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. (Sugestão de montagem do 

reforço: montantes de 20 em 20cm, e fixação de caibros). 

 Parede em dry wall, plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de 

pet, reforço para tv e/ou armários espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto.  

 Divisória piso teto, termo acústica, com montantes que possibilitem a descida individual de cabeamento para 

elétrica, telefonia ou lógica por seu interior, conforme indicação em projeto. Quadro de vidro duplo, cristal, 

incolor, instalar persiana interna. Executar septo em dry wall entre a laje de teto e o forro sobre as divisórias e 

encabeçamento abaixo do forro para receber a divisória. 

 O fornecedor da divisória piso teto deverá desenvolver seu projeto executivo e a arquitetura deverá validá-lo 

para então instalá-la. O prever aplicação de película de segurança, para evitar acidentes. Ver detalhamento 

conforme indicação em planta.  

 Divisória de correr sobre trilho de alumínio extrudado, em MDF arauco, acab. Autentic, com fixação de vidro para 

white board, H = 100cm, pintado atrás em branco. Fixação do vidro no centro da estrutura.  



 

151 

Especificações: 

61.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161. 

61.3.2 - Vidro: 

 Acabamento: Vidro 4mm, pintado atrás em cinza para white board, H=100cm ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Sayerlack.  

 Cor: Cinza.  

 Ref.: V162 

61.3.3 – MDF e Vidro : 

 Acabamento: Painel em MDF arauco, acab. Autentic, H= Piso até 100cm e Acima da faixa de vidro, até o forro. 

Vidro pintado atrás de branco H=100cm.  

61.3.4 – Batedor de Cadeiras: 

 Faixa de batedor de cadeiras em MDF arauco acab. Authentic, H= 20cm, instalado a H=80cm do piso.  

61.4 - Forro 

61.4.1 – Forro Existente.  

 Forro mineral existente. Prever a substituição de placas com defeito de acabamento. 

61.5 – Iluminação 

Especificações: 

61.5.1– Luminárias existentes, remanejadas conforme divisão e layout das salas. 

61.6 – Porta:   

 Porta de abrir em MDF, acab. branco. (90xPDCcm), ou similar.  

 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha heritage, entrada externa, acab. cromado, dobradiça latão em aço 

escovado.   

 Cor: Acab. Cromado.  

 Código: CJ515. 

 Prever fixador de porta.  

61.7 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

61.7.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Teclas 

 Ascendimento: 2 Circuitos 

61.7.2 - Tomadas 

 Pontos: Conjunto de pontos de dados e elétrica no piso. Sugestão de instalação: Caixa de piso com espelho 

cromado. 

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica e de elétrica no mobiliário. Remanejar para calha da estação de trabalho. 

Sugestão de instalação: Instalações na parede, H= 65cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de 

passagem.  

 Pontos: Pontos para tv, prever suporte para tv/ mídia indoor conforme especificação do produto. Sugestão de 

instalação: Fixação através de bucha toggler bolt.  
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 Pontos: Infra HDMI, ligando a mesa a TV (equipamentos conforme indicação em planta) 

61.8 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

 

62. SALA DE AULA 010 

62.1 – Piso  

Especificações: 

62.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Stone ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Deep Metal. 

 Ref.: 9348683. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

62.2 – Rodapé 

62.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

62.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall existente, fazer reestruturação com plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado 

de 12,5mm, preenchido com lã de rocha.   

 Parede em dry wall, plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de 

pet, reforço para tv e/ou armários espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto.  

 Divisória piso teto, termo acústica, com montantes que possibilitem a descida individual de cabeamento para 

elétrica, telefonia ou lógica por seu interior, conforme indicação em projeto. Quadro de vidro duplo, cristal, 

incolor, instalar persiana interna. Executar septo em dry wall entre a laje de teto e o forro sobre as divisórias e 

encabeçamento abaixo do forro para receber a divisória. 

 O fornecedor da divisória piso teto deverá desenvolver seu projeto executivo e a arquitetura deverá validá-lo 

para então instalá-la. O prever aplicação de película de segurança, para evitar acidentes. Ver detalhamento 

conforme indicação em planta. 

Especificações: 

62.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161. 

62.3.2 - Vidro: 

 Acabamento: Vidro 4mm, pintado atrás em cinza para white board, H=100cm ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Sayerlack.  

 Cor: Cinza.  
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 Ref.: V162 

62.3.3 – MDF e Vidro : 

 Acabamento: Painel em MDF arauco, acab. Autentic, H= Piso até 100cm e Acima da faixa de vidro, até o forro. 

Vidro pintado atrás de branco H=100cm.  

63.4 - Forro 

63.4.1 – Forro Existente.  

 Forro mineral existente. Prever a substituição de placas com defeito de acabamento. 

63.5 – Iluminação 

Especificações: 

63.5.1– Luminárias existentes, remanejadas conforme divisão e layout das salas. 

63.6 – Porta:   

 Porta de abrir em MDF, acab. branco. (90xPDCcm), ou similar.  

 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha heritage, entrada externa, acab. cromado, dobradiça latão em aço 

escovado.   

 Cor: Acab. Cromado.  

 Código: CJ515. 

 Prever fixador de porta.  

63.7 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

63.7.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Teclas 

 Ascendimento: 2 Circuitos 

63.7.2– Tomadas  

 Pontos: Conjunto de pontos de dados e elétrica no piso. Sugestão de instalação: Caixa de piso com espelho 

cromado. 

 Pontos: Pontos para tv, prever suporte para tv/ mídia indoor conforme especificação do produto. Sugestão de 

instalação: Fixação através de bucha toggler bolt. Prever smart tv ou chromecast 

63.8 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

 

64. CIRCULAÇÃO  

64.1 – Piso  

Especificações: 

64.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Design, 18,4x95cm ou produto similar. 

 Dimensão: 18,4x95cm 

 Cor: Amaranto 

 Ref.: 9345688. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação intertravada.  

64.2 – Rodapé 

64.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 
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 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

64.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, reforço para tv e/ou 

armários, espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. (Sugestão de montagem do 

reforço: montantes de 20 em 20cm, e fixação de caibros). 

 Parede em dry wall, plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de 

pet, reforço para tv e/ou armários espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto.  

 Divisória piso teto, termo acústica, com montantes que possibilitem a descida individual de cabeamento para 

elétrica, telefonia ou lógica por seu interior, conforme indicação em projeto. Quadro de vidro duplo, cristal, 

incolor, instalar persiana interna. Executar septo em dry wall entre a laje de teto e o forro sobre as divisórias e 

encabeçamento abaixo do forro para receber a divisória. 

 O fornecedor da divisória piso teto deverá desenvolver seu projeto executivo e a arquitetura deverá validá-lo 

para então instalá-la. O prever aplicação de película de segurança, para evitar acidentes. Ver detalhamento 

conforme indicação em planta.  

Especificações: 

64.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161. 

64.3.2 – Estrutura de Ferro:  

 Acabamento: Barras de ferro vergalhão ca60 nervurado, 5mm, acab. Com tinta suvinil, esmalte sintético, linha 

cor e proteção, cor buraco negro. Ref.: r153, ou produto similar. 

 Conforme detalhamento em projeto.  

64.3.3 – Parede Verde:  

Acabamento: Revestimento de parede com vegetação artificial de musgos, piso/teto ou produto similar. 

 Conforme detalhamento em projeto.  

64.3.4 - Adesivo: 

 Acabamento: Revestimento adesivo para parede, autocolante ou similar.  

 Fornecimento de imagem em alta qualidade, pelo cliente.  

 Aprovar imagem com a equipe de arquitetura antes da aplicação. 

64.3.5 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura artística grafite (arte urbana) ou produto similar. 

 Fornecimento de imagem pelo cliente.  

 Aprovar imagem com a equipe de arquitetura antes da aplicação.   

64.3.6 – Logo Acrílico: 

 letreiro em ferro ca 4,2mm, formato conforme logo do cliente (senac) + sobreposição  com fita de led neon, 

stella, 7w/m, 6000k luz fria - sth7862/60 - 220v - ip65, ou produto similar.  

 Cor: Conforme logo do cliente 
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64.4 – Forro 

64.4.1 – Forro Gesso:   

 Forro em dry wall, constituído por chapas de gesso para dry wall, parafusadas em estruturas formadas por perfis 

em aço galvanizado ou por peças metálicas, pintado pintado com tinta acrílica na cor branco neve fosco, sobre 

massa corrida pva. Sancas, para instalação de luminárias perfis, conforme detalhamento em projeto.  

Especificações: 

64.4.1– Mini pendente everlight fabricado perfil alumínio pintura em poliester anti uv em pó, por processo eletrostático, 

1xled/44w3000k. Cor: branco. 

64.4.3– Mini pendente everlight fabricado perfil alumínio pintura em poliester anti uv em pó, por processo eletrostático, 

1xled/22w3000k. Cor: branco. 

64.4.2– Pendente tridimensional, com lâmpada de filamento de carbono. 

64.5 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

64.5.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Teclas 

 Ascendimento: 2 Circuitos 

64.5.2 - Tomadas 

 Pontos: Conjunto de pontos de dados e elétrica no piso. Sugestão de instalação: Caixa de piso com espelho 

cromado. 

 Pontos: Tomada baixa - simples 2p+t 10a. Sugestão de instalação: H=30cm (ou indicada) do piso acabado até o 

eixo da caixa de passagem.  

 Pontos: Tomada USB 2A. H= Conforme detalhamento em projeto de Marcenaria.  

 Pontos: Pontos para tv, prever suporte para tv/ mídia indoor conforme especificação do produto. 

 Sugestão de instalação: Fixação através de bucha toggler bolt.  

 Pontos: Ponto de wireless, acabamento com espelho, RJ fêmea, prever 1 ponto de lógica.  

64.6 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

 

65. HALL DE ELEVADORES 

65.1 – Piso  

Especificações: Manter padrão existente.  

65.1.1 - Material: Piso tátil alerta, acab. inox com base em inox ou similar.  

 Dimensão: Conforme indicação em planta. 

 Cor: Verde 

 Ref.: 100 - Summer. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante.  

65.2 – Rodapé 

65.2.1 – Material: Manter padrão existente. 

65.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 
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 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, espessura total 

10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. 

65.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161.  

65.3.2 - Vidro: 

 Acabamento: Vidro 4mm, translúcido, com imagem adesiva aplicada atrás, piso/teto ou similar.  

 Fornecimento de imagem pelo cliente.  

 Aprovar imagem com a equipe de arquitetura antes da aplicação. 

65.4 - Forro 

Especificações: Manter padrão existente.  

 Revitalização da pintura, conforme padrão existente.  

65.5 – Iluminação 

Especificações: 

65.5.1 – Embutido circular, semi recuado - difusor polímero - 1xled-12w/3000k e 4000klumiled/philiphilips. Cor: branco. 

65.6 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

 Especificações: Manter padrão existente.  

65.6.1 – Tomadas  

 Acabamento Espelho: Branco 

 Quantidade: Seguir conforme indicação em planta. 

 Pontos: Tomada Média - simples 2p+t 20a, para filtro industrial.  

65.7 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

65.7.1 –  Ponto de água para filtro industrial, com sistema de alimentação independente. 

65.7.2 – Registro de gaveta.  

65.7.3 – Esgoto sifonado embutido na parede, para filtros industriais.  

 

 

 

QUARTO PAVIMENTO  
66. SECRETARIA ACADÊMICA 

66.1 – Piso  

Especificações: 

66.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Stone ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Deep Metal. 

 Ref.: 9348683. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

66.2 – Rodapé 
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66.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

66.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, reforço para tv e/ou 

armários, espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. (Sugestão de montagem do 

reforço: montantes de 20 em 20cm, e fixação de caibros). 

 Divisória piso teto, termo acústica, com montantes que possibilitem a descida individual de cabeamento para 

elétrica, telefonia ou lógica por seu interior, conforme indicação em projeto. Quadro de vidro duplo, cristal, 

incolor, instalar persiana interna. Executar septo em dry wall entre a laje de teto e o forro sobre as divisórias e 

encabeçamento abaixo do forro para receber a divisória. 

 O fornecedor da divisória piso teto deverá desenvolver seu projeto executivo e a arquitetura deverá validá-lo 

para então instalá-la. O prever aplicação de película de segurança, para evitar acidentes. Ver detalhamento 

conforme indicação em planta. 

Especificações: 

66.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161. 

66.3.2 - Vidro: 

 Acabamento: Vidro 4mm, pintado atrás em cinza para white board, H=100cm ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Sayerlack.  

 Cor: Cinza.  

 Ref.: V162 

66.4 - Forro 

66.4.1 – Forro Existente.  

 Forro mineral existente. Prever a substituição de placas com defeito de acabamento. 

66.5 – Iluminação 

Especificações: 

66.5.1– 17.5.4 – Luminaria led integr. Com difusor fosco 62,5x62,5. 

66.5.2 – Embutido circular, semi recuado - difusor polímero - 1xled-12w/3000k e 4000klumiled/philiphilips. Cor: branco. 

66.6 – Porta:   

 Porta de abrir em MDF, acab. branco. (90xPDCcm), ou similar.  

 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha heritage, entrada externa, acab. cromado, dobradiça latão em aço 

escovado.   

 Cor: Acab. Cromado.  

 Código: CJ515. 
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 Prever fixador de porta.  

66.7 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

66.7.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Teclas 

 Ascendimento: 2 Circuitos 

66.7.2– Tomadas  

 Pontos: Conjunto de pontos de dados e elétrica no piso. Sugestão de instalação: Caixa de piso com espelho 

cromado. 

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica e de elétrica no mobiliário. Remanejar para calha da estação de trabalho. 

 Cabeamento pelo pé da mesa. A ser confirmado pelo fornecedor do mobiliário.  

66.8 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

 

67. RECEPÇÃO COORDENAÇÃO  

67.1 – Piso  

Especificações: 

67.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Design, 18,4x95cm ou produto similar. 

 Dimensão: 18,4x95cm 

 Cor: Amaranto 

 Ref.: 9345688. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação intertravada.  

67.2 – Rodapé 

67.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

67.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, reforço para tv e/ou 

armários, espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. (Sugestão de montagem do 

reforço: montantes de 20 em 20cm, e fixação de caibros). 

 Parede em dry wall, plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de 

pet, reforço para tv e/ou armários espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto.  

 Divisória piso teto, termo acústica, com montantes que possibilitem a descida individual de cabeamento para 

elétrica, telefonia ou lógica por seu interior, conforme indicação em projeto. Quadro de vidro duplo, cristal, 

incolor, instalar persiana interna. Executar septo em dry wall entre a laje de teto e o forro sobre as divisórias e 

encabeçamento abaixo do forro para receber a divisória. 
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 O fornecedor da divisória piso teto deverá desenvolver seu projeto executivo e a arquitetura deverá validá-lo 

para então instalá-la. O prever aplicação de película de segurança, para evitar acidentes. Ver detalhamento 

conforme indicação em planta.  

Especificações: 

67.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161. 

67.3.1 – Painel MDF: 

 Painel ripado em MDF arauco, acab. Concreto Metropolitan, ou produto similar. 

67.3.4 - Adesivo: 

 Acabamento: Revestimento adesivo para parede, autocolante ou similar. Seguir com adesivo da parede, 

aplicando na divisória de vidro.  

 Fornecimento de imagem em alta qualidade, pelo cliente.  

 Aprovar imagem com a equipe de arquitetura antes da aplicação. 

67.3.6 – Logo Acrílico: 

 letreiro em ferro ca 4,2mm, formato conforme logo do cliente (senac) + sobreposição  com fita de led neon, 

stella, 7w/m, 6000k luz fria - sth7862/60 - 220v - ip65, ou produto similar.  

 Cor: Conforme logo do cliente 

67.4 – Forro 

67.4.1 – Forro Existente.  

 Forro mineral existente. Prever a substituição de placas com defeito de acabamento. 

Especificações: 

67.4.1– Mini pendente everlight fabricado perfil alumínio pintura em poliester anti uv em pó, por processo eletrostático, 

1xled/44w3000k. Cor: branco. 

67.4.2– Pendente tridimensional, com lâmpada de filamento de carbono. 

 

67.5 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

67.5.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Teclas 

 Ascendimento: 2 Circuitos 

67.5.2- Tomadas 

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica e de elétrica no mobiliário. Remanejar para calha da estação de trabalho. 

Sugestão de instalação: Instalações na parede, H= 65cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de 

passagem.  

 Pontos: Tomada baixa - simples 2p+t 10a. Sugestão de instalação: H=30cm (ou indicada) do piso acabado até o 

eixo da caixa de passagem.  

 Pontos: Pontos para tv, prever suporte para tv/ mídia indoor conforme especificação do produto. 

 Sugestão de instalação: Fixação através de bucha toggler bolt.  

 Pontos: Ponto de wireless, acabamento com espelho, RJ fêmea, prever 1 ponto de lógica.  
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67.6 – Outros.  

 Considerações Gerais:  

 

68. COORDENADORES 01 a 07 

68.1 – Piso  

Especificações: 

68.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Stone ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Deep Metal. 

 Ref.: 9348683. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

68.2 – Rodapé 

68.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

68.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, reforço para tv e/ou 

armários, espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. (Sugestão de montagem do 

reforço: montantes de 20 em 20cm, e fixação de caibros). 

 Parede em dry wall, plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de 

pet, reforço para tv e/ou armários espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto.  

 Divisória piso teto, termo acústica, com montantes que possibilitem a descida individual de cabeamento para 

elétrica, telefonia ou lógica por seu interior, conforme indicação em projeto. Quadro de vidro duplo, cristal, 

incolor, instalar persiana interna. Executar septo em dry wall entre a laje de teto e o forro sobre as divisórias e 

encabeçamento abaixo do forro para receber a divisória. 

 O fornecedor da divisória piso teto deverá desenvolver seu projeto executivo e a arquitetura deverá validá-lo 

para então instalá-la. O prever aplicação de película de segurança, para evitar acidentes. Ver detalhamento 

conforme indicação em planta.  

Especificações: 

68.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161. 

68.3.2 - Vidro: 

 Acabamento: Vidro 4mm, pintado atrás em cinza para white board, H=100cm ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Sayerlack.  

 Cor: Cinza.  
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 Ref.: V162 

68.4 – Forro 

68.4.1 – Forro Existente.  

 Forro mineral existente. Prever a substituição de placas com defeito de acabamento. 

Especificações: 

68.4.1– Mini pendente everlight fabricado perfil alumínio pintura em poliester anti uv em pó, por processo eletrostático, 

1xled/22w3000k. Cor: branco. 

68.4.2 – Embutido circular, semi recuado - difusor polímero - 1xled-12w/3000k e 4000klumiled/philiphilips. Cor: branco. 

66.5 – Porta:   

 Porta de abrir em MDF, acab. branco. (90xPDCcm), ou similar.  

 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha heritage, entrada externa, acab. cromado, dobradiça latão em aço 

escovado.   

 Cor: Acab. Cromado.  

 Código: CJ515. 

 Prever fixador de porta.  

68.6 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

68.6.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Teclas 

 Ascendimento: 2 Circuitos 

68.6.2- Tomadas 

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica e de elétrica no mobiliário. Remanejar para calha da estação de trabalho. 

Sugestão de instalação: Instalações na parede, H= 65cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de 

passagem.  

 Conjunto de pontos de lógica e de elétrica na parede. Sugestão de instalação: H= 90cm (ou indicada) do piso 

acabado até o eixo da caixa de passagem.  

68.7 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

 

69. CIRCULAÇÃO 

69.1 – Piso  

Especificações: 

69.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Design, 18,4x95cm ou produto similar. 

 Dimensão: 18,4x95cm 

 Cor: Amaranto 

 Ref.: 9345688. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação intertravada.  

69.2 – Rodapé 

69.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 
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 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

69.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, reforço para tv e/ou 

armários, espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. (Sugestão de montagem do 

reforço: montantes de 20 em 20cm, e fixação de caibros). 

 Parede em dry wall, plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de 

pet, reforço para tv e/ou armários espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto.  

 Divisória piso teto, termo acústica, com montantes que possibilitem a descida individual de cabeamento para 

elétrica, telefonia ou lógica por seu interior, conforme indicação em projeto. Quadro de vidro duplo, cristal, 

incolor, instalar persiana interna. Executar septo em dry wall entre a laje de teto e o forro sobre as divisórias e 

encabeçamento abaixo do forro para receber a divisória. 

 O fornecedor da divisória piso teto deverá desenvolver seu projeto executivo e a arquitetura deverá validá-lo 

para então instalá-la. O prever aplicação de película de segurança, para evitar acidentes. Ver detalhamento 

conforme indicação em planta.  

Especificações: 

69.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161. 

69.3.2 – Painel em MDF:  

 Painel em MDF arauco liso, acab. Carvalho Ristreto, piso/teto ou similar.  

69.3.3 - Adesivo: 

Acabamento: Revestimento adesivo para parede, autocolante ou similar.  

 Fornecimento de imagem em alta qualidade, pelo cliente.  

 Aprovar imagem com a equipe de arquitetura antes da aplicação. 

69.3.4 – Parede Verde: 

Acabamento: Revestimento de parede com vegetação artificial de musgos, piso/teto ou produto similar. 

69.4 – Forro 

69.4.1 – Forro Existente.  

 Forro mineral existente. Prever a substituição de placas com defeito de acabamento. 

Especificações: 

69.4.2 – Embutido circular, semi recuado - difusor polímero - 1xled-12w/3000k e 4000klumiled/philiphilips. Cor: branco. 

69.4.3 – Fita led 3000k/12v - prever local p/ driver. 

69.5 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

69.5.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 3 Teclas 

 Ascendimento: 3 Circuitos 
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69.5.2- Tomadas 

 Conjunto de pontos de lógica e de elétrica na parede. Sugestão de instalação: H= 90cm (ou indicada) do piso 

acabado até o eixo da caixa de passagem.  

69.7 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

69.7.1 –  Ponto de água para filtro.  

 

70. APOIO ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO 

70.1 – Piso  

Especificações: 

70.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Stone ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Deep Metal. 

 Ref.: 9348683. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

70.2 – Rodapé 

70.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

70.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, reforço para tv e/ou 

armários, espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. (Sugestão de montagem do 

reforço: montantes de 20 em 20cm, e fixação de caibros). 

 Divisória piso teto, termo acústica, com montantes que possibilitem a descida individual de cabeamento para 

elétrica, telefonia ou lógica por seu interior, conforme indicação em projeto. Quadro de vidro duplo, cristal, 

incolor, instalar persiana interna. Executar septo em dry wall entre a laje de teto e o forro sobre as divisórias e 

encabeçamento abaixo do forro para receber a divisória. 

 O fornecedor da divisória piso teto deverá desenvolver seu projeto executivo e a arquitetura deverá validá-lo 

para então instalá-la. O prever aplicação de película de segurança, para evitar acidentes. Ver detalhamento 

conforme indicação em planta.  

 Meia parede em parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã pet, 

espessura total 10cm e altura - acima do armário baixo h=80cm seguindo até a laje.  

Especificações: 

70.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161. 
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70.3.2 - Vidro: 

 Acabamento: Vidro 4mm, pintado atrás em cinza para white board, H=100cm ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Sayerlack.  

 Cor: Cinza.  

 Ref.: V162 

70.4 – Forro 

70.4.1 – Forro Existente.  

 Forro mineral existente. Prever a substituição de placas com defeito de acabamento. 

Especificações: 

70.4.2– 17.5.4 – Luminaria led integr. Com difusor fosco 62,5x62,5. 

70.5 – Porta:   

 Porta de abrir em MDF, acab. branco. (90xPDCcm), ou similar.  

 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha heritage, entrada externa, acab. cromado, dobradiça latão em aço 

escovado.   

 Cor: Acab. Cromado.  

 Código: CJ515. 

 Prever fixador de porta.  

70.6 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

70.6.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 1 Tecla 

 Ascendimento: 1 Circuito 

70.6.2- Tomadas 

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica e de elétrica no mobiliário. Remanejar para calha da estação de trabalho. 

 Sugestão de instalação: Instalações na parede, H= 65cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de 

passagem.  

 Pontos: Tomada baixa - simples 2p+t 10a.  

 Sugestão de instalação: H=30cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de passagem.  

70.7 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

  

 

71. CPA / APOIO PEDAGÓGICO  

71.1 – Piso  

Especificações: 

71.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Stone ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Deep Metal. 

 Ref.: 9348683. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

71.2 – Rodapé 

71.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 
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 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

71.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, reforço para tv e/ou 

armários, espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. (Sugestão de montagem do 

reforço: montantes de 20 em 20cm, e fixação de caibros). 

 Divisória piso teto, termo acústica, com montantes que possibilitem a descida individual de cabeamento para 

elétrica, telefonia ou lógica por seu interior, conforme indicação em projeto. Quadro de vidro duplo, cristal, 

incolor, instalar persiana interna. Executar septo em dry wall entre a laje de teto e o forro sobre as divisórias e 

encabeçamento abaixo do forro para receber a divisória. 

 O fornecedor da divisória piso teto deverá desenvolver seu projeto executivo e a arquitetura deverá validá-lo 

para então instalá-la. O prever aplicação de película de segurança, para evitar acidentes. Ver detalhamento 

conforme indicação em planta.  

 Meia parede em parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã pet, 

espessura total 10cm e altura - acima do armário baixo h=80cm seguindo até a laje.  

Especificações: 

71.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161. 

71.3.2 - Vidro: 

 Acabamento: Vidro 4mm, pintado atrás em cinza para white board, H=100cm ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Sayerlack.  

 Cor: Cinza.  

 Ref.: V162 

71.4 – Forro 

71.4.1 – Forro Existente.  

 Forro mineral existente. Prever a substituição de placas com defeito de acabamento. 

Especificações: 

71.5.1– 17.5.4 – Luminaria led integr. Com difusor fosco 62,5x62,5. 

71.6 – Porta:   

 Porta de abrir em MDF, acab. branco. (90xPDCcm), ou similar.  

 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha heritage, entrada externa, acab. cromado, dobradiça latão em aço 

escovado.   

 Cor: Acab. Cromado.  

 Código: CJ515. 

 Prever fixador de porta.  
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71.7 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

71.7.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 1 Tecla 

 Ascendimento: 1 Circuito 

71.7.2- Tomadas 

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica e de elétrica no mobiliário. Remanejar para calha da estação de trabalho. 

 Sugestão de instalação: Instalações na parede, H= 65cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de 

passagem.  

 Pontos: Tomada baixa - simples 2p+t 10a.  

 Sugestão de instalação: H=30cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de passagem.  

71.8 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

 

72. SALA DOS PROFESSORES   

72.1 – Piso  

Especificações: 

72.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Ambienta Stone ou produto similar. 

 Dimensão: 47,5x47,5cm. 

 Cor: Deep Metal. 

 Ref.: 9348683. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

72.2 – Rodapé 

72.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

72.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de pet, reforço para tv e/ou 

armários, espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. (Sugestão de montagem do 

reforço: montantes de 20 em 20cm, e fixação de caibros). 

Especificações: 

72.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161. 

72.3.2 – Painel em MDF:  
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 Painel em MDF arauco liso, acab. Carvalho Ristreto, piso/teto ou similar.  

72.4 – Forro 

72.4.1 – Forro Existente.  

 Forro mineral existente. Prever a substituição de placas com defeito de acabamento. 

Especificações: 

72.4.2–Luminaria led integr. Com difusor fosco 62,5x62,5. 

72.4.3 – Embutido circular, semi recuado - difusor polímero - 1xled-12w/3000k e 4000klumiled/philiphilips. Cor: branco. 

72.5 – Porta:   

 Porta de abrir em MDF, acab. branco. (90xPDCcm), ou similar.  

 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha heritage, entrada externa, acab. cromado, dobradiça latão em aço 

escovado.   

 Cor: Acab. Cromado.  

 Código: CJ515. 

 Prever fixador de porta.  

72.6 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

72.6.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Teclas 

 Ascendimento: 2 Circuitos 

72.6.2- Tomadas 

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica e de elétrica no mobiliário. Remanejar para calha da estação de trabalho. 

 Sugestão de instalação: Instalações na parede, H= 65cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de 

passagem.  

 Pontos: Tomada baixa - simples 2p+t 10a.  

 Sugestão de instalação: H=30cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de passagem.  

 Pontos: Pontos para tv, prever suporte para tv/ mídia indoor conforme especificação do produto. 

 Sugestão de instalação: Fixação através de bucha toggler bolt. 

 Pontos: Infra HDMI, ligando equipamentos conforme indicação em planta. 

72.7 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

72.7.1 –   

 

73. WC PROFESSORES   

73.1 – Piso  

Especificações: 

73.1.1 - Porcelanato: 

 Revestimento porcelanato Portobello, linha Pierre Belle, 60x60cm, acab. nat. e ret. 

 Fabricante da Tinta: Portobello 

 Cor: Blanc 

 Rejunte: Palha 

 Junta de Assentamento: 1,0mm. 

 Ref.: 28066E 
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73.2 – Rodapé 

73.2.1 – Material: Rodapé em granito branco alpha, H=15cm.  

 Cor: Branco Alpha 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

 H=15cm.  

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

 Sugestão de instalação: fixação com argamassa e rejunte seguindo a cor da pedra. 

72.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, hidrofugante, preenchido com lã de pet, 

espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. 

Especificações: 

73.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura texturatto premium especial, efeito concreto, ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Cinza Medieval, acabamento texturatto. 

 Ref.: C400. 

73.3.2 - Espelho: 

 Acabamento: Espelho 4mm, acab. reto, 100cm.  

73.3.3 - Porcelanato: 

 Revestimento porcelanato, linha krea, 7,5x15cm, acab. Brilho e bold. Aplicação dos tijolinhos em espinha de 

peixe ou similar. 

 Fabricante da Tinta: Portobello 

 Cor: Deep Sea  

 Rejunte: Branco. 

 Junta de Assentamento: 1,0mm. 

 Ref.: 29380E 

73.4 – Forro 

73.4.1 – Forro em Gesso: 

 Acabamento: Forro em dry wall, constituído por chapas de gesso para dry wall, parafusadas em estruturas 

formadas por perfis em aço galvanizado ou por peças metálicas, pintado com tinta acrílica na cor branco neve 

fosco, sobre massa corrida pva. Sanca com iluminação com fita de LED.  

Especificações: 

73.4.2 – Fita led 3000k/12v - prever local p/ driver. 

73.4.3 – Embutido circular, semi recuado - difusor polímero - 1xled-12w/3000k e 4000klumiled/philiphilips. Cor: branco. 

73.5 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

73.5.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Teclas 

 Ascendimento: 2 Circuitos 

73.5.2- Tomadas 
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 Pontos: Tomada Média - simples 2p+t 10a.  

 Sugestão de instalação: H=120cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de passagem.  

73.6 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

76.6.1 –  Louças e Metais:  

 Torneira  de mesa para lavatório deca, linha decamatic, com fechamento automático, bica alta e. Acab. Inox. 

Ref.: 1175.c. 

 Cuba de apoio/sobrepor retangular com mesa - L.94.17 

 Sifão para lavatório deca, articulado, acab. Cromado, ref.: 1682_c_100_112-281-230. 

 Bacia convencional com caixa acoplada deca, linha vogue plus, cor branco. Ref.:p.505.17+cd 01.17. 

 Ducha higiênica  com registro e derivação deca, linha izy, acabamento acetinado e cromado. Ref.: 1984.c37. 

 Dispenser mecânico para toalha de papel interfolhada linha excellence, melhoramentos. Ref.: 70070. 

 Dispenser para sabonete líquido linha excellence, melhoramentos. Ref.: 7009 

 Dispenser para papel higiênico interfolhado linha excellence,  melhoramentos. Ref.: 7008 

 Ralo redondo tramontina em aço inox 10x10cm. 

 Acabamento para registro de gaveta de 1/4 deca. Ref.: 4900.c40.gd.cr 

74. DIRETORIA ADMINISTRATIVA/ FINANCEIRA 

74.1 – Piso  

Especificações: 

74.1.1- Material: Piso Carpete modular em placa Tarkett, linha Desso, Coleção Essence Structure, ou produto similar. 

 Dimensão: 50x50cm 

 Cor: Cinza 

 Ref.: 9348683. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

74.2 – Rodapé 

74.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

74.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall, plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de 

pet, reforço para tv e/ou armários espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto.  

 Divisória piso teto, termo acústica, com montantes que possibilitem a descida individual de cabeamento para 

elétrica, telefonia ou lógica por seu interior, conforme indicação em projeto. Quadro de vidro duplo, cristal, 

incolor, instalar persiana interna. Executar septo em dry wall entre a laje de teto e o forro sobre as divisórias e 

encabeçamento abaixo do forro para receber a divisória. 

 O fornecedor da divisória piso teto deverá desenvolver seu projeto executivo e a arquitetura deverá validá-lo 

para então instalá-la. O prever aplicação de película de segurança, para evitar acidentes. Ver detalhamento 

conforme indicação em planta.  



 

170 

Especificações: 

74.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161. 

74.3.2 – Papel de Parede:  

 Papel de parede Vescom, linha Wallcovering, Vinyl 05 Textile Xorel, 

 Fabricante: Vescom  

 Cor: Textile Xorel, 

 Ref.: 2548.03. 

 Preparar parede com pintura semi-brilho ou liquibrilho.  

74.3.3 - Vidro: 

 Acabamento: Vidro 4mm, translúcido, com imagem adesiva aplicada atrás, piso/teto ou similar.  

 Fornecimento de imagem pelo cliente.  

 Aprovar imagem com a equipe de arquitetura antes da aplicação. 

74.3.4 – Painel MDF: 

 Painel ripado em MDF arauco, acab. Concreto Metropolitan, ou produto similar. 

72.4 – Forro 

7.4.1 – Forro em Gesso: 

 Acabamento: Forro em dry wall, constituído por chapas de gesso para dry wall, parafusadas em estruturas 

formadas por perfis em aço galvanizado ou por peças metálicas, pintado com tinta acrílica na cor branco neve 

fosco, sobre massa corrida pva. 

72.4.2 – Pendentes mini perfil com 02 metros (instalar em alturas cruzadas). cor: branco. 

72.4.3 – Embutido circular, semi recuado - difusor polímero - 1xled-12w/3000k e 4000klumiled/philiphilips. Cor: branco. 

72.5 – Porta:   

 Porta de abrir em MDF, acab. branco. (90xPDCcm), ou similar.  

 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha heritage, entrada externa, acab. cromado, dobradiça latão em aço 

escovado.   

 Cor: Acab. Cromado.  

 Código: CJ515. 

 Prever fixador de porta.  

 Porta-painel de abrir MDF branco, no lado interno (banheiro) e revestida em MDF arauco ripado, acab. Concreto 

Metropolitan. lado externo, (diretoria), (85x210cm),  

 Ferragens: puxador alça e fechadura somente no lado interno (banheiro); 

 Sistema de dobradiça invisível 

75.6 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

75.6.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Teclas 

 Ascendimento: 2 Circuitos 

75.6.2- Tomadas 
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 Pontos: Conjunto de pontos de lógica e de elétrica no mobiliário. Remanejar para calha da estação de trabalho. 

 Sugestão de instalação: Instalações na parede, H= 65cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de 

passagem.  

 Cabeamento pelo pé da mesa. A ser confirmado pelo fornecedor do mobiliário.  

 Conjunto de pontos de lógica e de elétrica na parede. 

 Sugestão de instalação: H= 90cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de passagem.  

 Pontos: Tomada baixa - simples 2p+t 10a.  

 Sugestão de instalação: H=30cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de passagem.  

75.7 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

 

76. WC DIRETORIA ADMINISTRATIVA/ FINANCEIRA  

76.1 – Piso  

Especificações: 

76.1.1 - Porcelanato: 

 Revestimento porcelanato Portobello, linha Pierre Belle, 60x60cm, acab. nat. e ret. 

 Fabricante da Tinta: Portobello 

 Cor: Blanc 

 Rejunte: Palha 

 Junta de Assentamento: 1,0mm. 

 Ref.: 28066E 

76.2 – Rodapé 

76.2.1 – Material: Rodapé em granito branco alpha, H=15cm.  

 Cor: Branco Alpha 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

 H=15cm.  

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

 Sugestão de instalação: fixação com argamassa e rejunte seguindo a cor da pedra. 

76.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, hidrofugante, preenchido com lã de pet, 

espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. 

Especificações:. 

76.3.2 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura texturatto premium especial, efeito concreto, ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Cinza Medieval, acabamento texturatto. 

 Ref.: C400. 

76.3.3 - Espelho: 

 Acabamento: Espelho 4mm, acab. reto, 100cm.  

76.3.4 - Porcelanato: 
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 Revestimento porcelanato, linha krea, 7,5x15cm, acab. Brilho e bold. Aplicação dos tijolinhos em espinha de 

peixe ou similar. 

 Fabricante da Tinta: Portobello 

 Cor: Krea Artic 

 Rejunte: Branco. 

 Junta de Assentamento: 1,0mm. 

 Ref.: 29375E 

76.3.5 - Porcelanato: 

 Revestimento porcelanato, linha krea, 7,5x15cm, acab. Brilho e bold. Aplicação dos tijolinhos em espinha de 

peixe ou similar. 

 Fabricante da Tinta: Portobello 

 Cor: Deep Sea  

 Rejunte: Branco. 

 Junta de Assentamento: 1,0mm. 

 Ref.: 29380E. 

76.4 – Forro 

76.4.1 – Forro em Gesso: 

 Acabamento: Forro em dry wall, constituído por chapas de gesso para dry wall, parafusadas em estruturas 

formadas por perfis em aço galvanizado ou por peças metálicas, pintado com tinta acrílica na cor branco neve 

fosco, sobre massa corrida pva. Sanca com iluminação com fita de LED.  

Especificações: 

76.4.2 – Fita led 3000k/12v - prever local p/ driver. 

76.4.3 – Embutido circular, semi recuado - difusor polímero - 1xled-12w/3000k e 4000klumiled/philiphilips. Cor: branco. 

76.5 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

76.5.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Teclas 

 Ascendimento: 2 Circuitos 

76.5.2- Tomadas 

 Pontos: Tomada Média - simples 2p+t 10a.  

 Sugestão de instalação: H=120cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de passagem.  

76.6 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

76.6.1 –  Louças e Metais:  

 Torneira  de mesa para lavatório deca, linha decamatic, com fechamento automático, bica alta e. Acab. Inox. 

Ref.: 1175.c. 

 Cuba de apoio/sobrepor retangular com mesa - L.94.17 

 Sifão para lavatório deca, articulado, acab. Cromado, ref.: 1682_c_100_112-281-230. 

 Bacia convencional com caixa acoplada deca, linha vogue plus, cor branco. Ref.:p.505.17+cd 01.17. 

 Ducha higiênica  com registro e derivação deca, linha izy, acabamento acetinado e cromado. Ref.: 1984.c37. 

 Dispenser mecânico para toalha de papel interfolhada linha excellence, melhoramentos. Ref.: 70070. 

 Dispenser para sabonete líquido linha excellence, melhoramentos. Ref.: 7009 
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 Dispenser para papel higiênico interfolhado linha excellence,  melhoramentos. Ref.: 7008 

 Ralo redondo tramontina em aço inox 10x10cm. 

 Acabamento para registro de gaveta de 1/4 deca. Ref.: 4900.c40.gd.cr 

 

77. DIRETORIA GERAL 

77.1 – Piso  

Especificações: 

77.1.1- Material: Piso Carpete modular em placa Tarkett, linha Desso, Coleção Essence Structure, ou produto similar. 

 Dimensão: 50x50cm 

 Cor: Cinza 

 Ref.: 9348683. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

77.2 – Rodapé 

77.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

77.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall, plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de 

pet, reforço para tv e/ou armários espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto.  

 Divisória piso teto, termo acústica, com montantes que possibilitem a descida individual de cabeamento para 

elétrica, telefonia ou lógica por seu interior, conforme indicação em projeto. Quadro de vidro duplo, cristal, 

incolor, instalar persiana interna. Executar septo em dry wall entre a laje de teto e o forro sobre as divisórias e 

encabeçamento abaixo do forro para receber a divisória. 

 O fornecedor da divisória piso teto deverá desenvolver seu projeto executivo e a arquitetura deverá validá-lo 

para então instalá-la. O prever aplicação de película de segurança, para evitar acidentes. Ver detalhamento 

conforme indicação em planta.  

Especificações: 

77.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura acrílica, sobre massa corrida PVA ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Crômio, acabamento acetinado. 

 Ref.: B161. 

77.3.2 – Papel de Parede:  

 Papel de parede Vescom, linha Wallcovering, Vinyl 05 Textile Xorel, 

 Fabricante: Vescom  

 Cor: Textile Xorel, 

 Ref.: 2548.03. 

 Preparar parede com pintura semi-brilho ou liquibrilho.  
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77.3.3 - Vidro: 

 Acabamento: Vidro 4mm, translúcido, com imagem adesiva aplicada atrás, piso/teto ou similar.  

 Fornecimento de imagem pelo cliente.  

 Aprovar imagem com a equipe de arquitetura antes da aplicação. 

77.3.4 – Painel MDF: 

 Painel ripado em MDF arauco, acab. Concreto Metropolitan, ou produto similar. 

77.4 – Forro 

77.4.1 – Forro em Gesso: 

 Acabamento: Forro em dry wall, constituído por chapas de gesso para dry wall, parafusadas em estruturas 

formadas por perfis em aço galvanizado ou por peças metálicas, pintado com tinta acrílica na cor branco neve 

fosco, sobre massa corrida pva. 

77.4.2 – Pendentes mini perfil com 02 metros (instalar em alturas cruzadas). cor: branco. 

77.4.3 – Embutido circular, semi recuado - difusor polímero - 1xled-12w/3000k e 4000klumiled/philiphilips. Cor: branco. 

77.5 – Porta:   

 Porta de abrir em MDF, acab. branco. (90xPDCcm), ou similar.  

 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha heritage, entrada externa, acab. cromado, dobradiça latão em aço 

escovado.   

 Cor: Acab. Cromado.  

 Código: CJ515. 

 Prever fixador de porta.  

 Porta-painel de abrir MDF branco, no lado interno (banheiro) e revestida em MDF arauco ripado, acab. Concreto 

Metropolitan. lado externo, (diretoria), (85x210cm),  

 Ferragens: puxador alça e fechadura somente no lado interno (banheiro); 

 Sistema de dobradiça invisível 

77.6 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

77.6.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Teclas 

 Ascendimento: 2 Circuitos 

77.6.2- Tomadas 

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica e de elétrica no mobiliário. Remanejar para calha da estação de trabalho. 

 Sugestão de instalação: Instalações na parede, H= 65cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de 

passagem.  

 Cabeamento pelo pé da mesa. A ser confirmado pelo fornecedor do mobiliário.  

 Conjunto de pontos de lógica e de elétrica na parede. 

 Sugestão de instalação: H= 90cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de passagem.  

 Pontos: Tomada baixa - simples 2p+t 10a.  

 Sugestão de instalação: H=30cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de passagem.  

77.7 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

 

78. WC DIRETORIA GERAL  
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78.1 – Piso  

Especificações: 

78.1.1 - Porcelanato: 

 Revestimento porcelanato Portobello, linha Pierre Belle, 60x60cm, acab. nat. e ret. 

 Fabricante da Tinta: Portobello 

 Cor: Blanc 

 Rejunte: Palha 

 Junta de Assentamento: 1,0mm. 

 Ref.: 28066E 

78.2 – Rodapé 

78.2.1 – Material: Rodapé em granito branco alpha, H=15cm.  

 Cor: Branco Alpha 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

 H=15cm.  

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

 Sugestão de instalação: fixação com argamassa e rejunte seguindo a cor da pedra. 

78.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, hidrofugante, preenchido com lã de pet, 

espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto. 

Especificações:. 

78.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura texturatto premium especial, efeito concreto, ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Cinza Medieval, acabamento texturatto. 

 Ref.: C400. 

78.3.2 - Espelho: 

 Acabamento: Espelho 4mm, acab. reto, 100cm.  

78.3.3 - Porcelanato: 

 Revestimento porcelanato, linha krea, 7,5x15cm, acab. Brilho e bold. Aplicação dos tijolinhos em espinha de 

peixe ou similar. 

 Fabricante da Tinta: Portobello 

 Cor: Krea Artic 

 Rejunte: Branco. 

 Junta de Assentamento: 1,0mm. 

 Ref.: 29375E 

78.3.4 - Porcelanato: 

 Revestimento porcelanato, linha krea, 7,5x15cm, acab. Brilho e bold. Aplicação dos tijolinhos em espinha de 

peixe ou similar. 

 Fabricante da Tinta: Portobello 

 Cor: Deep Sea  

 Rejunte: Branco. 
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 Junta de Assentamento: 1,0mm. 

 Ref.: 29380E. 

78.4 – Forro 

78.4.1 – Forro em Gesso: 

 Acabamento: Forro em dry wall, constituído por chapas de gesso para dry wall, parafusadas em estruturas 

formadas por perfis em aço galvanizado ou por peças metálicas, pintado com tinta acrílica na cor branco neve 

fosco, sobre massa corrida pva. Sanca com iluminação com fita de LED.  

Especificações: 

78.4.2 – Fita led 3000k/12v - prever local p/ driver. 

78.4.3 – Embutido circular, semi recuado - difusor polímero - 1xled-12w/3000k e 4000klumiled/philiphilips. Cor: branco. 

78.5 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

78.5.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Teclas 

 Ascendimento: 2 Circuitos 

78.5.2- Tomadas 

 Pontos: Tomada Média - simples 2p+t 10a.  

 Sugestão de instalação: H=120cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de passagem.  

78.6 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

78.6.1 –  Louças e Metais:  

 Torneira  de mesa para lavatório deca, linha decamatic, com fechamento automático, bica alta e. Acab. Inox. 

Ref.: 1175.c. 

 Cuba de apoio/sobrepor retangular com mesa - L.94.17 

 Sifão para lavatório deca, articulado, acab. Cromado, ref.: 1682_c_100_112-281-230. 

 Bacia convencional com caixa acoplada deca, linha vogue plus, cor branco. Ref.:p.505.17+cd 01.17. 

 Ducha higiênica  com registro e derivação deca, linha izy, acabamento acetinado e cromado. Ref.: 1984.c37. 

 Dispenser mecânico para toalha de papel interfolhada linha excellence, melhoramentos. Ref.: 70070. 

 Dispenser para sabonete líquido linha excellence, melhoramentos. Ref.: 7009 

 Dispenser para papel higiênico interfolhado linha excellence,  melhoramentos. Ref.: 7008 

 Ralo redondo tramontina em aço inox 10x10cm. 

 Acabamento para registro de gaveta de 1/4 deca. Ref.: 4900.c40.gd.cr 

 

79. REUNIÕES INSTITUCIONAL 

79.1 – Piso  

Especificações: 

79.1.1- Material: Piso Carpete modular em placa Tarkett, linha Desso, ou produto similar. 

 Dimensão: 50x50cm 

 Cor: Desert 

 Ref.: 710561028 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação contínua.  

79.2 – Rodapé 
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79.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

79.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall, plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de 

pet, reforço para tv e/ou armários espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto.  

 Divisória piso teto, termo acústica, com montantes que possibilitem a descida individual de cabeamento para 

elétrica, telefonia ou lógica por seu interior, conforme indicação em projeto. Quadro de vidro duplo, cristal, 

incolor, instalar persiana interna. Executar septo em dry wall entre a laje de teto e o forro sobre as divisórias e 

encabeçamento abaixo do forro para receber a divisória. 

 O fornecedor da divisória piso teto deverá desenvolver seu projeto executivo e a arquitetura deverá validá-lo 

para então instalá-la. O prever aplicação de película de segurança, para evitar acidentes. Ver detalhamento 

conforme indicação em planta.  

Especificações: 

79.3.1 - Pintura: 

 Acabamento: Pintura texturatto premium especial, efeito concreto, ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Cinza Medieval, acabamento texturatto. 

 Ref.: C400. 

79.3.2 – Papel de Parede:  

 Papel de parede Vescom, linha Wallcovering, Vinyl 05 Textile Xorel, 

 Fabricante: Vescom  

 Cor: Textile Xorel, 

 Ref.: 2548.03. 

 Preparar parede com pintura semi-brilho ou liquibrilho.  

79.3.3 - Vidro: 

 Acabamento: Revestimento em vidro 4mm, pintado atrás em cinza, piso/teto ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Sayerlack.  

 Cor: Cinza. 

 Ref.: V162. 

79.3.4 – Revestimento:  

 Acabamento: Revestimento Castelatto, linha scaleno, cor chumbo, textura grezzo, 50x100x3, ou produto similar. 

 Fabricante da Tinta: Castelatto 

 Cor: Cinza. 

 Ref.: 0933007230. 

79.4 – Forro 

79.4.1 – Laje: 

 Acabamento: Laje nervurada aparente, com pintura acrílica ou similar.  
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 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Cinza Urbano, acabamento fosco.  

 Ref.: RMC163. 

 Instalações aparentes, pintura esmalte sintético, linha Cor e Proteção, ou similar.  

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Nanquim, acabamento fosco.  

 Ref.: E161. 

79.4.2 – Nuvem Gesso: 

 Forro nuvem em dry wall, constituído por chapas de gesso para dry wall, parafusadas em estruturas formadas 

por perfis em aço galvanizado ou por peças metálicas, fixados na laje através de tirantes ou cabos de aço, 

pintado com tinta acrílica na cor branco neve fosco, sobre massa corrida pva, ou produto similar. 

79.4.3 – Modulado logo SENAC: 

 Forro em mdf arauco, acab. Authentic, formato logo do senac. Prever friso para a fixação de acrílico leitoso, 

suspenso por tirantes  ou cabos de aço fixados na laje, ou produto similar.   

79.4.4 - Ripado:  

 Forro ripado em mdf arauco, acab. Authentic, constituído por réguas supensas por tirantes ou cabos de aço 

fixados na laje, ou produto similar. 

79.5 – Luminária:   

79.5.1 – Difusor em acrílico, com instalações internas em led 4000k, com dois circuitos 

79.5.2 – Mini pendente everlight fabricado perfil alumínio pintura em poliester anti uv em pó, por processo eletrostático, 

1xled/44w3000k. Cor: branco. 

79.6 – Porta:   

 Porta de abrir em MDF, acab. branco. (90xPDCcm), ou similar.  

 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha heritage, entrada externa, acab. cromado, dobradiça latão em aço 

escovado.   

 Cor: Acab. Cromado.  

 Código: CJ515. 

 Prever fixador de porta.  

79.7 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

79.7.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Teclas 

 Ascendimento: 2 Circuitos 

79.7.2- Tomadas 

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica e de elétrica no mobiliário. Remanejar para calha da estação de trabalho. 

 Cabeamento pelo pé da mesa. A ser confirmado pelo fornecedor do mobiliário.  

 Pontos: Tomada baixa - Simples 2p+t 10a.  

 Sugestão de instalação: H=30cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de passagem.  

 Conjunto de pontos de lógica e de elétrica na parede. 

 Sugestão de instalação: H= 90cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de passagem.  

 Pontos: Pontos para tv, prever suporte para tv/ mídia indoor conforme especificação do produto. 

 Sugestão de instalação: Fixação através de bucha toggler bolt. 
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 Pontos: Infra HDMI, ligando equipamentos conforme indicação em planta.  

79.8 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

 
80. SECRETÁRIAS DIRETORIA 

80.1 – Piso  

Especificações: 

80.1.1- Material: Piso vinílico em placa Tarkett, linha Design, 18,4x95cm ou produto similar. 

 Dimensão: 18,4x95cm 

 Cor: Amaranto 

 Ref.: 9345688. 

 Sugestão de instalação: Fixação conforme indicação do fabricante / Instalação intertravada.   

80.2 – Rodapé 

80.2.1 – Material: Rodapé em poliestireno Santa Luzia. 

 Cor: Branco. 

 Acabamento: Reto. 

 Altura: 10cm. 

 Sugestão de instalação: Grampeado e colado com adesivo PU. Acabamento de arremate com silicone branco. 

 Acabamento nos encontros das peças, meia esquadria. 

80.3 – Paredes  

Considerações Gerais: 

 Paredes existentes em alvenaria/drywall. 

 Parede em dry wall, plaqueamento duplo, com chapa de gesso acartonado de 12,5mm, preenchido com lã de 

pet, reforço para tv e/ou armários espessura total 10cm e altura entre o piso acabado e a laje de teto.  

 Divisória piso teto, termo acústica, com montantes que possibilitem a descida individual de cabeamento para 

elétrica, telefonia ou lógica por seu interior, conforme indicação em projeto. Quadro de vidro duplo, cristal, 

incolor, instalar persiana interna. Executar septo em dry wall entre a laje de teto e o forro sobre as divisórias e 

encabeçamento abaixo do forro para receber a divisória. 

 O fornecedor da divisória piso teto deverá desenvolver seu projeto executivo e a arquitetura deverá validá-lo 

para então instalá-la. O prever aplicação de película de segurança, para evitar acidentes. Ver detalhamento 

conforme indicação em planta.  

Especificações: 

80.3.1 – Papel de Parede:  

 Papel de parede Vescom, linha Wallcovering, Vinyl 05 Textile Xorel, 

 Fabricante: Vescom  

 Cor: Textile Xorel, 

 Ref.: 2548.03. 

 Preparar parede com pintura semi-brilho ou liquibrilho.  

80.3.2 – Papel de Parede  

 Painel em MDF arauco, acaba. Autentic. Constituido com revestimento em vidro pintado atrás em azul e 

aplicação de vegetação, ou produto similar. 

80.4 – Forro 
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80.4.1 – Laje: 

 Acabamento: Laje nervurada aparente, com pintura acrílica ou similar.  

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Cinza Urbano, acabamento fosco.  

 Ref.: RMC163. 

 Instalações aparentes, pintura esmalte sintético, linha Cor e Proteção, ou similar.  

 Fabricante da Tinta: Suvinil. 

 Cor: Nanquim, acabamento fosco.  

 Ref.: E161. 

80.4.2 – Nuvem Gesso: 

 Forro nuvem em dry wall, constituído por chapas de gesso para dry wall, parafusadas em estruturas formadas 

por perfis em aço galvanizado ou por peças metálicas, fixados na laje através de tirantes ou cabos de aço, 

pintado com tinta acrílica na cor branco neve fosco, sobre massa corrida pva, ou produto similar. 

80.4.3 – Ripado:  

 Forro linear em mdf arauco, acab. Authentic, constituído por réguas supensas por tirantes ou cabos de aço 

fixados na laje. 

80.5 – Luminária:   

80.5.1 - Embutido circular, semi recuado - difusor polímero - 1xled-12w/3000k e 4000klumiled/philiphilips. Cor: branco. 

80.5.2 – Mini pendente everlight fabricado perfil alumínio pintura em poliester anti uv em pó, por processo eletrostático, 

1xled/44w3000k. Cor: branco. 

80.6 – Porta:   

 Porta de abrir em MDF, acab. branco. (90xPDCcm), ou similar.  

 Ferragens: Fechadura La Fonte, linha heritage, entrada externa, acab. cromado, dobradiça latão em aço 

escovado.   

 Cor: Acab. Cromado.  

 Código: CJ515. 

 Prever fixador de porta.  

80.7 - Interruptores, tomadas e acabamentos para cabeamento estruturado. 

Considerações Gerais: 

80.7.1 - Interruptores  

 Acabamento Espelho: Branco. 

 Quantidade: 2 Teclas 

 Ascendimento: 2 Circuitos 

80.7.2- Tomadas 

 Pontos: Conjunto de pontos de lógica e de elétrica no mobiliário. Remanejar para calha da estação de trabalho. 

 Cabeamento pelo pé da mesa. A ser confirmado pelo fornecedor do mobiliário.  

 Pontos: Tomada baixa - Simples 2p+t 10a.  

 Sugestão de instalação: H=30cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de passagem.  

 Conjunto de pontos de lógica e de elétrica na parede. 

 Sugestão de instalação: H= 90cm (ou indicada) do piso acabado até o eixo da caixa de passagem.  

 Pontos: Pontos para tv, prever suporte para tv/ mídia indoor conforme especificação do produto. 

 Sugestão de instalação: Fixação através de bucha toggler bolt. 

 Pontos: Infra HDMI, ligando equipamentos conforme indicação em planta.  
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80.8 – Outros.  

 Considerações Gerais: 

Memorial Mobiliário Especial  

81. GRUPO 1 – ASSENTOS 

 

Poltrona linha Parker Diretor com Encosto de Cabeça marca Fway ou similar 

Assento estruturado em chassi plástico flexível injetado em alta pressão ligado por sistema de 

encaixe e parafusos a uma contra capa externa integrada ao sistema de ajuste da profundidade 

útil do assento por meio de acionamento de botão e mola de retorno automático. Este conjunto 

estrutural recebe uma peça injetada (moldada) de espuma flexível de poliuretano. 

Características dimensionais do assento: 

Largura mínima do assento de 480 mm e profundidade da superfície do assento mínima de 430 

mm, ambas as medidas tiradas conforme método preconizado pela ABNT NBR 13962/06. 

Espessura média predominante da espuma de, no mínimo, 30 mm. Revestimento em laminado 

sintético popularmente conhecido como couro ecológico, de cor a definir pelo catálogo do 

fabricante, acabamento dado por costuras laterais e com etiqueta em tecido anexa ao 

estofamento para identificação do fabricante (com logomarca). 

Encosto em tela flexível à base de poliéster, estruturado em quadro em resina de engenharia com reforço de fibra de 

vidro. Tal encosto possui uma contra capa injetada em termoplástico na porção inferior do espaldar que protege o 

encosto permitindo o não aparecimento de vão entre o encosto e o assento, quando a poltrona estiver sendo observada 

do contra encosto, enquanto o ajuste de altura do encosto é acionado. Espaldar com ajuste de altura por meio de 

cremalheira com, no mínimo, 10 pontos e curso vertical mínimo de 60 mm. Encosto no conceito fraque, quando no ponto 

inicial, a linha inferior do encosto passa da linha do assento. Aspectos dimensionais do encosto: Extensão vertical medida 

no eixo de simetria da peça: mínimo de 580 mm 

Largura do encosto medida na abrangência do apoio lombar: mínimo de 430 mm 

Apoio de cabeça estruturado em quadro injetado em termoplástico e revestimento em tela flexível similar à utilizada no 

encosto, com dimensões mínimas de 270 mm de largura e 120 mm de extensão vertical. Deve permitir, no mínimo, 

ajustes em altura, com curso mínimo de 20 mm e ajuste em ângulo. 

Mecanismo do tipo sincronizado, autoajustável, com movimento de reclinação para assento equipamento com sistema de 

travamento em, no mínimo, 03 pontos ao longo do curso de reclinação, dotado de sistema anti-impacto e construído com 

materiais de engenharia de excelente performance mecânica tais como aço e/ou alumínio e/ou resinas de engenharia de 

alta performance. Base giratória arcada de cinco hastes injetada em poliamida, nylon com fibra de vidro, provida de aletas 

de reforço na porção inferior das patas, de formato piramidal, devendo apresentar diâmetro externo mínimo total de 670 

mm e raio da pata de, no mínimo, 330 mm, sendo o ponto de estabilidade entre 240 e 280 mm, com projeção da pata 

máxima de 400 mm. formato piramidal, com altura da superfície superior na região do cônico central de alojamento do 

pistão em relação ao plano obtido à partir da superfície inferior das patas de, no mínimo, 100 mm, medida esta aferida 

desprezando os rodízios. Ajuste milimétrico de altura do assento por meio de acionamento de pistão à gás, com 

classificação de desempenho no mínimo em conformidade com classe 04, de acordo com Norma Internacional DIN 4550, 

com curso mínimo de ajuste vertical de 100 mm, com coluna de alojamento com acabamento em pintura eletrostática de 

cor preta, sem o uso de telescópios ou capas plásticas que escondem a coluna. Para cada pata da base supra 

especificada, em sua terminação, acoplar-se-á um rodízio de duplo com pista de rolagem em poliuretano, anti risco, tipo 

“W”. 
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Braços com regulagem de altura e profundidade dos apoias, tendo todo o seu corpo estrutural, alma do apoia e 

carenagem de acabamento do corpo estrutural fabricados em resina termoplástica de alto desempenho injetada em alta 

pressão. Dimensões do corpo estrutural no sentido vertical, não considerando a carenagem de, no mínimo, 20 x 40 mm, 

em formato retangular ou similar.  

Sistema de ajuste de altura do apoia braço acionado por botão frontal localizado abaixo do apoia, dispondo o braço de, 

no mínimo, 06 estágios de altura, com um curso de deslocamento vertical mínimo de 60 mm. Ajuste de profundidade do 

apoia acionado pelo usuário com um curso de deslocamento linear de, no mínimo, 30 mm.  

Material empregado na fabricação do revestimento do apoia braço tipo termoplástico elastômero, com alma injetada em 

resina termoplástica de alto desempenho, utilizando-se de espuma flexível entre o apoia e a alma como substrato de 

modo a aumentar ainda mais o fator conforto do usuário. Dimensionais mínimos dos braços de 240 mm x 90 mm, nos 

sentidos de comprimento e largura, respectivamente, medidos nos eixos de simetria longitudinal e transversal da peça. 

Braços e apoia braços de cor preta. 

 

Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: 

- Certificado de Conformidade de Produto emitido por OCP acreditado pelo Inmetro ou Relatório de Ensaio completo 

emitido por Laboratório de Ensaios RBLE acreditado pelo Inmetro, evidenciando conformidade do modelo com todos os 

requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962/06, Caso o licitante opte por apresentar o Certificado de Conformidade, este 

deve ser acompanhado do Relatório de Ensaio completo emitido por Laboratório de Ensaios RBLE acreditado pelo 

Inmetro, evidenciando conformidade do modelo com todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962/06 e atrelado ao 

processo de Certificação do fabricante. Por obvia similaridade e por não ser o apoio de cabeça um acessório normativo, 

poderá ser aceito Relatório de ensaio do produto concernente ao presente Termo de Referência provido ou não deste 

acessório. 

- Laudo Ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da NR-17, Portaria MTPS 3.751 de 

1990 do Ministério do Trabalho e Emprego, emitido por Profissional arrolado em Conselho de Classe, devidamente 

habilitado, conforme Resolução CONFEA 437 de 1999 ou Ergonomista Certificado pela ABERGO em nível sênior ou 

ainda Médico do Trabalho, devidamente especializado, evidenciado com registro em Conselho de Classe. 

- Cadastro Técnico Federal para as Atividades Potencialmente Poluidoras do IBAMA em nome do fabricante da poltrona 

dentro do prazo de validade; 

 - Certificação de Rotulagem Ecológica de Produto conforme preconizações das Normas ABNT NBR ISO 14020:2002 e 

ABNT NBR ISO 14024:2004, em Sistema 5, emitido por OCP acreditado pelo Inmetro. 

- relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, comprovando as características das 

espumas, constando os seguintes índices de performance: 

- Fadiga dinâmica da espuma flexível de poliuretano com perda de espessura média entre as forças de 25%, 40% e 65% 

de, no máximo, 4%, conforme ABNT NBR 9177/2015. 

- Resistência média ao rasgamento entre 680 e 700 N/m - método utilizado: ABNT NBR 8516/2015. 

- Densidade média entre 50 e 55 kg/m3 - método utilizado: ABNT NBR 8537/2015. 

- Resiliência média entre 60% e 65% - método utilizado: ABNT NBR 8619/2015. 

- Deformação permanente média à Compressão a 90% de, no máximo, 8% - método utilizado ABNT NBR 8797/2017. 

- Teor de Cinzas de, no máximo, 0,30%, conforme ABNT NBR 14961/2016. 

- Isenta de Clorofluorcarbono; 

- relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, comprovando as características do 

revestimento de assento, constando os seguintes índices de performance: 
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 - Esgarçamento em costura padrão de, no máximo, 5 mm, em ambos o sentido do laminado, conforme ABNT NBR 

9925:2009; 

- Solidez da cor ao suor (ácido e alcalino), conforme ABNT NBR ISO 105E04:2014, no mínimo, classe 5; 

- Solidez da cor à fricção (seco e úmido), conforme ISO 105 X12:2016 ou AATCC TM 8:2013, no mínimo, classe 5; 

- Para corpos de prova, em nome do fabricante, que representem os materiais metálicos pintados empregados na 

construção do móvel: 

Evidência da resistência à corrosão do processo de pintura, através de relatório de ensaio, emitido por laboratório 

acreditado pela Cgcre/Inmetro, demonstrando conformidade com exposição à névoa salina, conforme ABNT NBR 

8094:1983 por, pelo menos, 20 ciclos de 24 horas, com avaliação de corrosão Ri0 (ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e 

empolamento d0/t0 conforme ABNT NBR 5841:2015;  

- Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, evidenciando Grau de aderência Gr0 para a 

película de tinta, conforme Norma ABNT NBR 11003:2009. 

Quantidade: 2 

 

82. Poltrona linha Parker para Salas de Reunião marca Fway ou similar 

 

Assento estruturado em chassi plástico flexível injetado em alta pressão ligado por sistema de 

encaixe e parafusos a uma contra capa externa integrada ao sistema de ajuste da 

profundidade útil do assento por meio de acionamento de botão e mola de retorno automático. 

Este conjunto estrutural recebe uma peça injetada (moldada) de espuma flexível de 

poliuretano. Características dimensionais do assento: 

Largura mínima do assento de 480 mm e profundidade da superfície do assento mínima de 

430 mm, ambas as medidas tiradas conforme método preconizado pela ABNT NBR 13962/06. 

Espessura média predominante da espuma de, no mínimo, 30 mm. Revestimento em 

laminado sintético popularmente conhecido como couro ecológico, de cor a definir pelo 

catálogo do fabricante, acabamento dado por costuras laterais e com etiqueta em tecido anexa ao estofamento para 

identificação do fabricante (com logomarca). 

Encosto em tela flexível à base de poliéster, estruturado em quadro em resina de engenharia com reforço de fibra de 

vidro. Tal encosto possui uma contra capa injetada em termoplástico na porção inferior do espaldar que protege o 

encosto permitindo o não aparecimento de vão entre o encosto e o assento, quando a poltrona estiver sendo observada 

do contra encosto, enquanto o ajuste de altura do encosto é acionado. Espaldar com ajuste de altura por meio de 

cremalheira com, no mínimo, 10 pontos e curso vertical mínimo de 60 mm. Encosto no conceito fraque, quando no ponto 

inicial, a linha inferior do encosto passa da linha do assento. Aspectos dimensionais do encosto: Extensão vertical medida 

no eixo de simetria da peça: mínimo de 580 mm 

Largura do encosto medida na abrangência do apoio lombar: mínimo de 430 mm 

Mecanismo do tipo sincronizado, autoajustável, com movimento de reclinação para assento equipamento com sistema de 

travamento em, no mínimo, 03 pontos ao longo do curso de reclinação, dotado de sistema anti-impacto e construído com 

materiais de engenharia de excelente performance mecânica tais como aço e/ou alumínio e/ou resinas de engenharia de 

alta performance. Base giratória arcada de cinco hastes injetada em poliamida, nylon com fibra de vidro, provida de aletas 

de reforço na porção inferior das patas, de formato piramidal, devendo apresentar diâmetro externo mínimo total de 670 

mm e raio da pata de, no mínimo, 330 mm, sendo o ponto de estabilidade entre 240 e 280 mm, com projeção da pata 

máxima de 400 mm. formato piramidal, com altura da superfície superior na região do cônico central de alojamento do 

pistão em relação ao plano obtido à partir da superfície inferior das patas de, no mínimo, 100 mm, medida esta aferida 
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desprezando os rodízios. Ajuste milimétrico de altura do assento por meio de acionamento de pistão à gás, com 

classificação de desempenho no mínimo em conformidade com classe 04, de acordo com Norma Internacional DIN 4550, 

com curso mínimo de ajuste vertical de 100 mm, com coluna de alojamento com acabamento em pintura eletrostática de 

cor preta, sem o uso de telescópios ou capas plásticas que escondem a coluna. Para cada pata da base supra 

especificada, em sua terminação, acoplar-se-á um rodízio de duplo com pista de rolagem em poliuretano, anti risco, tipo 

“W”. 

Braços com regulagem de altura e profundidade dos apoias, tendo todo o seu corpo estrutural, alma do apoia e 

carenagem de acabamento do corpo estrutural fabricados em resina termoplástica de alto desempenho injetada em alta 

pressão. Dimensões do corpo estrutural no sentido vertical, não considerando a carenagem de, no mínimo, 20 x 40 mm, 

em formato retangular ou similar.  

Sistema de ajuste de altura do apoia braço acionado por botão frontal localizado abaixo do apoia, dispondo o braço de, 

no mínimo, 06 estágios de altura, com um curso de deslocamento vertical mínimo de 60 mm. Ajuste de profundidade do 

apoia acionado pelo usuário com um curso de deslocamento linear de, no mínimo, 30 mm.  

Material empregado na fabricação do revestimento do apoia braço tipo termoplástico elastômero, com alma injetada em 

resina termoplástica de alto desempenho, utilizando-se de espuma flexível entre o apoia e a alma como substrato de 

modo a aumentar ainda mais o fator conforto do usuário. Dimensionais mínimos dos braços de 240 mm x 90 mm, nos 

sentidos de comprimento e largura, respectivamente, medidos nos eixos de simetria longitudinal e transversal da peça. 

Braços e apoia braços de cor preta. 

 

Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: 

- Certificado de Conformidade de Produto emitido por OCP acreditado pelo Inmetro ou Relatório de Ensaio completo 

emitido por Laboratório de Ensaios RBLE acreditado pelo Inmetro, evidenciando conformidade do modelo com todos os 

requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962/06, Caso o licitante opte por apresentar o Certificado de Conformidade, este 

deve ser acompanhado do Relatório de Ensaio completo emitido por Laboratório de Ensaios RBLE acreditado pelo 

Inmetro, evidenciando conformidade do modelo com todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962/06 e atrelado ao 

processo de Certificação do fabricante. Por obvia similaridade e por não ser o apoio de cabeça um acessório normativo, 

poderá ser aceito Relatório de ensaio do produto concernente ao presente Termo de Referência provido ou não deste 

acessório. 

- Laudo Ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da NR-17, Portaria MTPS 3.751 de 

1990 do Ministério do Trabalho e Emprego, emitido por Profissional arrolado em Conselho de Classe, devidamente 

habilitado, conforme Resolução CONFEA 437 de 1999 ou Ergonomista Certificado pela ABERGO em nível sênior ou 

ainda Médico do Trabalho, devidamente especializado, evidenciado com registro em Conselho de Classe. 

- Cadastro Técnico Federal para as Atividades Potencialmente Poluidoras do IBAMA em nome do fabricante da poltrona 

dentro do prazo de validade; 

 - Certificação de Rotulagem Ecológica de Produto conforme preconizações das Normas ABNT NBR ISO 14020:2002 e 

ABNT NBR ISO 14024:2004, em Sistema 5, emitido por OCP acreditado pelo Inmetro. 

- relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, comprovando as características das 

espumas, constando os seguintes índices de performance: 

- Fadiga dinâmica da espuma flexível de poliuretano com perda de espessura média entre as forças de 25%, 40% e 65% 

de, no máximo, 4%, conforme ABNT NBR 9177/2015. 

- Resistência média ao rasgamento entre 680 e 700 N/m - método utilizado: ABNT NBR 8516/2015. 

- Densidade média entre 50 e 55 kg/m3 - método utilizado: ABNT NBR 8537/2015. 

- Resiliência média entre 60% e 65% - método utilizado: ABNT NBR 8619/2015. 
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- Deformação permanente média à Compressão a 90% de, no máximo, 8% - método utilizado ABNT NBR 8797/2017. 

- Teor de Cinzas de, no máximo, 0,30%, conforme ABNT NBR 14961/2016. 

- Isenta de Clorofluorcarbono; 

- relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, comprovando as características do 

revestimento de assento, constando os seguintes índices de performance: 

 - Esgarçamento em costura padrão de, no máximo, 5 mm, em ambos o sentido do laminado, conforme ABNT NBR 

9925:2009; 

- Solidez da cor ao suor (ácido e alcalino), conforme ABNT NBR ISO 105E04:2014, no mínimo, classe 5; 

- Solidez da cor à fricção (seco e úmido), conforme ISO 105 X12:2016 ou AATCC TM 8:2013, no mínimo, classe 5; 

- Para corpos de prova, em nome do fabricante, que representem os materiais metálicos pintados empregados na 

construção do móvel: 

Evidência da resistência à corrosão do processo de pintura, através de relatório de ensaio, emitido por laboratório 

acreditado pela Cgcre/Inmetro, demonstrando conformidade com exposição à névoa salina, conforme ABNT NBR 

8094:1983 por, pelo menos, 20 ciclos de 24 horas, com avaliação de corrosão Ri0 (ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e 

empolamento d0/t0 conforme ABNT NBR 5841:2015;  

- Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, evidenciando Grau de aderência Gr0 para a 

película de tinta, conforme Norma ABNT NBR 11003:2009. 

Quantidade: 29 

 

83. Cadeira linha Nox Operacional marca Fway ou similar 

 

Cadeira giratória de escritório operacional, com assento estruturado em chassi plástico 

flexível injetado em alta pressão ligado por sistema de encaixe e parafusos a uma contra 

capa externa integrada ao sistema de ajuste da profundidade útil do assento por meio de 

acionamento de botão e mola de retorno automático. Este conjunto estrutural recebe uma 

peça injetada (moldada) de espuma flexível de poliuretano cujas características 

dimensionais do assento são: largura mínima do assento de 480 mm e profundidade da 

superfície do assento mínima de 460 mm, ambas as medidas tiradas do eixo de simetria da 

peça, respectivamente nos sentidos transversal e longitudinal. Espessura média 

predominante da espuma de, no mínimo, 35 mm. 

Suporte em formato de “U” ligado ao mecanismo sincronizado auto ajustável que age como 

suporte do encosto e é estruturado em quadro de resina de engenharia de alto desempenho, revestido em tela flexível 

vazada que permite a perspiração. Tal quadro estrutural possui suporte integrado para almofada de apoio lombar que é 

regulável em altura com curso mínimo de 50 mm e injetada em termoplástico elastômero, sem uso de espumas ou 

similares, de toque macio e excelente conforto. Extensão vertical mínima do encosto de 460 mm e largura de 490 mm 

(medição realizada conforme proposto pela ABNT NBR 1396206). Tal suporte em formato de “U” é injetado em 

polipropileno copolímero, com cor similar ao revestimento do assento e possui alma de aço para reforço estrutural, que 

não fica aparente, totalmente recoberta pela injeção de polipropileno (alma insertada na matriz, antes da injeção). O 

suporte em “U” de fixação do encosto e o encosto não podem ser uma peça única, pois dessa sorte, o encosto fragiliza 

os braços. 

Tal suporte em “U” também serve de fixação dos braços que são reguláveis, com alma para o corpo estrutural do braço 

com reforço em aço e corpo e apoio totalmente injetados em polipropileno, com dimensões mínimas de 70 mm de largura 
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por 210 mm de comprimento, injetados na mesma cor do quadro estrutural e tela do encosto. Possuem regulagem de 

altura em 05 pontos, no mínimo. 

Mecanismo do tipo sincronizado, autoajustável e base giratória arcada de cinco hastes em material injetado a base de 

nylon com fibra de vidro ou alumínio de acabamento polido ou com pintura eletrostática a pó, apresentando diâmetro 

externo mínimo total de 690 mm e formato piramidal, com altura da superfície superior na região do cônico central de 

alojamento do pistão em relação ao plano obtido à partir da superfície inferior das patas de, no mínimo, 90 mm. 

Ajuste milimétrico de altura do assento por meio de acionamento de pistão a gás, com classificação de desempenho no 

mínimo em conformidade com classe 04, de acordo com Norma Internacional DIN 4550, com curso mínimo de ajuste 

vertical de 100 mm e, para cada pata da base supra especificada, em sua terminação, acoplar-se-á um rodízio de duplo 

giro, tipo “W”, conforme ABNT NBR 13962/06, com diâmetro da roda mínimo de 60 mm. 

Acabamentos: suporte em “U” do encosto e braços: preto. Tela do encosto, suporte de resina de engenharia do encosto, 

braços, base, rodízios, mecanismo e coluna do pistão: cor preta. Tecido: cor a definir dentre as possibilidade do catálogo 

do fabricante 

 

Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: 

- Certificado de Conformidade de Produto emitido por OCP acreditado pelo Inmetro, em Sistema 5 de Certificação, 

evidenciando a conformidade do móvel com todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962/06. 

- Laudo Ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da NR-17, Portaria MTPS 3.751 de 

1990 do Ministério do Trabalho e Emprego, emitido por Profissional arrolado em Conselho de Classe, devidamente 

habilitado, conforme Resolução CONFEA 437 de 1999 ou Ergonomista Certificado pela ABERGO em nível sênior ou 

ainda Médico do Trabalho, devidamente especializado, evidenciado com registro em Conselho de Classe. 

- Cadastro Técnico Federal para as Atividades Potencialmente Poluidoras do IBAMA em nome do fabricante da poltrona 

dentro do prazo de validade; 

 - Certificação de Rotulagem Ecológica de Produto conforme preconizações das Normas ABNT NBR ISO 14020:2002 e 

ABNT NBR ISO 14024:2004, em Sistema 5, emitido por OCP acreditado pelo Inmetro. 

- relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, comprovando as características das 

espumas, constando os seguintes índices de performance: 

- Fadiga dinâmica da espuma flexível de poliuretano com perda de espessura média entre as forças de 25%, 40% e 65% 

de, no máximo, 4%, conforme ABNT NBR 9177/2015. 

- Resistência média ao rasgamento entre 680 e 700 N/m - método utilizado: ABNT NBR 8516/2015. 

- Densidade média entre 50 e 55 kg/m3 - método utilizado: ABNT NBR 8537/2015. 

- Resiliência média entre 60% e 65% - método utilizado: ABNT NBR 8619/2015. 

- Deformação permanente média à Compressão a 90% de, no máximo, 8% - método utilizado ABNT NBR 8797/2017. 

- Teor de Cinzas de, no máximo, 0,30%, conforme ABNT NBR 14961/2016. 

- Isenta de Clorofluorcarbono; 

- relatório de ensaio emitido por laboratório de referência, especialista em comportamento de materiais à chama e ao 

ambiente construído, assinado por engenheiro civil devidamente qualificado, evidenciando que a densidade óptica 

específica máxima emanada pela queima da espuma com chama, conforme Norma ASTM E662, é de, no máximo, 50. 

- Evidência da resistência à corrosão do processo de pintura, através de relatório de ensaio, emitido por laboratório 

acreditado pela Cgcre/Inmetro, demonstrando conformidade com exposição à névoa salina, conforme ABNT NBR 

8094:1983 por, pelo menos, 20 ciclos de 24 horas, com avaliação de corrosão Ri0 (ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e 

empolamento d0/t0 conforme ABNT NBR 5841:2015; 
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 - Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, evidenciando Grau de aderência Gr0 para a 

película de tinta, conforme Norma ABNT NBR 11003:2009; e 

- Evidência de que o índice de toxidez apresentado pelos termoplásticos empregados na fabricação do produto estão 

dentro dos padrões de segurança através de apresentação de relatório de ensaio emitido por laboratório de referência 

tais como IPT, SENAI, Falcão Bauer, PUC, entre outros, evidenciando que a concentração de gases derivados da 

combustão de peça plástica que represente o material empregado na confecção do produto (polímero), apresente 

concentração máxima para os gases citados abaixo nas seguintes faixas (teste conforme NES 713/2006): 

 

Produto da Combustão Média de concentração (ppm) no máximo Método Normativo aplicado 

Monóxido de Carbono (CO) 25 NES 713/2006 

Amônia (NH3) 0 NES 713/2006 

Formaldeído (HCHO) 0 NES 713/2006 

Dióxido de Enxofre (SO2) 0 NES 713/2006 

Gases Nitrosos (NOx) 2 NES 713/2006 

Cianeto de Hidrogênio (HCN) 1,5 NES 713/2006 

Ácido Bromídrico (HBr) 0 NES 713/2006 

Índice Máximo total de Toxidez 2,0 NES 713/2006 

Quantidade: 42 

 

84. Cadeira linha Time para Biblioteca marca Sittz ou similar 

Cadeira de escritório: Giratória Operacional, com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 

13962 com, no mínimo, espaldar médio. 

Oferta mínima de ajustes e funcionalidades: ajustes e movimentos independentes para 

altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos 

braços, altura do encosto, inclinação do encosto. 

Encosto em tela flexível à base de poliéster, de dupla frontura, estruturado em quadro 

injetado polipropileno com adição de fibra de vidro, promovendo a proteção externa da tela 

contra eventuais choques. O espaldar é interligado ao mecanismo através de uma chapa de 

aço com espessura mínima de 6,00 mm, inserida no quadro plástico do encosto que permite 

regulagem de altura por meio de sistema automático (cremalheira) com, no mínimo, 10 

pontos de ajustes e curso vertical de deslocamento mínimo de 60 mm. Tal lâmina é dotada 

de capa de proteção e acabamento. A fixação do encosto não pode ser realizada chassi estrutural de assento, mas ao 

mecanismo de comando dos ajustes da cadeira. 

Aspectos dimensionais do encosto: 

Extensão vertical medida no eixo de simetria da peça: mínimo de 470 mm 

Largura do encosto medida na abrangência do apoio lombar: mínimo de 440 mm. 

Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado 

multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada 

moldada com espessura mínima predominante de 35 mm, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada 

em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de 

parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou 

fixação da contra capa de assento. Revestimento do assento em tecido tipo crepe, em poliéster, em cor a definir de 
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acordo com a cartela do fabricante. Largura e profundidade de superfície mínimas de 450 mm (medição conforme 

metodologia proposta pela ABNT NBR 13962). Ajuste de altura do assento com curso mínimo vertical de 100 mm com 

medição realizada conforme proposto pela ABNT NBR 13962. Inclinação do assento fixa ou regulável, possibilitando 

posicionamento entre 0 e -7 graus em relação à horizontal. 

Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, 

ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. 

Plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm), 

plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas 

(apenas 125 x 125 m).  Tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima 

de 2,65 mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo MIG/MAG ou eletrofusão. 

Suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente 

quando o mesmo estiver destravado e sistema de frenagem por freio fricção, e o usuário deve ser capaz de travar o 

encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 20 graus (mínimo). Suporte do encosto deverá 

obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno porém não ser 

corrugada (sanfonada), para preservar segurança do usuário contra elementos ocos, coforme já especificado supra 

quando do detalhamento do encosto e contra encosto. Elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço 

e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti 

ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. 

Base giratória em aço tubular com altura da viga tubular mínima de 30 mm, totalmente recoberto na porção superior das 

patas por uma capa única sem emendas injetada em polipropileno. Coluna à gás para ajuste milimétrico da altura do 

assento e amortecimento ao sentar em conformidade com DIN 4550 mínimo classe 3 e curso mínimo de variação vertical 

de 100 mm. Rodízios de duplo giro tipo injetados em poliamida, nylon com fibra de vidro de cor preta, cuja fixação 

dispense solda ou buchas para alojamento do pino dos rodízios, cujo diâmetro de fixação mínimo é de 11 mm e com anel 

metálico elástico, com pistas em nylon diâmetro de roda de no mínimo, 50 mm. 

Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra 

de vidro ou polipropileno com fibra de vidro ou alumínio injetado ou ainda em aço carbono conformado com pintura 

eletrostática. Carenagem do braço injetada em polipropileno. O apoia braço deve ser injetado em termoplástico ou 

termofixo PU com dimensões mínimas de 60 mm de largura e 240 mm de comprimento, curso mínimo de regulagem de 

altura conforme Nora ABNT NBR 13962 Ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de 

auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 5 pontos de parada. 

 

Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: 

- Certificado de Conformidade emitido por OCP acreditado pelo Inmetro evidenciando a conformidade da cadeira com 

todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962:2006.  

- Laudo Ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da NR-17, Portaria MTPS 3.751 de 

1990 do Ministério do Trabalho e Emprego, emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho conforme Resolução 

CONFEA 437 de 1999 ou por Ergonomista Certificado pela ABERGO em nível Sênior com Certificação dentro do prazo 

de validade. 

- Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, comprovando as características da 

espuma de poliuretano, constando os seguintes índices de performance: 

- Força de Indentação a 65% de no mínimo 750 N, gerando fator conforto derivado das forças de indentação maior que 

3,0, conforme método ABNT NBR 9176/2016.  

- Deformação Permanente à Compressão a 90% de no máximo 5,0%, conforme método ABNT NBR 8797/2017.  
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 - Resiliência mínima da espuma de 60% conforme ABNT NB 8619:2051. 

 - Perda de espessura por fadiga dinâmica de, no máximo, 5% e perda de força de indentação à 25% e 65% de, no 

máximo, 10,0% 

- Espuma isenta de CFCs por método de cromatografia gasosa acoplada a espectrômetro de massa ou outro 

procedmento de igual eficácia técnica, devidamente acreditado pelo Inmetro  

- Espuma isenta de cinzas, cujo teor de cinzas seja de, no máximo, 0,1% 

- Densidade da espuma do assento entre 40 e 50 kg/m3 conforme ABNT NBR 8537:2015 

- Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, comprovando as características dos 

materiais metálicos empregados na construção do móvel, constando os seguintes índices de performance: 

- Evidência da resistência à corrosão do processo de pintura, através de relatório de ensaio, emitido por laboratório 

acreditado pela Cgcre/Inmetro, demonstrando conformidade com exposição à névoa salina, conforme ABNT NBR 

8094:1983 por, pelo menos, 240 horas, com avaliação de corrosão Ri0 (ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e empolamento 

d0/t0 conforme ABNT NBR 5841:2015, cujos espécimes de prova possam de fato representar o processo de fabricação 

dos elementos da cadeira, possuindo segmentos tubulares com solda e pintura eletrostática. 

 - Aderência da tinta X0/Y0 ou Gr0 conforme ABNT NBR 11003 versão corrigida 2010. 

- Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, comprovando as características do 

tecido de revestimento, constando os seguintes índices de performance: 

- gramatura mínima do tecido crepe poliéster do assento de 300 g/m2 conforme ABNT NBR 10591:2008 

- percentual mínimo de alongamento de 30% e força média nominal de ruptura de 120 daN para ambos os sentidos 

testados sob tração conforme ABNT NBR 11912:2016 

 - grau de solidez ao suor ácido e alcalino de, no mínimo, 5, conforme ABNT NBR ISO 105 E04:2014 

 - grau de solidez à fricção em estado úmido ou líquido de , no mínimo, 5, conforme ABNT NBR ISO 105 X12:2016 

- Certificado de Rotulagem Ecológica de Produtos emitido por OCP acreditado pelo Inmetro conforme Norma ABNT NBR 

ISO 14020:2002 e ABNT NBR ISO 14024:2004. 

Quantidade: 28 

 

85. Cadeira linha Grid de Aproximação/Interlocução marca Fway ou similar 

 

Assento estruturado em compensado multilaminado, resinado e prensado, com espessura 

mínima de 12 mm. Almofada de enchimento injetada intra molde (moldada) de espuma 

flexível de poliuretano, de alta densidade, alta resiliência, alto fator conforto e baixa fadiga 

dinâmica. O assento possui a borda frontal arredondada, para não prejudicar a circulação 

sanguínea dos membros inferiores do usuário, bem como pouca conformação em sua base, 

para facilitar a alternância postural do usuário durante o uso do produto. 

Características dimensionais do assento: 

Largura e profundidade de superfície do assento entre 470 e 500 mm, ambas as medidas 

tiradas conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/06. Espessura média 

predominante da espuma de, no mínimo, 35 mm.  

Assento revestido por tecido com trama tipo crepe, de cor a definir pelo catálogo do fabricante, cuja composição é 

poliéster e permita perspiração, acabamento dado por costuras laterais para perfeita modelagem e acabamento do 

assento, com etiqueta de identificação do fabricante. Contra assento em TNT ou o mesmo padrão de material do 

revestimento do assento, não sendo utilizado contra capa plástica. 
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Encosto em tela flexível à base de poliéster, estruturado em quadro único injetado em nylon com fibra de vidro, material 

de excelente tenacidade e ótima resistência mecânica, além de ser 100% reciclável, com largura mínima das molduras 

deste quadro de 40 mm. O encosto em tela flexível, com células abertas e permeáveis ao ar, facilita a perspiração, que é 

a troca térmica do usuário com o ambiente, aumentando o fator conforto. Outro fator importante proporcionado pelo uso 

de tela flexível no revestimento do encosto é que este material não proporciona pontos de tensão, distribuindo o peso do 

usuário aplicado ao encosto de melhor maneira, pois a deflação da tela age como se este material se moldasse ao corpo 

do usuário. 

Encosto com raio de curvatura transversal para acomodação da região lombar de, no mínimo, 400 mm. O espaldar é 

interligado ao mecanismo através de uma chapa de aço com espessura mínima de 6,35 mm, insertada no suporte do 

quadro plástico do encosto na matriz de injeção termoplástica, sendo que a resina de engenharia injetada promove 

acabamento à chapa. A fixação do encosto não pode ser realizada chassi estrutural de assento, mas ao mecanismo de 

comando dos ajustes da cadeira. 

Aspectos dimensionais do encosto: 

Extensão vertical medida no eixo de simetria da peça:  entre 550 e 580 mm 

Largura do encosto medida na abrangência do apoio lombar: entre 430 e 460 mm 

 

Apoio lombar independente, regulável na altura, sem pontos definidos de parada. Peça estruturada em termoplástico 

injetado em alta pressão , na cor preta, do tipo polipropileno copolímero ou nylon com adição de fibra de vidro 

(poliamida), sendo ligada às laterais internas do quadro estrutural do encosto através de duas hastes com largura mínima 

de 40 mm e espessura mínima de 4,0 mm. Cada haste de ligação ao estrutural do encosto possui uma aleta, tipo 

pegador, com altura de 13 mm e espessura mínima de 7 mm. Tal pegador facilita o ajuste de altura do apoio lombar por 

parte do usuário. O apoio lombar também é constituído de uma almofada de espuma flexível de poliuretano injetada 

(moldada), com características idênticas às especificadas para a espuma do assento, que recebe posterior aplicação de 

revestimento, sendo tal peça ligada ao estrutural do apoio lombar por um chassi injetado em termoplástico copolímero, 

com espessura mínima de 1,50 mm, clicado à peça estrutural por meio de 06 pinos de encaixe sob pressão. Os 

dimensionais mínimos da peça de espuma que proporciona o apoio lombar ao usuário são os seguintes: 

Largura: 240 mm 

Extensão vertical: 90 mm 

Espessura média predominante da peça: 20 mm 

Mecanismo do tipo sincronizado, autoajustável, com movimento de reclinação para assento equipamento com sistema de 

travamento em 03 pontos ao longo do curso de reclinação, dotado de sistema anti-impacto. Dispõe de placa na região 

traseira (rabicho) manufaturada em chapa de aço com espessura de 3 mm. Tal mecanismo possui plataforma para 

fixação do assento manufaturada à partir de chapa de aço com 3 mm de espessura mínima, estampada, com dobras, e é 

dotado de sub plataforma em alumínio injetado, todos estes componentes, com exceção do acabamento termoplástico, 

recebem tratamento de superfície por meio de pintura à pó, através do processo de deposição eletrostática, passando 

pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento anti ferruginoso e posterior secagem em estufa à 200 – 250 

ºC. 

O diferencial proporcionado por esse tipo de mecanismo é o sistema de ajuste automático do coeficiente de tensão das 

molas que tencionam o movimento de reclinação. O mecanismo possui um sistema que reconhece, automaticamente, o 

peso do usuário e ajusta-se a este, de modo que o usuário utilize o sistema com o melhor fator conforto possível, sem 

necessitar do ajuste do coeficiente de tensão por meio de manípulo de rotação, manual. 
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O mecanismo ainda dispõe de dois manípulos laterais, porém não são acionados por torção helicoidal, mas por um 

simples toque, sendo um para acionamento do pistão à gás e outro, para acionamento/liberação da trava do movimento 

de reclinação sincronizada. 

Base giratória arcada de cinco hastes em material injetado a base de nylon com fibra de vidro e cônico central com anel 

de metálico de contensão mecânica. A base apresenta diâmetro externo mínimo total de 680 mm e formato piramidal, 

com altura da superfície superior na região do cônico central de alojamento do pistão em relação ao plano obtido à partir 

da superfície inferior das patas de, no mínimo, 100 mm, medida esta aferida desprezando os rodízios, raio da pata 

mínimo de 330 mm, em conformidade dimensional com preconizado pela Norma ABNT NBR 13962/06 para este quesito 

bem como apresenta conformidade com os requisitos de ponto de estabilidade e número de apoios, preconizados pela 

mesma Norma Técnica. Cada pata, em sua porção inferior, possui reforços através de aletas estruturais, provendo maior 

resistência mecânica à peça. Cada pata possui largura mínima de 24 mm na porção das patas que se localiza na região 

de alojamento dos rodízios e, de 28 mm, na porção das patas que ficam em até, 25 mm, do cônico central de alojamento 

do pistão. 

 

Ajuste milimétrico de altura do assento por meio de acionamento de pistão à gás, com classificação de desempenho no 

mínimo em conformidade com classe 03, de acordo com Norma Internacional DIN 4550, com curso mínimo de ajuste 

vertical de 80 mm, diâmetro de curso de 28 mm, com conificação superior de 1º 26’ 16” para acoplamento através de 

cone Morse ao mecanismo e conificação inferior para acoplamento à base de cinco patas, alojamento cilíndrico para o 

curso manufaturado em chapa de aço carbono com aplicação de pintura epóxi pó ou opção de acabamento cromado, 

com bucha interna injetada em termoplástico de alto desempenho, provida de componentes internos que permitam suave 

deslizamento e minimização de ruídos para a movimentação de 360º do dispositivo. Pistão conificado com tamanho 

vertical reduzido, usualmente empregado na composição de cadeiras e poltronas de médio e grande porte. 

Para cada pata da base supra especificada, em sua terminação, acoplar-se-á um rodízio de duplo com pista de rolagem 

em poliuretano, anti risco, tipo “W” ou “H”, apresentando dimensões, no mínimo, conforme os preconizados pela ABNT 

NBR 13962/06. 

Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em aço carbono tubular com diâmetro mínimo de 

30 mm, provido de chapa de fixação ao chassi estrutural do assento que permite uma fixação triangular (03 pontos de 

fixação por braço). Braço provido de ajuste horizontal angular em, no mínimo, três posições distintas e ajuste vertical com 

curso mínimo de 70 mm, através de acionamento de botão externo lateral com empunhadura ergonômica, injetado em 

polipropileno que, por sua vez, aciona um sistema de funcionamento manufaturado em peças de alumínio injetado, aço 

carbono e resinas de engenharia, tais como molas e cremalheira interna, responsáveis pelo travamento e liberação do 

ajuste vertical. Apoia braço superior, manufaturado em poliuretano integral skin, pré-polímero termofixo, com textura alma 

de aço estrutural, apresentando alta densidade e toque macio, promovendo alto fator conforto ao usuário, com bordas 

arredondadas. Dimensões mínimas do apoia braço de 80 mm de largura nas extremidades por 255 mm de comprimento, 

medição realizada conforme preconiza a ABNT NBR 13962/06. 

Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: 

- Certificado de Conformidade de Produto emitido por OCP acreditado pelo Inmetro, em Sistema 5 de Certificação, 

evidenciando a conformidade do móvel com todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962/06. 

- Laudo Ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da NR-17, Portaria MTPS 3.751 de 

1990 do Ministério do Trabalho e Emprego, emitido por Profissional arrolado em Conselho de Classe, devidamente 

habilitado, conforme Resolução CONFEA 437 de 1999 ou Ergonomista Certificado pela ABERGO em nível sênior ou 

ainda Médico do Trabalho, devidamente especializado, evidenciado com registro em Conselho de Classe. 
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- Cadastro Técnico Federal para as Atividades Potencialmente Poluidoras do IBAMA em nome do fabricante da poltrona 

dentro do prazo de validade; 

- Cadeia de Custódia para os derivados de madeira eventualmente utilizados no produto com Certificação padrão 

CERFLOR ou FSC emitido por Organismos de Certificação Acreditados pelos organismos acreditadores/fiscalizadores 

responsáveis; 

 - Certificação de Rotulagem Ecológica de Produto conforme preconizações das Normas ABNT NBR ISO 14020:2002 e 

ABNT NBR ISO 14024:2004, em Sistema 5, emitido por OCP acreditado pelo Inmetro. 

- relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, comprovando as características das 

espumas, constando os seguintes índices de performance: 

- Fadiga dinâmica da espuma flexível de poliuretano com perda de espessura média entre as forças de 25%, 40% e 65% 

de, no máximo, 4%, conforme ABNT NBR 9177/2015. 

- Resistência média ao rasgamento entre 680 e 700 N/m - método utilizado: ABNT NBR 8516/2015. 

- Densidade média entre 50 e 55 kg/m3 - método utilizado: ABNT NBR 8537/2015. 

- Resiliência média entre 60% e 65% - método utilizado: ABNT NBR 8619/2015. 

- Deformação permanente média à Compressão a 90% de, no máximo, 8% - método utilizado ABNT NBR 8797/2017. 

- Teor de Cinzas de, no máximo, 0,30%, conforme ABNT NBR 14961/2016. 

- Isenta de Clorofluorcarbono; 

- relatório de ensaio emitido por laboratório de referência, especialista em comportamento de materiais à chama e ao 

ambiente construído, assinado por engenheiro civil devidamente qualificado, evidenciando que a densidade óptica 

específica máxima emanada pela queima da espuma com chama, conforme Norma ASTM E662, é de, no máximo, 50. 

- Evidência da resistência à corrosão do processo de pintura, através de relatório de ensaio, emitido por laboratório 

acreditado pela Cgcre/Inmetro, demonstrando conformidade com exposição à névoa salina, conforme ABNT NBR 

8094:1983 por, pelo menos, 20 ciclos de 24 horas, com avaliação de corrosão Ri0 (ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e 

empolamento d0/t0 conforme ABNT NBR 5841:2015; 

- Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, evidenciando Grau de aderência Gr0 para a 

película de tinta, conforme Norma ABNT NBR 11003:2009. 

Quantidade: 28 

 

86. Cadeira linha Leaf para Professores Sala de Aula marca Frisokar ou similar 

Cadeira com quatro pernas e sapatas articuladas para eventuais correções do piso, 

com estrutura manufaturada em aço carbono tubular de seção cilíndrica, com diâmetro 

mínimo de 22,00 mm, com espessura de parede entre 1,90 e 2,25 mm, do tipo quatro 

pés, com tratamento de superfície por meio de pintura a pó, através do processo de 

deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, 

tratamento anti ferruginoso e posterior secagem em estufa a 200 – 250 ºC, estrutura 

de cor preta. 

Encosto manufaturado em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, 

pigmentado, com textura, material reciclável, com espessura mínima de parede de 4,0, 

com largura mínima de 400 mm na região próxima do meio da peça (corte no sentido 

transversal), e no mínimo 300 mm na região superior do encosto, região próxima da 

borda superior. Extensão vertical mínima do encosto de 250 mm, espaldar dotado de curvatura que proporciona correto 

apoio lombar para o usuário (conforme preconizado pela NR-17, Portaria 3.751 de 1990 do Ministério do Trabalho e 

Emprego, Item 17.3.3, alínea d).  Cor preta dos elementos plásticos do encosto. Assento manufaturado em polipropileno 
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copolímero injetado em alta pressão, com textura, pigmentado, material reciclável, dotado de contra capa injetada no 

mesmo material, fixada ao assento e às partes da estrutura que compõem a plataforma de assento através de encaixe 

sob pressão e parafusos, devidamente embutidos à referida contra capa, não apresentando-se salientes à superfície 

inferior do contra assento. Assento com superfície apresentando pouca conformação e borda frontal arredondada, 

conforme disposto nas alíneas b) e c), do item 17.3.3, da Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e 

Emprego (Portaria nº 3751 de 1990), apresentando os aspectos dimensionais mínimos de 440 mm de largura na porção 

próxima às patas dianteiras da estrutura 04 pés, largura da região traseira do assento de 400 a 430 mm e profundidade 

de superfície do assento de, no mínimo, 430 mm.  Cor preta dos elementos plásticos do assento. 

Estofamento do assento em espuma flexível de poliuretano de densidade mínima 33 kg/m3 e 10 mm de espessura 

nominal da espuma. Revestimento em tecido crepe de poliéster ou laminado sintético espalmado couro ecológico de cor 

a definir no catálogo do fabricante. 

Junção do encosto com a estrutura com acabamento fundido no próprio encosto, por meio de injeção em alta pressão, de 

formato cilíndrico e conformados para proverem a curvatura adequada para correto apoio lombar. A estruturação da 

junção do encosto se dá por meio de duas hastes tubulares paralelas como prolongamento das pernas traseiras da 

estrutura. 

Conceito de acabamento moderno, sendo não aparentes as partes da estrutura fixa que ficam acima da linha do assento, 

tais como junções do encosto, acabamentos do assento, contra assento e apoia braços, todas essas partes recebem, 

além do tratamento de superfície por meio de pintura epóxi, acabamentos posteriores em polipropileno injetado, na 

mesma cor do assento e encosto. 

Apoia braços fixos, injetados em polipropileno, com bordas arredondas, apresentando espessura mínima de 5,0 mm. 

Conceito estético dos braços como junção longitudinal das patas dianteiras e traseiras, formando um arco com o apoia 

braço superior e esteticamente, integrando o design do encosto.  

CERTIFICAÇÕES DE QUALIDADE MÍNIMAS: 

- Evidência da resistência à corrosão do processo de pintura, através de relatório de ensaio, emitido por laboratório 

acreditado pela Cgcre/Inmetro, demonstrando conformidade com exposição à névoa salina, conforme ABNT NBR 

8094:1983 por, pelo menos, 600 horas, com avaliação de corrosão Ri0 (ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e empolamento 

d0/t0 conforme ABNT NBR 5841:2015; 

- relatório de ensaio, emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, evidenciando que a tinta é isenta de metais 

pesados ou, possui o teor de tais substâncias em estrita conformidade com os valores máximos permitidos segundo 

ABNT NBR NM 300-3 Versão Corrigida de 2011. 

- relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, comprovando as características da 

espuma de assento, constando os seguintes índices de performance: 

- Fadiga dinâmica da espuma flexível de poliuretano com perda de espessura média entre as forças de 25%, 40% e 65% 

de, no máximo, 10%, conforme ABNT NBR 9177/2015. 

- Resistência média ao rasgamento no mínimo 200 N/m - método utilizado: ABNT NBR 8516/2015. 

- Densidade mínima 33 kg/m3 - método utilizado: ABNT NBR 8537/2015. 

- Resiliência mínima de 50% - método utilizado: ABNT NBR 8619/2015. 

- Deformação permanente média à Compressão a 90% de, no máximo, 15% - método utilizado ABNT NBR 8797/2017. 

- Teor de Cinzas de, no máximo, 0,20%, conforme ABNT NBR 14961/2016. 

- Isenta de Clorofluorcarbono. 

Quantidade: 27 
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87. Cadeira linha UP para Auditório marca Frisokar ou similar 

Cadeira empilhável, com assento e encosto injetados em termoplástico copolímero 

polipropileno e estofados com espumas flexíveis de poliuretano revestidas em tecido crepe 

de poliéster de cor á definir no catálogo do fabricante. Na região de junção do encosto 

com o assento, o espaldar apresenta um sulco em formato retangular, com medidas 

mínimas 350 mm de lado por 80 mm de altura. Este sulco, aliado à escolha do material 

termoplástico, proporciona uma flexibilidade no encosto que é de suma importância para o 

fator conforto do usuário. Encosto com raio de curvatura no sentido transversal para 

perfeito apoio da região lombar do usuário, sendo suas dimensões de encosto de 400 a 

440 mm de largura na porção da borda superior, e 440 mm a 460 mm de largura na região 

da proeminência do encosto para apoio da região lombar, extensão vertical do encosto entre 260 e 280 mm. Assento com 

pouca conformação da base para facilitar alternância postural, além de apresentar leve conformação da borda anterior do 

assento para baixo, bem como arredondamento da borda frontal. Largura do assento  no eixo de simetria longitudinal 

entre 450 e 470 mm. Na porção inferior do assento, na região de acomodação da travessa tubular de sustentação da 

concha, o assento apresenta, no mínimo, dez aletas de reforço com espessura mínima de 2,0 mm. Profundidade de 

superfície do assento, aferida no eixo de simetria no plano transversal, entre 400 e 420 mm, sendo que a profundidade 

útil do assento entre 450 e 470 mm, de forma a possibilitar excelente estabilidade e sensação de conforto para o usuário, 

sem prejudicar a circulação sanguínea nos membros inferiores por compressão da região poplítea. 

Estofamento do assento e encosto em espuma flexível de poliuretano cuja espessura mínima é de 20 mm, alta densidade 

e baixa deformação permanente, alta resiliência e isenta de CFC. Contra assento apresenta blindagem plástica injetada 

em polipropileno injetado, não deixando à mostra os elementos metálicos tubulares da estrutura no contra assento.  

Estrutura da cadeira de aço carbono tubular, formada a partir de uma base da cadeira em “V” intervido: tubo de aço 

carbono de seção cilíndrica, com diâmetro externo mínimo inicial de 25,4 mm. O tubo passa por um processo de 

estampagem que afere um vinco em formato aproximado de “V”, que implica em melhor acabamento e melhora no 

desempenho mecânico do produto. Após a conformação, o tubo fica com características dimensionais mínimas de 25 por 

23,5 mm. Duas bases em formato de “V” invertido são usadas na estrutura da cadeira e nas terminações de tais pernas 

são utilizadas duas sapatas injetadas em polipropileno copolímero, para isolamento do atrito do aço com o piso. Tais 

sapatas apresentam projeção em relação ao tubo para minimizar a possibilidade de riscos ou demais formas de 

degradação do produto em função do empilhamento com outras cadeiras do mesmo modelo. Travessa tubular de 

sustentação da concha, em tubo de aço carbono de seção oblonga, com medidas mínimas de 40 x 20 x 1,5 mm, fundida 

às bases em formato de “V” por sistemas de fusão dos tipos Metal Inert Gas ou Eletrofusão. Dois suportes em “L” para 

fixação do encosto fabricado em aço carbono tubular de seção oblonga, fundido à travessa longitudinal. Tal suporte, na 

porção inferior do assento, é aparado por quatro suportes plásticos que posicionam os suportes metálicos tubulares de 

maneira adequada à montagem. Tratamento de superfície dos elementos aparentes da estrutura por meio de pintura à 

pó, passando pelo processo de deposição eletrostática, com desengraxe, estabilização, teratamento anti ferruginoso e 

posterior secagem em estufa a 220 graus. Altura do assento em relação ao piso, na porção mais alta do assento, próxima 

da borda frontal, antes do início da curvatura para baixo, de 460 mm. 

Braços injetados em alta pressão em liga de alumínio em formato triangular ou similar com acabamento com pintura 

eletrostática à pó de cor preta, dotado de apoios superiores injetados em polipropileno copolímero 100% recicláveis e 

pivotantes para o lado interno e externo do assento, permitindo empilhamento de, no mínimo, 5 cadeiras, mesmo com o 

uso de prancheta.  
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Prancheta antipânico injetada em material termoplástico (ABS ou polipropileno copolímero de alto desempenho ou ainda 

resina de similar desempenho), com tampo e contra tampo, com medida de lado não inferior à 200 mm e mecanismo 

injetado em resina de engenharia ou alumínio, com acabamento preto, do tipo anti pânico, totalmente blindado e com 

cantos arredondados, não comprometendo a segurança do usuário com parafusos ou demais elementos de fixação e 

articulação aparentes. 

O móvel deve permitir empilhamento vertical mínimo de 10 cadeiras, mesmo quando utilizada com a prancheta. 

DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA: 

- Certificado de Conformidade de Marca emitido por OCP acreditado pelo Inmetro ou Certificado/Relatório de Ensaio 

emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro para ISO/IEC 17025:2005, ISO 7173, ISO 7174, evidenciando 

conformidade do produto com todos os requisitos aplicáveis das Normas ISO 7173 – mínimo nível 3, ISO 7174 para, no 

mínimo, cadeira fixa de uso geral não reclinável sem braços, em convergência com as características estruturais 

especificadas no presente Termo de Referência.  

- Laudo Ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da NR-17, Portaria MTPS 3.751 de 

1990 do Ministério do Trabalho e Emprego, emitido por Profissional arrolado em Conselho de Classe, devidamente 

habilitado, conforme Resolução CONFEA 437 de 1999 ou Ergonomista Certificado pela ABERGO em nível sênior ou 

ainda Médico do Trabalho, devidamente especializado, evidenciado com registro em Conselho de Classe. 

- Cadastro Técnico Federal para as Atividades Potencialmente Poluidoras do IBAMA em nome do fabricante da poltrona 

dentro do prazo de validade; 

- Evidência da resistência à corrosão do processo de pintura, através de relatório de ensaio, emitido por laboratório 

acreditado pela Cgcre/Inmetro, demonstrando conformidade com exposição à névoa salina, conforme ABNT NBR 

8094:1983 por, pelo menos, 20 ciclos de 24 horas, com avaliação de corrosão Ri0 (ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e 

empolamento d0/t0 conforme ABNT NBR 5841:2015; 

 - Relatório de ensaio, emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, evidenciando que a tinta é isenta de metais 

pesados ou, possui o teor de tais substâncias em estrita conformidade com os valores máximos permitidos segundo 

ABNT NBR NM 300-3 Versão Corrigida de 2011; 

- Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, evidenciando Grau de aderência Gr0 para a 

película de tinta, conforme Norma ABNT NBR 11003:2009; 

 - Evidência de que o índice de toxidez apresentado pelos termoplásticos empregados na fabricação do produto estão 

dentro dos padrões de segurança através de apresentação de relatório de ensaio emitido por laboratório de referência 

tais como IPT, SENAI, Falcão Bauer, PUC, entre outros, evidenciando que a concentração de gases derivados da 

combustão de peça plástica que represente o material empregado na confecção do produto (polímero), apresente 

concentração máxima para os gases citados abaixo nas seguintes faixas (teste conforme NES 713/2006): 

 

Produto da Combustão Média de concentração (ppm) no máximo Método Normativo aplicado 

Monóxido de Carbono (CO) 25 NES 713/2006 

Amônia (NH3) 0 NES 713/2006 

Formaldeído (HCHO) 0 NES 713/2006 

Dióxido de Enxofre (SO2) 0 NES 713/2006 

Gases Nitrosos (NOx) 2 NES 713/2006 

Cianeto de Hidrogênio (HCN) 1,5 NES 713/2006 

Ácido Bromídrico (HBr) 0 NES 713/2006 

Índice Máximo total de Toxidez 2,0 NES 713/2006 
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teste conforme 

- relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, comprovando as características das 

espumas, conforme exigências abaixo: 

- Resistência média ao rasgamento entre 500 e 550 N/m - método utilizado: ABNT NBR 8516:2015; 

 - Densidade média mínima de 60 kg/m3 - método utilizado: ABNT NBR 8537:2015; 

 - Resiliência média de, no mínimo, 50% - método utilizado: ABNT NBR 8619:2015; 

- Deformação permanente média à Compressão a 50% entre 3% e 5% - método utilizado ABNT NBR 8797:2015; 

- Deformação permanente média à Compressão a 75% entre 4% e 6% - método utilizado ABNT NBR 8797:2015; 

 - Deformação permanente média à Compressão a 90% entre 6% e 8% - método utilizado ABNT NBR 8797:2015; 

- relatório de ensaio emitido por laboratório de referência, especialista em comportamento de materiais à chama e ao 

ambiente construído, assinado por engenheiro civil devidamente qualificado, evidenciando que a densidade óptica 

específica máxima emanada pela queima da espuma com chama, conforme Norma ASTM E662, é de, no máximo, 50. 

- relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, comprovando as características do tecido 

de: 

- gramatura mínima de 270 conforme ABNT NBR 10591:2008; 

- força de ruptura média de, no mínimo, 120 daN, conforme ABNT NBR 11912:2001; e 

- percentual médio de alongamento de, no mínimo, 25%, conforme ABNT NBR 11912:2001 

Quantidade: 314  

 

87. Poltrona linha So Happy Recepção, Esperas, Foyer, Descompressão marca Max Design ou similar 

Cadeira de uso geral com assento e encosto em concha única injetada em 

polipropileno copolímero com textura suave em cor a definir de acordo cm a cartela 

do fabricante, cujas dimensões externas nominais são de 620 mm de largura total, 

560 mm de profundidade total da concha (da porção da borda superior do encosto à 

borda frontal do assento). Tal concha única possui formato circular cuja extensão 

medida no eixo de simetria de sua borda frontal do assento até a borda superior do 

encosto é de 690 mm. Na porção de transição do assento para o encosto, tal concha 

possui um sulco em formato similar ao de uma elipse, cuja distância vertical entre a 

borda posterior do assento e a borda inferior do encosto, medida no eixo de simetria 

da peça, esteja, nominalmente, entre 50 e 80 mm. Tal sulco se inicia a uma distância 

nominal de 85 mm dos bordos da concha, em cada lado. Profundidade nominal da 

superfície do assento de 385 mm e extensão vertical nominal do encosto medida na 

porção frontal da concha de 360 mm. Tanto as dimensões de profundidade de superfície do assento quanto de extensão 

vertical do encosto são medidas no eixo de simetria da peça. Variação permitida de 5% em relação às dimensões 

nominais. 

A porção do assento recebe uma almofada em espuma flexível de poliuretano estruturada em chassi injetado em 

polipropileno flexível e revestida em tecido de poliéster trama tipo King Panamá, em cor única ou mescla a definir de 

acordo com a cartela do fabricante, cuja gramatura mínima seja de 250 g/m2 

Para fixação da concha à estrutura metálica, a mesma dispõe de 4 torres plásticas preparadas de maneira permanente 

na matriz de injeção da concha cuja altura mínima desta é de 10 mm e diâmetro mínimo de 20 mm. Por meio de 4 

parafusos a concha é presa à estrutura em 4 pontos. Cada parafuso ainda deve receber uma proteção plástica para isolar 

o contato direto acidental com o usuário, preservando assim a sua segurança contra bordos ou arestas cortantes. 
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Estrutura fixa com em formato de aranha com 4 hastes dobradas invertido manufaturadas em tubo de aço carbono de 

diâmetro mínimo de 19,00 mm e espessura de parede de 1,90 mm. Elementos fundidos entre si pelo sistema MetalInert 

Gas, dispondo de 04 sapatas injetadas em termoplástico copolímero para apoio ao piso e com tratamento de superfície 

dos elementos metálicos através de pintura à pó, por deposição eletrostática, de cor preta.  

Dimensões nominais gerais do móvel (tolerância de 5%): 

 - Altura total (da borda superior do encosto ao piso): 800 mm 

 - Altura do piso à porção mais alta do assento com almofada: 450 mm 

- Largura total do produto: 620 mm 

- Profundidade total do produto: 600 mm 

Certificações de evidência mínima da qualidade: 

- Certificado emitido por um Organismo de Certificação de Produto acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do 

Inmetro – Cgcre, do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas. 

- Evidência da resistência à corrosão do processo de pintura, através de relatório de ensaio, emitido por laboratório 

acreditado pela Cgcre/Inmetro, demonstrando conformidade com exposição à névoa salina, conforme ABNT NBR 

8094:1983 por, pelo menos, 500 horas, com avaliação de corrosão Ri0 (ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e empolamento 

d0/t0 conforme ABNT NBR 5841:2015; e 

- Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, evidenciando Grau de aderência Gr0 para a 

película de tinta, conforme Norma ABNT NBR 11003:2009. 

- Relatório de ensaio emitido por laboratório de referência tais como IPT, SENAI, Falcão Bauer, PUC, entre outros, 

evidenciando que a concentração de gases derivados da combustão de peça plástica que represente o material 

empregado na confecção do produto (polímero), apresente concentração máxima para os gases citados abaixo nas 

seguintes faixas (teste conforme NES 713/2006): 

Produto da Combustão Média de concentração (ppm) no máximo Método Normativo aplicado 

Monóxido de Carbono (CO) 25 NES 713/2006 

Amônia (NH3) 0 NES 713/2006 

Formaldeído (HCHO) 0 NES 713/2006 

Dióxido de Enxofre (SO2) 0 NES 713/2006 

Gases Nitrosos (NOx) 2 NES 713/2006 

Cianeto de Hidrogênio (HCN) 1,5 NES 713/2006 

Ácido Bromídrico (HBr) 0 NES 713/2006 

Índice Máximo total de Toxidez 2,0 NES 713/2006 

 

Quantidade: 30 

 

88. Banqueta Alta linha Stratos marca Max Design ou similar 

Banqueta fixa alta: de uso múltiplo, doméstico e não doméstico, sem braços, em concha 

monobloco para assento e encosto, estruturada em 4 pés com estrutura metálica 

Especificações gerais: Banqueta alta com assento e encosto disposto em monobloco, injetada 

em polipropileno copolímero com textura suave, cujas dimensões externas nominais são de 

475 mm de largura total, 485 de profundidade total da concha (da porção da borda superior do 

encosto à borda frontal do assento), 360 mm de altura total da concha em sua porção 

posterior, variação permitida de 5% em relação às dimensões nominais. 

Para melhora da performance mecânica da concha sem perder a sua característica estética 

limpa, tal concha deve ter em seu eixo de simetria nominal (+/- 10 mm) um vinco em baixo 

relevo e visível facilmente na peça, tanto  em sua porção frontal quanto posterior. Tal vinco 
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perfaz a concha desde a porção da borda superior do encosto até a borda frontal do assento. 

Todos os bordos e arestas da concha devem ser raiados e também para função de resistência mecânica, segurança do 

usuário e preservação do acabamento e estética do móvel, a concha de assento e encosto deve ter bordos destacados 

na matriz de injeção da concha em todo o seu perímetro na porção de contato com o usuário. Tais bordos são curvados 

para baixo para não comprometer o conforto do usuário em contato com a superfície de acomodação do móvel e a 

largura de tais bordos deve estar entre 10 e 20 mm. 

Espessura mínima da concha medindo-se desprezando-se os raios de seus bordos e arestas de 7 mm. 

A fixação da concha à estrutura fixa metálica deve ser realizada através de 4 pontos no mínimo, por meio de parafusos 

do tipo allen (sextavado interno) ou torx, zincados preto ou branco, em torres preparadas para tais fixações na matriz de 

injeção cuja altura e diâmetro mínimos sejam, respectivamente, de 20 mm. Tais torres devem preservar o usuário de 

interferências dos parafusos no estofado que possam causar algum grau de desconforto ou, em casos mais severos, até 

ferimentos e também preservar o móvel contra interferência dos parafusos na resina injetada. 

Estrutura fixa 4 pés alta confeccionada em tubo de aço carbono de diâmetro nominal de 19,05 mm e espessura de 

parede de 1,90 mm, com pintura epóxi pó de cor preta, formada a partir de duas peças tubulares contínuas dobradas em 

formato similar a um "V" invertido e possuindo em suas terminações 4 sapatas articuladas para eventuais correções do 

piso, com a porção de contato com a superfície do piso em material termoplástico injetado preto cujo diâmetro mínimo 

seja de 25 mm e altura de 10 mm. 

 Dimensões nominais gerais do móvel (tolerância de 5%): 

 - Altura total (da borda superior do encosto ao piso): 1100 mm 

 - Altura do piso à porção mais alta do assento: 760 mm 

 - Profundidade total: 460 mm 

 - Largura total: 500 mm 

Certificações de evidência mínima da qualidade: 

- Laudo Ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da NR-17, Portaria MTPS 3.751 de 

1990 do Ministério do Trabalho e Emprego, emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho conforme Resolução 

CONFEA 437 de 1999. 

- Certificado emitido por um Organismo de Certificação de Produto acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do 

Inmetro – Cgcre, do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas. 

- Relatório de ensaio de acordo com a norma ABNT NBR 8824/1985: materiais metálicos revestidos e não-revestidos 

corrosão por exposição à névoa salina cuproacética de no mínimo 500 horas emitido por laboratório acreditado pelo 

Inmetro em corpos de prova que represente o material utilizado no produto, qual seja, tudo de aço soldado. 

- Evidência de que o índice de toxidez apresentado pelos termoplásticos empregados na fabricação do produto estão 

dentro dos padrões de segurança através de apresentação de relatório de ensaio emitido por laboratório de referência 

tais como IPT, SENAI, Falcão Bauer, PUC, entre outros, evidenciando que a concentração de gases derivados da 

combustão de peça plástica que represente o material empregado na confecção do produto (polímero), apresente 

concentração máxima para os gases citados abaixo nas seguintes faixas (teste conforme NES 713/2006): 

Produto da Combustão Média de concentração (ppm) no máximo Método Normativo aplicado 

Monóxido de Carbono (CO) 25 NES 713/2006 

Amônia (NH3) 0 NES 713/2006 

Formaldeído (HCHO) 0 NES 713/2006 

Dióxido de Enxofre (SO2) 0 NES 713/2006 

Gases Nitrosos (NOx) 2 NES 713/2006 
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Cianeto de Hidrogênio (HCN) 1,5 NES 713/2006 

Ácido Bromídrico (HBr) 0 NES 713/2006 

Índice Máximo total de Toxidez 2,0 NES 713/2006 

 

Quantidade: 55 

 

89. Poltrona linha Poe individual para Foyer marca Fway ou Similar 

Poltrona modular estruturada em 4 pés de madeira de formato retangular, torneados, 

cuja medida externa mínima é de 30 mm, fixo à estrutura de sustentação do assento a 

partir de barra rosqueada. Cor do revestimento a escolher dentre as possibilidades de 

catálogo da empresa vencedora. 

Chassis compensados multilaminados para assento e encosto com espessura mínima 

de 10 mm. Espumas flexíveis de poliuretano, expandida, cuja densidade nominal é de 

30 ± 5 kg/m3, com espessura mínima de 100 mm para o assento e 40 mm, no mínimo, 

para o encosto. Braços opcionais laterais estruturados com os mesmos elementos de 

assento e encosto (espuma expandida e chassi compensado multilaminado). 

Revestimento dos braços em tecido tipo crepe, 100% poliéster. Cor do revestimento a 

escolher dentre as possibilidades de catálogo da empresa vencedora. 

Dimensões nominais para a poltrona com braços (tolerância de ± 30 mm): 

Largura total: 630 mm 

Altura total: 786 mm 

Altura até os braços em sua porção mais alta: 650 mm 

Profundidade total: 658 mm 

Altura do assento ao piso: 430 mm 

Quantidade: 5 

 

90. Módulo Reto linha Poe de 2 lugares sem braços para Foyer marca Fway ou Similar 

Sofá modular reto com 02 lugares estruturado em 4 pés de madeira de formato 

retangular, torneados, cuja medida externa mínima é de 30 mm, fixo à estrutura de 

sustentação do assento à partir de barra rosqueada. Cor do revestimento a escolher 

dentre as possibilidades de catálogo da empresa vencedora. 

Chassis compensados multilaminados para assento e encosto com espessura mínima 

de 10 mm. Espumas flexíveis de poliuretano, expandida, cuja densidade nominal é de 

30 ± 5 kg/m3, com espessura mínima de 100 mm para o assento e 40 mm, no 

mínimo, para o encosto. Braços opcionais laterais estruturados com os mesmos 

elementos de assento e encosto (espuma expandida e chassi compensado multilaminado). Cor do revestimento a 

escolher dentre as possibilidades de catálogo da empresa vencedora. 

Dimensões nominais para o módulo de 02 lugares reto sem braços (tolerância de ± 30 mm): 

Largura total: 1400 mm 

Altura total: 786 mm 

Profundidade total: 659 mm 

Altura do assento ao piso: 430 mm 
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Quantidade: 2 

 

91. Módulo linha Poe Côncavo de 45 graus para Foyer marca Fway ou Similar 

Sofá modular Côncavo com 02 lugares estruturado em 5 pés de madeira de 

formato retangular, torneados, sendo 01 pé intermediário, cujo diâmetro 

externo mínimo é mínimo de 30 mm, fixo à estrutura de sustentação do 

assento à partir de barra rosqueada. Cor do revestimento a escolher dentre as 

possibilidades de catálogo da empresa vencedora. 

Chassis compensados multilaminados para assento e encosto com espessura 

mínima de 10 mm. Espumas flexíveis de poliuretano, expandida, cuja 

densidade nominal é de 30 ± 5 kg/m3, com espessura mínima de 80 mm para 

o assento e 40 mm, no mínimo, para o encosto. Cor do revestimento a escolher dentre as possibilidades de catálogo da 

empresa vencedora. 

Dimensões nominais para o módulo de 03 lugares côncavo com braços (tolerância de ± 30 mm): 

Largura total: 1722 mm 

Altura total: 786 mm 

Altura até os braços em sua porção mais alta: 650 mm 

Profundidade total: 838 mm 

Altura do assento ao piso: 430 mm 

 

Quantidade: 8 

 

92. Conjunto de Sofás linha Wave Colaborativos para Área de Convivência marca Fway ou Similar 

Módulo reto de um lugar para sofá modular para áreas colaborativas composto por assento e 

encosto.  

O assento deve ser estruturado em aço tubular de diâmetro externo mínimo de 18,0 mm com 

percintas elásticas para ampliar o fator conjunto. Tal conjunto estrutural deve ser recoberto 

por espuma injetada, intra molde, com alta densidade, alta resiliência, alto fator conforto, 

isenta de CFC e anti chamas. Estruturas metálicas laterais em chapas de aço carbono de 

espessura mínima de 4,50 mm, cortadas a laser e painel frontal de fechamento sob assento 

em compensado multilaminado de 10 mm de espessura. Nas chapas de estruturação 

horizontal, por meio de porcas rebite, são fixas, por meio de roscas, 4 sapatas articuladas por 

sistema de semi esfera, com superfície de contato com o piso injetada em nylon, de formato circular, cujo diâmetro 

mínimo é de 30 mm, com regulagem de altura para corrigir eventuais desnivelamentos da superfície do piso com curso 

mínimo de 10 mm. 

O encosto deve ser estruturado, igualmente o assento, em aço tubular de diâmetro externo mínimo de 18,0 mm com 

percintas elásticas para ampliar o fator conjunto. Tal conjunto estrutural deve ser recoberto por espuma injetada, intra 

molde, com alta densidade, alta resiliência, alto fator conforto, isenta de CFC e anti chamas.Fixação do encosto ao 

módulo de assento por, no mínimo, 4 pontos, por meio de elemento metálico de fixação não aparentes. 

Sistema de fixação de um módulo a outro por, no mínimo, 02 pontos entre dois encostos, sendo estes por meio de barra 

sextavada trefilada de dimensão mínimo de 12 mm, na região abaixo do assento por meio de manipulo e barra roscada 

de dimensão mínima de 8mm sendo 1 ponto entre dois assentos. 

Dimensões nominais para o módulo reto de encosto baixo para um lugar: 
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 - largura total mínima de assento e encosto: 630 mm 

 - altura total do assento ao piso: entre 400 e 450 mm 

 - altura total mínima da borda superior do encosto em relação ao piso: 750 mm 

 - ângulo de inclinação horizontal da superfície do assento: -7o ±2o 

 - ângulo de abertura entre assento e encosto: 95o ±2o 

Acabamento do sofá através de revestimento em tecido lã, padrão Havoc Lady ou outro de performance e qualidade de 

acabamento comprovadamente similar, utilizando-se de costuras para modelagem do revestimento e zíper para 

fechamentos. Caso os módulos retos estejam nas extremidades laterais dos sofás, o vão lateral abaixo do assento deve 

ser selado com um painel compensado de 10 mm de espessura mínima e com o mesmo padrão de revestimento 

modelado citado no presente Termo. 

Diagrama esquemático de estruturação do módulo do sofá: 

   
 

Diagrama esquemático do módulo reto inserido em um conjunto do sofá colaborativo: 

 
 

Documentos de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: 

- Certificado de Conformidade de Produto emitido por OCP acreditado pelo Inmetro evidenciando conformidade do 

modelo com todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 15164:2004.  

- Laudo Ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da NR-17, Portaria MTPS 3.751 de 

1990 do Ministério do Trabalho e Emprego, emitido por Profissional arrolado em Conselho de Classe, devidamente 

habilitado, conforme Resolução CONFEA 437 de 1999 ou Ergonomista Certificado pela ABERGO em nível sênior ou 

ainda Médico do Trabalho, devidamente especializado, evidenciado com registro em Conselho de Classe. 
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- Cadastro Técnico Federal para as Atividades Potencialmente Poluidoras do IBAMA em nome do fabricante da poltrona 

dentro do prazo de validade; 

- relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, comprovando as características das 

espumas, constando os seguintes índices de performance: 

- Fadiga dinâmica da espuma flexível de poliuretano com perda de espessura média entre as forças de 25%, 40% e 65% 

de, no máximo, 4%, conforme ABNT NBR 9177/2015. 

- Resistência média ao rasgamento entre 680 e 700 N/m - método utilizado: ABNT NBR 8516/2015. 

- Densidade média entre 50 e 55 kg/m3 - método utilizado: ABNT NBR 8537/2015. 

- Resiliência média entre 60% e 65% - método utilizado: ABNT NBR 8619/2015. 

- Deformação permanente média à Compressão a 90% de, no máximo, 8% - método utilizado ABNT NBR 8797/2017. 

- Teor de Cinzas de, no máximo, 0,30%, conforme ABNT NBR 14961/2016. 

- Isenta de Clorofluorcarbono; 

- relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, comprovando as características do 

revestimento de assento, constando os seguintes índices de performance: 

 - Esgarçamento em costura padrão de, no máximo, 5 mm, em ambos o sentido do laminado, conforme ABNT NBR 

9925:2009; 

- Solidez da cor ao suor (ácido e alcalino), conforme ABNT NBR ISO 105E04:2014, no mínimo, classe 5; 

- Solidez da cor à fricção (seco e úmido), conforme ISO 105 X12:2016 ou AATCC TM 8:2013, no mínimo, classe 5; 

- Para corpos de prova, em nome do fabricante, que representem os materiais metálicos pintados empregados na 

construção do móvel: 

Evidência da resistência à corrosão do processo de pintura, através de relatório de ensaio, emitido por laboratório 

acreditado pela Cgcre/Inmetro, demonstrando conformidade com exposição à névoa salina, conforme ABNT NBR 

8094:1983 por, pelo menos, 20 ciclos de 24 horas, com avaliação de corrosão Ri0 (ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e 

empolamento d0/t0 conforme ABNT NBR 5841:2015;  

- Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, evidenciando Grau de aderência Gr0 para a 

película de tinta, conforme Norma ABNT NBR 11003:2009. 

 

Quantidade: 09 

 

93. Módulo linha Wave côncavo de um lugar para sofá modular para áreas colaborativas composto por assento e encosto 

marca Fway ou Similar 

O assento deve ser estruturado em aço tubular de diâmetro externo mínimo de 18,0 

mm com percintas elásticas para ampliar o fator conjunto. Tal conjunto estrutural 

deve ser recoberto por espuma injetada, intra molde, com alta densidade, alta 

resiliência, alto fator conforto, isenta de CFC e anti chamas. Estruturas metálicas 

laterais em chapas de aço carbono de espessura mínima de 4,50 mm, cortadas a 

laser e painel frontal de fechamento sob assento em percintas elásticas totalmente 

recoberto por espuma. Nas chapas de estruturação horizontal, por meio de porcas 

rebite, são fixas, por meio de roscas, 4 sapatas articuladas por sistema de semi esfera, com superfície de contato com o 

piso injetada em nylon, de formato circular, cujo diâmetro mínimo é de 30 mm, com regulagem de altura para corrigir 

eventuais desnivelamentos da superfície do piso com curso mínimo de 10 mm. Raio de curvatura do assento na região 

de seu bordo frontal de contato com as pernas dos usuários entre 100 e 300 mm. 
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O encosto deve ser estruturado, igualmente o assento, em aço tubular de diâmetro externo mínimo de 18,0 mm com 

percintas elásticas para ampliar o fator conjunto. Tal conjunto estrutural deve ser recoberto por espuma injetada, intra 

molde, com alta densidade, alta resiliência, alto fator conforto, isenta de CFC e anti chamas.Fixação do encosto ao 

módulo de assento por, no mínimo, 4 pontos, por meio de elemento metálico de fixação não aparentes. Raio de curvatura 

interno do encosto, na região de contato com as costas dos usuários entre 600 e 900 mm. 

Sistema de fixação de um módulo a outro por, no mínimo, 02 pontos entre dois encostos, sendo estes por meio de barra 

sextavada trefilada de dimensão mínimo de 12 mm, na região abaixo do assento por meio de manipulo e barra roscada 

de dimensão mínima de 8mm sendo 1 ponto entre dois assentos. 

Dimensões nominais para o módulo côncavo de encosto baixo para um lugar: 

- altura total do assento ao piso: entre 400 e 450 mm 

 - altura total mínima da borda superior do encosto em relação ao piso: 750 mm 

 - ângulo de inclinação horizontal da superfície do assento: -7o ±2o 

 - ângulo de abertura entre assento e encosto: 95o ±2o 

Acabamento do sofá através de revestimento em tecido lã, padrão Havoc Lady ou outro de performance e qualidade de 

acabamento comprovadamente similar, utilizando-se de costuras para modelagem do revestimento e zíper para 

fechamentos. Caso os módulos côncavos estejam nas extremidades laterais dos sofás, o vão lateral abaixo do assento 

deve ser selado com um painel compensado de 10 mm de espessura mínima e com o mesmo padrão de revestimento 

modelado citado no presente Termo. 

 

Diagrama esquemático de estruturação do módulo do sofá: 

 
 

Diagrama esquemático do módulo côncavo inserido em um conjunto do sofá colaborativo: 

 
 

Documentos de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: 
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- Certificado de Conformidade de Produto emitido por OCP acreditado pelo Inmetro evidenciando conformidade do 

modelo com todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 15164:2004.  

- Laudo Ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da NR-17, Portaria MTPS 3.751 de 

1990 do Ministério do Trabalho e Emprego, emitido por Profissional arrolado em Conselho de Classe, devidamente 

habilitado, conforme Resolução CONFEA 437 de 1999 ou Ergonomista Certificado pela ABERGO em nível sênior ou 

ainda Médico do Trabalho, devidamente especializado, evidenciado com registro em Conselho de Classe. 

- Cadastro Técnico Federal para as Atividades Potencialmente Poluidoras do IBAMA em nome do fabricante da poltrona 

dentro do prazo de validade; 

- relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, comprovando as características das 

espumas, constando os seguintes índices de performance: 

- Fadiga dinâmica da espuma flexível de poliuretano com perda de espessura média entre as forças de 25%, 40% e 65% 

de, no máximo, 4%, conforme ABNT NBR 9177/2015. 

- Resistência média ao rasgamento entre 680 e 700 N/m - método utilizado: ABNT NBR 8516/2015. 

- Densidade média entre 50 e 55 kg/m3 - método utilizado: ABNT NBR 8537/2015. 

- Resiliência média entre 60% e 65% - método utilizado: ABNT NBR 8619/2015. 

- Deformação permanente média à Compressão a 90% de, no máximo, 8% - método utilizado ABNT NBR 8797/2017. 

- Teor de Cinzas de, no máximo, 0,30%, conforme ABNT NBR 14961/2016. 

- Isenta de Clorofluorcarbono; 

- relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, comprovando as características do 

revestimento de assento, constando os seguintes índices de performance: 

 - Esgarçamento em costura padrão de, no máximo, 5 mm, em ambos o sentido do laminado, conforme ABNT NBR 

9925:2009; 

- Solidez da cor ao suor (ácido e alcalino), conforme ABNT NBR ISO 105E04:2014, no mínimo, classe 5; 

- Solidez da cor à fricção (seco e úmido), conforme ISO 105 X12:2016 ou AATCC TM 8:2013, no mínimo, classe 5; 

- Para corpos de prova, em nome do fabricante, que representem os materiais metálicos pintados empregados na 

construção do móvel: 

Evidência da resistência à corrosão do processo de pintura, através de relatório de ensaio, emitido por laboratório 

acreditado pela Cgcre/Inmetro, demonstrando conformidade com exposição à névoa salina, conforme ABNT NBR 

8094:1983 por, pelo menos, 20 ciclos de 24 horas, com avaliação de corrosão Ri0 (ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e 

empolamento d0/t0 conforme ABNT NBR 5841:2015;  

- Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, evidenciando Grau de aderência Gr0 para a 

película de tinta, conforme Norma ABNT NBR 11003:2009. 

 

Quantidade: 03 

 

94. Módulo linha Wave convexo de um lugar para sofá modular para áreas colaborativas composto por assento e encosto  

marca Fway ou Similar 

 

O assento deve ser estruturado em aço tubular de diâmetro externo mínimo de 

12,0 mm com percintas elásticas para ampliar o fator conjunto. Tal conjunto 

estrutural deve ser recoberto por espuma injetada, intra molde, com alta 

densidade, alta resiliência, alto fator conforto, isenta de CFC e anti chamas. 

Estruturas metálicas laterais em chapas de aço carbono de espessura mínima de 
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4,50 mm, cortadas a laser e painel frontal de fechamento sob assento em percintas elásticas totalmente recoberto por 

espuma. Nas chapas de estruturação horizontal, por meio de porcas rebite, são fixas, por meio de roscas, 4 sapatas 

articuladas por sistema de semi esfera, com superfície de contato com o piso injetada em nylon, de formato circular, cujo 

diâmetro mínimo é de 30 mm, com regulagem de altura para corrigir eventuais desnivelamentos da superfície do piso 

com curso mínimo de 10 mm. Raio de curvatura do assento na região de seu bordo frontal de contato com as pernas dos 

usuários entre 600 e 900 mm. 

O encosto deve ser estruturado, igualmente o assento, em aço tubular de diâmetro externo mínimo de 12,0 mm com 

percintas elásticas para ampliar o fator conjunto. Tal conjunto estrutural deve ser recoberto por espuma injetada, intra 

molde, com alta densidade, alta resiliência, alto fator conforto, isenta de CFC e anti chamas.Fixação do encosto ao 

módulo de assento por, no mínimo, 4 pontos, por meio de elemento metálico de fixação não aparentes. Raio de curvatura 

interno do encosto, na região de contato com as costas dos usuários entre 100 e 300 mm. 

Sistema de fixação de um módulo a outro por, no mínimo, 02 pontos entre dois encostos, sendo estes por meio de barra 

sextavada trefilada de dimensão mínimo de 12 mm, na região abaixo do assento por meio de manipulo e barra roscada 

de dimensão mínima de 8mm sendo 1 ponto entre dois assentos. 

Dimensões nominais para o módulo convexo de encosto baixo para um lugar: 

- altura total do assento ao piso: entre 400 e 450 mm 

 - altura total mínima da borda superior do encosto em relação ao piso: 750 mm 

 - ângulo de inclinação horizontal da superfície do assento: -7o ±2o 

 - ângulo de abertura entre assento e encosto: 95o ±2o 

Acabamento do sofá através de revestimento em tecido lã, padrão Havoc Lady ou outro de performance e qualidade de 

acabamento comprovadamente similar, utilizando-se de costuras para modelagem do revestimento e zíper para 

fechamentos. Caso os módulos convexos estejam nas extremidades laterais dos sofás, o vão lateral abaixo do assento 

deve ser selado com um painel compensado de 10 mm de espessura mínima e com o mesmo padrão de revestimento 

modelado citado no presente Termo. 

 

Diagrama esquemático de estruturação do módulo do sofá: 

 
 

Diagrama esquemático do módulo convexo inserido em um conjunto do sofá colaborativo: 
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Documentos de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: 

- Certificado de Conformidade de Produto emitido por OCP acreditado pelo Inmetro evidenciando conformidade do 

modelo com todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 15164:2004.  

- Laudo Ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da NR-17, Portaria MTPS 3.751 de 

1990 do Ministério do Trabalho e Emprego, emitido por Profissional arrolado em Conselho de Classe, devidamente 

habilitado, conforme Resolução CONFEA 437 de 1999 ou Ergonomista Certificado pela ABERGO em nível sênior ou 

ainda Médico do Trabalho, devidamente especializado, evidenciado com registro em Conselho de Classe. 

- Cadastro Técnico Federal para as Atividades Potencialmente Poluidoras do IBAMA em nome do fabricante da poltrona 

dentro do prazo de validade; 

- relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, comprovando as características das 

espumas, constando os seguintes índices de performance: 

- Fadiga dinâmica da espuma flexível de poliuretano com perda de espessura média entre as forças de 25%, 40% e 65% 

de, no máximo, 4%, conforme ABNT NBR 9177/2015. 

- Resistência média ao rasgamento entre 680 e 700 N/m - método utilizado: ABNT NBR 8516/2015. 

- Densidade média entre 50 e 55 kg/m3 - método utilizado: ABNT NBR 8537/2015. 

- Resiliência média entre 60% e 65% - método utilizado: ABNT NBR 8619/2015. 

- Deformação permanente média à Compressão a 90% de, no máximo, 8% - método utilizado ABNT NBR 8797/2017. 

- Teor de Cinzas de, no máximo, 0,30%, conforme ABNT NBR 14961/2016. 

- Isenta de Clorofluorcarbono; 

- relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, comprovando as características do 

revestimento de assento, constando os seguintes índices de performance: 

 - Esgarçamento em costura padrão de, no máximo, 5 mm, em ambos o sentido do laminado, conforme ABNT NBR 

9925:2009; 

- Solidez da cor ao suor (ácido e alcalino), conforme ABNT NBR ISO 105E04:2014, no mínimo, classe 5; 

- Solidez da cor à fricção (seco e úmido), conforme ISO 105 X12:2016 ou AATCC TM 8:2013, no mínimo, classe 5; 

- Para corpos de prova, em nome do fabricante, que representem os materiais metálicos pintados empregados na 

construção do móvel: 

Evidência da resistência à corrosão do processo de pintura, através de relatório de ensaio, emitido por laboratório 

acreditado pela Cgcre/Inmetro, demonstrando conformidade com exposição à névoa salina, conforme ABNT NBR 

8094:1983 por, pelo menos, 20 ciclos de 24 horas, com avaliação de corrosão Ri0 (ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e 

empolamento d0/t0 conforme ABNT NBR 5841:2015;  

- Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, evidenciando Grau de aderência Gr0 para a 

película de tinta, conforme Norma ABNT NBR 11003:2009. 
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Quantidade: 06 

 

95. Puffs linha Square Colaborativos em Formato Diamante marca Fway ou similar 

Assento para áreas colaborativas, popularmente conhecido como puff. Os elementos 

podem tanto funcionar isoladamente como ligar-se a outros estofados, criando novos 

formatos para todo tipo de necessidade tais como espera, colaboração, 

descompressão e ambientes lúdicos. 

Puff de formato torre diamante sendo suas estruturas executadas em MDF de 

espessura mínima de 12 mm ou em compensado multilaminado de mesma 

espessura. Estruturas realizadas na forma de primas, providos de sapatas em aço com pastilhas termoplásticas para o 

atrito com o piso, ancoradas à estrutura através de uma porca de garra inserida na estrutura do puff e por meio da qual a 

rosca das sapatas é fixada à porca, possibilitando assim eventuais ajustes de altura para possíveis correções de 

desnivelamento do piso. 

Estofamento dos elementos em espuma de poliuretano expandida com densidade mínima de 33 kg/m3, com espessura 

total mínima de 10 mm. 

Cor do revestimento a escolher dentre as possibilidades de catálogo do fabricante. 

Dimensões nominais: 

Largura total: 590 mm; 

Profundidade total: 830 mm; 

Altura total: 450 mm 

 

Quantidade: 19 

 

96. Mesinha  linha Pic de Apoio marca Max Design ou similar 

 

Mesa de apoio multiuso com tampo e estrutura confecicionados em aço com 

tratamento de superfície por meio de tinta à pó, através do processo de deposição 

eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento anti 

ferruginoso e posterior cura em estufa à 220 graus Celsius.  

O tampo é de formato circular, abaulado em suas bordas com uma superfície com 

profundidade de 2,0 mm para evitar que eventuais objetos caiam ao chão. Possui 453 

mm de diâmentro externo do tampo. 

Estrutura em forma de “tripé”, sendo a haste vertical central e as demais hastes que formam o “tripé” em chapa de aço 

com espessura de 9,50 mm. 

Aspectos dimensionais do produto conforme desenho exemplificativo abaixo: 
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Quantidade: 09 

 

 

97. Mesa linha Note de Apoio para Computador marca Frisokar ou similar 

Móvel do tipo mesa com excelente característica de adaptabilidade, em especial para uso de 

Notebook e aparelhos portáteis. Possui tampo superior de formato retangular com as bordas 

arredondadas fabricado em chapa de aço com 3,00 mm de espessura e possui as seguintes 

caracteristicas dimensionais: 550 mm de profundidade e 340 mm de largura. O tampo recebe 

tratamento de superfície por meio de tinta à pó na cor branca, através do processo de deposição 

eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento anti 

ferruginoso e posterior cura em estufa à 220 graus Celsius.  

A superfície de contato com o piso possui as mesmas características do tempo superior. 

Estrutura de ligação do tampo superior com a superficie de contato ao piso fabricado em tubo de aço carbono cujo 

diâmentro é de Ø38,1 e espessura de 1,90 mm, recebe tratamento de superfície por meio de tinta à pó também na cor 

branca, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, 

tratamento anti ferruginoso e posterior cura em estufa à 220 graus Celsius. 

Demais aspectos dimensionais do produto conforme desenho exemplificativo abaixo: 
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Documentos de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: 

- Certificado emitido por um Organismo de Certificação de Produto acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do 

Inmetro – Cgcre, do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas. 

- Evidência da resistência à corrosão do processo de pintura, através de relatório de ensaio, emitido por laboratório 

acreditado pela Cgcre/Inmetro, demonstrando conformidade com exposição à névoa salina, conforme ABNT NBR 

8094:1983 por, pelo menos, 500 horas, com avaliação de corrosão Ri0 (ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e empolamento 

d0/t0 conforme ABNT NBR 5841:2015; e 

- Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, evidenciando Grau de aderência Gr0 para a 

película de tinta, conforme Norma ABNT NBR 11003:2009. 

 

Quantidade: 5 

 

 

98. Cadeira linha Tototo Área Externa marca Max Design ou similar 

Cadeira de uso múltiplo: Fixa, de uso múltiplo, doméstico e não doméstico, 

com braços integrados, empilhável, em concha monobloco para assento e 

encosto, estruturada em 4 pés. 

Oferta de ajustes e funcionalidades: a cadeira não deve ter ajuste ou 

regulagem em nenhum elemento. 

Especificações gerais: Cadeira empilhável, com assento e encosto disposto 

em monobloco, injetado em termoplástico copolímero polipropileno cor a 

definir, material 100% reciclável, não possuindo nenhum elemento vazado. 

Dimensões de assento, largura na parte superior, próximo à borda do 

assento de 450 mm e na parte inferior, próximo ao encosto de no mínimo 

360 mm. Profundidade de superfície de no mínimo 360 mm. 

Dimensões do encosto, largura na parte central, de 360 mm e altura da 
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borda superior do encosto de 350 mm. 

A altura do assento em relação ao piso, em sua porção útil, próxima da metade da superfície do assento no sentido 

longitudinal, de 450 mm. 

Variação permitida de 5% para mais ou para menos. 

Estrutura da cadeira e braços no mesmo material da concha monobloco de assento e encosto. Os braços devem ser 

integrados a concha monobloco. 

CERTIFICAÇÕES MÍNIMAS DE QUALIDADE 

- Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro evidenciando a conformidade do móvel com 

todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 14776/13. 

- Relatório de ensaio emitido por laboratório de referência tais como IPT, SENAI, Falcão Bauer, PUC, entre outros, 

evidenciando que a concentração de gases derivados da combustão de peça plástica que represente o 

materialempregado na confecção do produto (polímero), apresente concentração máxima para os gases citados abaixo 

nas seguintes faixas (teste conforme NES 713/2006): 

Produto da Combustão Média de concentração (ppm) no máximo Método Normativo aplicado 

Monóxido de Carbono (CO) 25 NES 713/2006 

Amônia (NH3) 0 NES 713/2006 

Formaldeído (HCHO) 0 NES 713/2006 

Dióxido de Enxofre (SO2) 0 NES 713/2006 

Gases Nitrosos (NOx) 2 NES 713/2006 

Cianeto de Hidrogênio (HCN) 1,5 NES 713/2006 

Ácido Bromídrico (HBr) 0 NES 713/2006 

Índice Máximo total de Toxidez 2,0 NES 713/2006 

 

Quantidade: 12 

 

 

 

 

 

99. Assento linha Moving Tipo Banquinho marca Fway ou similar 

 

Banco em forma de balde, produzido em polímero injetado por rotomoldagem, apresentando 

multifuncionalidades, tornando-se banco ou mesa dependendo da necessidade funcional. 

Possui alça produzida em material do tipo inox. 

Aspectos dimensionais do produto: 

Altura total: aproximadamente 380 mm; 

Largura total: aproximadamente 350 mm; 

Conforme desenho ilustrativo abaixo. 
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Quantidade: 6 

 

100. Poltrona linha Lazzy Recepção Biblioteca Marca Fway ou similar 

Poltrona baixa para espera ou interlocução confeccionada no conceito de 

monobloco com braços, tendo como estrutural aço carbono com percintas 

elásticas, o aço recebe tratamento de superfície com pintura a pó, pelo processo 

de deposição eletrostática e posterior injeção de espuma flexível injetada 

moldada de poliuretano. 

Aspectos dimensionais do produto: 

Altura do assento: Entre 440 e 470 mm; 

Profundidade total do produto: Entre 770 e 800 mm; 

Largura total (de braço a braço) Entre 750 e 780 mm; 

Altura total do produto: Entre 820 e 850 mm; 

Estrutura fabricada em madeira natural do tipo Jequitibá com 04 pés.  

Almofada independente para assento confeccionada em espuma flexível injetada moldada de poliuretano com densidade 

mínima de 50 +/- 5 Kg / m3, apresentando largura do assento variando de 400 mm (na borda traseira) e 460 mm (na 

borda frontal), profundidade entre 390 e 410 mm. 

Revestimento com costuras perimetrais modelando toda a poltrona padrão couro natural, cor do revestimento a escolher 

dentre as possibilidades de catálogo do fabricante. 

DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA: 

- Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro para ISO/IEC 17025:2005, evidenciando a 

conformidade do produto com relação ao ensaio de impacto no assento da norma ISO 7173.  

- Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, comprovando as características da 

espuma, constando os seguintes índices de performance:  

- Fadiga dinâmica da espuma flexível de poliuretano com perda de espessura média entre as forças de 25%, 40% e 65% 

de, no máximo, 4%, conforme ABNT NBR 9177/2015. 

- Resistência média ao rasgamento entre 900 e 1100 N/m - método utilizado: ABNT NBR 8516/2015. 

- Deformação permanente média à Compressão a 90% de, no máximo, 4% - método utilizado ABNT NBR 8797/2015. 

 

Quantidade: 2 
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101. Carteira linha Conect Escolar Tipo Universitária Marca frisokar ou similar 

Cadeira tipo universitária: Cadeira com superfície de trabalho acoplada lateral, 

escamoteável e anti pânico.  

Cadeira fixa para uso em salas de treinamento em área interna, ao abrigo das 

intempéries, com superfície de trabalho acoplada, com estrutura manufaturada em 

barra redonda trefilada de aço carbono, de diâmetro externo mínimo 7/16” (11,11 mm), 

do tipo trapezoidal, possuindo interligação de reforço transversal na porção frontal da 

estrutura, estando este reforço distante do piso de maneira tal que não impeça ou 

atrapalhe os movimentos dos membros inferiores do usuário. Estrutura fixa com 

tratamento de superfície por meio de pintura a pó na cor preta, através do processo de 

deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, 

tratamento antiferruginoso e posterior secagem em estufa a 200 – 250 ºC. A estrutura 

também dispõe de sapatas para atrito com o piso manufaturadas em polipropileno copolímero injetadas em alta pressão 

que podem promover o encaixe lateral entre várias cadeiras, alinhando-as transversalmente. 

Suporte da superfície de trabalho acoplada manufaturado em trefilado maciço de aço carbono, de seção cilíndrica, com 

diâmetro externo mínimo de 11,11 mm, fundido à estrutura trapezoidal da cadeira pelo processo Metal Inert Gas. 

Superfície de trabalho acoplada com sistema escamoteável e anti pânico à partir de peça em alumínio injetado, com 

tampo superior em aglomerado de madeira com revestimento melamínico. 

Encosto provido de diversos orifícios (mínimo 100) para ventilação das costas do usuário, possibilitando a perspiração 

(troca térmica com o ambiente). Encosto manufaturado em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, 

pigmentado, material reciclável, com espessura mínima de parede de 3,0 mm. O encosto é independente do assento e é 

encaixado à estrutura por dois pontos, em suas laterais, na região inferior da peça. Espaldar dotado de curvatura que 

proporciona correto apoio lombar para o usuário. 

Aspectos dimensionais do encosto: 

Largura: Mínimo de 440 mm. 

Extensão vertical: Mínimo de 430 mm. 

Assento manufaturado em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável, dotado de 

contra capa injetada no mesmo material, fixa ao assento e às partes da estrutura que compõem a plataforma de assento 

através de encaixe sob pressão e parafusos, devidamente embutidos à referida contra capa, não se apresentando 

salientes à superfície inferior do contra assento. Assento com superfície apresentando pouca conformação e borda frontal 

arredondada. O assento ainda é provido de uma almofada estruturada em compensado multilaminado anatômico dotado 

de porcas de garra para ser aparafusada ao assento, que recebe uma peça de espuma flexível de poliuretano e 

revestimento em tecido crepe. 

Aspectos dimensionais do assento: 

Largura: Mínimo de 435 mm. 

Profundidade: Mínimo de 460 mm. 

Certificações de evidência mínima da qualidade: 

- Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro evidenciando a conformidade do móvel com 

todos os requisitos aplicáveis da Norma ISO 7173:1989 em, no mínimo, nível 3 e da ISO 7174-1:1988 (ensaios de 

estabilidade). Por ser a prancheta e um assento almofadado um acessório, será aceito o Relatório de Ensaio do produto 

com ou sem tais acessórios. 
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- Laudo Ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da NR-17, Portaria MTPS 3.751 de 

1990 do Ministério do Trabalho e Emprego, emitido por Profissional arrolado em Conselho de Classe, devidamente 

habilitado, conforme Resolução CONFEA 437 de 1999; 

- Evidência da resistência à corrosão do processo de pintura, através de relatório de ensaio, emitido por laboratório 

acreditado pela Cgcre/Inmetro, demonstrando conformidade com exposição à névoa salina, conforme ABNT NBR 

8094:1983 por, pelo menos, 20 ciclos de 24 horas, com avaliação de corrosão Ri0 (ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e 

empolamento d0/t0 conforme ABNT NBR 5841:2015; 

- Evidência de que o índice de toxidez apresentado pelos termoplásticos empregados na fabricação do produto estão 

dentro dos padrões de segurança através de apresentação de relatório de ensaio emitido por laboratório de referência 

tais como IPT, SENAI, Falcão Bauer, PUC, entre outros, evidenciando que a concentração de gases derivados da 

combustão de peça plástica que represente o material empregado na confecção do produto (polímero), apresente 

concentração máxima para os gases citados abaixo nas seguintes faixas (teste conforme NES 713/2006): 

Produto da Combustão Média de concentração (ppm) no máximo Método Normativo aplicado 

Monóxido de Carbono (CO) 25 NES 713/2006 

Amônia (NH3) 0 NES 713/2006 

Formaldeído (HCHO) 0 NES 713/2006 

Dióxido de Enxofre (SO2) 0 NES 713/2006 

Gases Nitrosos (NOx) 2 NES 713/2006 

Cianeto de Hidrogênio (HCN) 1,5 NES 713/2006 

Ácido Bromídrico (HBr) 0 NES 713/2006 

Índice Máximo total de Toxidez 2,0 NES 713/2006 

 

Quantidade: 878 

 

102. Conjunto linha Escolar Especial marca FK grupo 

Cadeira de uso múltiplo para salas de treinamento e estudo, com base provida de 

rodízios, concha plástica sem respiradores no encosto e superfície de trabalho 

acoplada giratória em dois eixos e escamoteável. 

Concha de assento e encosto monobloco, injetada em polipropileno copolímero de 

alto desempenho com certa flexibilidade para acompanhar os movimentos do usuário 

a um ponto de equilíbrio que não comprometa sua performance mecânica. Concha 

de assento e encosto 100% reciclável, sem respiradores no encosto e sem apoia 

braços/asas, dotada de aletas de reforço estrutural na transição do encosto ao 

assento. Sistema de conexão da concha à coluna de amortecimento e ao frame 

injetado da base em metal conformado (aço carbono) com tratamento de superfície. Sob o assento também se conecta a 

flange em alumínio injetado ou em aço carbono com pintura epóxi pó, que suporta a concha e o braço giratório 360 graus 

para superfície de trabalho, braço este que é manufaturado em alumínio injetado ou em aço carbono de seção tubular 

com pintura epóxi pó, e que acoplado o sistema escamoteável da superfície de trabalho. 

Superfície de trabalho acoplada dotada de sistema escamoteavel que gira o tampo da superfície nos planos sagital e 

transversal, através de uma peça em aço carbono com tratamento de superfície. Superfície de trabalho com flange que 

liga ao sistema escamoteável em metal conformado ou injetado em alumínio com posterior pintura eletrostática, sendo a 

superfície de trabalho elaborada à partir de tampo e contra tampo, ambos encaixados entre si, além do uso de parafusos 

para fixação (mínimo de 10 parafusos), sendo ambos injetados em alta pressão utilizando-se de resinas de Engenharia 

sendo o contra tampo em Poliamida (nylon com fibra de vidro) e o tampo em Polipropileno com adição de fibra de vidro 

.Superfície de trabalho provida de cavidade para porta lápis/caneta em sua porção frontal, ao centro. 
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Sistema escamoteável da superfície de trabalho injetado em alumínio com acabamento polido e provido de botão de 

trava para a posição de trabalho do tampo. Porta copo injetado em termoplástico e embutido entre o tampo e o contra 

tampo, retrátil, disponível ao usuário através do acionamento de um botão disposto no bordo do tampo/contra tampo. 

Base formada por frame superior, formado por uma peça injetada em alta pressão de resina de Engenharia formada por 

Poliamida (nylon com adição de fibra de vidro), pigmentada, sendo que na sua porção central superior há um alojamento 

cilíndrico para o sistema de conexão da base com a flange da concha e, pelo prolongamento de tal peça única, nas 

laterais, se formam duas hastes em congruência com a porção central em formato que se assemelha a um “V” invertido, 

uma porção em cada lateral do frame. 

Já a porção inferior da base é formada por uma bandeja porta objetos, com aparas laterais em todo o seu perímetro e 

orifícios que facilitam a vasão de líquidos e partículas, manufaturada em mesmo processo e mesmo material especificado 

para o frame da base. Porção inferior da base dotada de no mínimo, 06 rodízios duplos, de duplo giro e rodas de 48 mm 

de diâmetro mínimo, injetados em resina termoplástica de alto desempenho. Este produto deve possibilitar fácil 

mobilidade para reanjos de layout, visando promover a interação entre participantes em atividades de ensino e o 

aprendizado de maneira ativa e em grupo, facilitando a aglutinação em diversas configurações físicas. Destinado ao uso 

adulto. 

Principais dimensões (mínimas): 

 - largura total do assento:  420 mm 

 - largura mínima do encosto em sua porção útil: 390 mm 

 - altura total do móvel: 800 mm 

 - altura total do assento ao piso medida na porção centro-frontal: 430 mm 

 - profundidade total da concha: 430 mm 

 - altura da prancheta ao piso: 700 mm 

- largura externa da porção inferior da base: 580 mm 

- largura total da superfície de trabalho: 480 mm 

 - comprimento total da superfície de trabalho: 280 mm 

 

Quantidade: 90 

 

103. Cadeira linha Conect fixa de uso geral marca Frisokar ou similar 

 empilhável para uso em coletividade/público em área interna, ao abrigo das intempéries, com 

estrutura manufaturada em barra redonda trefilada de aço carbono, de diâmetro externo 

mínimo 7/16” (11,11 mm), do tipo trapezoidal, possuindo interligação de reforço transversal na 

porção frontal da estrutura, estando este reforço distante do piso de maneira tal que não 

impeça ou atrapalhe os movimentos dos membros inferiores do usuário. Estrutura fixa com 

tratamento de superfície por meio de pintura a pó na cor preta, através do processo de 

deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento 

antiferruginoso e posterior secagem em estufa a 200 – 250 ºC. A estrutura também dispõe de 

sapatas para atrito com o piso manufaturadas em polipropileno copolímero injetadas em alta 

pressão que podem promover o encaixe lateral entre várias cadeiras, alinhando-as transversalmente. 

Encosto provido de diversos orifícios (mínimo 100) para ventilação das costas do usuário, possibilitando a perspiração 

(troca térmica com o ambiente). Encosto manufaturado em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, 

pigmentado, material reciclável, com espessura mínima de parede de 3,0 mm. O encosto é independente do assento e é 

encaixado à estrutura por dois pontos, em suas laterais, na região inferior da peça. Espaldar dotado de curvatura que 
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proporciona correto apoio lombar para o usuário (conforme preconizado pela NR-17, Portaria 3.751 de 1990 do Ministério 

do Trabalho e Emprego, Item 17.3.3, alínea d). Aspectos dimensionais do encosto: 

Largura: Mínimo de 450 mm. Extensão vertical: Mínimo de 430 mm. Altura da borda superior do encosto: entre 380 e 390 

mm. Assento manufaturado em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável, 

dotado de contra capa injetada no mesmo material, fixa ao assento e às partes da estrutura que compõem a plataforma 

de assento através de encaixe sob pressão e parafusos, devidamente embutidos à referida contra capa, não se 

apresentando salientes à superfície inferior do contra assento. Assento com superfície apresentando pouca conformação 

e borda frontal arredondada, conforme disposto nas alíneas b) e c), do item 17.3.3, da Norma Regulamentadora nº 17 do 

Ministério do Trabalho e Emprego (Portaria nº 3751 de 1990). 

Aspectos dimensionais do assento: 

Largura: Mínimo de 440 mm. 

Profundidade de superfície: Mínimo 470 mm. 

 

Certificações de evidência mínima da qualidade: 

- Certificado de Conformidade de Marca emitido por um Organismo Certificador de Produto acreditado pelo Inmetro para 

a norma ABNT NBR 13962/18, evidenciando assim a conformidade do móvel com todos os requisitos aplicáveis da ABNT 

NBR 13962/18 em aderência com o presente Termo de Referência. 

- Laudo Ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da NR-17, Portaria MTPS 3.751 de 

1990 do Ministério do Trabalho e Emprego, emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho conforme Resolução 

CONFEA 437 de 1999. Os laudos/relatórios devem vir acompanhados da devida ART do serviço, com comprovante de 

quitação Guia e documento CREA do Profissional de Classe que realizou a avaliação ergonômica no produto. 

- Certificado de Rotulagem Ecológica de Produtos emitido por OCP acreditado pelo Inmetro conforme Norma ABNT NBR 

ISO 14020:2002 e ABNT NBR ISO 14024:2004. 

- Evidência da resistência à corrosão do processo de pintura, através de relatório de ensaio, emitido por laboratório 

acreditado pela Cgcre/Inmetro, demonstrando conformidade com exposição à névoa salina, conforme ABNT NBR 

8094:1983 por, pelo menos, 500 horas, com avaliação de corrosão Ri0 (ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e empolamento 

d0/t0 conforme ABNT NBR 5841:2015; 

- Aderência da tinta X0/Y0 ou Gr0 conforme ABNT NBR 11003 versão corrigida 2010; 

 

Quantidade: 21 

 

104. Cadeira linha Stratos de uso geral marca Max Design ou similar 

 Com assento e encosto em concha única injetada em polipropileno copolímero com textura 

suave, cujas dimensões externas nominais são de 475 mm de largura total, 485 de 

profundidade total da concha (da porção da borda superior do encosto à borda frontal do 

assento), 360 mm de altura total da concha em sua porção posterior, variação permitida de 

5% em relação às dimensões nominais. 

Para melhora da performance mecânica da concha sem perder a sua característica estética 

limpa, tal concha deve ter em seu eixo de simetria nominal (+/- 10 mm) um vinco em baixo 

relevo e visível facilmente na peça, tanto  em sua porção frontal quanto posterior. Tal vinco 

perfaz a concha desde a porção da borda superior do encosto até a borda frontal do 

assento. 
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Todos os bordos e arestas da concha devem ser raiados e também para função de resistência mecânica, segurança do 

usuário e preservação do acabamento e estética do móvel, a concha de assento e encosto deve ter bordos destacados 

na matriz de injeção da concha em todo o seu perímetro na porção de contato com o usuário. Tais bordos são curvados 

para baixo para não comprometer o conforto do usuário em contato com a superfície de acomodação do móvel e a 

largura de tais bordos deve estar entre 10 e 30 mm. 

Espessura mínima da concha medindo-se desprezando-se os raios de seus bordos e arestas de 7 mm. 

A fixação da concha à estrutura fixa metálica deve ser realizada através de 4 pontos no mínimo, por meio de parafusos 

do tipo allen (sextavado interno) ou torx, zincados preto ou branco, em torres preparadas para tais fixações na matriz de 

injeção cuja altura e diâmetro mínimos sejam, respectivamente, de 20 mm. Tais torres devem preservar o usuário de 

interferências dos parafusos no estofado que possam causar algum grau de desconforto ou, em casos mais severos, até 

ferimentos e também preservar o móvel contra interferência dos parafusos na resina injetada. 

Estrutura fixa 4 pés confeccionada em tubo de aço carbono de diâmetro nominal de 19,05 mm e espessura de parede de 

1,90 mm com pintura epóxi pó de cor preta, formada a partir de duas peças tubulares contínuas dobradas em formato 

similar a um "U" invertido, fundidas entre si por no mínimo, dois cordões de solda contínuos com extensão mínima de 20 

mm cada e possuindo em suas terminações 4 sapatas articuladas para eventuais correções do piso, com a porção de 

contato com a superfície do piso em material termoplástico injetado preto cujo diâmetro mínimo seja de 25 mm e altura de 

10 mm. 

 Dimensões nominais gerais do móvel (tolerância de 5%): 

 - Altura total (da borda superior do encosto ao piso): 790 mm 

 - Altura do piso à porção mais alta do assento com almofada: 450 mm 

 - Profundidade total: 540 mm 

 - Largura total: 570 mm 

  

Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: 

- Certificado de Ensaio de produto emitido por Laboratório Acreditado pelo Inmetro evidenciando conformidade com todos 

os itens da Norma ISO 7173:1989 – Assentos em geral, no mínimo, com nível 3 de performance e com requisitos de 

estabilidade da Norma ISO 7174:1988.  

- Evidência de substâncias dentro do especificado pela diretiva europeia Rohs para tinta à pó e para a resina virgem em 

polipropileno que podem ser utilizados na confecção do produto para os índices de Bromo, Cromo VI ou Hexavalente, 

Metais Pesados e Ftalatos, através de Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para a Diretiva 

em epígrafe; 

- Laudo Ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da NR-17, Portaria MTPS 3.751 de 

1990 do Ministério do Trabalho e Emprego, emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho conforme Resolução 

CONFEA 437 de 1999. Os laudos/relatórios devem vir acompanhados da devida ART do serviço, com comprovante de 

quitação Guia e documento CREA do Profissional de Classe que realizou a avaliação ergonômica no produto. 

- Evidência da resistência à corrosão do processo de pintura, através de relatório de ensaio, emitido por laboratório 

acreditado pela Cgcre/Inmetro, demonstrando conformidade com exposição à névoa salina, conforme ABNT NBR 

8094:1983 por, pelo menos, 500 horas, com avaliação de corrosão Ri0 (ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e empolamento 

d0/t0 conforme ABNT NBR 5841:2015; 

- Aderência da tinta X0/Y0 ou Gr0 conforme ABNT NBR 11003 versão corrigida 2010; 

 

Quantidade: 54 
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105. Assento para áreas colaborativas: linha Puff retangular marca Frisokar ou similar 

 Assento para áreas colaborativas, popularmente conhecido como puff, cuja estrutura é 

executada em MDF de espessura mínima de 12 mm ou em compensado multilaminado 

de mesma espessura. Estrutura realizada na forma de um caixote prismático com 

dimensões totais de 600 x 400 x 450 mm.  Estrutura provida de 4 sapatas em aço com 

pastilhas termoplásticas para o atrito com o piso, ancoradas à estrutura através de uma 

porca de garra inserida na estrutura do puff e por meio da qual a rosca das sapatas é 

fixada à porca, possibilitando assim eventuais ajustes de altura para possíveis 

correções de desnivelamento do piso. 

Estofamento superior do puff através de espuma flexível de poliuretano com densidade mínima de 33 kg/m3, com 

espessura total mínima de 100 mm e dimensões de largura e profundidade de, no mínimo, 580 x 400 mm. 

Acabamento das partes nobres e aparentes do puff através de tecido tipo crepe, 100% poliéster em cor a definir de 

acordo com a cartela do fabricante. 

Dimensões nominais totais do puff de 600 x 400 x 450 mm ±20 mm. 

 

Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: 

- Cadeia de Custódia para os derivados de madeira eventualmente utilizados no produto com Certificação padrão 

CERFLOR ou FSC emitido por Organismos de Certificação Acreditados pelos organismos acreditadores/fiscalizadores 

responsáveis; 

- Relatório de ensaio, emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, comprovando as características do 

revestimento, de acordo com as seguintes normas: ABNT NBR ISO 105-D01:2011 (solidez da cor á lavagem a seco), 

ABNT NBR ISO 105-E04:2014 (solidez da cor ao suor ácido e alcalino), ABNT NBR ISO 105-E01:2014 (solidez da cor à 

água) e AATCC TM 8:2013 (solidez da cor à fricção – seco e úmido). 

- gramatura mínima do tecido crepe poliéster de 250 g/m2 conforme ABNT NBR 10591:2008 

- percentual mínimo de alongamento de 30% e força média nominal de ruptura de 100 daN para ambos os sentidos 

testados sob tração conforme ABNT NBR 11912:2016; 

- esgarçamento da costura padrão total de, no mínimo, 5 mm, conforme ABNT NBR 9925:2009; 

 

Quantidade:04 

 

106. Assento para áreas colaborativas: linha Puff quadrado marca Frisokar ou similar 

Assento para áreas colaborativas, popularmente conhecido como puff, cuja estrutura é 

executada em MDF de espessura mínima de 12 mm ou em compensado multilaminado 

de mesma espessura. Estrutura realizada na forma de um caixote prismático com 

dimensões totais de 500 x 500 x 450 mm.  Estrutura provida de 4 sapatas em aço com 

pastilhas termoplásticas para o atrito com o piso, ancoradas à estrutura através de uma 
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porca de garra inserida na estrutura do puff e por meio da qual a rosca das sapatas é fixada à porca, possibilitando assim 

eventuais ajustes de altura para possíveis correções de desnivelamento do piso. 

Estofamento superior do puff através de espuma flexível de poliuretano com densidade mínima de 33 kg/m3. 

Acabamento das partes nobres e aparentes do puff através de tecido tipo crepe, 100% poliéster em cor a definir de 

acordo com a cartela do fabricante. 

 

Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: 

- Cadeia de Custódia para os derivados de madeira eventualmente utilizados no produto com Certificação padrão 

CERFLOR ou FSC emitido por Organismos de Certificação Acreditados pelos organismos acreditadores/fiscalizadores 

responsáveis; 

- Relatório de ensaio, emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, comprovando as características do 

revestimento, de acordo com as seguintes normas: ABNT NBR ISO 105-D01:2011 (solidez da cor á lavagem a seco), 

ABNT NBR ISO 105-E04:2014 (solidez da cor ao suor ácido e alcalino), ABNT NBR ISO 105-E01:2014 (solidez da cor à 

água) e AATCC TM 8:2013 (solidez da cor à fricção – seco e úmido). 

- gramatura mínima do tecido crepe poliéster de 250 g/m2 conforme ABNT NBR 10591:2008 

- percentual mínimo de alongamento de 30% e força média nominal de ruptura de 100 daN para ambos os sentidos 

testados sob tração conforme ABNT NBR 11912:2016; 

- esgarçamento da costura padrão total de, no mínimo, 5 mm, conforme ABNT NBR 9925:2009; 

 

Quantidade:19 

 

107. Poltrona linha Quark alta para ambientes colaborativos marca Fway ou similar 

 de uso geral (doméstico e não doméstico), em ambientes indoor e de moderado tráfego 

de pessoas, espera, interlocução ou atividades correlatas, confeccionada com assento, 

encosto e braços finalizados e com quadro ou alma estrutural em formato de monobloco, 

através de perfis metálicos, sendo que entre tais perfis, para estruturação do material de 

enchimento do encosto e dos braços (asas/wings) são fundidos segmentos de chapa e 

perfis de aço, sendo a fundição entre os elementos através de Metal Inert Gas ou 

processo que ofereça performance técnica comprovadamente similar. Tal chassi 

metálico estrutural oferece a conformação para os braços (asas/wings) e encosto 

integrados. Após estofado, igualmente, o conjunto formado por braços, assento e 

encosto deve estar disposto de maneira a ser uma única peça estofada, ou seja, um 

monobloco. 

A poltrona apoia-se ao piso através de 04 patas, sendo a coluna central de estruturação em tubo de aço, pintado na cor 

preta. Provida em suas terminações de quatro sapatas fabricadas em termoplástico, para isolar o atrito do alumínio com a 
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superfície do piso. Revestimento através de costuras perimetrais que valorizam a modelagem da poltrona em tecido tipo 

crepe, 100% poliéster em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. 

Dimensões nominais (variação de 5% para mais ou para menos): 

Altura total do móvel de 870 mm 

Altura total do topo dos braços ao piso de 55 mm 

Altura do assento ao piso de 420 mm 

Profundidade total do móvel de 770 mm 

Largura total do móvel de 770 mm 

 

Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: 

- Evidência da resistência à corrosão do processo de pintura, através de relatório de ensaio, emitido por laboratório 

acreditado pela Cgcre/Inmetro, demonstrando conformidade com exposição à névoa salina, conforme ABNT NBR 

8094:1983 por, pelo menos, 500 horas, com avaliação de corrosão Ri0 (ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e empolamento 

d0/t0 conforme ABNT NBR 5841:2015; 

- Aderência da tinta X0/Y0 ou Gr0 conforme ABNT NBR 11003 versão corrigida 2010; 

- Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, comprovando as características das 

espumas, constando os seguintes índices de performance: 

- Força de Indentação a 25% de no máximo 300 N e a 65% de no mínimo 750 N, gerando fator conforto derivado das 

forças de indentação maior que 2,3 conforme método ABNT NBR 9176/2016.  

- Deformação Permanente à Compressão a 90% de no máximo 5,0%, conforme método ABNT NBR 8797/2017.  

- Perda de espessura por fadiga dinâmica de, no máximo, 5% e perda de força de indentação à 25% e 65% de, no 

máximo, 10%. 

 - Espuma isenta de CFCs por método de cromatografia gasosa acoplada a espectrômetro de massa ou outro 

procedimento de igual eficácia técnica, devidamente acreditado pelo Inmetro  

 - Espuma isenta de cinzas, cujo teor de cinzas seja de, no máximo, 0,3% 

- Relatório de ensaio emitido por laboratório de referência, especialista em comportamento de materiais à chama e ao 

ambiente construído, assinado por engenheiro civil devidamente qualificado, evidenciando que a densidade óptica 

específica máxima emanada pela queima da espuma com chama está conforme Norma ASTM E662; 

 - Densidade da espuma do assento mínima de 60 kg/m3 conforme ABNT NBR 8537:2015 

- Relatório de ensaio, emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, comprovando as características do 

revestimento, de acordo com as seguintes normas: ABNT NBR ISO 105-D01:2011 (solidez da cor á lavagem a seco), 

ABNT NBR ISO 105-E04:2014 (solidez da cor ao suor ácido e alcalino), ABNT NBR ISO 105-E01:2014 (solidez da cor à 

água) e AATCC TM 8:2013 (solidez da cor à fricção – seco e úmido). 

- gramatura mínima do tecido crepe poliéster de 250 g/m2 conforme ABNT NBR 10591:2008 

- percentual mínimo de alongamento de 30% e força média nominal de ruptura de 100 daN para ambos os sentidos 

testados sob tração conforme ABNT NBR 11912:2016; 

- esgarçamento da costura padrão total de, no mínimo, 5 mm, conforme ABNT NBR 9925:2009;  

 

Quantidade:02 
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108. Assento linha Honey para áreas colaborativas marca Sittz ou similar  

 Com e sem encosto, (conjunto de 01 peça com encosto e 02 peças sem encosto), com 

o assento de formato geométrico sextavado, cuja estrutura é executada em MDF de 

espessura mínima de 12 mm ± 2 mm ou em compensado multilaminado de mesma 

espessura. Estrutura realizada na forma de um caixote prismático de formato sextavado 

para o assento, estrutura provida de 4 sapatas em PU, elastômero ou outro material 

polimérico equivalente para contato com a superfície do piso. Estofamento superior do 

assento e do encosto em espuma flexível expandida de poliuretano de densidade mínima 28, acabamento das partes 

nobres e aparentes através de tecido de crepe de poliéster cuja qualificação segue infra nesse documento. Modelagem 

através de costuras perimetrais. Dimensões nominais totais do assento colaborativo conforme desenhos abaixo, 

tolerância de ± 50 mm: 

Certificações de evidência mínima de compromisso Qualidade e Compromisso Ambiental: 

- Espuma isenta de CFCs por método de cromatografia gasosa acoplada a espectrômetro de massa ou outro 

procedimento de igual eficácia técnica, devidamente acreditado pelo Inmetro  

- Relatório de ensaio, emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, comprovando as características do 

revestimento, de acordo com as seguintes normas: ABNT NBR ISO 105-D01:2011 (solidez da cor á lavagem a seco), 

ABNT NBR ISO 105-E04:2014 (solidez da cor ao suor ácido e alcalino), ABNT NBR ISO 105-E01:2014 (solidez da cor à 

água) e AATCC TM 8:2013 (solidez da cor à fricção – seco e úmido). 

- gramatura mínima do tecido crepe poliéster de 250 g/m2 conforme ABNT NBR 10591:2008 

- percentual mínimo de alongamento de 30% e força média nominal de ruptura de 100 daN para ambos os sentidos 

testados sob tração conforme ABNT NBR 11912:2016; 

- esgarçamento da costura padrão total de, no mínimo, 5 mm, conforme ABNT NBR 9925:2009; 

 

Quantidade:09 

 

109. Móvel do tipo mesa linha Plato marca Max Design ou similar 

  Com excelente característica de adaptabilidade que atenda aos mais diferentes 

requisitos de uso. Possui tampo de formato redondo confecicionado em madeira 

pintada na cor preta com aspecto acetinado. Possui os seguintes aspectos 

dimensionais, diâmetro de 80 mm de largura.  

Base com estrutura em 04 pés, sendo a haste vertical que interliga a base ao tampo 

em tubo de aço redondo cujo diamentro deve ser de 50,8 x 3,00 mm de espessura, 

recebendo tratamento por meio de processo de pintura eletrostática à pó de cor 

preta com tratamento antiferruginoso e posterior secagem em estufa. 

04 pés confeccionados em alumínio com posterior pintura na cor preta. 

Aspectos dimensionais do produto: Altura total do móvel: 740 mm. 

 

Certificações de evidência mínima da qualidade: 

- Cadastro Técnico Federal para as Atividades Potencialmente Poluidoras do IBAMA em nome do fabricante da cadeira 

dentro do prazo de validade. 

- Relatório de ensaio, emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, evidenciando que a tinta é isenta de metais 

pesados ou, possui o teor de tais substâncias em estrita conformidade com os valores máximos permitidos segundo 

ABNT NBR NM 300-3 Versão Corrigida de 2011. 
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- Evidência da resistência à corrosão do processo de pintura, através de relatório de ensaio, emitido por laboratório 

acreditado pela Cgcre/Inmetro, demonstrando conformidade com exposição à névoa salina, conforme ABNT NBR 

8094:1983 por, pelo menos, 500 horas, com avaliação de corrosão Ri0 (ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e empolamento 

d0/t0 conforme ABNT NBR 5841:2015; 

- Aderência da tinta X0/Y0 ou Gr0 conforme ABNT NBR 11003 versão corrigida 2010; 

 

Quantidade:02 

 

110. Móvel do tipo mesa linha Plato marca Max Design ou similar 

 com excelente característica de adaptabilidade que atenda aos mais diferentes 

requisitos de uso. Possui tampo de formato redondo confecicionado em madeira 

pintada na cor preta com aspecto acetinado. Possui os seguintes aspectos 

dimensionais, diâmetro de 80 mm de largura.  

Base com estrutura em 04 pés, sendo a haste vertical que interliga a base ao 

tampo em tubo de aço redondo cuja medida é de 50,8 x 3,00 mm de espessura,  

recebendo tratamento por meio de processo de pintura eletrostática à pó de cor preta com tratamento antiferruginoso e 

posterior secagem em estufa. 

04 pés confeccionados em alumínio com posterior pintura na cor preta. 

Aspectos dimensionais do produto: 

Altura total do móvel: 40 mm. 

Diâmetro total dos pés: 70 mm 

 

Certificações de evidência mínima da qualidade: 

- Cadastro Técnico Federal para as Atividades Potencialmente Poluidoras do IBAMA em nome do fabricante da cadeira 

dentro do prazo de validade. 

- Relatório de ensaio, emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, evidenciando que a tinta é isenta de metais 

pesados ou, possui o teor de tais substâncias em estrita conformidade com os valores máximos permitidos segundo 

ABNT NBR NM 300-3 Versão Corrigida de 2011. 

- Evidência da resistência à corrosão do processo de pintura, através de relatório de ensaio, emitido por laboratório 

acreditado pela Cgcre/Inmetro, demonstrando conformidade com exposição à névoa salina, conforme ABNT NBR 

8094:1983 por, pelo menos, 500 horas, com avaliação de corrosão Ri0 (ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e empolamento 

d0/t0 conforme ABNT NBR 5841:2015; 

 

Quantidade:02 

 

111. Móvel do tipo mesa linha Plato marca Max Design ou similar 

 com excelente característica de adaptabilidade que atenda aos mais diferentes 

requisitos de uso. Possui tampo de formato quadrado confecicionado em madeira 

pintada na cor preta com aspecto acetinado. Possui os seguintes aspectos 

dimensionais, 80 mm de comprimento e  80 mm de largura.  

Base com estrutura em 04 pés, sendo a haste vertical que interliga a base ao tampo em 

tubo de aço redondo cujo diamentro deve ser de 50,8 x 3,00 mm de espessura,  
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recebendo tratamento por meio de processo de pintura eletrostática à pó de cor preta com tratamento antiferruginoso e 

posterior secagem em estufa. 

04 pés confeccionados em alumínio com posterior pintura na cor preta. 

Aspectos dimensionais do produto: 

Altura total do móvel: 740 mm. 

 

Certificações de evidência mínima da qualidade: 

- Cadastro Técnico Federal para as Atividades Potencialmente Poluidoras do IBAMA em nome do fabricante da cadeira 

dentro do prazo de validade. 

- Relatório de ensaio, emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, evidenciando que a tinta é isenta de metais 

pesados ou, possui o teor de tais substâncias em estrita conformidade com os valores máximos permitidos segundo 

ABNT NBR NM 300-3 Versão Corrigida de 2011. 

- Evidência da resistência à corrosão do processo de pintura, através de relatório de ensaio, emitido por laboratório 

acreditado pela Cgcre/Inmetro, demonstrando conformidade com exposição à névoa salina, conforme ABNT NBR 

8094:1983 por, pelo menos, 500 horas, com avaliação de corrosão Ri0 (ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e empolamento 

d0/t0 conforme ABNT NBR 5841:2015; 

- Aderência da tinta X0/Y0 ou Gr0 conforme ABNT NBR 11003 versão corrigida 2010; 

 

Quantidade:05 

 

112. Mesa do tipo bistrô linha Jelly marca Fway ou similar 

 

 alta, para apoio, cafés, bistrôs, ambientes de descompressão, arquitetura lúdica, entre outros 

ambientes correlatos, com excelente característica de adaptabilidade que atenda aos mais 

diferentes objetivos de uso com função de apoio. Possui tampo com dimensões nominais de 

550 x 550 mm, com cantos e arestas arredondados, sendo o tampo confecionado em chapa de 

aço carbono cortada a laser, conformada, ligada à coluna central, cuja fabricação deriva de um 

tubo circular de aço carbono de 51,00 mm de diâmetro nominal e 1,90 mm de espessura 

mínima de parede, soldado à base da mesa, em chapa de aço de espessura nominal de 9,5 

mm. Todos os elementos metálicos com posterior pintura eletrostática a pó, dimensões 

nominais de 450 mm para dimensão de lado da base, 1055 mm de altura total nominal. 

Tolerância permitida de 5% para mais ou para menos em relaão às dimensões nominais aqui 

especificadas. 

   

Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: 

- Evidência da resistência à corrosão do processo de pintura, através de relatório de ensaio, emitido por laboratório 

acreditado pela Cgcre/Inmetro, demonstrando conformidade com exposição à névoa salina, conforme ABNT NBR 

8094:1983 por, pelo menos, 500 horas, com avaliação de corrosão Ri0 (ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e empolamento 

d0/t0 conforme ABNT NBR 5841:2015; 

- Aderência da tinta X0/Y0 ou Gr0 conforme ABNT NBR 11003 versão corrigida 2010; 

 

Quantidade:09 
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103. GRUPO 2 - MOBILIÁRIO 

PLATAFORMA LINHA JUST FRENTE E VERSO ESTRUTURA DUPLA PARA 6 PESSOAS (Laboratório) MARCA 

OPERIS OU SIMILAR 

 

DIMENSÕES: 4200 X 1400 X 740 MM (LXPXA) 

(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para 

Menos). 

 

Tampo individual medindo L 1400 x P 700mm, confeccionado 

com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP 

– Medium Density Particleboard), com 25 mm de espessura, 

revestido em ambas as faces por filme termo prensado de 

melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do 

tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 

arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/estrutura 

deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e 

cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Os tampos 

possuem recortes retangulares para acoplamento de duas caixas de tomada, sendo uma em cada tampo.  

Quantidade: 6 

 

Caixa elétrica (02 peças) confeccionada em duas partes (Tampa e Suporte Tomadas), sendo a tampa confeccionada em 

alumínio modelo basculante com abertura 105º fixada ao tampo por meio 02 chapinhas de aço mola e parafuso auto-

atarraxante, e a Porta tomada confeccionada em chapa de aço dobrada com espessura mínima 0,9 mm para colocação 

de tomadas elétricas (padrão ABNT) e recortes quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 com chapa de 

aço tipo espelho removível, permitindo a substituição do padrão de RJ45 quando necessário, adquirindo apenas um novo 

espelho com recorte especificado. Com   aberturas para passagem de cabeamento (Tomadas e Plugs não inclusos), 

fixada ao tampo por meio de parafusos auto-atarraxante.  

Quantidade: 6 

 

Calha Leito Horizontal (01 peça) para passagem de cabos sob o tampo por toda extensão da mesa, confeccionada em 

chapas de aço dobrada em formato de “U” com espessura mínima 0,6 mm. A fixação calha/estrutura é feita por meio de 

parafusos com rosca métrica M6, permitindo facilmente remoção da calha em eventuais manutenções. 

Quantidade: 3 
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Estrutura central formada por 02 colunas em tubo de secção quadrada tubo 50 x 50 x 1,5 mm e 01 tubo superior 

horizontal 50 x 30 x 1,5 mm fixados pelo processo solda MIG/MAG, no tubo é fixo um suporte da tampa produzido em 

chapa aço #20 (0.9) com recorte a laser para que possa receber 2 chapas em aço #20 (0.9) interna e externa, formando 

vão central entre os tubos verticais para possibilitar a subida de fiação e a manutenção dos mesmos. Acabamento em 

sapatas niveladoras em nylon, com Ø 38 mm e parafuso central rosca 3/8’’ cuja função será contornar eventuais 

desníveis de piso. 

Quantidade: 2 

 

Travessas de sustentação horizontal constituída por tubos de aço de secção retangular, sendo 2 travessas em tubo 30 x 

20 x 1,5mm, centralizadas ao tampo, não prejudicando o espaço útil de trabalho do usuário, com corte a laser, 

dispensando o uso de solda e encaixada aos pés trave com travamento por parafuso M6. 

Quantidade: 6 

 

Estrutura de sustentação lateral confeccionado 02 colunas tubo secção quadrada 50 x 50 x 1,5 mm com um ângulo de 

105º cada, interligadas na extremidade superior por tubo 50 x 50 x 1,5 mm soldados pelo processo MIG, com mãos 

francesas em chapa de aço #14 (1.9mm) soldadas ao tubo, permitindo assim o perfeito travamento entre pés e travessas 

em tubo, Acabamento em sapatas niveladoras em nylon, com Ø 38 mm e parafuso central rosca 3/8’’ cuja função será 

contornar eventuais desníveis de piso. 

Quantidade: 2 

 

Todas as partes metálicas são submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - 

fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em 

estufa a 200º C. 

 

Quantidade Total do item: 01 

 

APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 

Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13966:2008, emitido pela própria ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora também acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no 

certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir acompanhado do seu respectivo laudo de 

avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro; 

Laudo de profissional (Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista) devidamente acreditado, 

atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do 

Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do 

profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA e para os casos de 

Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica; 

A empresa fabricante dos produtos deverá apresentar certificado emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) ou outra empresa certificadora, de Processo de Preparação e Pintura em superfícies metálicas, sendo que o 

documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: Determinação de aderência da tinta, Determinação do 

brilho da superfície, medição não destrutiva da espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base, 

resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida e determinação de dureza ao lápis em tinta 
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aplicada, tanto em corte do filme de pintura como risco de filme de pintura; No certificado deve constar o resultado 

encontrado para cada ensaio. 

Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 1152 horas conforme norma NBR 8094/1983 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que contenham uniões 

soldadas, apresentar resultado final Ri0; 

Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 1152 horas conforme norma NBR 8095/2015 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, em corpos de prova que 

contenham uniões soldadas; apresentar resultado final Ri0; 

Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo 23 ciclos, conforme norma NBR 8096/1983 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, volume de SO2 de 2 Litros, em corpos 

de prova que contenham uniões soldadas, não devendo apresentar pontos de corrosão após o término do ensaio;  

Apresentar comprovação de atendimento a NBR–14020:2002 e NBR–14024:2004, através do Certificado de 

conformidade emitido pela ABNT ou entidade devidamente acreditada pelo INMETRO da respectiva indústria fabricante 

dos mobiliários; 

Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a 

procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 

Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica 

para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra 

eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 

Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização dos produtos 

emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente 

acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 05 (cinco) anos o mobiliário contra 

eventuais defeitos de fabricação; 

Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo e caso haja 

código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e documentação 

apresentada. 

 

 

PLATAFORMA LINHA JUST FRENTE E VERSO ESTRUTURA DUPLA PARA 4 PESSOAS MARCA OPERIS OU 

SIMILAR 

DIMENSÕES: 3200 X 1400 X 740 MM (LXPXA) 

(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para 

Menos). 

 

Tampo individual medindo L 1600 x P 700mm, confeccionado 

com chapas de partículas de madeira de média densidade 

(MDP – Medium Density Particleboard), com 25 mm de 

espessura, revestido em ambas as faces por filme termo 

prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 

texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que 

acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas 

com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A 

fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas 
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confeccionadas em ZAMAK, e cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel 

sem danificá-lo. Os tampos possuem recortes retangulares para acoplamento de duas caixas de tomada, sendo uma em 

cada tampo.  

Quantidade: 4 

 

Caixa elétrica (02 peças) confeccionada em duas partes (Tampa e Suporte Tomadas), sendo a tampa confeccionada em 

alumínio modelo basculante com abertura 105º fixada ao tampo por meio 02 chapinhas de aço mola e parafuso auto-

atarraxante, e a Porta tomada confeccionada em chapa de aço dobrada com espessura mínima 0,9 mm para colocação 

de tomadas elétricas (padrão ABNT) e recortes quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 com chapa de 

aço tipo espelho removível, permitindo a substituição do padrão de RJ45 quando necessário, adquirindo apenas um novo 

espelho com recorte especificado. Com   aberturas para passagem de cabeamento (Tomadas e Plugs não inclusos), 

fixada ao tampo por meio de parafusos auto-atarraxante.  

Quantidade: 4 

 

Calha Leito Horizontal (01 peça) para passagem de cabos sob o tampo por toda extensão da mesa, confeccionada em 

chapas de aço dobrada em formato de “U” com espessura mínima 0,6 mm. A fixação calha/estrutura é feita por meio de 

parafusos com rosca métrica M6, permitindo facilmente remoção da calha em eventuais manutenções. 

Quantidade: 2 

 

Estrutura central formada por 02 colunas em tubo de secção quadrada tubo 50 x 50 x 1,5 mm e 01 tubo superior 

horizontal 50 x 30 x 1,5 mm fixados pelo processo solda MIG/MAG, no tubo é fixo um suporte da tampa produzido em 

chapa aço #20 (0.9) com recorte a laser para que possa receber 2 chapas em aço #20 (0.9) interna e externa, formando 

vão central entre os tubos verticais para possibilitar a subida de fiação e a manutenção dos mesmos. Acabamento em 

sapatas niveladoras em nylon, com Ø 38 mm e parafuso central rosca 3/8’’ cuja função será contornar eventuais 

desníveis de piso. 

Quantidade: 1 

 

Travessas de sustentação horizontal constituída por tubos de aço de secção retangular, sendo 2 travessas em tubo 30 x 

20 x 1,5mm, centralizadas ao tampo, não prejudicando o espaço útil de trabalho do usuário, com corte a laser, 

dispensando o uso de solda e encaixada aos pés trave com travamento por parafuso M6. 

Quantidade: 4 

 

Estrutura de sustentação lateral confeccionado 02 colunas tubo secção quadrada 50 x 50 x 1,5 mm com um ângulo de 

105º cada, interligadas na extremidade superior por tubo 50 x 50 x 1,5 mm soldados pelo processo MIG, com mãos 

francesas em chapa de aço #14 (1.9mm) soldadas ao tubo, permitindo assim o perfeito travamento entre pés e travessas 

em tubo, Acabamento em sapatas niveladoras em nylon, com Ø 38 mm e parafuso central rosca 3/8’’ cuja função será 

contornar eventuais desníveis de piso. 

Quantidade: 2 

 

Divisor frontal em vidro com espessura mínima de 8 mm com acabamento jateado, lapidado e temperado. Montagem por 

meio de suportes em alumínio extrudado medindo 50 x 50 x 25 mm, com furações e parafusos para fixação. A fixação 

painel/tampo é feita por meio de parafusos com rosca métrica M6 com cabeça borboleta e no tampo no qual será fixado 

possui um suporte em tubo de aço para sua perfeita sustentação. 
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DIMENSÕES: 1100  X 15 X 360 MM (LxPxH) 

Quantidade: 2 

 

Todas as partes metálicas são submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - 

fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em 

estufa a 200º C. 

 

Quantidade Total do item: 03 

 

APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 

Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13966:2008, emitido pela própria ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora também acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no 

certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir acompanhado do seu respectivo laudo de 

avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro; 

Laudo de profissional (Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista) devidamente acreditado, 

atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do 

Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do 

profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA e para os casos de 

Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica; 

A empresa fabricante dos produtos deverá apresentar certificado emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) ou outra empresa certificadora, de Processo de Preparação e Pintura em superfícies metálicas, sendo que o 

documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: Determinação de aderência da tinta, Determinação do 

brilho da superfície, medição não destrutiva da espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base, 

resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida e determinação de dureza ao lápis em tinta 

aplicada, tanto em corte do filme de pintura como risco de filme de pintura; No certificado deve constar o resultado 

encontrado para cada ensaio. 

Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 1152 horas conforme norma NBR 8094/1983 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que contenham uniões 

soldadas, apresentar resultado final Ri0; 

Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 1152 horas conforme norma NBR 8095/2015 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, em corpos de prova que 

contenham uniões soldadas; apresentar resultado final Ri0; 

Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo 23 ciclos, conforme norma NBR 8096/1983 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, volume de SO2 de 2 Litros, em corpos 

de prova que contenham uniões soldadas, não devendo apresentar pontos de corrosão após o término do ensaio;  

Apresentar comprovação de atendimento a NBR–14020:2002 e NBR–14024:2004, através do Certificado de 

conformidade emitido pela ABNT ou entidade devidamente acreditada pelo INMETRO da respectiva indústria fabricante 

dos mobiliários; 

Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a 

procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 

Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica 

para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra 

eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 



 

228 

Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização dos produtos 

emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente 

acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 05 (cinco) anos o mobiliário contra 

eventuais defeitos de fabricação; 

Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo e caso haja 

código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e documentação 

apresentada. 

 

 

 

 

MESA em “L” LINHA AXON MARCA OPERIS OU SIMILAR 

DIMENSÕES: 1400 X 600 X 1400 X 600 X 740 MM (LXPXLXPXA) 

(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). 

 

Tampo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme 

termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e 

antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita 

de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio 

ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix, fixados 

em buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas no tampo. 

 

Painel frontal em MDP, com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de 

melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do 

painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação 

painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. 

 

Calha tipo Berço confeccionada com chapas metálicas de 0,9 mm, dobradas em formato “J”, com divisão interna 

horizontal que possibilita a passagem de fiação individual (elétrica e telefonia), com orifícios para instalação de 2 tomadas 

de força convencionais (redondas) e 2 para plugs tipo RJ-45. 

 

Estrutura de sustentação central confeccionada com chapas metálicas de 0,9 mm de espessura dobradas em formato 

sextavado, formando um duto vertical interno que possibilita a passagem da fiação do solo até o tampo da mesa, e uma 

calha removível com 03 furações para adaptação de tomadas elétricas, telefonia e dados. Acabamento com sapatas 

niveladoras formato sextavadas em nylon injetado e pino central em aço rosca ¼’’ e diâmetro de 20 mm, cuja função será 

contornar eventuais desníveis de piso. 

 

Estruturas laterais confeccionada com tubos e chapas metálicas, base superior de fixação ao tampo em tubo de aço 30 x 

20 x 1,2 mm de espessura, colunas dupla e paralela formando um duto para passagem de fiação confeccionada em 

chapa de 0,6 mm de espessura conformada em formato triangular, calha externa sacável por encaixe boleada e calha 

interna fixa, ambas em chapa de aço 0,6 mm. Base inferior em chapa de aço 1,2 mm de espessura, repuxada curva e 

declive reto dispensando o uso de ponteiras de PVC. Estrutura unida pelo processo de solda MIG dotadas de sapatas 

niveladoras em nylon injetado com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. 
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Quantidade: 11 

 

APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 

Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13966:2008, emitido pela própria ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora também acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no 

certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir acompanhado do seu respectivo laudo de 

avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro; 

Laudo de profissional (Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista) devidamente acreditado, 

atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do 

Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do 

profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA e para os casos de 

Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica; 

A empresa fabricante dos produtos deverá apresentar certificado emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) ou outra empresa certificadora, de Processo de Preparação e Pintura em superfícies metálicas, sendo que o 

documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: Determinação de aderência da tinta, Determinação do 

brilho da superfície, medição não destrutiva da espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base, 

resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida e determinação de dureza ao lápis em tinta 

aplicada, tanto em corte do filme de pintura como risco de filme de pintura; No certificado deve constar o resultado 

encontrado para cada ensaio. 

Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 1152 horas conforme norma NBR 8094/1983 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que contenham uniões 

soldadas, apresentar resultado final Ri0; 

Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 1152 horas conforme norma NBR 8095/2015 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, em corpos de prova que 

contenham uniões soldadas; apresentar resultado final Ri0; 

Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo 23 ciclos, conforme norma NBR 8096/1983 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, volume de SO2 de 2 Litros, em corpos 

de prova que contenham uniões soldadas, não devendo apresentar pontos de corrosão após o término do ensaio;  

Apresentar comprovação de atendimento a NBR–14020:2002 e NBR–14024:2004, através do Certificado de 

conformidade emitido pela ABNT ou entidade devidamente acreditada pelo INMETRO da respectiva indústria fabricante 

dos mobiliários; 

Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a 

procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 

Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica 

para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra 

eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 

Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização dos produtos 

emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente 

acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 05 (cinco) anos o mobiliário contra 

eventuais defeitos de fabricação; 
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Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo e caso haja 

código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e documentação 

apresentada. 

 

MESA DIRETORES LINHA NÓBILE MARCA OPERIS OU SIMILAR 

DIMENSÕES: 2350 a 2600 X 1800 X 740 MM (LXPXH) 

Tampo com espessura final de 45 mm, componível por duas 

camadas modulares e sobrepostas, sendo a camada superior 

composta por 05 módulos e a camada inferior 01 módulo inteiriço, 

que se acoplam perfeitamente para formar uma superfície de 

trabalho com design ergonômico e elegante. 

Os módulos do tampo superior (centrais e laterais) são 

confeccionados com chapas de 26 mm de espessura produzidos 

com placas de fibras de madeira selecionadas, provenientes de troncos de eucaliptos e pinus (cultivados em florestas 

renováveis com certificação FSC – será solicitada cópia da certificação), aglutinadas e consolidadas com resina sintética 

a base de ureia-formaldeído e termo estabilizadas sob pressão, com densidade média, de acordo com as especificações 

da norma NBR 15316/2 e metodologias descritas na NBR 15316/3, resistência à tração perpendicular (kg/cm²) 5.6, 

resistência à flexão estática (Kg/cm²) 185. 

Face superior e bordas do perímetro com revestimento em lâmina de madeira, obtida através da colagem de várias 

lâminas de madeiras reflorestadas, sobrepostas entre resinas, que se consolidam em blocos. Esses blocos são 

estabilizados e em seguida faqueados, dando origem às lâminas pré-compostas (lâminas finas fatiadas, que são 

prensadas e novamente cortadas. Esse processo cria o desenho linheiro, que possui traços em padrões paralelos, 

representando maior produtividade, economia de matéria-prima e respeito ao meio ambiente). 

Acabamento superficial executado com lixamento da lâmina, em grana final 180, aplicação de fundo poliuretânico em 03 

demãos, formando uma camada final de aproximadamente 120gr/m2, com secagem por sistema Ultra Violeta. Lixamento 

do fundo com grana 320, aplicação de verniz poliuretânico com camada aproximada de 50 gr/m2 e secagem final por 

sistema Ultra Violeta em ambiente fechado, climatizado e isento de pó. 

O módulo superior central possui recorte para acoplamento de bivar de MDF de 10 mm, com revestimento em couro 

natural, modelo risque rabisque. 

O módulo lateral contém compartimento embutido com porta-tomadas interno para receber 04 plugs de tomadas de 

energia e para 04 plugs tipo RJ-45 (cada), permitindo a instalação de cabos para energia elétrica, telefonia e rede, 

embutidos, com tampa basculante e moldura em alumínio. 

O módulo lateral contém também orifício circular com 60 mm de diâmetro para passagem de cabeamento vertical, com 

corpo e tampa em PVC rígido, de encaixe e saque. 

O tampo inferior inteiriço é confeccionado com chapa de 19 mm de espessura produzida produzidos com placas de fibras 

de madeira selecionadas, provenientes de troncos de eucaliptos e pinus (cultivados em florestas renováveis com 

certificação FSC – será solicitada cópia da certificação), aglutinadas e consolidadas com resina sintética a base de ureia-

formaldeído e termo estabilizadas sob pressão, com densidade média, de acordo com as especificações da norma NBR 

15316/2 e metodologias descritas na NBR 15316/3, resistência à tração perpendicular (kg/cm²) 5.6, resistência à flexão 

estática (Kg/cm²) 185. 

Faces e bordas do tampo com revestimento em lâmina de madeira matizada na cor Preto Ébano com aplicação de fundo 

poliuretânico em 03 demãos, formando uma camada final de aproximadamente 120gr/m2, com secagem por sistema 
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Ultra Violeta. Lixamento do fundo com grana 320, aplicação de verniz poliuretânico com camada aproximada de 50 gr/m2 

e secagem final por sistema Ultra Violeta em ambiente fechado, climatizado e isento de pó. 

Complemento Gota com tampo com espessura final de 38 mm, em formato simétrico e compatível para acoplamento 

perfeito com os tampos centrais superiores e inferiores. Confeccionado no mesmo material dos módulos superiores e 

inferiores centrais e laterais, com faces e bordas do tampo com revestimento em lâmina de madeira matizada na cor 

Preto. 

A fixação tampo/estrutura deverá ser feita através de parafusos máquina, philips M6x30, fixados em de buchas metálicas 

confeccionadas em zamak (liga de zinco, magnésio, alumínio e cobre, fundida entre 385 °c e 485 °c) cravadas na face 

inferior do tampo. De modo algum os parafusos serão fixados direto no tampo, facilitando assim montagem, 

desmontagem e remontagem dos mesmos, caso necessário. 

 

Painéis Frontais (02) confeccionados em chapa metálica com espessura mínima de 1,2 mm, estampada e calandrada, 

com sistema de fixação ao tampo por meio de buchas metálicas em Zamak (liga de zinco, magnésio, alumínio e cobre, 

fundida entre 385 °c e 485 °c), e parafusos máquina, philips M6x12. Os Painéis conferem ao conjunto beleza e requinte, 

sem abrir mão da total privacidade para o qual foi designado. Estruturas metálicas (03) com formato elíptico, sendo 02 

nas extremidades laterais, med. aprox. 600 x 150 x 715 mm, e 01 na parte central, med. aprox. 500 x 100 x 715 mm, 

autoportantes, com calhas internas para subida de cabeamento, desenvolvidas em chapas de aço SAE 1006/1008 com 

espessura mínima de 1,5 mm, calandrada e componível em duas partes, com suportes superior e inferior em chapa de 

aço com espessura mínima de 3 mm, soldadas entre si pelo processo MIG, formando um conjunto sólido e de design 

moderno. 

As estruturas (pés e painel) são revestidas em Couro Natural de ótima qualidade. 

Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - 

decapagem – fosfatização – Em Processos não poluentes, com gerenciamento de resíduos 100% ecológico, sem 

utilização de solventes evitando risco de incêndio) e pintura eletrostática com tinta híbrida epóxi-poliéster em pó 

texturizado de alta resistência, com polimerização e cura em estufa a 200º Acabamento com sapatas em PVC rígido com 

diâmetro de63 mm, com regulagem de altura em aprox. 20 mm, cuja função será ajustar eventuais desníveis de piso. 

 

Quantidade: 2 

 

APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 

 

Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13966:2008, emitido pela própria ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora também acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no 

certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir acompanhado do seu respectivo laudo de 

avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro; 

Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) devidamente 

acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do 

Ministério do Trabalho, sendo que deverão vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional 

assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA; 

Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 8094/1983 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que contenham uniões 

soldadas; 
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Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 8095/2015 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, em corpos de prova que 

contenham uniões soldadas; 

Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 600 horas conforme norma NBR 8096/1983 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, em corpos de prova que contenham 

uniões soldadas; 

Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a 

procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 

Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica 

para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra 

eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 

Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização dos produtos 

emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente 

acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 05 (cinco) anos o mobiliário contra 

eventuais defeitos de fabricação; 

Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, e caso haja 

código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e documentação 

apresentada; 

 

MESA DE REUNIÃO LINHA NÓBILE REDONDA MEDINDO Diâmetro de 1200 X H 760 MM: MARCA OPERIS OU 

SIMILAR  

Tampo com espessura final de 45 mm, componível por duas camadas 

inteiriças sobrepostas.  

Tampo superior confeccionado com chapa de 26 mm de espessura 

produzidos com placas de fibras de madeira selecionadas, provenientes de 

troncos de eucalyptus e pinus (cultivados em florestas renováveis com 

certificação FSC – será solicitada cópia da certificação), aglutinadas e 

consolidadas com resina sintética a base de uréia-formaldeído e termo-

estabilizadas sob pressão, com densidade média, de acordo com as  especificações da norma NBR 15316/2 e 

metodologias descritas na NBR 15316/3, resistência à tração perpendicular (kg/cm²) 5.6, resistência à flexão estática 

(Kg/cm²) 185. 

Face superior e bordas do perímetro com revestimento em lâmina de madeira Linheiro, obtida através da colagem de 

várias lâminas de madeiras reflorestadas, sobrepostas entre resinas, que se consolidam em blocos. Esses blocos são 

estabilizados e em seguida faqueados, dando origem às lâminas pré-compostas (lâminas finas fatiadas, que são 

prensadas e novamente cortadas. Esse processo cria o desenho linheiro, que possui traços em padrões paralelos, 

representando maior produtividade, economia de matéria-prima e respeito ao meio ambiente).  

Acabamento superficial executado com lixamento da lâmina, em grana final 180, aplicação de fundo poliuretânico em 03 

demãos, formando uma camada final de aproximadamente 120gr/m2, com secagem por sistema Ultra Violeta. Lixamento 

do fundo com grana 320, aplicação de verniz poliuretânico com camada aproximada de 50 gr/m2 e secagem final por 

sistema Ultra Violeta em ambiente fechado, climatizado e isento de pó. 

Tampo inferior confeccionado com chapas de 19 mm de espessura produzidos com placas de fibras de madeira 

selecionadas, provenientes de troncos de eucalyptus e pinus (cultivados em florestas renováveis com certificação FSC – 

será solicitada cópia da certificação), aglutinadas e consolidadas com resina sintética a base de uréia-formaldeído e 
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termo-estabilizadas sob pressão, com densidade média, de acordo com as  especificações da norma NBR 15316/2 e 

metodologias descritas na NBR 15316/3, resistência à tração perpendicular (kg/cm²) 5.6, resistência à flexão estática 

(Kg/cm²) 185. 

Faces e bordas do tampo com revestimento em lâmina de madeira matizada na cor Preto Ébano com aplicação de fundo 

poliuretânico em 03 demãos, formando uma camada final de aproximadamente 120gr/m2, com secagem por sistema 

Ultra Violeta. Lixamento do fundo com grana 320, aplicação de verniz poliuretânico com camada aproximada de 50 gr/m2 

e secagem final por sistema Ultra Violeta em ambiente fechado, climatizado e isento de pó. 

 

Estrutura inteiriça com 04 patas formada por tubos e chapas metálicas , com a base superior em tubo de aço 20 X 30 x 

1,2 mm, a base inferior em chapa de aço repuxada curva dispensando desta forma o uso de ponteiras de PVC, com 

espessura mínima de 1,5 mm, e a coluna de sustentação composta por tubo redondo Ø 95,25 x 1,5 mm, sendo todo o 

conjunto submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura 

eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º.  

Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de 

piso. 

 

APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 

 

A empresa fabricante dos produtos deverá apresentar certificado emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) ou outra empresa certificadora, de Processo de Preparação e Pintura em superfícies metálicas, sendo que o 

documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: Determinação de aderência da tinta, Determinação do 

brilho da superfície, medição não destrutiva da espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base, 

resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida e determinação de dureza ao lápis em tinta 

aplicada, tanto em corte do filme de pintura como risco de filme de pintura; 

Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 1080 horas conforme norma NBR 8094/1983 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que contenham uniões 

soldadas; 

Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 1080 horas conforme norma NBR 8095/2015 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, em corpos de prova que 

contenham uniões soldadas; 

Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 576 horas conforme norma NBR 8096/1983 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, em corpos de prova que contenham 

uniões soldadas; 

Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a 

procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 

Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica 

para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra 

eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 

Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização dos produtos 

emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente 

acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 05 (cinco) anos o mobiliário contra 

eventuais defeitos de fabricação; 
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Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, e caso haja 

código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e documentação 

apresentada 

 

Quantidade: 2 

 

GAVETEIRO LINHA NÓBILE VOLANTE DIRETORIA MARCA OPERIS OU SIMILAR 

DIMENSÕES: 400 X 474 X 636 MM (LXPXH) 

Tampo com espessura final de 45 mm, componível por duas camadas inteiriças 

sobrepostas. 

Tampo superior confeccionado com chapa de 26 mm de espessura produzidos com 

placas de fibras de madeira selecionadas, provenientes de troncos de eucaliptos e pinus 

(cultivados em florestas renováveis com certificação FSC – será solicitada cópia da 

certificação), aglutinadas e consolidadas com resina sintética a base de ureia-

formaldeído e termo estabilizadas sob pressão, com densidade média, de acordo com as 

especificações da norma NBR 15316/2 e metodologias descritas na NBR 15316/3, 

resistência à tração perpendicular (kg/cm²) 5.6, resistência à flexão estática (Kg/cm²) 185. 

Face superior e bordas do perímetro com revestimento em lâmina de madeira, obtida através da colagem de várias 

lâminas de madeiras reflorestadas, sobrepostas entre resinas, que se consolidam em blocos. Esses blocos são 

estabilizados e em seguida faqueados, dando origem às lâminas pré-compostas (lâminas finas fatiadas, que são 

prensadas e novamente cortadas. Esse processo cria o desenho linheiro, que possui traços em padrões paralelos, 

representando maior produtividade, economia de matéria-prima e respeito ao meio ambiente). 

Acabamento superficial executado com lixamento da lâmina, em grana final 180, aplicação de fundo poliuretânico em 03 

demãos, formando uma camada final de aproximadamente 120gr/m2, com secagem por sistema Ultra Violeta. Lixamento 

do fundo com grana 320, aplicação de verniz poliuretânico com camada aproximada de 50 gr/m2 e secagem final por 

sistema Ultra Violeta em ambiente fechado, climatizado e isento de pó. 

Tampo inferior confeccionado com chapas de 19 mm de espessura produzidos com placas de fibras de madeira 

selecionadas, provenientes de troncos de eucaliptos e pinus (cultivados em florestas renováveis com certificação FSC – 

será solicitada cópia da certificação), aglutinadas e consolidadas com resina sintética a base de ureia-formaldeído e 

termo estabilizadas sob pressão, com densidade média, de acordo com as especificações da norma NBR 15316/2 e 

metodologias descritas na NBR 15316/3, resistência à tração perpendicular (kg/cm²) 5.6, resistência à flexão estática 

(Kg/cm²) 185. 

 

Gavetas confeccionadas em chapa metálica dobrada, com espessura mínima de 0,45 mm Todas as partes metálicas 

deverão ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem – fosfatização – 

Em Processos não poluentes, com gerenciamento de resíduos 100% ecológico, sem utilização de solventes evitando 

risco de incêndio) e pintura eletrostática com tinta híbrida epóxi-poliéster em pó texturizado de alta resistência, com 

polimerização e cura em estufa a 200º C. 

Frentes confeccionadas com chapa de 19 mm de espessura produzida com placas de fibras de madeira selecionadas, 

provenientes de troncos de eucaliptos e pinus (cultivados em florestas renováveis com certificação FSC – será solicitada 

cópia da certificação), aglutinadas e consolidadas com resina sintética a base de ureia-formaldeído e termo estabilizadas 

sob pressão, com densidade média, de acordo com as especificações da norma NBR 15316/2 e metodologias descritas 

na NBR 15316/3, resistência à tração perpendicular (kg/cm²) 5.6, resistência à flexão estática (Kg/cm²) 185. 
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Faces e bordas do perímetro com revestimento em lâmina de madeira, obtida através da colagem de várias lâminas de 

madeiras reflorestadas, sobrepostas entre resinas, que se consolidam em blocos. Esses blocos são estabilizados e em 

seguida faqueados, dando origem às lâminas pré-compostas (lâminas finas fatiadas, que são prensadas e novamente 

cortadas. Esse processo cria o desenho linheiro, que possui traços em padrões paralelos, representando maior 

produtividade, economia de matéria-prima e respeito ao meio ambiente). São dotadas de puxadores de fixação dupla, 

modelo "alça" de aproximadamente 228 mm em alumínio acetinado. 

As gavetas são apoiadas lateralmente entre pares de corrediças de aço laminado com requisitos especiais de resistência, 

com capacidade para 20 kg. Corrediças medindo aprox. 400 x 12,5 x 22 mm, com abertura 3/4 do comprimento nominal, 

com deslizamento suave por roldanas de poliacetal auto lubrificadas, remanche com tratamento superficial niquelado. 

Com duplo travamento aberto e sistema de fechamento automático self-closing de 60 mm / perfil captive para compensar 

folgas laterais e estabilidade da gaveta. 

O gavetão é apoiado lateralmente entre par de corrediças telescópicas de 02 estágios, com deslizamento por esferas de 

aço. Corrediça telescópica medindo aprox. P 400 x h 35 mm em aço relaminado com acabamento em Zinco eletrolítico 

cromatizado, de abertura total e prolongamento de curso em 27 mm do comprimento nominal. Fixação lateral, sistema 32 

mm, com 04 parafusos cabeça panela PHS AA 3,5 de cada lado. Autotravante fim de curso aberto e travas fim de curso 

que permitem a retirada da gaveta. Capacidade de peso: 30 Kg  

Corpo composto por laterais, fundos e base confeccionados em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as 

faces em laminado melaminico TX, sendo os bordos do conjunto com encabeçamento em fita de poliestireno com no 

mínimo 2 mm de espessura, colada com adesivo hot melt. 

A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix ou 

girofix. 

Acabamento inferior com 5 rodízios duplos de 80 mm em polipropileno, sendo 04 com freios e o quinto rodízio sem freio 

acoplado ao gavetão de pasta suspensa para impedir o tombamento do gaveteiro quando totalmente cheio de pastas.  

 

Quantidade: 2 

 

APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 

 

Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13961:2010, emitido pela própria ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora também acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no 

certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir acompanhado do seu respectivo laudo de 

avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro; 

Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) devidamente 

acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do 

Ministério do Trabalho, sendo que deverão vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional 

assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA; 

Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 560 horas conforme norma NBR 8094/1983 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que contenham uniões 

soldadas; 

Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 560 horas conforme norma NBR 8095/2015 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, em corpos de prova que 

contenham uniões soldadas; 
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Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 560 horas conforme norma NBR 8096/1983 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, em corpos de prova que contenham 

uniões soldadas; 

Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a 

procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 

Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica 

para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra 

eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 

Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização dos produtos 

emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente 

acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 05 (cinco) anos o mobiliário contra 

eventuais defeitos de fabricação; 

Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, e caso haja 

código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e documentação 

apresentada; 

 

ARMÁRIO CREDENCE LINHA NÓBILE DIRETORIA MARCA OPERIS OU SIMILAR 

DIMENSÕES: 1800 X 505 X 745 MM (L X P X A) 

Tampo com espessura final de 45 mm, componível por duas camadas 

inteiriças sobrepostas. 

Tampo superior confeccionado com chapa de 26 mm de espessura 

produzidos com placas de fibras de madeira selecionadas, provenientes 

de troncos de eucaliptos e pinus (cultivados em florestas renováveis com 

certificação FSC – será solicitada cópia da certificação), aglutinadas e 

consolidadas com resina sintética a base de ureia-formaldeído e termo 

estabilizadas sob pressão, com densidade média, de acordo com as especificações da norma NBR 15316/2 e 

metodologias descritas na NBR 15316/3, resistência à tração perpendicular (kg/cm²) 5.6, resistência à flexão estática 

(Kg/cm²) 185. 

Face superior e bordas do perímetro com revestimento em lâmina de madeira, obtida através da colagem de várias 

lâminas de madeiras reflorestadas, sobrepostas entre resinas, que se consolidam em blocos. Esses blocos são 

estabilizados e em seguida faqueados, dando origem às lâminas pré-compostas (lâminas finas fatiadas, que são 

prensadas e novamente cortadas. Esse processo cria o desenho linheiro, que possui traços em padrões paralelos, 

representando maior produtividade, economia de matéria-prima e respeito ao meio ambiente). 

Acabamento superficial executado com lixamento da lâmina, em grana final 180, aplicação de fundo poliuretânico em 03 

demãos, formando uma camada final de aproximadamente 120gr/m2, com secagem por sistema Ultra Violeta. Lixamento 

do fundo com grana 320, aplicação de verniz poliuretânico com camada aproximada de 50 gr/m2 e secagem final por 

sistema Ultra Violeta em ambiente fechado, climatizado e isento de pó. 

Tampo inferior confeccionado com chapas de 19 mm de espessura produzidos com placas de fibras de madeira 

selecionadas, provenientes de troncos de eucaliptos e pinus (cultivados em florestas renováveis com certificação FSC – 

será solicitada cópia da certificação), aglutinadas e consolidadas com resina sintética a base de ureia-formaldeído e 

termo estabilizadas sob pressão, com densidade média, de acordo com as especificações da norma NBR 15316/2 e 

metodologias descritas na NBR 15316/3, resistência à tração perpendicular (kg/cm²) 5.6, resistência à flexão estática 

(Kg/cm²) 185. 
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Faces e bordas do tampo com revestimento em lâmina de madeira matizada na cor Preto Ébano com aplicação de fundo 

poliuretânico em 03 demãos, formando uma camada final de aproximadamente 120gr/m2, com secagem por sistema 

Ultra Violeta. Lixamento do fundo com grana 320, aplicação de verniz poliuretânico com camada aproximada de 50 gr/m2 

e secagem final por sistema Ultra Violeta em ambiente fechado, climatizado e isento de pó. 

 

Portas confeccionadas com chapa de 19 mm de espessura produzidos com placas de fibras de madeira selecionadas, 

provenientes de troncos de eucaliptos e pinus (cultivados em florestas renováveis com certificação FSC – será solicitada 

cópia da certificação), aglutinadas e consolidadas com resina sintética a base de ureia-formaldeído e termo estabilizadas 

sob pressão, com densidade média, de acordo com as especificações da norma NBR 15316/2 e metodologias descritas 

na NBR 15316/3, resistência à tração perpendicular (kg/cm²) 5.6, resistência à flexão estática (Kg/cm²) 185. 

Faces e bordas do perímetro com revestimento em lâmina de madeira, obtida através da colagem de várias lâminas de 

madeiras reflorestadas, sobrepostas entre resinas, que se consolidam em blocos. Esses blocos são estabilizados e em 

seguida faqueados, dando origem às lâminas pré-compostas (lâminas finas fatiadas, que são prensadas e novamente 

cortadas. Esse processo cria o desenho linheiro, que possui traços em padrões paralelos, representando maior 

produtividade, economia de matéria-prima e respeito ao meio ambiente). 

Cada porta sustenta-se em duas dobradiças em Zamak (liga de zinco, magnésio, alumínio e cobre, fundida entre 385 °c e 

485 °c) com ângulo de abertura não inferior a 270 graus, possuem fixação lateral com calço de altura de 5mm de altura 

aumentando o espaço interno útil evitando acidentes por não ter cantos vivos, permitindo diversas regulagens. 

As portas são dotadas de puxadores de fixação dupla, modelo "alça" de aproximadamente 228 mm em alumínio 

acetinado. 

A porta direita possui fechadura na parte superior, modelo Cremona (com duas chaves dobráveis), com sistema de tranca 

pela rotação da chave em ângulo de 180°, acionando lingueta horizontal, e varetas metálicas verticais com ganchos na 

extremidade superior e inferior, para travamento em batentes de pinos de metálicos, fixados nas faces internas do tampo 

e da base. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita durante o fechamento, por meio de 02 chapas 

metálicas 80 x 50 x 1,2 mm fixadas internamente. 

 

Corpo composto por laterais (04), fundos (02) e prateleiras (02) confeccionados em MDP, com 18 mm de espessura, 

revestido em ambas as faces em laminado melaminico TX, sendo os bordos do conjunto com encabeçamento em fita de 

poliestireno com no mínimo 2 mm de espessura, colada com adesivo hot melt. As laterais e fundos devem ter furações 

para regulagem de prateleiras a aprox. com pinos de sustentação metálicos. 

Base confeccionada em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melaminico TX, 

sendo os bordos do conjunto com encabeçamento em fita de poliestireno com no mínimo 2,5 mm de espessura, colada 

com adesivo hot melt. 

A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix ou 

girofix. 

Acabamento Inferior com 06 sapatas em PVC Ø63 x 72 mm, com regulagem de altura, cuja função será ajustar eventuais 

desníveis de piso. 

 

Quantidade: 2 

 

APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 
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Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13961:2010, emitido pela própria ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora também acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no 

certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir acompanhado do seu respectivo laudo de 

avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro; 

Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) devidamente 

acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do 

Ministério do Trabalho, sendo que deverão vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional 

assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA; 

Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 8094/1983 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que contenham uniões 

soldadas; 

Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 8095/2015 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, em corpos de prova que 

contenham uniões soldadas; 

Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 600 horas conforme norma NBR 8096/1983 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, em corpos de prova que contenham 

uniões soldadas; 

Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a 

procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 

Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica 

para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra 

eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 

Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização dos produtos 

emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente 

acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 05 (cinco) anos o mobiliário contra 

eventuais defeitos de fabricação; 

Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, e caso haja 

código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e documentação 

apresentada; 

 

ARMÁRIO BAIXO LINHA STAFF COM 02 PORTAS E 01 PRATELEIRA MARCA OPERIS OU SIMILAR 

DIMENSÕES: 800 X 500 X 740 MM (L X P X A) 

 

Tampo superior em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com 

filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, 

e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita 

de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 

arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm.  A fixação do tampo/corpo deve ser 

feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. 

Portas em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com 

espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno da porta é 

encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas 

arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm. O par de Portas sustenta-se em quatro dobradiças resistentes (duas por 
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porta), confeccionadas em Zamak com acabamento niquelado com abertura de 270 graus. Cada dobradiça é fixada por 5 

parafusos fixados em pontos pré-marcados para perfeito alinhamento do par de portas. A porta direita possui fechadura 

cilíndrica com travamento por lingüeta superior acionada pelo giro chave. A porta direita possui fechadura cilíndrica com 

travamento por lingüeta superior acionada pelo giro chave. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos 

dobráveis com capa de plástico. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas 

metálicas 80 x 50 x 1,2 mm. Ambas as portas são dotadas de puxadores metálicos “alça”. A fixação deve ser feita por 

dois parafusos. 

Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, e 01 prateleira móvel) em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em 

ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e 

antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura 

mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm, e os bordos não 

aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo 

hot melt. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 06 

pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos resistentes. A montagem das 

peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. 

Rodapé retangular fechada em tubo de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo (peça única) dobrado, submetido a um pré-

tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi 

pó poliéster fosca de alta performance, polimerizada em estufa a 200º C. O rodapé é apoiada por 04 sapatas articuláveis 

em nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento auto ajustável cuja função será 

contornar eventuais desníveis de piso. 

QUANTIDADE: 17 

 

Certificação de evidências mínimas de qualidade: 

Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13961:2010, emitido pela própria ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora também acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no 

certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir acompanhado do seu respectivo laudo de 

avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro; 

Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) devidamente 

acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do 

Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e 

ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA, para os casos de 

Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica; 

A empresa fabricante dos produtos deverá apresentar certificado emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) ou outra empresa certificadora, de Processo de Preparação e Pintura em superfícies metálicas, sendo que o 

documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: Determinação de aderência da tinta, Determinação do 

brilho da superfície, medição não destrutiva da espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base, 

resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida e determinação de dureza ao lápis em tinta 

aplicada, tanto em corte do filme de pintura como risco de filme de pintura; No certificado deve constar o resultado 

encontrado para cada ensaio. 

Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 960 horas conforme norma NBR 8094/1983 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que contenham uniões 

soldadas, apresentar resultado final Ri0; 
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Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 960 horas conforme norma NBR 8095/2015 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, em corpos de prova que 

contenham uniões soldadas; apresentar resultado final Ri0; 

Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo 23 ciclos, conforme norma NBR 8096/1983 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, volume de SO2 de 2 Litros, em corpos 

de prova que contenham uniões soldadas, não devendo apresentar pontos de corrosão após o término do ensaio; 

Apresentar comprovação de atendimento a NBR–14020:2002 e NBR–14024:2004, através do Certificado de 

conformidade emitido pela ABNT ou entidade devidamente acreditada pelo INMETRO da respectiva indústria fabricante 

dos mobiliários; 

Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a 

procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 

Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica 

para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra 

eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 

Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização dos produtos 

emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente 

acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 05 (cinco) anos o mobiliário contra 

eventuais defeitos de fabricação; 

Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, e caso haja 

código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e documentação 

apresentada. 

Quantidade:17 

 

 

ARMÁRIO ALTO LINHA STAFF  COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS MARCA OPERIS OU SIMILAR 

DIMENSÕES: 800 X 500 X 1600 MM (L X P X A) 

 

Tampo superior em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme 

termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e 

antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de 

poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas 

arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm.  A fixação do tampo/corpo deve ser feita por 

meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. 

Portas em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo 

prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O 

bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 

2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e 

raio ergonômico de 2,0 mm. O par de Portas sustenta-se em seis dobradiças resistentes (três por porta), confeccionadas 

em Zamak com acabamento niquelado com abertura de 270 graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados em 

pontos pré-marcados para perfeito alinhamento do par de portas. A porta direita possui fechadura cilíndrica com 

travamento por lingüeta superior acionada pelo giro chave. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por 

lingüeta superior acionada pelo giro chave. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos dobráveis com capa 
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de plástico. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm. 

Ambas as portas são dotadas de puxadores metálicos “alça”. A fixação deve ser feita por dois parafusos. 

Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 01 prateleira fixa e 02 prateleiras móveis) em MDP, com 18 mm de 

espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 

texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 

mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm, e os 

bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas 

com adesivo hot melt. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do 

armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos resistentes. A 

montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. 

Rodapé retangular fechada em tubo de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo (peça única) dobrado, submetido a um pré-

tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi 

pó poliéster fosca de alta performance, polimerizada em estufa a 200º C. O rodapé é apoiada por 04 sapatas articuláveis 

em nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento auto ajustável cuja função será 

contornar eventuais desníveis de piso. 

 

QUANTIDADE: 4 

 

Certificação de evidências mínimas de qualidade: 

Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13961:2010, emitido pela própria ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora também acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no 

certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir acompanhado do seu respectivo laudo de 

avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro; 

Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) devidamente 

acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do 

Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e 

ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA, para os casos de 

Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica; 

A empresa fabricante dos produtos deverá apresentar certificado emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) ou outra empresa certificadora, de Processo de Preparação e Pintura em superfícies metálicas, sendo que o 

documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: Determinação de aderência da tinta, Determinação do 

brilho da superfície, medição não destrutiva da espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base, 

resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida e determinação de dureza ao lápis em tinta 

aplicada, tanto em corte do filme de pintura como risco de filme de pintura; No certificado deve constar o resultado 

encontrado para cada ensaio. 

Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 960 horas conforme norma NBR 8094/1983 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que contenham uniões 

soldadas, apresentar resultado final Ri0; 

Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 960 horas conforme norma NBR 8095/2015 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, em corpos de prova que 

contenham uniões soldadas; apresentar resultado final Ri0; 
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Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo 23 ciclos, conforme norma NBR 8096/1983 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, volume de SO2 de 2 Litros, em corpos 

de prova que contenham uniões soldadas, não devendo apresentar pontos de corrosão após o término do ensaio; 

Apresentar comprovação de atendimento a NBR–14020:2002 e NBR–14024:2004, através do Certificado de 

conformidade emitido pela ABNT ou entidade devidamente acreditada pelo INMETRO da respectiva indústria fabricante 

dos mobiliários; 

Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a 

procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 

Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica 

para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra 

eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 

Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização dos produtos 

emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente 

acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 05 (cinco) anos o mobiliário contra 

eventuais defeitos de fabricação; 

Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, e caso haja 

código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e documentação 

apresentada. 

 

GAVETEIRO VOLANTE LINHA STAFF COM 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO MARCA OPERIS OU SIMILAR 

DIMENSÕES: 400 X 470 X 648 MM (L X P X A) 

 

Tampo superior em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo 

prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo 

que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de 

espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 

2,5 mm. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e 

parafusos ocultos tipo minifix. 

Gavetas (02 gavetas) com altura interna útil mínima de 65 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessura mínima 

de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura 

eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alto desempenho, polimerizada em estufa a 200º C. São 

apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corrediças metálicas com deslizamento suave e silencioso. Corrediças 

metálicas confeccionadas em chapa de aço, deslizando em roldana de poliacetal ou nylon, com eixo em aço estampado a 

frio, com capacidade para suportar no mínimo 10 kg. 

Gaveta de pasta (01 gaveta) em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com suportes metálicos para 

colocação de pastas suspensas, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - 

fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta performance, polimerizada em estufa a 200º 

C. São apoiadas lateralmente entre par de corrediças telescópicas de 02 estágios, com deslizamento por esferas de aço. 

Corrediças telescópicas medindo aprox. P 400 x A 45 mm em aço relaminado com acabamento em Zinco eletrolítico 

cromatizado, de abertura total e prolongamento de curso em 27 mm do comprimento nominal. Fixação lateral, sistema 32 

mm, com 04 parafusos cabeça panela PHS AA 3,5 de cada lado. Autotravante fim de curso aberto e travas fim de curso 

que permitem a retirada da gaveta, com capacidade para suportar no mínimo 30 kg. 
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Frentes das gavetas em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de 

melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno 

das frentes é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 

arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm. As frentes são dotadas de puxadores pelas laterais (por cavidades 

entre as laterais e as frentes do gaveteiro) e puxadores frontais metálicos “alças”. A fixação dos puxadores alças deve ser 

feita por dois parafusos. 

O gaveteiro é dotado de fechadura frontal acima da primeira gaveta com trava simultânea de todas as gavetas. A rotação 

180º da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. 

Acompanham 02 chaves dobráveis (principal e reserva). 

Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior) em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com 

filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos 

aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot 

melt com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2,0 mm, e os bordos não aparentes do conjunto são 

encabeçados em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A montagem das 

peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Acompanham 5 

rodízios de duplo giro, com altura de 50 mm, em polipropileno, sendo 4 rodízios para apoio do gaveteiro e o quinto rodízio 

se abre junto com a gaveta de pasta, impedindo o tombamento do conjunto. 

QUANTIDADE: 36 

 

Certificação de evidências mínimas de qualidade: 

Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13961:2010, emitido pela própria ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora também acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no 

certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir acompanhado do seu respectivo laudo de 

avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro; 

Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) devidamente 

acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do 

Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e 

ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA, para os casos de 

Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica; 

A empresa fabricante dos produtos deverá apresentar certificado emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) ou outra empresa certificadora, de Processo de Preparação e Pintura em superfícies metálicas, sendo que o 

documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: Determinação de aderência da tinta, Determinação do 

brilho da superfície, medição não destrutiva da espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base, 

resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida e determinação de dureza ao lápis em tinta 

aplicada, tanto em corte do filme de pintura como risco de filme de pintura; No certificado deve constar o resultado 

encontrado para cada ensaio. 

Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 960 horas conforme norma NBR 8094/1983 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que contenham uniões 

soldadas, apresentar resultado final Ri0; 

Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 960 horas conforme norma NBR 8095/2015 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, em corpos de prova que 

contenham uniões soldadas; apresentar resultado final Ri0; 
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Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo 23 ciclos, conforme norma NBR 8096/1983 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, volume de SO2 de 2 Litros, em corpos 

de prova que contenham uniões soldadas, não devendo apresentar pontos de corrosão após o término do ensaio; 

Apresentar comprovação de atendimento a NBR–14020:2002 e NBR–14024:2004, através do Certificado de 

conformidade emitido pela ABNT ou entidade devidamente acreditada pelo INMETRO da respectiva indústria fabricante 

dos mobiliários; 

Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a 

procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 

Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica 

para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra 

eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 

Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização dos produtos 

emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente 

acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 05 (cinco) anos o mobiliário contra 

eventuais defeitos de fabricação; 

Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, e caso haja 

código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e documentação 

apresentada. 

 

MESA GERENCIAL LINHA FIT, MARCA OPERIS OU SIMILAR 

MESA GERENCIA COM UM ARMÁRIO NICHO, UM 

GAVETEIRO COM DUAS GAVETAS E UM GAVETÃO E UM 

ARMÁRIO COM DUAS PORTAS. 

Dimensões Aproximadas do Conjunto: L 2050 x P 800 x L 1600 

x P 500 x A740 mm. 

(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para 

Menos). 

Descritivo técnico: 

Tampo da Mesa medindo L 1800 x P 800 mm, confeccionado 

com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de 

eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizado sob pressão, com 25 

mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 

texturizado, semi-fosco, e antirreflexo. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração 

perpendicular kgf/cm² = 3.1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de 

acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O 

bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura 

mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as 

Normas ABNT. A fixação do tampo central/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio 

de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e 

desmontagem do móvel sem danificá-lo. 

Travessas de sustentação 
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Posicionada horizontalmente sob tampo (02 peças) metálica constituída por em tubos de aço de secção retangular, 30 x 

20 x 1,5 mm, interligadas na extremidade superior por mão francesa chapa 1,9 mm soldada na travessa 30 x 20 x 1,5 mm 

e fixada à estrutura lateral por meio de encaixe e fixação parafuso M6. 

Estrutura de sustentação (composta de um lado por armário pedestal mista e do outro pé requadro) 

Pé requadro 

Pé requadro medindo L 50 x P 790 x H 705 mm confeccionado com tubos quadrado na medida de 50 x 30 x #16 (1,5 

mm) cortados a 45 graus em diagonal formando um requadro com formato retangular soldados pelo processo MIG, 

tornando-o uma peça única e inseparável. A parte inferior do requadro é equipado com 02 orifícios de Ø 10 mm para 

arrebite com rosca interna 3/8” para receber sapatas niveladoras de Ø 34 mm antiderrapantes e de PU, com parafuso 

central com rosca 3/8”e na parte superior com recortes de encaixe cortados a laser para inserir travessa de fixação 

horizontal.  

Armário pedestal misto (gaveteiro + armário 01 porta + armário nicho) 

Dimensões do Conjunto: L 1600 x P 500 x A 653 mm. 

Tampo do Pedestal Misto (gaveteiro + armário 01 porta + armário nicho) medindo L 1600 x P 500 mm, confeccionado 

com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de 

eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizado sob pressão, com 18 

mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 

texturizado, semi-fosco, e antirreflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração 

perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de 

acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O 

bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, 

coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de 

Ergonomia NR-17. O tampo possui um recorte retangular para acoplamento de uma caixa elétrica. Caixa elétrica 

confeccionada em duas partes (Tampa e Porta Tomadas), sendo a tampa confeccionada em alumínio modelo basculante 

com abertura 105º fixada ao tampo por meio 02 chapinhas de aço mola e parafuso auto-atarraxante 3,5 x 16 mm, e a 

Porta tomada confeccionada em chapa de aço dobrada com espessura mínima 0,95 mm embutido com, 08 orifícios 

retangulares ambos os orifícios para colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT), 04 orifícios quadrados para 

colocação de receptores para plug RJ45 e aberturas para passagem de cabeamento, e fixada ao tampo por meio de 

parafusos auto-atarraxante 48 x 13 mm. A fixação do tampo central/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos 

máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo, 

possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. 

Armário com 01 porta sem tampo medindo L 400 x P 500 x A 635 mm, Porta confeccionada com chapas de partículas de 

madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, 

aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizado sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido 

em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e 

antirreflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, 

resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 

14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o 

contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, 

com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. A Porta 

sustenta-se em duas dobradiças de pressão, em aço com acabamento zincado branco e fixação lateral com calço de 5,0 

mm altura, com abertura de até 105 graus. Cada dobradiça é fixada por 05 parafusos. A porta possui fechadura cilíndrica 

com travamento por lingueta lateral em 01 chapa metálica medindo 80 x 50 x 1,2 mm, fixada na face inferior do tampo, 
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permitindo assim o fechamento da porta com apenas uma operação. A porta é dotada de puxador retangular em aço 

zincado escovado medindo 52 x 22 x 18 mm tipo "barra". Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, e 01 prateleira 

móvel) confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), 

selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizado sob 

pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com 

espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e antirreflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, 

resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração 

superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 

14810-3 - Métodos de ensaio. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2,0 mm 

de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo 

com as Normas de Ergonomia NR-17, e os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno 

com 0,3 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A montagem das peças deve ser feita por meio de 

acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. O tampo inferior é apoiado por 04 deslizadores 

medindo Ø 45 x H 26 mm com miolo menor confeccionado em nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro 

do armário) e externo cuja função será contornar eventuais desníveis do piso. 

Armário nicho medindo L 800 x P 500 x A 635 mm, Corpo (02 laterais, 01 divisória vertical, 02 fundos, 01 fundo falso, 01 

tampo inferior e 01 prateleira móvel) confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – 

Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina 

sintética e termo estabilizado sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-

prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e antirreflexo. As chapas possuem 

densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 

163, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 

- Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de 

poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio 

ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, e os bordos não aparentes do conjunto são 

encabeçados em fita de poliestireno com 0,3 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A divisória vertical 

formará uma vão para CPU e no outro vão terá uma prateleira móvel, que neste mesmo lado é dotado de um fundo falso 

de saque frontal para oculta a fiação da caixa de tomada, onde o mesmo fixado entre a divisória vertical e lateral direita 

ou esquerda (dependendo do lado do conjunto), por meio de clicks confeccionado em Nylon com sistema de fixação de 

macho e fêmea. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas, parafusos ocultos 

tipo minifix. O tampo inferior é apoiado por 04 deslizadores medindo Ø 45 x H 26 mm com miolo menor confeccionado em 

nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro do armário) e externo cuja função será contornar eventuais 

desníveis do piso. 

Gaveteiro com 03 Gavetas normais medindo L 400 x P 500 x A 635 mm, gavetas com altura interna útil de 80 mm cada, 

em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - 

decapagem - fosfatização) pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de alto desempenho, polimerizada em 

estufa 200º C por no mínimo 10 minutos. São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corrediças metálicas com 

deslizamento suave e silencioso por meio de roldanas em nylon. Frentes das gavetas confeccionadas com chapas de 

partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus 

reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizado sob pressão, com 18 mm de 

espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 

texturizado, semi-fosco, e antirreflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração 

perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de 
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acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O 

bordo que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado em fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, 

coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de 

Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxador retangular em aço zincado escovado medindo 52 x 22 x 18 mm 

tipo "barra". O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180º da chave 

aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 

chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo 

(02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior) confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP 

– Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina 

sintética e termo estabilizado sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-

prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e antirreflexo. As chapas possuem 

densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 

163, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 

- Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de 

poliestireno com 2,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico de 

2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, e os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em 

fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A montagem das peças deve ser 

feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. O tampo inferior é apoiado por 04 

deslizadores medindo Ø 45 x H 26 mm com miolo menor confeccionado em nylon injetado com regulador de altura 

interno (por dentro do armário) e externo cuja função será contornar eventuais desníveis do piso.   

QUANTIDADE: 01 

 

Certificação de evidencias mínimas de qualidade: 

Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13966:2008, emitido pela própria ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora também acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no 

certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir acompanhado do seu respectivo laudo de 

avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro; 

Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) devidamente 

acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do 

Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e 

ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA, para os casos de 

Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica; 

A empresa fabricante dos produtos deverá apresentar certificado emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) ou outra empresa certificadora, de Processo de Preparação e Pintura em superfícies metálicas, sendo que o 

documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: Determinação de aderência da tinta, Determinação do 

brilho da superfície, medição não destrutiva da espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base, 

resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida e determinação de dureza ao lápis em tinta 

aplicada, tanto em corte do filme de pintura como risco de filme de pintura; No certificado deve constar o resultado 

encontrado para cada ensaio. 

Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 960 horas conforme norma NBR 8094/1983 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que contenham uniões 

soldadas, apresentar resultado final Ri0; 
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Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 960 horas conforme norma NBR 8095/2015 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, em corpos de prova que 

contenham uniões soldadas; apresentar resultado final Ri0; 

Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo 23 ciclos, conforme norma NBR 8096/1983 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, volume de SO2 de 2 Litros, em corpos 

de prova que contenham uniões soldadas, não devendo apresentar pontos de corrosão após o término do ensaio; 

Apresentar comprovação de atendimento a NBR–14020:2002 e NBR–14024:2004, através do Certificado de 

conformidade emitido pela ABNT ou entidade devidamente acreditada pelo INMETRO da respectiva indústria fabricante 

dos mobiliários; 

Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a 

procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 

Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica 

para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra 

eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 

Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização dos produtos 

emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente 

acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 05 (cinco) anos o mobiliário contra 

eventuais defeitos de fabricação; 

Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, e caso haja 

código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e documentação 

apresentada. 

 

 

 

MESA DE REUNIÃO LINHA GENIUS REDONDA MARCA OPERIS OU SIMILAR 

DIMENSÕES: Diâmetro 1200mm 

 

Tampo redonda em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com 

filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, 

e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com 

fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, 

com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação tampo/estrutura 

deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas 

metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. 

Estrutura inteiriça com 04 patas formada por tubos e chapas metálicas, com a base superior em tubo de aço 20 X 30 x 

1,2 mm, a base inferior em chapa de aço repuxada curva dispensando desta forma o uso de ponteiras de PVC, com 

espessura mínima de 1,5 mm, e a coluna de sustentação composta por tubo redondo Ø 101,6 x 1,5 mm, sendo todo o 

conjunto submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura 

eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta performance, polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com 

sapatas em PVC rígido com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. 

QUANTIDADE: 2 

 

Certificação de evidencias mínimas de qualidade: 
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Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13966:2008, emitido pela própria ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora também acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no 

certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir acompanhado do seu respectivo laudo de 

avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro; 

Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) devidamente 

acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do 

Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e 

ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA, para os casos de 

Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica; 

A empresa fabricante dos produtos deverá apresentar certificado emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) ou outra empresa certificadora, de Processo de Preparação e Pintura em superfícies metálicas, sendo que o 

documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: Determinação de aderência da tinta, Determinação do 

brilho da superfície, medição não destrutiva da espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base, 

resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida e determinação de dureza ao lápis em tinta 

aplicada, tanto em corte do filme de pintura como risco de filme de pintura; No certificado deve constar o resultado 

encontrado para cada ensaio. 

Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 960 horas conforme norma NBR 8094/1983 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que contenham uniões 

soldadas, apresentar resultado final Ri0; 

Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 960 horas conforme norma NBR 8095/2015 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, em corpos de prova que 

contenham uniões soldadas; apresentar resultado final Ri0; 

Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo 23 ciclos, conforme norma NBR 8096/1983 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, volume de SO2 de 2 Litros, em corpos 

de prova que contenham uniões soldadas, não devendo apresentar pontos de corrosão após o término do ensaio; 

Apresentar comprovação de atendimento a NBR–14020:2002 e NBR–14024:2004, através do Certificado de 

conformidade emitido pela ABNT ou entidade devidamente acreditada pelo INMETRO da respectiva indústria fabricante 

dos mobiliários; 

Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a 

procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 

Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica 

para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra 

eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 

Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização dos produtos 

emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente 

acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 05 (cinco) anos o mobiliário contra 

eventuais defeitos de fabricação; 

Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, e caso haja 

código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e documentação 

apresentada. 

 

 

MESA REUNIÃO LINHA JUST RETANGULAR ESPECIAL MARCA OPERIS OU SIMILAR 
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DIMENSÕES L 2700 X P 1000 X H 740MM. CÓDIGO MREJUST2410  

 

Tampo confeccionado com chapas de partículas de madeira de média 

densidade (MDP – Medium Density Particleboard) com 25mm de 

espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de 

melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e 

antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é 

encabeçado com fita de poliestireno com 2,50mm de espessura mínima, 

coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,50mm de acordo com as Normas 

ABNT. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas 

metálicas confeccionadas em Zamak, e cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem 

do tampo sem danificá-lo. O tampo possui duas usinagens retangulares para acoplamento de caixa para tomadas 

elétricas e lógicas. Caixa elétrica confeccionada em alumínio modelo basculante com abertura 105º fixada ao tampo por 

meio 02 chapinhas de aço mola e parafuso auto-atarraxante.  

Calha posicionada horizontalmente nas travessas de sustentação, 02 peças com suporte para tomadas e RJ 45, ambas 

confeccionadas em chapa de aço de 0,9 mm de espessura dobrada. A fixação calha / estrutura é feita por meio de 

parafusos com rosca métrica.  

Travessas de Sustentação, posicionadas horizontalmente sob ambos os lados do tampo, constituídas por tubos de aço 

de secção retangular, 50mm x 20mm x 1,50mm, interligadas na extremidade superior por mão francesa chapa 1,90mm 

soldada na travessa 50mm x 20mm x 1,50mm e fixada à estrutura lateral e central por meio de encaixe e fixação 

parafuso M6.  

Estrutura de Sustentação Lateral, tipo trave, confeccionado 02 colunas tubo secção quadrada 50 x 50 x 1,2 mm, 

interligadas na extremidade superior por tubo 50 x 50 x 1,5 mm soldados pelo processo MIG a 45 graus em diagonal, 

com mãos francesas em chapa de aço #16 (1.5mm) soldadas ao tubo, permitindo assim o perfeito travamento entre pés e 

travessas em tubo, Acabamento em sapatas niveladoras em nylon, com Ø 38 mm e parafuso central rosca 3/8’’ cuja 

função será contornar eventuais desníveis de piso. 

Pé central, estrutura com travessas e tubo vertical 40 x 40 x 1,2mm e horizontal de secção quarada em aço tubular SAE 

1020 de 50 x 50 x 1,5mm. Sapatas de nivelamento do piso com rosca 3/8 e corpo injetado em polipropileno, Fechamento 

passa cabos confeccionados em chapa SAE 1020 de 0,9mm de espessura, com desenho retangular para um encaixe 

nas travessas verticais para melhor alojamento interno da fiação. Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e 

acabamento em pintura epóxi. 

 

QUANTIDADE: 1 

 

Certificação de evidencias mínimas de qualidade: 

Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13966:2008, emitido pela própria ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora também acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no 

certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir acompanhado do seu respectivo laudo de 

avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro; 

Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) devidamente 

acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do 

Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e 
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ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA, para os casos de 

Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica; 

A empresa fabricante dos produtos deverá apresentar certificado emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) ou outra empresa certificadora, de Processo de Preparação e Pintura em superfícies metálicas, sendo que o 

documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: Determinação de aderência da tinta, Determinação do 

brilho da superfície, medição não destrutiva da espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base, 

resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida e determinação de dureza ao lápis em tinta 

aplicada, tanto em corte do filme de pintura como risco de filme de pintura; No certificado deve constar o resultado 

encontrado para cada ensaio. 

Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 960 horas conforme norma NBR 8094/1983 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que contenham uniões 

soldadas, apresentar resultado final Ri0; 

Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 960 horas conforme norma NBR 8095/2015 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, em corpos de prova que 

contenham uniões soldadas; apresentar resultado final Ri0; 

Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo 23 ciclos, conforme norma NBR 8096/1983 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, volume de SO2 de 2 Litros, em corpos 

de prova que contenham uniões soldadas, não devendo apresentar pontos de corrosão após o término do ensaio; 

Apresentar comprovação de atendimento a NBR–14020:2002 e NBR–14024:2004, através do Certificado de 

conformidade emitido pela ABNT ou entidade devidamente acreditada pelo INMETRO da respectiva indústria fabricante 

dos mobiliários; 

Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a 

procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 

Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica 

para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra 

eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 

Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização dos produtos 

emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente 

acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 05 (cinco) anos o mobiliário contra 

eventuais defeitos de fabricação; 

Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, e caso haja 

código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e documentação 

apresentada. 

 

MESA DE REUNIÃO/MULTIUSO LINHA JUST RETANGULAR MARCA OPERIS OU SIMILAR 

DIMENSÕES: 6300 X 1300 X 740 MM (L X P X A) 

 

Tampo segmentado com módulos de 1600mm  com formato retangular, 

com 25 mm de espessura em MDF, selecionadas de pinus e eucalipto 

reflorestados, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam 

sob a ação conjunta de calor e pressão. A face inferior do tampo é revestida 

com filme termo prensada de melaminico de baixa pressão (BP) na cor 

branca, com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O 



 

252 

bordo que acompanha todo o contorno da face superior do tampo é usinada 15°, e o revestimento deve ser em película 

de PVC termo formável a vácuo com espessura mínima de 0,6 mm, dispensando desta forma o uso de acabamentos do 

tipo fitas de bordo ou Perfis de PVC. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, 

fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a 

montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Quatro caixas eletrificáveis confeccionada em duas partes (Tampa 

e Porta Tomadas), sendo a tampa confeccionada em alumínio modelo basculante com abertura 105º fixada ao tampo por 

meio 02 chapinhas de aço mola e parafuso auto-atarraxante, e a Porta tomada confeccionada em chapa de aço dobrada 

com espessura mínima 0,9 mm para colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT) e recortes quadrados para 

colocação de receptores para plug RJ45 e aberturas para passagem de cabeamento (Tomadas e Plugs não inclusos), 

fixada ao tampo por meio de parafusos auto-atarraxante.  

 

Painéis frontais duplos e paralelos, um em cada coluna vertical da estrutura, estrutural e de privacidade, em MDP, com 

18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 

texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de 

poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita 

por meio de parafusos ocultos tipo minifix. 

Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna, 

e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 3,0 mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 

720 x 70 mm, com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com 

espessura de 0,9 mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG por chapas de formato 

ovalado com espessura mínima de 3,0 mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na 

posição horizontal, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por meio 

de solda MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, por 

meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a 

subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com 

espessura mínima de 3,0 mm, estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de solda MIG. Acabamento com sapatas 

niveladoras em nylon injetado com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Todo o 

conjunto metálico é submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - 

fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster, polimerizada em estufa a 200º C. 

 

QUANTIDADE: 1 

 

Certificação de evidencias mínimas de qualidade: 

Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13966:2008, emitido pela própria ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora também acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no 

certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir acompanhado do seu respectivo laudo de 

avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro; 

Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) devidamente 

acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do 

Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e 

ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA, para os casos de 

Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica; 
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A empresa fabricante dos produtos deverá apresentar certificado emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) ou outra empresa certificadora, de Processo de Preparação e Pintura em superfícies metálicas, sendo que o 

documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: Determinação de aderência da tinta, Determinação do 

brilho da superfície, medição não destrutiva da espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base, 

resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida e determinação de dureza ao lápis em tinta 

aplicada, tanto em corte do filme de pintura como risco de filme de pintura; No certificado deve constar o resultado 

encontrado para cada ensaio. 

Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 960 horas conforme norma NBR 8094/1983 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que contenham uniões 

soldadas, apresentar resultado final Ri0; 

Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 960 horas conforme norma NBR 8095/2015 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, em corpos de prova que 

contenham uniões soldadas; apresentar resultado final Ri0; 

Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo 23 ciclos, conforme norma NBR 8096/1983 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, volume de SO2 de 2 Litros, em corpos 

de prova que contenham uniões soldadas, não devendo apresentar pontos de corrosão após o término do ensaio; 

Apresentar comprovação de atendimento a NBR–14020:2002 e NBR–14024:2004, através do Certificado de 

conformidade emitido pela ABNT ou entidade devidamente acreditada pelo INMETRO da respectiva indústria fabricante 

dos mobiliários; 

Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a 

procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 

Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica 

para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra 

eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 

Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização dos produtos 

emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente 

acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 05 (cinco) anos o mobiliário contra 

eventuais defeitos de fabricação; 

Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, e caso haja 

código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e documentação 

apresentada. 

 

MESA REUNIÃO LINHA JUST RETANGULAR MARCA OPERIS OU SIMILAR 

DIMENSÕES L 3600 X P 1000 X H 740MM. [ 

Tampo confeccionado com chapas de partículas de madeira de média 

densidade (MDP – Medium Density Particleboard) com 25mm de 

espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de 

melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e 

antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é 

encabeçado com fita de poliestireno com 2,50mm de espessura mínima, 

coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio 

ergonômico de 2,50mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de 

parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em Zamak, e cravadas na face inferior do 
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tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do tampo sem danificá-lo. O tampo possui duas usinagens 

retangulares para acoplamento de caixa para tomadas elétricas e lógicas. Caixa elétrica confeccionada em alumínio 

modelo basculante com abertura 105º fixada ao tampo por meio 02 chapinhas de aço mola e parafuso auto-atarraxante.  

Calha posicionada horizontalmente nas travessas de sustentação, 02 peças com suporte para tomadas e RJ 45, ambas 

confeccionadas em chapa de aço de 0,9 mm de espessura dobrada. A fixação calha / estrutura é feita por meio de 

parafusos com rosca métrica.  

Travessas de Sustentação, posicionadas horizontalmente sob ambos os lados do tampo, constituídas por tubos de aço 

de secção retangular, 50mm x 20mm x 1,50mm, interligadas na extremidade superior por mão francesa chapa 1,90mm 

soldada na travessa 50mm x 20mm x 1,50mm e fixada à estrutura lateral e central por meio de encaixe e fixação 

parafuso M6.  

Estrutura de Sustentação Lateral, tipo trave, confeccionado 02 colunas tubo secção quadrada 50 x 50 x 1,2 mm, 

interligadas na extremidade superior por tubo 50 x 50 x 1,5 mm soldados pelo processo MIG a 45 graus em diagonal, 

com mãos francesas em chapa de aço #16 (1.5mm) soldadas ao tubo, permitindo assim o perfeito travamento entre pés e 

travessas em tubo, Acabamento em sapatas niveladoras em nylon, com Ø 38 mm e parafuso central rosca 3/8’’ cuja 

função será contornar eventuais desníveis de piso. 

Pé central, estrutura com travessas e tubo vertical 40 x 40 x 1,2mm e horizontal de secção quarada em aço tubular SAE 

1020 de 50 x 50 x 1,5mm. Sapatas de nivelamento do piso com rosca 3/8 e corpo injetado em polipropileno,Fechamento 

passa cabos confeccionados em chapa SAE 1020 de 0,9mm de espessura, com desenho retangular para um encaixe 

nas travessas verticais para melhor alojamento interno da fiação. Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e 

acabamento em pintura epóxi.  

 

QUANTIDADE: 1 

 

Certificação de evidencias mínimas de qualidade: 

Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13966:2008, emitido pela própria ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora também acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no 

certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir acompanhado do seu respectivo laudo de 

avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro; 

Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) devidamente 

acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do 

Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e 

ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA, para os casos de 

Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica; 

A empresa fabricante dos produtos deverá apresentar certificado emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) ou outra empresa certificadora, de Processo de Preparação e Pintura em superfícies metálicas, sendo que o 

documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: Determinação de aderência da tinta, Determinação do 

brilho da superfície, medição não destrutiva da espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base, 

resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida e determinação de dureza ao lápis em tinta 

aplicada, tanto em corte do filme de pintura como risco de filme de pintura; No certificado deve constar o resultado 

encontrado para cada ensaio. 

Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 960 horas conforme norma NBR 8094/1983 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que contenham uniões 

soldadas, apresentar resultado final Ri0; 
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Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 960 horas conforme norma NBR 8095/2015 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, em corpos de prova que 

contenham uniões soldadas; apresentar resultado final Ri0; 

Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo 23 ciclos, conforme norma NBR 8096/1983 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, volume de SO2 de 2 Litros, em corpos 

de prova que contenham uniões soldadas, não devendo apresentar pontos de corrosão após o término do ensaio; 

Apresentar comprovação de atendimento a NBR–14020:2002 e NBR–14024:2004, através do Certificado de 

conformidade emitido pela ABNT ou entidade devidamente acreditada pelo INMETRO da respectiva indústria fabricante 

dos mobiliários; 

Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a 

procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 

Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica 

para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra 

eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 

Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização dos produtos 

emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente 

acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 05 (cinco) anos o mobiliário contra 

eventuais defeitos de fabricação; 

Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, e caso haja 

código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e documentação 

apresentada. 

 

MESA LINHA FIT RETANGULAR MARCA OPERIS OU SIMILAR 

 Dimensões: 1200x600x740. 

(Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). 

 

Tampo, em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces 

com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 

texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o 

contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de 

espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas 

arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina 

M6, fixados ao tampo por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. O 

acesso do cabeamento ao tampo deverá dar-se por meio de dois orifícios redondos de diâmetro 60 mm, acabados com 

passa cabos de PVC rígido, com tampa removível, e abertura para passagem de cabos.  

Painel frontal, estrutural e de privacidade, em MDP, com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme 

termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que 

acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessuramínima, coladas 

com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. 

Estruturas laterais, em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de 

melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno 

do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
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arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação estrutura/painel frontal/tampo deverá ser feita por meio de 

parafusos ocultos tipo minifix. 

Mesas com distanciador plástico entre o tampo e estrutura painel, fornecendo assim aspecto flutuante ao tampo de 

trabalho. 

 

QUANTIDADE: 27 

 

APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 

Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13966:2008, emitido pela própria ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora também acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no 

certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir acompanhado do seu respectivo laudo de 

avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro; 

Laudo de profissional (Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista) devidamente acreditado, 

atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do 

Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do 

profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA e para os casos de 

Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica; 

A empresa fabricante dos produtos deverá apresentar certificado emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) ou outra empresa certificadora, de Processo de Preparação e Pintura em superfícies metálicas, sendo que o 

documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: Determinação de aderência da tinta, Determinação do 

brilho da superfície, medição não destrutiva da espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base, 

resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida e determinação de dureza ao lápis em tinta 

aplicada, tanto em corte do filme de pintura como risco de filme de pintura; No certificado deve constar o resultado 

encontrado para cada ensaio. 

Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 1152 horas conforme norma NBR 8094/1983 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que contenham uniões 

soldadas, apresentar resultado final Ri0; 

Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 1152 horas conforme norma NBR 8095/2015 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, em corpos de prova que 

contenham uniões soldadas; apresentar resultado final Ri0; 

Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo 23 ciclos, conforme norma NBR 8096/1983 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, volume de SO2 de 2 Litros, em corpos 

de prova que contenham uniões soldadas, não devendo apresentar pontos de corrosão após o término do ensaio;  

Apresentar comprovação de atendimento a NBR–14020:2002 e NBR–14024:2004, através do Certificado de 

conformidade emitido pela ABNT ou entidade devidamente acreditada pelo INMETRO da respectiva indústria fabricante 

dos mobiliários; 

Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a 

procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 

Apresentar Declaração de Garantia, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, 

assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação 

(Caso licitante seja também o fabricante); 
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Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização dos produtos 

emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente 

acreditado garantindo também por no mínimo 05 (cinco) anos o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 

Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo e caso haja 

código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e documentação 

apresentada. 

 

MESA LINHA TRAPEZOIDAL MARCA OPERIS OU SIMILAR  

 

MESA TRAPEZOIDAL MED. L 1500 X SAÍDAS 750 X H 750 MM. 

(Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). 

Tampo confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade 

(MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus 

reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas 

sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme 

termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, 

e antireflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado 

com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e 

raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de 

parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do 

tampo. 

Estrutura formada por 4 pés verticais confeccionados em tubo quadrado 40 x 40 x 1,5 mm interligados nas extremidades 

superiores por travessas em tubo 50 x 20 x 0,9 mm e perfil chapa #16 (1,5 mm) formato U para passagem de fiação 

interna no tubo. 

Estrutura com 4 rodízios modelo 9000 croma rosca 3/8, sendo 02 unidades com trava e 02 unidades sem trava. 

Com acabamento inferior com 4 rodízios de duplo giro, sendo 02 com sistema de freio, altura de 65 mm, em polipropileno 

com capa protetora tipo cromada. Fixação por rosca 3/8.  

Caixa elétrica confeccionada em 3 partes (Tampa basculante, Porta Tomadas e Blindagem), sendo a tampa 

confeccionada em alumínio modelo basculante com abertura 105º fixada ao tampo por meio 2 chapinhas de aço mola e 

parafuso auto-atarraxante 3,5 x 16 mm, e suporte porta tomada confeccionada em chapa de aço dobrada com # 20 

espessura mínima 0,9 mm embutido com  04 recortes retangulares para colocação de tomadas elétricas (novo padrão 

ABNT), 02 recortes quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 e aberturas para passagem de cabeamento, 

blindagem de fechamento confeccionado em chapa de aço 0,9 mm. 

Subida de fiação formato L para fixar, confeccionado em chapa #24 (0,6 mm) com estampos com imãs neodímio em 

pastilha diam. 8 x 1,5mm acoplados para fácil fixação e remoção nos tubos verticais da estrutura 

 

QUANTIDADE: 20 

 

APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 

Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) devidamente 

acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do 

Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e 



 

258 

ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA, para os casos de 

Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica; 

A empresa fabricante dos produtos deverá apresentar certificado emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) ou outra empresa certificadora, de Processo de Preparação e Pintura em superfícies metálicas, sendo que o 

documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: Determinação de aderência da tinta, Determinação do 

brilho da superfície, medição não destrutiva da espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base, 

resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida e determinação de dureza ao lápis em tinta 

aplicada, tanto em corte do filme de pintura como risco de filme de pintura; 

Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 960 horas conforme norma NBR 8094/1983 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que contenham uniões 

soldadas; apresentar resultado final Ri0 

Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 960 horas conforme norma NBR 8095/2015 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, em corpos de prova que 

contenham uniões soldadas; apresentar resultado final Ri0 

Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo 23 ciclos, conforme norma NBR 8096/1983 – Material 

metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, volume de SO2 de 2 Litros, em corpos 

de prova que contenham uniões soldadas, não devendo apresentar pontos de corrosão após o término do ensaio; 

Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a 

procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 

Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica 

para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra 

eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 

Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização dos produtos 

emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente 

acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 05 (cinco) anos o mobiliário contra 

eventuais defeitos de fabricação; 

Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, e caso haja 

código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e documentação 

apresentada. 

 

MESA LINHA FIT RETANGULAR MARCA OPERIS OU SIMILAR 

Dimensões: 2700x700x740. 

Mesa retangular para Plenário ou Auditório 

Tampo com formato retangular inteiriço medindo L 2700 x 700 mm, confeccionado 

com chapas de 25mm de espessura. O bordo que acompanha todo o contorno do 

tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5mm de espessura mínima, 

coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 

2,5mm de acordo com as Normas ABNT. O acesso do cabeamento ao tampo é feito por meio de passa-cabos redondos 

em polímero ou material similar injetado, com diâmetro mínimo de 60mm, com aros fixados nas duas faces do tampo por 

acoplamento, com tampa superior removível, com aberturas e guias semicirculares paraseparação/organização dos 

cabos. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas 

metálicas confeccionadas em zamac cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do 

móvel sem danificá-lo. Painel frontal estrutural e de privacidade medindo 715 mm de altura, confeccionado com chapas 
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de 18 mm de espessura. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 

0,45mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt.  

A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais (02) e central (01) 

medindo 715 mm de altura confeccionadas com chapas de 25mm de espessura. Os bordos aparentes são encabeçados 

com fita de poliestireno com 2,5mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e 

raio ergonômico de 2,5mm. O acesso do cabeamento lateral é feito por meio de passa-cabos em polímero ou material 

similar injetado, removível, com 3 aberturas e guias semicirculares paralelas para separação/organização dos cabos. 

Acabamento inferior com reguladores de nível em aço cromado com Ø 45mm cuja função será contornar eventuais 

desníveis de piso, e duto em alumínio sobreposto à face interna para a passagem de cabos. Calha eletrificável 

confeccionadas. com chapas metálicas dobradas, com espessura mínima de 0,63mm, fixadas ás estruturas por meio de 

parafusos máquina M6x12. A calha é dotada de porta-tomadas confeccionado com 

chapas metálicas dobradas, com espessura mínima de 0,63mm com 02 recortes retangulares para receber instalação de 

02 tomadas de energia e 02 recortes quadrados para receber instalação de plugs tipos RJ-45. Todas as chapas de 

madeiras são de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard),. Todas as partes 

metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - 

fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. 

 

QUANTIDADE: 2 

 

APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 

A. Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) devidamente 

acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do 

Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos 

comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do título 

CREA, para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica; 

B. A empresa fabricante dos produtos deverá apresentar certificado emitido pela ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora, de Processo de Preparação e Pintura em superfícies 

metálicas, sendo que o documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: Determinação de 

aderência da tinta, Determinação do brilho da superfície, medição não destrutiva da espessura de camada seca 

de revestimentos aplicados em base, resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação 

rápida e determinação de dureza ao lápis em tinta aplicada, tanto em corte do filme de pintura como risco de 

filme de pintura; 

C. Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 960 horas conforme norma NBR 8094/1983 – 

Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que 

contenham uniões soldadas; apresentar resultado final Ri0 

D. Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 960 horas conforme norma NBR 8095/2015 – 

Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, em corpos de 

prova que contenham uniões soldadas; apresentar resultado final Ri0 

E. Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo 23 ciclos, conforme norma NBR 8096/1983 – 

Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, volume de SO2 de 2 
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Litros, em corpos de prova que contenham uniões soldadas, não devendo apresentar pontos de corrosão após o 

término do ensaio; 

F. Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário 

comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 

G. Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do mobiliário, 

específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 

(cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 

H. Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização dos 

produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 

responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 05 

(cinco) anos o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 

I. Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, e 

caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 

documentação apresentada. 
 

ESCANINHO LINHA PLACES MARCA OPERIS OU SIMILAR 

 

ARMÁRIO SUPER ALTO COM 8 PORTAS 

DIMENSÕES: 800 X 500 X 2100 MM (L X P X A) 

Tampo superior confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as 

faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 

semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado 

com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 

arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. 

Portas (08) confeccionadas em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado 

de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o 

contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot 

melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm. Cada porta sustenta-se em 02 dobradiças, com abertura 

de até 105° graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados. A porta   possui  fechadura  cilíndrica com 

travamento por lingueta lateral. Acompanham 02 chaves (principal e reserva). A porta   possui puxador metálico tipo “ 

Barra “, confeccionado em perfil de aluminio. A fixação deve ser feita por dois parafusos. 

Corpo (02 laterais, 01fundo, 01 tampo inferior, 01 divisória vertical e 06 prateleiras fixas) em MDP, fundo 15mm e demais 

com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 

mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno 

com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 

mm, coladas com adesivo hot melt. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a 

altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas por suportes tipo pino 

plástico. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo 

minifix. 

Tampo inferior em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de 

melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do 
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tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 

arestas arredondadas.  A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e 

parafusos ocultos tipo minifix, possui sapatas plásticas de regulagem de altura com regulagem interna de altura. 

 

QUANTIDADE:04 

 

APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 

A. Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) devidamente 

acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do 

Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos 

comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do título 

CREA, para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica; 

B. A empresa fabricante dos produtos deverá apresentar certificado emitido pela ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora, de Processo de Preparação e Pintura em superfícies 

metálicas, sendo que o documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: Determinação de 

aderência da tinta, Determinação do brilho da superfície, medição não destrutiva da espessura de camada seca 

de revestimentos aplicados em base, resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação 

rápida e determinação de dureza ao lápis em tinta aplicada, tanto em corte do filme de pintura como risco de 

filme de pintura; 

C. Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 960 horas conforme norma NBR 8094/1983 – 

Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que 

contenham uniões soldadas; apresentar resultado final Ri0 

D. Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 960 horas conforme norma NBR 8095/2015 – 

Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, em corpos de 

prova que contenham uniões soldadas; apresentar resultado final Ri0 

E. Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo 23 ciclos, conforme norma NBR 8096/1983 – 

Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, volume de SO2 de 2 

Litros, em corpos de prova que contenham uniões soldadas, não devendo apresentar pontos de corrosão após o 

término do ensaio; 

F. Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário 

comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 

G. Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do mobiliário, 

específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 

(cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 
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H. Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização dos 

produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 

responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 05 

(cinco) anos o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 

I. Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, e 

caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 

documentação apresentada. 

 

 

ARMÁRIO LINHA STAFF SUPER ALTO 02 PORTAS MARCA OPERIS OU SIMILAR 

 

DIMENSÕES: 800 X 500 X 2100 MM (L X P X A) 

 

 

 

Tampo superior em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme 

termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e 

antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de 

poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas 

arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm.  A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio 

de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. 

Porta em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo 

prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O 

bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura 

mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm. A Portas sustenta-se 

em 08 dobradiças (quatro por portas) , com abertura de até 105° graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados. 

A porta   possui  fechadura  cilíndrica com travamento por lingueta lateral. Acompanham 02 chaves (principal e reserva). 

A porta   possui puxador metálico tipo “ Barra “, confeccionado em perfil de aluminio. A fixação deve ser feita por dois 

parafusos. 

Corpo (02 laterais, 01fundo, 01 tampo inferior, e 04 prateleira móvel e 01 fixa) em MDP, fundo 15mm e demais com 18 

mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 

texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2,0 

mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm, 

coladas com adesivo hot melt. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura 

útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas por suportes tipo pino plástico. 

A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. 

Tampo inferior   em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de 

melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno 

do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 

arestas arredondadas.  A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e 

parafusos ocultos tipo minifix, possui sapatas plásticas de regulagem de altura com regulagem interna de altura. 
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QUANTIDADE:03 

 

APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 

A. Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) devidamente 

acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do 

Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos 

comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do título 

CREA, para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica; 

B. A empresa fabricante dos produtos deverá apresentar certificado emitido pela ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora, de Processo de Preparação e Pintura em superfícies 

metálicas, sendo que o documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: Determinação de 

aderência da tinta, Determinação do brilho da superfície, medição não destrutiva da espessura de camada seca 

de revestimentos aplicados em base, resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação 

rápida e determinação de dureza ao lápis em tinta aplicada, tanto em corte do filme de pintura como risco de 

filme de pintura; 

C. Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 960 horas conforme norma NBR 8094/1983 – 

Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que 

contenham uniões soldadas; apresentar resultado final Ri0 

D. Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 960 horas conforme norma NBR 8095/2015 – 

Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, em corpos de 

prova que contenham uniões soldadas; apresentar resultado final Ri0 

E. Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo 23 ciclos, conforme norma NBR 8096/1983 – 

Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, volume de SO2 de 2 

Litros, em corpos de prova que contenham uniões soldadas, não devendo apresentar pontos de corrosão após o 

término do ensaio; 

F. Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário 

comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 

G. Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do mobiliário, 

específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 

(cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 

H. Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização dos 

produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 

responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 05 

(cinco) anos o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 

I. Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo, e 

caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 

documentação apresentada. 
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PLATAFORMA LINHA JUST FRENTE E VERSO MARCA OPERIS OU SIMILAR 

 

 

CONJUNTO PLATAFORMA DUPLA PARA 06 USUÁRIOS 

DIMENSÕES POR MÓDULOS: 1400 X 1400 X 740 MM (LXPXA) 

DIMENSÕES TOTAIS (02 MÓDULOS): 2800 X 1400 X 740 MM (LXPXA) 

(Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). 

  

Tampos (04 peças) com aspecto flutuante, confeccionados com chapas 

de partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density 

Particleboard), com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces por filme termo prensado de melaminico com 

espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é 

encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas 

arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/estrutura deverá ser 

feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas 

na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Os tampos possuem 

recortes retangulares para acoplamento de seis caixas elétricas, sendo uma por tampo e usinagem com raio de 178 mm 

na borda posterior possibilitando o acoplamento de painel divisor entre estes. A sustentação do painel divisor/balconete 

(opcional) é feita por meio de suportes em tubo de aço 50x20x1,5 com recorte a laser, fixados ao tampo por meio de 

parafusos M6 em buchas metálicas em Zamak 

  

Caixa elétrica (04 peças) confeccionada em duas partes (Tampa e Suporte Tomadas), sendo a tampa confeccionada em 

alumínio modelo basculante com abertura 105º fixada ao tampo por meio 02 chapinhas de aço mola e parafuso auto-

atarraxante, e a Porta tomada confeccionada em chapa de aço dobrada com espessura mínima 0,9 mm para colocação 

de tomadas elétricas (padrão ABNT) e recortes quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 com chapa de 

aço tipo espelho removível, permitindo a substituição do padrão de RJ45 quando necessário, adquirindo apenas um novo 

espelho com recorte especificado. Com aberturas para passagem de cabeamento (Tomadas e Plugs não inclusos), 

fixada ao tampo por meio de parafusos auto-atarraxante. 

  

Calha leito horizontal (02 peças), para passagem de cabos sob o tampo por toda extensão da mesa, confeccionada em 

chapas de aço dobrada em formato de “U” com espessura mínima 0,9 mm. A fixação calha/estrutura é feita por meio de 

parafusos com rosca métrica M6, permitindo facilmente remoção da calha em eventuais manutenções. 

  

Travessas de sustentação horizontal (mínimo 04 peças) constituída por tubos de aço de secção retangular, sendo em 

tubo 30 x 20 x 1,5 mm posicionadas na parte inferior do tampo, não prejudicando o espaço útil de trabalho do usuário, 

com corte a laser, dispensando o uso de solda e encaixada aos pés trave com travamento por parafuso M6, servindo 

como distanciador entre o tampo e pés. 

  



 

265 

Estrutura Central (01 peça) formada por 02 colunas em tubo de secção quadrada tubo 50 x 50 x 1,5 mm e 01 tubo 

superior horizontal 50 x 30 x 1,5 mm fixados pelo processo solda MIG/MAG, no tubo é fixo um suporte da tampa 

produzido em chapa aço #20 (0.9) com recorte a laser para que possa receber 2 chapas em aço #20 (0.9) interna e 

externa, formando vão central entre os tubos verticais para possibilitar a subida de fiação e a manutenção dos mesmos. 

Acabamento em sapatas niveladoras em nylon, com Ø 38 mm e parafuso central rosca 3/8’’ cuja função será contornar 

eventuais desníveis de piso. 

 Estrutura de sustentação lateral (02 peças), confeccionado em 02 colunas tubo de secção quadrada 50 x 50 x 1,2 mm, 

interligadas na extremidade superior por tubo 50 x 50 x 1,5 mm soldados pelo processo MIG a 45 graus em diagonal, 

com mãos francesas em chapa de aço #16 (1.5mm) soldadas ao tubo, permitindo assim o perfeito travamento entre pés e 

travessas em tubo, Acabamento em sapatas niveladoras em nylon, com Ø 38 mm e parafuso central rosca 3/8’’ cuja 

função será contornar eventuais desníveis de piso. 

 

QUANTIDADE: 01 

 

APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 

A. Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13966:2008, emitido pela própria ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora também acreditada pelo Inmetro. As 

informações constantes no certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir 

acompanhado do seu respectivo laudo de avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro; 

B. Laudo de profissional (Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista) devidamente 

acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 

(ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir acompanhados dos 

documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de 

quitação do título CREA e para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação 

técnica; 

C. A empresa fabricante dos produtos deverá apresentar certificado emitido pela ABNT (Associação Brasileira 

de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora, de Processo de Preparação e Pintura em superfícies 

metálicas, sendo que o documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: Determinação de 

aderência da tinta, Determinação do brilho da superfície, medição não destrutiva da espessura de camada 

seca de revestimentos aplicados em base, resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de 

deformação rápida e determinação de dureza ao lápis em tinta aplicada, tanto em corte do filme de pintura 

como risco de filme de pintura; No certificado deve constar o resultado encontrado para cada ensaio. 

D. Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 1152 horas conforme norma NBR 8094/1983 

– Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova 

que contenham uniões soldadas, apresentar resultado final Ri0; 

E. Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 1152 horas conforme norma NBR 8095/2015 

– Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, em 

corpos de prova que contenham uniões soldadas; apresentar resultado final Ri0; 

F. Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo 23 ciclos, conforme norma NBR 8096/1983 – 

Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, volume de SO2 

de 2 Litros, em corpos de prova que contenham uniões soldadas, não devendo apresentar pontos de 

corrosão após o término do ensaio;  
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G. Apresentar comprovação de atendimento a NBR–14020:2002 e NBR–14024:2004, através do Certificado de 

conformidade emitido pela ABNT ou entidade devidamente acreditada pelo INMETRO da respectiva 

indústria fabricante dos mobiliários; 

H. Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário 

comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 

I. Apresentar Declaração de Garantia, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo 

licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra 

eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 

J. Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização dos 

produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 

responsável devidamente acreditado garantindo também por no mínimo 05 (cinco) anos o mobiliário contra 

eventuais defeitos de fabricação; 

K. Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo e 

caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 

documentação apresentada. 

 

 

PLATAFORMA LINHA JUST FRENTE E VERSO (biblioteca) MARCA OPERIS OU SIMILAR 

 

 

 

CONJUNTO PLATAFORMA DUPLA PARA 06 USUÁRIOS 

DIMENSÕES POR MÓDULOS: 1400 X 1200 X 740 MM (LXPXA) 

DIMENSÕES TOTAIS (05 MÓDULOS): 7000 X 1200 X 740 MM (LXPXA) 

(Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). 

 

Tampos (10 peças) com aspecto flutuante, confeccionados com chapas 

de partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density Particleboard), com 25 mm de espessura, 

revestido em ambas as faces por filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco 

e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de 

espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo 

com as Normas ABNT. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por 

meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem 

e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Os tampos possuem recortes retangulares para acoplamento de seis caixas 

elétricas, sendo uma por tampo e usinagem com raio de 178 mm na borda posterior possibilitando o acoplamento de 

painel divisor entre estes. A sustentação do painel divisor/balconete (opcional) é feita por meio de suportes em tubo de 

aço 50x20x1,5 com recorte a laser, fixados ao tampo por meio de parafusos M6 em buchas metálicas em Zamak 

 

Caixa elétrica (10 peças) confeccionada em duas partes (Tampa e Suporte Tomadas), sendo a tampa confeccionada em 

alumínio modelo basculante com abertura 105º fixada ao tampo por meio 02 chapinhas de aço mola e parafuso auto-

atarraxante, e a Porta tomada confeccionada em chapa de aço dobrada com espessura mínima 0,9 mm para colocação 

de tomadas elétricas (padrão ABNT) e recortes quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 com chapa de 

aço tipo espelho removível, permitindo a substituição do padrão de RJ45 quando necessário, adquirindo apenas um novo 
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espelho com recorte especificado. Com aberturas para passagem de cabeamento (Tomadas e Plugs não inclusos), 

fixada ao tampo por meio de parafusos auto-atarraxante. 

 

Calha leito horizontal (05 peças), para passagem de cabos sob o tampo por toda extensão da mesa, confeccionada em 

chapas de aço dobrada em formato de “U” com espessura mínima 0,9 mm. A fixação calha/estrutura é feita por meio de 

parafusos com rosca métrica M6, permitindo facilmente remoção da calha em eventuais manutenções. 

 

Travessas de sustentação horizontal (mínimo 10 peças) constituída por tubos de aço de secção retangular, sendo em 

tubo 30 x 20 x 1,5 mm posicionadas na parte inferior do tampo, não prejudicando o espaço útil de trabalho do usuário, 

com corte a laser, dispensando o uso de solda e encaixada aos pés trave com travamento por parafuso M6, servindo 

como distanciador entre o tampo e pés. 

 

Estrutura Central (04 peça) formada por 02 colunas em tubo de secção quadrada tubo 50 x 50 x 1,5 mm e 01 tubo 

superior horizontal 50 x 30 x 1,5 mm fixados pelo processo solda MIG/MAG, no tubo é fixo um suporte da tampa 

produzido em chapa aço #20 (0.9) com recorte a laser para que possa receber 2 chapas em aço #20 (0.9) interna e 

externa, formando vão central entre os tubos verticais para possibilitar a subida de fiação e a manutenção dos mesmos. 

Acabamento em sapatas niveladoras em nylon, com Ø 38 mm e parafuso central rosca 3/8’’ cuja função será contornar 

eventuais desníveis de piso. 

 

Estrutura de sustentação lateral (02 peças), confeccionado em 02 colunas tubo de secção quadrada 50 x 50 x 1,2 mm, 

interligadas na extremidade superior por tubo 50 x 50 x 1,5 mm soldados pelo processo MIG a 45 graus em diagonal, 

com mãos francesas em chapa de aço #16 (1.5mm) soldadas ao tubo, permitindo assim o perfeito travamento entre pés e 

travessas em tubo, Acabamento em sapatas niveladoras em nylon, com Ø 38 mm e parafuso central rosca 3/8’’ cuja 

função será contornar eventuais desníveis de piso. 

 

QUANTIDADE: 01 

 

APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 

A. Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13966:2008, emitido pela própria ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora também acreditada pelo Inmetro. As 

informações constantes no certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir 

acompanhado do seu respectivo laudo de avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro; 

B. Laudo de profissional (Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista) devidamente 

acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 

(ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir acompanhados dos 

documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de 

quitação do título CREA e para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação 

técnica; 

C. A empresa fabricante dos produtos deverá apresentar certificado emitido pela ABNT (Associação Brasileira 

de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora, de Processo de Preparação e Pintura em superfícies 

metálicas, sendo que o documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: Determinação de 

aderência da tinta, Determinação do brilho da superfície, medição não destrutiva da espessura de camada 

seca de revestimentos aplicados em base, resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de 



 

268 

deformação rápida e determinação de dureza ao lápis em tinta aplicada, tanto em corte do filme de pintura 

como risco de filme de pintura; No certificado deve constar o resultado encontrado para cada ensaio. 

D. Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 1152 horas conforme norma NBR 8094/1983 

– Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova 

que contenham uniões soldadas, apresentar resultado final Ri0; 

E. Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 1152 horas conforme norma NBR 8095/2015 

– Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, em 

corpos de prova que contenham uniões soldadas; apresentar resultado final Ri0; 

F. Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo 23 ciclos, conforme norma NBR 8096/1983 – 

Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, volume de SO2 

de 2 Litros, em corpos de prova que contenham uniões soldadas, não devendo apresentar pontos de 

corrosão após o término do ensaio;  

G. Apresentar comprovação de atendimento a NBR–14020:2002 e NBR–14024:2004, através do Certificado de 

conformidade emitido pela ABNT ou entidade devidamente acreditada pelo INMETRO da respectiva 

indústria fabricante dos mobiliários; 

H. Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário 

comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 

I. Apresentar Declaração de Garantia, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo 

licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra 

eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 

J. Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização dos 

produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 

responsável devidamente acreditado garantindo também por no mínimo 05 (cinco) anos o mobiliário contra 

eventuais defeitos de fabricação; 

Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo e caso haja 

código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e documentação 

apresentada. 

 

MESA LINHA FIT RETANGULAR MARCA OPERIS OU SIMILAR 
 

Dimensões: 1600x600x740 a 1750x600x740 

 

(Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). 

 

Tampo, em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces 

comfilme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 

semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de 

poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio 

ergonômico de 2,5 mm. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados 

ao tampo por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. O 

acesso do cabeamento ao tampo deverá dar-se por meio de dois orifícios redondos de diâmetro 60 mm, 

acabados com passa cabos de PVC rígido, com tampa removível, e abertura para passagem de cabos.  
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Painel frontal, estrutural e de privacidade, em MDP, com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme 

termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que 

acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessuramínima, coladas 

com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. 

Estruturas laterais, em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo 

prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que 

acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura 

mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação 

estrutura/painel frontal/tampo deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. 

Mesas com distanciador plástico entre o tampo e estrutura painel, fornecendo assim aspecto flutuante ao 

tampo de trabalho. 

 

                     QUANTIDADE: 02 

 

K. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AJUSTADA OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 

L. Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13966:2008, emitido pela própria ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora também acreditada pelo Inmetro. As 

informações constantes no certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir 

acompanhado do seu respectivo laudo de avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro; 

M. Laudo de profissional (Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista) devidamente 

acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 

(ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir acompanhados dos 

documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de 

quitação do título CREA e para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação 

técnica; 

N. A empresa fabricante dos produtos deverá apresentar certificado emitido pela ABNT (Associação Brasileira 

de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora, de Processo de Preparação e Pintura em superfícies 

metálicas, sendo que o documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: Determinação de 

aderência da tinta, Determinação do brilho da superfície, medição não destrutiva da espessura de camada 

seca de revestimentos aplicados em base, resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de 

deformação rápida e determinação de dureza ao lápis em tinta aplicada, tanto em corte do filme de pintura 

como risco de filme de pintura; No certificado deve constar o resultado encontrado para cada ensaio. 

O. Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 1152 horas conforme norma NBR 8094/1983 

– Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova 

que contenham uniões soldadas, apresentar resultado final Ri0; 

P. Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 1152 horas conforme norma NBR 8095/2015 

– Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, em 

corpos de prova que contenham uniões soldadas; apresentar resultado final Ri0; 

Q. Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo 23 ciclos, conforme norma NBR 8096/1983 – 

Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, volume de SO2 

de 2 Litros, em corpos de prova que contenham uniões soldadas, não devendo apresentar pontos de 

corrosão após o término do ensaio;  
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R. Apresentar comprovação de atendimento a NBR–14020:2002 e NBR–14024:2004, através do Certificado de 

conformidade emitido pela ABNT ou entidade devidamente acreditada pelo INMETRO da respectiva 

indústria fabricante dos mobiliários; 

S. Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário 

comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; 

T. Apresentar Declaração de Garantia, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo 

licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra 

eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 

U. Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização dos 

produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por 

responsável devidamente acreditado garantindo também por no mínimo 05 (cinco) anos o mobiliário contra 

eventuais defeitos de fabricação; 

V. Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo e 

caso haja código de certificação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação técnica e 

documentação apresentada. 

W.  
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Fichas Técnicas de Produto 

Linha Slit 
 

 

 

Garantias de Qualidade 

GARANTIA 5 ANOS (DEFEITOS DE FÁBRICA). 

LAUDO ASTM D 3363/2011 / Atestando que a pintura resiste a riscos provocados por lápis, não destacando ou soltando 

da superfície onde está aplicada. 

LAUDO ASTM D 2794/2010 / Atestando que a tinta suporta mais de 0,20kg.m sem causar trincas. A pintura não 

apresenta fissuras quando um peso 

de até 0,20Kg.m é deixado cair sobre a peça. 

LAUDO INMETRO ASTM D 3359/09 com resultado igual ao grau 5a / Em casos avarias acidentais a tinta não destaca da 

superfície em que está 

aplicada. 

LAUDO NBR 11003/2009, com resultado y0/x0 / A pintura não destaca tinta em caso de sofrer pequenas avarias ou 

cortes acidentais. 
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LAUDO NBR 8094/83 / Névoa Salina avaliação NBR ISO 4628-3: Ri0; NBR 5841: d0/t0 ), com duração igual ou superior 

a 720 horas. Os produtos possuem resistência à névoa salina (maresia), sendo assim podem ser utilizados em regiões 

litorâneas sem apresentarem pontos de oxidação ou ferrugem. 

Teste realizado com exposição há mais de 720 horas. 

LAUDO NBR 8095/2015, com duração igual ou superior a 720 horas / Os produtos possuem resistência à umidade, 

resistindo assim por maior tempo 

em ambientes com alto índice de umidade do ar.  

Teste realizado em câmara de atmosfera úmida e saturada com exposição há mais de 720 horas. 

LAUDO INMETRO NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 90 micras / Os produtos possuem camada de 

tinta mínima de 90 micras, garantindo assim maior durabilidade. 

LAUDO emitido por médico do trabalho, atestando que os produtos possuem características compatíveis com a NR-17. 

 

Estante Face Dupla 2m 

 

Informações do Produto 

CÓDIGO 7010/2 

DIMENSÕES L 100 X A 200 X P 58 CM 

ACOMPANHA MANUAL SIM 

PRODUTO ENTREGUE DESMONTADO 

CAPACIDADE 80 KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA 

Cores do Produto 
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Descritivo Técnico Completo 

Estante face dupla totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e 

rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura 

através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 01 (uma) base em formato 

retangular, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm), com altura de 17,5 cm; 01 (um) reforço interno em 

“Omega” confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) e soldado na extensão da mesma; 02 (dois) anteparos laterais 

soldados a base e fixados nas laterais da estante através de 06 (seis) parafusos 3/8” de cada lado. 01 (uma) travessa 

superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) e dobrado em forma de “U” com altura de 7,0cm; 

02 (dois) anteparos laterais em chapa nº 16 (1,50mm) soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de 06 

(seis) parafusos 3/8” de cada lado. 02 (duas) Laterais de sustentação, com altura de 2,0 (dois) metros e largura de 58 cm, 

confeccionadas em chapa nº 18 (1,20mm). Cada lateral deverá possuir 09 (nove) linhas retas de 04 (quatro) fendas cada, 

com dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 17,5 cm. 08 

(oito) prateleiras com dimensões de 93 cm de comprimento e 23,5 cm de profundidade, confeccionadas em chapa nº 20 

(0,90mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem 

parafusos). Dimensões: Altura: 2,0 (dois) metros, Largura: 1,0 (um) metro, Profundidade: 58 cm. 

Matéria Prima Produto 

Estrutura em aço com baixo teor de carbono.  

Quantidade: 72 Peças 
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Fichas Técnicas de Produto 

Armários Inteligentes 
 

Garantias de Qualidade 

GARANTIA 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DO ARMÁRIO E 1 ANO CONTRA DEFEITO DE 

FABRICAÇÃO DOS COMPONENTES ELETRÔNICOS. 

LAUDO ASTM D 3363/2011 / Atestando que a pintura resiste a riscos provocados por lápis, não destacando ou soltando 

da superfície onde está aplicada. 

LAUDO ASTM D 2794/2010 / Atestando que a tinta suporta mais de 0,20kg.m sem causar trincas. A pintura não 

apresenta fissuras quando um peso de até 0,20Kg.m é deixado cair sobre a peça. 

LAUDO INMETRO ASTM D 3359/09 com resultado igual ao grau 5a / Em casos avarias acidentais a tinta não destaca da 

superfície em que está aplicada. 

LAUDO NBR 11003/2009, com resultado y0/x0 / A pintura não destaca tinta em caso de sofrer pequenas avarias ou 

cortes acidentais. 

LAUDO NBR 8094/83 / Névoa Salina avaliação NBR ISO 4628-3: Ri0; NBR 5841: d0/t0 ), com duração igual ou superior 

a 720 horas. Os produtos possuem resistência à névoa salina (maresia), sendo assim podem ser utilizados em regiões 

litorânea sem a apresentarem pontos de oxidação ou ferrugem. 

Teste realizado com exposição há mais de 720 horas. 

LAUDO NBR 8095/2015, com duração igual ou superior a 720 horas / Os produtos possuem resistência à umidade, 

resistindo assim por maior tempo 

em ambientes com alto índice de umidade do ar. Teste realizado em câmara de atmosfera úmida e saturada com 

exposição há mais de 720 horas. 
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LAUDO INMETRO NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 90 micras / Os produtos possuem camada de 

tinta mínima de 90 micras, garantindo assim maior durabilidade. 

 

Armário Inteligente Autônomo 10P 

 

 

Informações do Produto 

 

CÓDIGO AI2505 

DIMENSÕES / L 80 X A 198 X P 51CM 

ACOMPANHA MANUAL SIM 

PRODUTO ENTREGUE MONTADO 

CAPACIDADE 15KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA 

ABERTURA PORTAS L 32 X A 35CM 

Cores do Produto  
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Descritivo Técnico Completo 

Armário Autônomo 10 portas totalmente confeccionado em chapa de aço galvanizado, composto de: 02 (duas) laterais, 

01 (um) fundo, 01 (um) divisor vertical, 02 (dois) tampos (superior e inferior) e 08 (oito) prateleiras para divisão vertical 

formando 10 (dez) compartimentos com espessura de 0,50mm. 01 (uma) estrutura frontal soldada com travessa central 

vertical dupla para isolamento dos cabos e fechaduras impedindo o acesso do usuário a parte elétrica do armário, 

confeccionada em chapa de aço com espessura de 1,25mm. 10 (dez) portas sendo 01 (uma) de identificação dos 

usuários e administração do armário e 09 (nove) para locação, confeccionadas em chapa com espessura de 0,95mm 

com reforços verticais em toda a extensão da porta, um central e um na borda externa da porta, unidos pelo sistema de 

soldagem. Sistema de dobradiça das portas por meio de pivotamento em barra redonda única que une todas as portas da 

linha vertical. Porta de acionamento possui 01 (uma) possui 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com 

rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves, 01 (um) leitor para tecnologia de acesso, 01 (um) teclado numérico de 12 

(doze) teclas numeradas de 0 a 9 mais um botão de “confirma” e um botão de “cancela” e 01 (um) visor em LCD para a 

interação do armário com o usuário e com o administrador. O dispositivo eletrônico gerencia o acesso às portas do 

armário através da digitação de senha ou outro meio de acesso (leitores biométricos, leitores RFID ou leitores de códigos 

de barras), e a utilização das portas pode ser fixa ou rotativa. 

O armário permite até dois “gerentes” para o sistema eletrônico, onde suas funcionalidades são: cadastrar usuários, 

definir período de uso, data e hora, abrir, desocupar, bloquear e liberar portas, visualizar informações sobre ocupação do 

armário, incluindo a data e hora da última utilização de cada porta, configurar a sensibilidade da biometria, configurar o 

tempo das mensagens em tela, definir a numeração inicial das portas, ativar e desativar o bip sonoro. 01 (uma) base 

confeccionada em chapa de aço com baixo teor de carbono com espessura de 1,25mm dobrada em forma de “U” com 

quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. Acabamento pelo sistema de tratamento químico 

da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 

70 micras. Dimensões da porta : 32 cm X 35 cm. Sistema de arrombamento mecânico. Montagem através de rebites. 

Dimensões em mm (LAP): 800x1980x510 

 

Matéria Prima Produto 

Estrutura em aço galvanizado.  

Quantidade:  

 

 

Memorial Descritivo Persianas:  

 

Cortina Rolô Q50 - Sala de Reuniões e Auditório  

Sistema tipo “Roller”, com tubo em liga de Alumínio Extrudado 6063 T6, acabamento 2A, diâmetro interno de 50 mm e 

externo de 53 mm, que garante maior resistência à flexão evitando o enrugamento do tecido. 

Acabamento Standard 

Suportes de fixação em aço galvanizado em cor alumínio com acabamento em tampas de plástico injetado em cor 

coordenada cinza. Fixação em parede, teto ou sanca de gesso com reforço de madeira ou perfil metálico.  

Opções de Enrolamento  

Padrão: O tecido é recolhido por trás.  

Invertido: O tecido é recolhido pela frente. 
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Trilho inferior para guia em formato retangular com 35X20 mm em liga de Alumínio Extrudado 6063 T6, acabamento 2A, 

com pintura eletrostática em cor coordenada, com canal para fixação do inserte plástico soldado no final do tecido e 

tampas laterais em plástico injetado em cor coordenada com o produto com formato para encaixe nas guias.  

Guias Laterais em Liga de Alumínio Extrudado 6063 T6, acabamento 2A com pintura eletrostática em cor coordenada, 

com escovas para um deslizamento sem ruídos, e tampas de acabamento em plástico injetado em cor coordenada com 

as guias. Dimensão 20X80 mm. Fixação por clip de instalação (instalação fora do vão), parafuso ou dupla-face (dentro do 

vão). 

 

Acionamento Motorizado por controle remoto 

Motor com receptor rádio frequência embutido (sem fio) que utilize a tecnologia Bluetooth 4.0 também conhecida como 

(Bluetooth Low Energy) que proporciona menor consumo de energia elétrica dos equipamentos e maior vida útil das 

baterias. Operação na faixa 2,45 GHz: Menor interferência. Consumo de Energia: 1% a 50% do consumo dos outros 

dispositivos clássicos. 

Motor com fim de curso eletrônico, garantia de 5 anos, com proteção Térmica incorporada, Motores mais rápidos com até 

o dobro da velocidade; não necessita de transformadores, motor silencioso (<40 dB´s); Fácil integração com Sistemas de 

Automação; Acesso para comando por Contato Seco (automação); Comunicação Bidirecional (Atualização da posição 

das cortinas); Controle preciso das cortinas, é possível operar cada cortina individualmente, em grupos ou criando Cenas 

Customizadas utilizando uma variedade de opções de controle. Possibilidade de comando remoto através de dispositivos 

móveis (smartphone ou tablet) por aplicativo compatível com Android e Apple; (Em Português); aplicativo amigável e 

customizável; (Cenas e Horários) e requer um gateway Powerview para sua operação que se conecta facilmente ao 

roteador Wi-fi existente no local, que atuará como a central de todo sistema de motorização Powerview. 

Certificados pela Anatel. 

Referência: Motor Powerview Fabricação Hunter Douglas 220 V.  

 
 

Produto 
Torque Velocidade Tensão Frequência Potência Corrente 

(Nm) (metros/min) (V) (Hz) (Watt) (Amper) 

Motor para Q50 RF 

cód. MOROMOT130 tipo de 

alimentação AC 3NM 4 220 60 90 0,60 

 

 

 

Acionamento Motorizado por controle remoto de canais Powerview Hunter Douglas 

Utiliza 2 Baterias Lithium 3V CR2032. 

Design diferenciado e inovador; 

Não direcional (comunicação por Rádio Frequência); 

Programação do Controle Remoto amigável; 

Maior alcance do acionamento; 

Ergonomicamente projetado para fácil manuseio; 6 Canais individuais para o controle ilimitado de motores no mesmo 

canal; Botão All para acionar todos os canais juntos; Botões de Open / Close; Botão de Stop / Modo de Programação; 

Botão de Setas para Cima / Baixo para basculamento; Botão de Posição Favorita; LED´s de indicação dos Canais; Sete 

cores com opção de 14 combinações. 

Certificado pela Anatel. 
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Cortina Rolô Quantum Q31/Q37 

Sistema tipo Roller, com tubo em liga de Alumínio Extrudado 6063 T6 acabamento 2A, diâmetro interno de 31 mm e 

externo de 34 mm (Q31) ou diâmetro interno de 37 mm e externo de 40 mm, peso de 426 g/m. 

Acabamento Standard 

Suportes de fixação em aço galvanizado, com acabamento em tampas de plástico injetado em cor coordenada com o 

tecido nas opções de cores: branca, cinza, preta ou champagne. Fixação no teto ou sanca de gesso com reforço de 

madeira ou perfil metálico.  

Acionamento Corrente: Mecanismo de fácil operação, que suaviza o movimento. Dispositivo de acionamento (“Clutch”) 

em plástico injetado em cor coordenada com o tecido na dimensão de 65X79 mm, com relação de acionamento mínima 

de 1:1 que proporciona redução da força mecânica, com trava retrátil de segurança junto ao suporte de fixação, e 

ponteira retrátil do outro lado do suporte que facilita a instalação, com trava de segurança, impedindo o desencaixe 

mesmo com movimentos abruptos. Corrente com esferas plásticas com diâmetro 4,5 mm de polietileno em cordão de 

poliéster espaçadas a 6,0 mm em cor cinza coordenada.  

Trilho inferior em formato retangular com 30 mm em liga de Alumínio Extrudado 6063 T6, acabamento 2A, com pintura 

eletrostática em cor coordenada com o tecido, com canal para fixação do inserte plástico soldado no final do tecido e 

tampas laterais em plástico injetado em cor coordenada com o produto.  

 

Enrolamento 

Padrão – o tecido é recolhido por trás 

Invertido – o tecido é recolhido pela frente 

Frestas Laterais Q31/Q37 

Lado Comando 20 mm/23 mm 

Lado Oposto 15 mm/16 mm 

Dimensões Máximas Q31/Q37 

Largura Máxima - Mínima: 200 cm/230 cm - 50 cm 

Altura Máxima: 300 cm 

Área Máxima: 5,4 m2/6 m2 

 

Manutenção 

Deverá ser realizada semanalmente de forma preventiva. Com o tecido da cortina totalmente abaixado, passar um 

espanador, um pano suave, seco ou umedecido (apenas com água), ou aspirador de pó com bocal escova. Lavagem 

ultra-sônica por empresas especializadas também é recomendada. 

Garantia de Cinco (5) anos 

Garantia de Cinco (5) anos a partir da data da instalação, em caso de material defeituoso, vício oculto, erro de fabricação 

ou defeito nos componentes eletrônicos. Não cobre danos resultantes de acidentes, uso abusivo, mau uso ou desgaste 

natural, além de danos decorrentes de exposição a ambientes que ocasionem a corrosão dos componentes da cortina. 

 

Cortina Rolô Q85 – Sala de Reuniões e Auditório  

Sistema tipo “Roller”, com tubo em em aço galvanizado, diâmetro externo de 85 mm, que garante maior resistência à 

flexão evitando o enrugamento do tecido. 

Acabamento Standard 

Suportes de fixação em aço galvanizado, pintado eletrostaticamente na cor cinza. Fixação em parede, teto ou sanca de 

gesso com reforço de madeira ou perfil metálico.  
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Ponteira retrátil com uma trava tipo cupilha (também conhecida como contra pino), impedindo o desencaixe mesmo com 

movimentos abruptos. 

Opções de Enrolamento  

Padrão: O tecido é recolhido por trás.  

Trilho inferior para guia em formato retangular com 35X20 mm em liga de Alumínio Extrudado 6063 T6, acabamento 2A, 

com pintura eletrostática em cor coordenada, com canal para fixação do inserte plástico soldado no final do tecido e 

tampas laterais em plástico injetado em cor coordenada com o produto com formato para encaixe nas guias.  

Guias Laterais em Liga de Alumínio Extrudado 6063 T6, acabamento 2A com pintura eletrostática em cor coordenada, 

com escovas para um deslizamento sem ruídos, e tampas de acabamento em plástico injetado em cor coordenada com 

as guias. Dimensão 20X80 mm. Fixação por clip de instalação (instalação fora do vão), parafuso ou dupla-face (dentro do 

vão). 

 

Motorização da rolôs: 

Acionamento motorizado por controle remoto ou via contato seco para automação: 

Motor com receptor rádio frequência embutido (sem fio) que utilize a tecnologia Bluetooth 4.0 também conhecida como 

(Bluetooth Low Energy) que proporciona menor consumo de energia elétrica dos equipamentos e maior vida útil das 

baterias. Operação na faixa 2,45 GHz: Menor interferência. Consumo de Energia: 1% a 50% do consumo dos outros 

dispositivos clássicos. 

Motor com fim de curso eletrônico, garantia de 5 anos, com proteção Térmica incorporada, Motores mais rápidos com até 

o dobro da velocidade; não necessita de transformadores, motor silencioso (<40 dB´s); Fácil integração com Sistemas de 

Automação; Acesso para comando por Contato Seco (automação); Comunicação Bidirecional (Atualização da posição 

das cortinas); Controle preciso das cortinas, é possível operar cada cortina individualmente, em grupos ou criando Cenas 

Customizadas utilizando uma variedade de opções de controle. Possibilidade de comando remoto através de dispositivos 

móveis (smartphone ou tablet) por aplicativo compatível com Android e Apple; (Em Português); aplicativo amigável e 

customizável; (Cenas e Horários) e requer um gateway Powerview para sua operação que se conecta facilmente ao 

roteador Wi-fi existente no local, que atuará como a central de todo sistema de motorização Powerview. 

Certificados pela Anatel. 

Referência: Motor Powerview Fabricação Hunter Douglas 220 V.  

 

 

Produto 
Torque Velocidade Tensão Frequência Potência Corrente 

(Nm) (metros/minuto) (V) (Hz) (Watt) (Amper) 

Motor para Q85 RF 

cód. MPV131000 tipo de 

alimentação AC 15NM 7 220 60 176 0,80 

 

Acionamento Motorizado por controle remoto de canais Powerview Hunter Douglas 

Utiliza 2 Baterias Lithium 3V CR2032. 

Design diferenciado e inovador; 

Não direcional (comunicação por Rádio Frequência); 

Programação do Controle Remoto amigável; 

Maior alcance do acionamento; 

Ergonomicamente projetado para fácil manuseio; 6 Canais individuais para o controle ilimitado de motores no mesmo 

canal; Botão All para acionar todos os canais juntos; Botões de Open / Close; Botão de Stop / Modo de Programação; 
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Botão de Setas para Cima / Baixo para basculamento; Botão de Posição Favorita; LED´s de indicação dos Canais; Sete 

cores com opção de 14 combinações. 

Certificado pela Anatel 

 

Cortina Rolô Q62 - Sala de Reuniões e Auditório 

Sistema tipo “Roller”, com tubo em liga de Alumínio Extrudado 6063 T6, acabamento 2A, diâmetro interno de 62 mm e 

externo de 66 mm, que garante maior resistência à flexão evitando o enrugamento do tecido. 

Acabamento Standard 

Suportes de fixação em aço, pintados eletrostaticamente na cor branca, com acabamento em tampas de plástico injetado 

em cor coordenada com o tecido na cor cinza. Fixação em parede, teto ou sanca de gesso com reforço de madeira ou 

perfil metálico.  

Opções de Enrolamento  

Padrão: O tecido é recolhido por trás para todos os acabamentos.  

Invertido: O tecido é recolhido pela frente. 

 

Motorização da rolôs: 

Acionamento motorizado por controle remoto ou via contato seco para automação: 

Motor com receptor rádio frequência embutido (sem fio) que utilize a tecnologia Bluetooth 4.0 também conhecida como 

(Bluetooth Low Energy) que proporciona menor consumo de energia elétrica dos equipamentos e maior vida útil das 

baterias. Operação na faixa 2,45 GHz: Menor interferência. Consumo de Energia: 1% a 50% do consumo dos outros 

dispositivos clássicos. 

Motor com fim de curso eletrônico, garantia de 5 anos, com proteção Térmica incorporada, Motores mais rápidos com até 

o dobro da velocidade; não necessita de transformadores, motor silencioso (39 dB´s); Fácil integração com Sistemas de 

Automação; Acesso para comando por Contato Seco (automação); Comunicação Bidirecional (Atualização da posição 

das cortinas); Controle preciso das cortinas, é possível operar cada cortina individualmente, em grupos ou criando Cenas 

Customizadas utilizando uma variedade de opções de controle. Possibilidade de comando remoto através de dispositivos 

móveis (smartphone ou tablet) por aplicativo compatível com Android e Apple; (Em Português); aplicativo amigável e 

customizável; (Cenas e Horários) e requer um gateway Powerview para sua operação que se conecta facilmente ao 

roteador Wi-fi existente no local, que atuará como a central de todo sistema de motorização Powerview. 

Certificados pela Anatel. 

Referência: Motor Powerview Fabricação Hunter Douglas 220 V.  

 

Produto 
Torque Velocidade Tensão Frequência Potência Corrente 

(Nm) (metros/minuto) (V) (Hz) (Watt) (Amper) 

Motor para Q62  

cód. MOROMOT132 tipo de 

alimentação AC 6NM 3,8 220 60 132 0,60 

 

Acionamento Motorizado por controle remoto de canais Powerview Hunter Douglas 

Utiliza 2 Baterias Lithium 3V CR2032. 

Design diferenciado e inovador; 

Não direcional (comunicação por Rádio Frequência); 

Programação do Controle Remoto amigável; 

Maior alcance do acionamento; 
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Ergonomicamente projetado para fácil manuseio; 6 Canais individuais para o controle ilimitado de motores no mesmo 

canal; Botão All para acionar todos os canais juntos; Botões de Open / Close; Botão de Stop / Modo de Programação; 

Botão de Setas para Cima / Baixo para basculamento; Botão de Posição Favorita; LED´s de indicação dos Canais; Sete 

cores com opção de 14 combinações. 

Certificado pela Anatel 

Trilho inferior para guia em formato retangular com 35X20 mm em liga de Alumínio Extrudado 6063 T6, acabamento 2A, 

com pintura eletrostática em cor coordenada, com canal para fixação do inserte plástico soldado no final do tecido e 

tampas laterais em plástico injetado em cor coordenada com o produto com formato para encaixe nas guias.  

Guias Laterais em Liga de Alumínio Extrudado 6063 T6, acabamento 2A com pintura eletrostática em cor coordenada, 

com escovas para um deslizamento sem ruídos, e tampas de acabamento em plástico injetado em cor coordenada com 

as guias. Dimensão 20X80 mm. Fixação por clip de instalação (instalação fora do vão), parafuso ou dupla-face (dentro do 

vão). 

 

Cortina Rolô Q115 - Sala de Reuniões e Auditório 

Sistema tipo “Roller”, com tubo em liga de Alumínio Extrudado 6063 T6, acabamento 2A, diâmetro externo de 115 mm, 

que garante maior resistência à flexão evitando o enrugamento do tecido. 

 

Acabamento Standard 

Suportes de fixação em alumínio injetado em cor natural. Fixação em parede, teto ou sanca de gesso com reforço de 

madeira ou perfil metálico.  

Ponteira retrátil com uma trava tipo cupilha (também conhecida como contra pino), impedindo o desencaixe mesmo com 

movimentos abruptos. 

Opções de Enrolamento  

Padrão: O tecido é recolhido por trás.  

Trilho inferior para guia em formato retangular com 35X20 mm em liga de Alumínio Extrudado 6063 T6, acabamento 2A, 

com pintura eletrostática em cor coordenada, com canal para fixação do inserte plástico soldado no final do tecido e 

tampas laterais em plástico injetado em cor coordenada com o produto com formato para encaixe nas guias.  

Guias Laterais em Liga de Alumínio Extrudado 6063 T6, acabamento 2A com pintura eletrostática em cor coordenada, 

com escovas para um deslizamento sem ruídos, e tampas de acabamento em plástico injetado em cor coordenada com 

as guias. Dimensão 20X80 mm. Fixação por clip de instalação (instalação fora do vão), parafuso ou dupla-face (dentro do 

vão). 

 

Motorização da rolôs: 

Acionamento motorizado por controle remoto ou via contato seco para automação: 

Motor com receptor rádio frequência embutido (sem fio) que utilize a tecnologia Bluetooth 4.0 também conhecida como 

(Bluetooth Low Energy) que proporciona menor consumo de energia elétrica dos equipamentos e maior vida útil das 

baterias. Operação na faixa 2,45 GHz: Menor interferência. Consumo de Energia: 1% a 50% do consumo dos outros 

dispositivos clássicos. 

Motor com fim de curso eletrônico, garantia de 5 anos, com proteção Térmica incorporada, Motores mais rápidos com até 

o dobro da velocidade; não necessita de transformadores, motor silencioso (<40 dB´s); Fácil integração com Sistemas de 

Automação; Acesso para comando por Contato Seco (automação); Comunicação Bidirecional (Atualização da posição 

das cortinas); Controle preciso das cortinas, é possível operar cada cortina individualmente, em grupos ou criando Cenas 

Customizadas utilizando uma variedade de opções de controle. Possibilidade de comando remoto através de dispositivos 
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móveis (smartphone ou tablet) por aplicativo compatível com Android e Apple; (Em Português); aplicativo amigável e 

customizável; (Cenas e Horários) e requer um gateway Powerview para sua operação que se conecta facilmente ao 

roteador Wi-fi existente no local, que atuará como a central de todo sistema de motorização Powerview. 

Certificados pela Anatel. 

Referência: Motor Powerview Fabricação Hunter Douglas 220 V.  

 

Produto 
Torque Velocidade Tensão Frequência Potência Corrente 

(Nm) (metros/minuto) (V) (Hz) (Watt) (Amper) 

Motor para Q115 RF 

cód. MPV131000 tipo de 

alimentação AC 15NM 7 220 60 176 0,80 

 

Acionamento Motorizado por controle remoto de canais Powerview Hunter Douglas 

Utiliza 2 Baterias Lithium 3V CR2032. 

Design diferenciado e inovador; 

Não direcional (comunicação por Rádio Frequência); 

Programação do Controle Remoto amigável; 

Maior alcance do acionamento; 

Ergonomicamente projetado para fácil manuseio; 6 Canais individuais para o controle ilimitado de motores no mesmo 

canal; Botão All para acionar todos os canais juntos; Botões de Open / Close; Botão de Stop / Modo de Programação; 

Botão de Setas para Cima / Baixo para basculamento; Botão de Posição Favorita; LED´s de indicação dos Canais; Sete 

cores com opção de 14 combinações. 

Certificado pela Anatel 

 

Tecido Tela Solar Vita-Screen 3 cor Nickel cód. VTS-262 - fator de abertura 3% - Lado Poente 

• Composição: 64% PVC e 36% de Fibra de Vidro, cor branca lado externo-voltado para a fachada e cinza claro 

lado interno (ambiente). 

Tecido Tela Solar com três cores de fios: branca, pérola e cinza claro - fator de abertura 3%. 

Esta combinação de três cores permite que a tela seja branca no lado voltado para a fachada, proporcionando maior 

reflexão de luz e melhor conforto térmico no ambiente, e na cor cinza claro do lado interno, voltado para o ambiente, 

facilitando uma visão melhor do exterior, reduzindo o ofuscamento ou desconforto visual. Este design de combinação de 

cores, com maior quantidade de fios no tecido (1 urdume / 2 tramas) do que as telas convencionais e trama em diagonal 

maximizam os benefícios de um tecido de tela, oferecendo maior proteção solar e conforto visual, com maior difusão de 

luz internamente.  

Composição: de 36% Fibra de Vidro e 64% PVC que não propagam chama, garantem a estabilidade dimensional (não 

estica, encolhe ou deforma e não é afetada por extremas mudanças de temperatura). Estas características garantem a 

homogeneidade do tecido mesmo após vários anos de uso. Os fios em fibra de vidro são fabricados de minerais naturais 

(quartzo, areia, soda, cal) que são atóxicos e não promovem o desenvolvimento de bactérias. O fator de abertura de 3% 

que permitem visibilidade do exterior e privacidade ao ambiente ao mesmo tempo, proporcionam conforto visual e térmico 

(alta performance na reflexão solar, alta capacidade de absorção solar e baixa transmissão solar para o ambiente) o 

resultado da combinação destas propriedades contribui para a redução dos investimentos de ar condicionado e energia 

elétrica.  

  

 Tipo do produto: Interior / semi-translúcida. 
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Composição: 36% fibra de vidro e 64% PVC. 

Largura da Tela: 250 cm.  

Quantidade de fios: Trama: 16 fios/cm (±41 fios/pol); Urdume: 27 fios/cm (±69 fior/pol). 

Resistência à ruptura: urdume > 290 - trama > 280 (lbs) 

Espessura: 0,64 mm (+ ou - 5%) 

Peso: 395 g/m2 (+ ou - 5%) 

 

ÍNDICES DE PROTEÇÃO SOLAR 

FATOR DE ABERTURA 3% 

Bloqueio de Raios UV: 97% 

Coeficiente de 

Sombreamento 

(SC) 

Código Hunter 

Douglas 
COR 

Transmissão Solar 

(TS) 

Reflexão Solar 

(RS) 

Absorção Solar 

(AS) 

Transmissão Visual 

(TV) 

Vidro Simples 

6mm 

VTS-262 

Nickel 

Frente: cinza 

claro 
13% 49% 38% 11% 44% 

Verso: branca. 12% 60% 28% 10% 38% 

 

Resistência ao fogo: Atende a norma NFPA 701-10 TM#1, Califórnia U.S. Title 19. 

Benefícios ambientais: RoHS – isenta de chumbo, Certificado Oeko-tex. 

Resistência à fungos e bactérias: ASTM E2180, ASTM G21. 

Qualidade do ambiente interno (Baixa emissão V.O.C.): Greenguard Gold.  

Manutenção 

Deverá ser realizada semanalmente de forma preventiva. Com o tecido da cortina totalmente abaixado, passar um 

espanador, um pano suave, seco ou umedecido (apenas com água), ou aspirador de pó com bocal escova. Lavagem 

ultra-sônica por empresas especializadas também é recomendada. 

Garantia de Cinco (5) anos 

Garantia de Cinco (5) anos a partir da data da instalação em caso de material defeituoso, vício oculto, erro de fabricação 

ou defeito nos componentes eletrônicos. Não cobre danos resultantes de acidentes, uso abusivo, mau uso ou desgaste 

natural, além de danos decorrentes de exposição a ambientes que ocasionem a corrosão dos componentes da cortina. 

 

Tecido Blackout Morocco - Sala de Reuniões e Auditório 

Cor Artic Silver – cód. MOR-150  

Tecidos estruturados, composição de 25% de Fibra de Vidro e 75% de PVC que não propaga chama, garante a 

estabilidade dimensional, são atóxicos e inibem o desenvolvimento de bactérias, que permitem escurecimento total do 

ambiente. 

 

Propriedade Morocco 

Composição 75% PVC, 25% Fibra de vidro 

Massa do tecido (kg/m2) 0,55 kg/m2  
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Resistência à chamas: 
National Fire Protection Association (NFPA) No. 701* 

Small Scale Test 

Opacidade 100% Blackout laminado 

 

Espessura                                             

                           

0,42 mm  

Transmissão luz 0% 

Reflexão solar 70% 

Transmissão solar 0% 

Absorção solar 28% 

 

Transmissão de raios UV 

 

0% 

G-tot (vidro de 6mm + 

tela/tecido 

25% 

Resistência à tração: Urdume 2910N/5cm, Trama 2500N/5cm norma DIN53354:1981 

Considerando 1 N = 0.22481 lbf: Urdume = 654lbs Trama = 562 lbs  

Resistência à rompimento: Urdume 64N, Trama 57N norma DIN53363: 2003 

 

Não Propaga Chamas  

Os fios em fibra de vidro são fabricados de minerais naturais (quartzo, areia, soda, cal) que são atóxicos e não promovem 

o desenvolvimento de bactérias. 

A Blackout em fibra de vidro não propaga chamas em função de sua composição. 

Outra consideração importante quanto à segurança das pessoas no ambiente de trabalho é quanto da composição do 

tecido é polivinilclorídrico (PVC), pois este reage com o fogo gerando fumaça que além de dificultar a visualização da 

sinalização de emergência na ocorrência de um incêndio, também emite o gás hidroclorídrico ácido que é nocivo à saúde; 

uma rápida exposição a esse gás pode causar sofrimento respiratório e até mesmo danos permanentes ao pulmão. 

Assim, quanto menos PVC houver na composição do tecido, mais ele é seguro em caso de incêndios. 

*Norma NFPA 701 – Norma de proteção contra fogo adotada nos Estados Unidos e no Canadá. 

NFPA 701-2010 TM#1 (small scale), BS 5867 2008 Part 2 Type B Performance 

 

Manutenção 

Deverá ser realizada semanalmente de forma preventiva. Com o tecido da cortina totalmente abaixado, passar um 

espanador, pano suave, seco ou umedecido (apenas com água), ou aspirador de pó com bocal escova.  

Garantia de Cinco (5) anos 

Cinco (5) anos de garantia a partir da data da instalação em caso de material defeituoso, vício oculto, erro de fabricação 

ou defeito nos componentes eletrônicos. Não cobre danos resultantes de acidentes, uso abusivo, mau uso ou desgaste 

natural, além de danos decorrentes de exposição a ambientes que ocasionem a corrosão dos componentes da cortina. 

 

Tela Solar - Sheer Screen K03 – Fundo do Prédio 
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ESPECIFICAÇÕES 

Tipo do produto: Interior / semi-translúcida. 

Composição: 75% PVC e 25% Poliéster. 

Largura da Tela: 250 cm. 

Espessura: 0,59 mm (+ ou - 5%) 

Peso: 445 g/m2 (+ ou - 5%) 

ÍNDICES DE PROTEÇÃO SOLAR 

Bloqueio de Raios UV: 97% gTot 

Código Hunter 

Douglas 
COR 

Transmissão 

Solar 

(TS) 

Reflexão Solar 

(RS) 

Absorção Solar 

(AS) 

Transmissão Visual 

(TV) 

Vidro Simples 

6mm 

Sheer Screen 

K03- 

302 

Prata (pearl) 10% 43% 47% 6% 44% 

 

Resistência ao fogo: Atende a norma M1 - NF P 92-512 (EU), FR - NFPA 701 (USA) Type B - BS 5867 (U.K), B1, B2 DIN 

4102 (GERMANY), AS/NZS ISO 1530.3-1999 (AUSTRALIA), B1 - GB / 5T455- 1997(CHINA), KFI ISO 5659 (KOREA). 

Benefícios ambientais: Oekotex Standard 100. 

Qualidade do ambiente interno (Baixa emissão V.O.C.): Greenguard Gold. 

Resistência à fungos e bactérias: ASTM G21. 

Cuidados e Manutenção: Remova a poeira com aspirador de pó. Não esfregue. Não use solventes ou qualquer outro 

produto abrasivo que possa causar danos ao tecido. Limpe com uma esponja ou uma escova macia umedecida apenas 

com água ou detergente neutro líquido. Enxaguar com água limpa. Deixe a cortina completamente aberta até que esteja 

completamente seca.  

Garantia de Cinco (5) anos. 

 

Memorial Descritivo Eletrônicos:   

 

70 unidades – Câmeras Intelbras IP Dome com infravermelho para 30 metros VIP3430D. 

 

4 unidades – Câmeras Intelbras IP Bullet com infravermelho para 30 metros VIP3430B. 
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3 unidades – Câmeras Intelbras IP Speed Dome com função Starlight VIP3430D. 

 

5 unidades – Switch Intelbras Gerenciado Layer2 POE SG2404POE. 

 

 

4 unidades – Módulo SFP KGM2105. 

 

 

3 unidades – Gravador NVR para 32 canais – Intelbras NVD 7132. 

 

 

OBS:  

- Os HD’s para o gravador não estão na lista. 

- Os cabos e infra estrutura não estão incluídos na lista. 

 

2 Tela retrátil 120" com 70% de rejeição à luz ambiente  

2 Projetor 4700 ansi Lumens 16:9 full HD 
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2 Suportes para projetor 

4 Kit Extensor HDMI HDBaseT 4k HDR 

1 Matriz HDMI 4x4 4k HDR 

1 Cabos (HDMI e Cat6) 

1 Tabletop 

1 AirMedia 

1 Sistema de Automação Crestron 

DIRETRIZES GERAIS – REQUISITOS (cliente) 

 4º pavimento 

 Sala do servidor TI será feita neste andar; 

 Cada administrativo / colaborador deverá contar com dois pontos de rede (um para telefonia e outro 

para rede);; 

 Sala de reunião terá dois pontos de rede (TV e computador) 

 Para o wifi considerar que o mesmo cubra toda a área comum do andar, sala dos professores e a 

descompressão descoberta; 

 Considerar pontos de som para a sala de reunião (videoconferência e apresentações) e 

descompressão descoberta (som para evento); 

 Os pontos de CFTV devem cobrir as entradas e corredores; 

 Deverá ter um ponto de CFTV cobrindo a área do servidor TI. 

 

3º pavimento 

 Nas salas considerar dois pontos de rede ao lado da mesa do professor juntamente com a chegada do 

cabo HDMI e VGA (chegada na parede, cabos para a ligar o computador nestes elementos ficaram na 

secretaria para pegarem quando solicitado) para eventuais apresentações, um ponto de rede para a 

TV/quadro interativo e dois pontos de rede no teto para o Wifi; 

 Para o wifi considerar mais um ponto no centro do espaço de convivência; 

 Os pontos de CFTV devem cobrir as entradas e corredores; 

 Dentro de cada sala de aula considerar uma câmera cobrindo a entrada. 

 

2º pavimento 

 Nas salas considerar dois pontos de rede ao lado da mesa do professor juntamente com a chegada do 

cabo HDMI e VGA (chegada na parede, cabos para a ligar o computador nestes elementos ficaram na 

secretaria para pegarem quando solicitado) para eventuais apresentações, um ponto de rede para a 

TV/quadro interativo e dois pontos de rede no teto para o Wifi; 

 Para o wifi considerar mais um ponto no centro do espaço de convivência; 

 Os pontos de CFTV devem cobrir as entradas e corredores; 

 Dentro de cada sala de aula considerar uma câmera cobrindo a entrada. 

  

1º pavimento 

 Nas salas considerar dois pontos de rede ao lado da mesa do professor juntamente com a chegada do 

cabo HDMI e VGA (chegada na parede, cabos para a ligar o computador nestes elementos ficaram na 
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secretaria para pegarem quando solicitado) para eventuais apresentações, um ponto de rede para a 

TV/quadro interativo e dois pontos de rede no teto para o Wifi; 

 Para o wifi considerar mais um ponto no centro do espaço de convivência; 

 Os pontos de CFTV devem cobrir as entradas e corredores; 

 Dentro de cada sala de aula considerar uma câmera cobrindo a entrada. 

 

Térreo   

 Considerar dois pontos de rede para a sala de áudio/vídeo do auditório e também a chegada do 

cabeamento HDMI e VGA para apresentações. 

 Considerar 4 pontos para wifi dentro do auditório e 3 para o Foyer. 

 Cada administrativo / colaborador deverá contar com dois pontos de rede (um para telefonia e outro 

para rede). 

 Considerar 3 pontos de wifi para área de atendimento e dois para a descompressão. 

 CFTV deverá cobrir as áreas comuns, entrada e saída, atendimento Foyer e auditório. Também 

teremos câmera cobrindo a área externa (estacionamento e entrada). 

 Considerar pontos de sons para o auditório e foyer. 

 

Subsolo 

 Cada administrativo / colaborador deverá contar com dois pontos de rede (um para telefonia e outro 

para rede); 

 Considerar dois pontos de rede no estúdio; 

 Considerar 4 pontos de rede para wifi na biblioteca, 5 pontos distribuídos na área de descompressão e 

Foyer; 

 1 ponto de rede para cada computador de pesquisa da biblioteca; 

 Nas salas considerar dois pontos de rede ao lado da mesa do professor juntamente com a chegada do 

cabo HDMI e VGA (chegada na parede, cabos para a ligar o computador nestes elementos ficaram na 

secretaria para pegarem quando solicitado) para eventuais apresentações, um ponto de rede para a 

TV/quadro interativo e dois pontos de rede no teto para o Wifi; 

 CFTV deverá cobrir as áreas comuns, entrada e saída, atendimento Foyer; 

 Dentro de cada sala de aula considerar uma câmera cobrindo a entrada; 

 Considerar ponto para som na área de descompressão que poderá ser utilizado em pequenas 

palestras/aulas. 

SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA  

Concepção geral do sistema de energia elétrica 

 O suprimento de energia elétrica é efetuado em baixa tensão, sistema trifásico com neutro, em 

380/220V - 60 Hz. O barramento geral, conta com proteção por fusível de 400A. 
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Fig. 

1 - Vista da fachada do Ed. Trade 

 
Fig. 2 - Corte esquemático 

 

 
Fig. 3 - Vista do barramento – antes das medições 

 

 

 Anteriormente à presente ocupação pelo SENAC o prédio era ocupado pela empresa pública VALEC 

Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. O fornecimento de energia é feito por medições individualizadas para cada 

pavimento, sendo que para o 1º subsolo ela é de trifásica de 100A/#25mm² e para os demais pavimentos, também é 

trifásica, porém é de 60A/#16mm².  
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Os quadros de distribuição, após a medição, deverão ser substituídos, conforme diagramas e especificações constantes 

nas plantas e neste memorial. 

Apenas a alimentação elétrica das unidades internas (evaporadoras) dos sistemas VRFs é que são abastecidas pelos 

QDF dos pavimentos. A alimentação elétrica das unidades condensadoras é feita de forma independente das medições 

dos pavimentos. Portanto, a implantação de novos sistemas VRF, deverão seguir o mesmo critério, qual seja: apenas a 

alimentação elétrica das evaporadoras será feita pelos QDF de cada pavimento, conforme consta nas plantas.  

Plantas de instalações elétricas 

Plantas baixas com a locação de pontos, infraestrutura e cabeamento;  

Relação de cargas detalhadas por circuito e resumo da carga instalada com o cálculo da demanda;  

Diagrama unifilar dos quadros de força e luz com indicação de capacidade de corrente dos disjuntores geral e de 

distribuição, equilíbrio de fases, seção dos barramentos;  

Convenções adotadas, notas e observações relevantes e especificação de materiais;  

Detalhes executivos de instalação em consonância com os projetos de arquitetura e de decoração e infraestrutura de 

instalações;  

Memória de cálculo do dimensionamento dos condutores e proteções.  

Plantas de cabeamento horizontal secundário - instalações lógicas 

Planta baixa com a locação de pontos, infraestrutura e cabeamento;  

Convenções adotadas, notas e observações relevantes e especificação de materiais. 

Circuitos de tomadas e de iluminação elétrica 

Os circuitos de tomadas são independentes dos circuitos de iluminação. E os circuitos de força para equipamentos de 

informática são exclusivos para este fim, não podendo ser ligados a pontos de força para tomadas de serviços 

(TUG´s – tomadas de uso geral, ou seja, tomadas sem destinação de uso específico), tomadas de força da copa e 

outros equipamentos como ar-condicionado, por exemplo. 
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Conforme a ABNT NBR-5410 estão previstas proteções contrachoques elétricos através de interruptor diferencial residual 

(DR) automático com as correntes nominais e sensibilidades de corrente diferencial especificada nas plantas, 

tensão máxima 380 V, corrente suportável de curta duração de 5kA, vida mínima de 10.000 operações. 

Referência: SIEMENS, MOELLER, HAGER. 

Todos os circuitos devem possuir condutor terra, que será exclusivo para cada circuito, conectados a barramento de terra 

e este ligado a caixa de equipotencialização da edificação. 

Quadros de distribuição elétrica 

Os quadros deverão ser fabricados em chapa 16 USG com dobras soldadas, padrão para quadro de comando com 

chapa de montagem, com tratamento por processo de fosfatização ou pintura eletrostática, possuir espelho interno 

frontal em PVC ou acrílico para proteção das partes vivas, e portas externas ventiladas, em chapa do mesmo tipo 

da caixa e com fecho rápido giratório em baquelite. 

Não é permitido o emprego de chave tipo “faca” de qualquer espécie e de fusível não normalizado. 

Os barramentos internos deverão ser de cobre eletrolítico chato, com grau de pureza mínima de 99,9% e dimensionados 

para a capacidade mínima de 2 vezes do disjuntor de proteção geral.  

O quadro deverá contar, também com barramento de Neutro isolado e barramento Terra devidamente conectado ao 

sistema de aterramento da edificação. 

Os fornecedores de quadros de distribuição recomendados são: SIEMENS, HAGGER, SCHNEIDER ELECTRIC ou 

MOELLER. 

Os barramentos deverão receber pintura nas cores padrão ABNT: 

- Fases (RST): amarelo, violeta e marrom; 

- Neutro: cinza; 

- Terra: preta. 

O quadro de distribuição deverá ser equipado com proteção geral, através de disjuntor termomagnético, fabricação 

(recomendação) SIEMENS, HAGGER, MOELLER, com capacidade de ruptura mínima de 5KA para monopolares 
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e 15KA para tripolares, adequado à demanda elétrica. Todos os disjuntores deverão ser devidamente identificados 

através de plaquetas em acrílico, e conforme indicação no projeto. 

Devem também ser instalados os Dispositivos de Proteção contra Surtos de Sobretensões – DPS. Sua ligação deve 

incluir todas as fases do quadro, além do neutro. Deve ter capacidade mínima para absorção de correntes de 

surto de 15 kA. O supressor de surto deve suportar pulsos de nível 1, de característica 10/350 ms, e de nível 2, de 

característica 8/20 ms, na tensão compatível de cada instalação. 

Alguns quadros demandam a instalação de chaves seccionadoras. A chave seccionadora deve ser instalada, no interior 

do quadro, fixada ao espelho pivotante interno. Sua carcaça deve ser fabricada em material isolante termoplástico, 

e seu corpo deve ser padronizado. 

Os terminais dos condutores deverão ser do tipo a compressão para as bitolas dos condutores indicados nos diagramas 

unifilares, ou na tabela de cabos.  
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Todos os quadros deverão estar identificados, tanto pelo seu fabricante quanto aos seus componentes, circuitos 

aplicação, etc. 

Todos os dispositivos de indicação instalados na porta externa, tais como botoeiras, lâmpadas, medidores ou 

chaves deverão ter plaqueta de acrílico próximo e acima indicando sua finalidade. 

Todos os circuitos serão identificados, nos quadros, com etiquetas fixadas junto aos disjuntores, anilhas 

plásticas com a numeração dos circuitos junto aos condutores. 

Quando indicado nos desenhos, os quadros e painéis deverão ser providos de flanges superior e/ou inferior 

aparafusados, provido de junta com borrachas vulcanizadas ou material termoplástico. 

Observar as demais especificações constantes nas plantas. 

 

 DISJUNTORES 

 

Circuito Alimentador Principal (QDG e Quadros secundários): 

 

Deverá ser em caixa moldada com disparadores térmicos para proteção contra sobrecargas e disparadores 

eletromagnéticos, curva B ou C (conforme projeto) para proteção contra curto-circuitos. Os contatos deverão ser de ação 

simultânea, com isolamento mínimo de 600V, com capacidade de interrupção mínima de 18KA, até 100A. Deverão 

satisfazer às prescrições da NBR IEC 60947-2. Referência: SIEMENS, MOELLER, HAGER, ABB. Para disjuntores 

superiores a 100A deverá ser verificado as especificações do projeto. 

 

Circuitos Terminais: 

 

Deverá ser minidisjuntores (15 a 63A) em caixa moldada com disparadores térmicos para proteção contra 

sobrecargas e disparadores eletromagnéticos, curva B ou C (conforme projeto) para proteção contra curto-circuitos. Os 

contatos deverão ser de ação simultânea, com isolamento mínimo de 600V, com capacidade de interrupção mínima de 

5KA se monopolar e 15KA tripolar. Referência: SIEMENS, MOELLER, HAGER, ABB. 

Os disjuntores não poderão ter função de interruptor.  

 

 Condutores elétricos de baixa tensão 

 

Em toda fiação deverão ser respeitadas as bitolas estipuladas nas tabelas de cargas do projeto.  

Os circuitos alimentadores, nas dependências da loja, deverão utilizar condutores de classe de isolação 

0.6/1.0kV, 70°C, atóxicos, antichama, atendendo as normas NBR-6880, NBR-7288, NBR-6245 e NBR-6818. Os 

fabricantes recomendados são PRYSMIAN, FICAP ou PHELPS DODGE. 

Os demais condutores (circuitos terminais) deverão ser constituídos em cobre, encordoamento classe 5, 

isolação em PVC 70º, anti-chama, isolamento classe 450/750V em conformidade com a NBR 6148. Os fabricantes 

recomendados são PRYSMIAN, FICAP ou PHELPS DODGE. São adotados os seguintes tipos de cabos:  

 circuitos de tomadas e iluminação (dentro de condutores) - cabo flexível isolação de PVC-750 V; 
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 circuitos de iluminação externa diretamente enterrados ou rabichos de no máximo 1,5m de 

comprimento para ligação de luminárias: cabos com duas isolações tipo PP, PVC-750 V, com 3 

condutores. 

Todas as emendas que se fizerem necessárias nos circuitos de distribuição deverão ser efetuadas por meio de 

conectores apropriados ou estanhadas e devidamente isoladas com fita de auto-fusão e fita isolante de boa qualidade. 

Estas emendas deverão, obrigatoriamente, localizar-se nos conduletes e/ou caixas de passagem. Não é permitida 

emendas de cabo dos circuitos alimentadores principais. 

Não é permitido o lançamento de condutores fora de eletrodutos fixados às estruturas ou soltos acima de forros.  

 Em casos especiais, na conexão entre a caixa de ligação e aparelho de iluminação, poderá ser utilizado cabo 

tipo LMS200 (ALCOA) fabricados em borracha de silicone coberta por trança de fibra de vidro (cabo PP), de acordo com 

a norma ABNT NBR 9374 próprias para temperatura elevada.  

O condutor neutro tem que ser diferenciado do condutor de proteção (fio terra). 

Os condutores deverão obedecer às seguintes cores: 

Circuitos Alimentadores: 

- Fases: Preta 

- Neutro: Azul Claro 

- Terra: Verde 

Circuitos de Distribuição comum (terminais): 

- Fase R/S/T: Preta/Vermelha/Branca 

- Neutro: Azul Claro 

- Terra: Verde e Amarela  

- Retorno: Amarelo 

- Retorno duplo: cinza 

 

Todos os condutores deverão ser identificados nas duas extremidades através de anilhas Hellerman indicando 

número do circuito e fases: 

- Fases com letras R, S, T. 

- Neutro com letra N. 

- Terra com as letras TR. 

Eletrodutos (VÁLIDO TAMBÉM PARA REDE LÓGICA) 

 

Nos eletrodutos só devem ser instalados condutores isolados, cabos unipolares, ou cabos multipolares. As 

dimensões internas dos eletrodutos e respectivos acessórios de ligação devem permitir instalar e retirar facilmente os 

condutores ou cabos após a instalação dos eletrodutos e acessórios. Para isso, é necessário que: 

a) a taxa máxima de ocupação em relação à área da seção transversal dos eletrodutos não seja 

superior a: 

- 53% no caso de um condutor ou cabo; 

- 31% no caso de dois condutores ou cabos; 

- 40% no caso de três ou mais condutores ou cabos; 

b) não haja trechos contínuos (sem interposição de caixas ou equipamentos) retilíneos de 

tubulação maiores que 9m, sendo que, nos trechos com curvas, essa distância deve ser 

reduzida de 3m, para cada curva de 90°. 
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Devem ser empregadas caixas de derivação: 

a) em todos os pontos de entrada ou saída dos condutores da tubulação, exceto nos pontos de 

transição ou passagem de linhas abertas para linhas em eletrodutos, os quais, nestes casos, 

devem ser rematados com buchas; 

b) em todos os pontos de emenda ou derivação de condutores; 

c) para dividir a tubulação em trechos não maiores do que os especificados anteriormente. 

 

Eletrodutos embutidos no contrapiso: serão em PVC rígido roscável, ou aço galvanizado leve, de seções 

circulares com diâmetros mínimos de 1”. 

 

 
 

Eletrodutos instalados no entreforro (entre o forro e a laje de cobertura) ou no entrepiso (entre o piso elevado e a 

laje de piso): serão em aço galvanizado leve, de seções circulares com diâmetros mínimos de 1”. Quando houver 

necessidade de se empregar eletrodutos flexíveis na interligação da caixa de ligação, eletrocalha ou perfilado ao aparelho 

de iluminação ou tomada de força, estes terão que ser fabricados em tiras metálicas espiraladas tipo COPEX, dotados de 

boxe terminal em ambas as extremidades. 

 

 
 
Eletrodutos aparentes: serão em aço galvanizado médio e de seções circulares com diâmetros mínimos de 1”, 

fabricação Apolo ou equivalente. 
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Nas extremidades dos eletrodutos, ligações com caixas de passagem, eletrocalhas, perfilados e no interior dos 

painéis e caixas terminais, serão aplicadas box reto, bucha e arruelas compatíveis com os materiais do eletrodutos.  

 

Caixas de passagem e de distribuição (VÁLIDO TAMBÉM PARA REDE LÓGICA) 

 

Nas deflexões, interligações e terminações de eletrodutos, deverão ser utilizadas caixas de ligação em alumínio 

fundido com alta resistência mecânica e a corrosão quando em instalação aparente e caixas de passagem devem ser em 

chapa estampada galvanizada quando embutidas em alvenaria ou no contra-piso ou de aço quando em entreforros.  

As caixas de passagem devem ser instaladas em locais de fácil acesso, serem providas com tampas dotadas de 

parafusos imperdíveis, e solidamente fixadas às superfícies de apoio. No caso de caixas de passagem embutidas no 

piso, as tampas deverão ser metálicas, e quando embutidas em paredes podem ser utilizadas tampas em PVC. 
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Perfilados (VÁLIDO TAMBÉM PARA REDE LÓGICA) 

 

Perfilados constituídos em chapa pré-zincado, inox ou alumínio; podem receber tratamento de galvanização a 

fogo, eletrolítica ou pintura epóxi-pó. São apropriados para a condução de fios e cabos em diversas aplicações de 

instalações elétricas e lógicas, disponíveis com dimensões padrões de 38 x 38 x 600 mm e 38 x 19 x 3000 mm.  Podem 

ser fornecidos totalmente perfurados ou lisos com dois furos nas pontas.  

Os perfilados a serem utilizados – para instalação do sistema de iluminação - devem ser, preferencialmente, em 

chapa pré-zincado, com galvanização eletrolítica ou a fogo, perfurados, bitola 14AWG e instalados com acessórios de 

fixação e ligação próprios da mesma linha/fabricante. 

 Os perfilados devem ser bem fixados nas estruturas de apoio e não será admitida a utilização de acessórios de 

fixação e ligação que não sejam os adequados à situação, ou seja, não é admissível improvisações nas fixações e 

conexões dos perfilados. 
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 Nas ligações de perfilados a eletrodutos, devem ser utilizadas saídas laterais (simples ou duplas conforme o 

caso), com box reto, bucha e arruela ou pode-se optar por conectores tipo prensa cabos. 
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 Nos perfilados utilizados para passagem do cabeamento elétrico e que também servirem para sustentar 

luminárias, devem ser utilizadas caixas de tomadas próprias para perfilados e as luminárias devem ser ligadas por plugs, 

conforme figuras a seguir. 
 

 

 
 
Eletrocalhas (VÁLIDO TAMBÉM PARA REDE LÓGICA):  

 

As eletrocalhas são bandejas metálicas fabricadas em chapas de aço SAE 1008/1010, conforme a NBR 11888-2 e NBR 

7013.  

Dobradas em forma de “U”, podendo ser com ou sem virola (abas voltadas para parte interna), proporcionando maior 

resistência a flexo-torção.  

Elas podem ser totalmente perfuradas, oferecendo ventilação nos cabos, com furos oblongos de 7x25 mm, espaçados 

entre si em 25 mm no sentido transversal e 38 mm no sentido longitudinal, ou lisa para instalações hermeticamente 

fechadas, com furos oblongos de 7x25 mm apenas nas extremidades, para união das peças. Possui completa linha de 

sustentação e elementos de fixação, que seguem as mesmas características construtivas das eletrocalhas, seus 

acessórios possuem forma geométrica própria para atender diversas situações de montagem e distribuição de cabos, 

sendo o raio padrão dos acessórios 150 mm, os quais podem ser fornecidos com 200 mm ou 300 mm. 

Por serem aparentes, proporcionam rápida instalação e ampliação, além de oferecerem fácil manutenção e inspeções 

periódicas, permitindo a visualização de toda linha de distribuição elétrica. 

Utilizadas para passagem de fios e cabos, distribuição de energia elétrica, telefonia e dados, em qualquer tipo de 

instalação elétrica, tais como galpões industriais, comerciais, prédios, shopping centers, etc.  

Assim como nos perfilados, nas ligações das eletrocalhas a eletrodutos, devem ser utilizadas saídas laterais (simples ou 

duplas conforme o caso), com box, bucha e arruela, ou devem ser utilizados conectores tipo prensa cabos. 

Quantidade de parafusos por emenda: 

Tala com altura de 50 mm – 4 parafusos cabeça lentilha ø 1/4” x 3/4” com porca e arruela; 

Tala com altura de 75 mm – 6 parafusos cabeça lentilha ø 1/4” x 3/4” com porca e arruela; 

Tala com altura de 100 mm – 8 parafusos cabeça lentilha ø 1/4” x 3/4” com porca e arruela. 

Obs: para emendas internas, dobrar a quantidade de parafusos, porcas e arruelas. 

É recomendada a utilização dos parafusos com a cabeça voltada para o interior das eletrocalhas, e em locais que 

aconteça vibrações mecânicas, utilizar a arruela de pressão. 

Neste projeto todas as eletrocalhas serão do tipo: lisa, #16, com tampa de pressão. 
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Iluminação: 

 

Os equipamentos de iluminação deverão atender ao projeto elétrico e aos projetos de arquitetura. 

Os acessórios e luminárias devem seguir as especificações a seguir: 

Soquetes e acessórios em plástico termo fixo, do tipo bipino, antivibratório, com contatos em latão, fixação por parafusos. 

Referência: PANAN, LORENZETT; 

Os reatores têm a principal função de equilibrar a tensão necessária e garantir o bom funcionamento da luminária. Para a 

escolha dos reatores eletrônicos ou eletromagnéticos, de alto fator ou baixo fator, deve-se definir o tipo, a potência e o 

número de lâmpadas, a tensão da rede e o tipo de partida (rápida ou convencional). Além disso, verificar sempre se o 

reator possui o selo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). As principais 

características dos diversos tipos de reatores são: 

 

 

Fonte: Pini 

Neste projeto devem ser utilizados reatores com alto fator de potência (no mínimo de 0,92) e de partida rápida;  

 

a.  Todas as luminárias embutidas em forro de gesso, dry-wall, removível, ou qualquer outro tipo de forro, 

deverão ser ligadas com PLUG e rabicho de cabo multipolar PP 2P +T; 

 

b. Todas as luminárias aparentes fixadas em perfilados deverão instaladas com PLUG e tomadas para perfilado 

2P +T; 

 

c. As luminárias circulares ou quadradas (PL) de embutir em forro do tipo circular deverão ser fabricadas em 

corpo de chapa de aço tratada, pintura eletrostática na cor branca, refletor e aletas parabólicas em alumínio 

anodizado de alto brilho e ótimo controle de ofuscamento, ou seguir o padrão indicado no projeto de 

arquitetura; 

 

d. As luminárias retangulares de embutirdeverão ter corpo em chapa de aço tratada ou alumínio e pintura 

eletrostática na cor branca, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho e ótimo 

controle de ofuscamento, equipada com porta-lâmpada antivibratório e trava de segurança, ou seguir o 

padrão indicado no projeto de arquitetura; 

 

e. As luminárias quadradas de embutir em forro deverão ter corpo em chapa de aço tratada ou alumínio e 

pintura eletrostática na cor branca, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho e ótimo 

controle de ofuscamento, ou seguir o padrão indicado no projeto de arquitetura.  
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Recomendações gerais 

 

Os aparelhos elétricos tais como: luminárias, tomadas, etc., e seus acessórios deverão ser instalados com o 

maior esmero e em estrita observância às indicações do projeto executivo. 

O perfeito estado de cada aparelho deverá ser cuidadosamente verificado antes de sua colocação, devendo o 

mesmo ser novo e não se permitindo quaisquer defeitos decorrentes de fabricação, transporte ou manuseio inadequado. 

Antes da energização, todos os aparelhos elétricos deverão ser medidos quanto à sua isolação através de instrumentos 

apropriados. 

Exames visuais criteriosos e testes de continuidade também serão imprescindíveis. 

Todos os aparelhos elétricos deverão ter garantias contra defeitos de fabricação e problemas de instalação. 

Notas: 

a. A locação/instalação de todas as tomadas (elétricas e lógicas) e luminárias devem seguir o projeto 

técnico e o projeto de arquitetura. 

b. Todos os elementos metálicos deverão ser aterrados ao condutor de proteção. 

c. Para as tubulações secas deverá ser passado arame galvanizado #16 como guia. 

d. Nenhum componente das instalações elétricas, inclusive luminárias, soquetes e interruptores poderão 

ser fixados em madeira ou outro material combustível. Se necessário, a madeira ou outro material 

deverá ser forrado com chapa metálica, devidamente aterrada, e posteriormente aplicados os 

dispositivos. 

e. O fio neutro não poderá ser ligado ao fio terra. 

f. Os condutores deverão ser, preferencialmente, do tipo antichama, têmpera mole, isolação em PVC 

750V/70°C em serviço, 100°C em sobrecarga, 160°C em curto, com seção mínima de 2,5mm² para 

força e luz. Apenas os rabichos de ligação das luminárias, nos locais que tiverem forros, poderão ser 

em cabo PP 3x1,5mm², sendo que os fechamentos deverão ficar embutidos nas caixas de passagem 

com as respectivas tampas. 

g. Fiação não dimensionada será de 2,5mm². 

h. Todos os circuitos deverão ser identificados com anilhas. 

i. Diâmetro mínimo dos eletrodutos roscáveis, em PVC rígido ou aço galvanizado é de 1", e também para 

os eletrodutos flexíveis com revestimentos metálicos (seal tube). 

j. Todos os eletrodutos deverão conter o condutor de proteção. 

k. As caixas de passagem aparentes serão do tipo condulete de alumínio fundido ou de aço, 4"x4", com 

tampa e guarnições de neoprene. 

l. As caixas de passagem quando embutidas em paredes ou lajes, deverão ser de aço, esmaltada #18, 

exceto de dry-wall, que deverá ser caixa de PVC apropriada. 

m. As conexões dos eletrodutos com as eletrocalhas e caixas de passsagem deverão ser feitas com saída 

lateral, box, buchas e arruelas de acabamento. 

n. Para cada 2 (duas) curvas no eletroduto rígido de pvc/aço galvanizado, ou 9 metros, utilizar uma caixa 

de passagem com tampa. 

o. As curvas realizadas nos eletrodutos não devem reduzir efetivamente o seu diâmetro e devem ser do 

tipo "longas". 

p. Todas as instalações deverão seguir rigorosamente os procedimentos pertinentes dispostos na NBR-

5410. 
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CABEAMENTO HORIZONTAL ESTRUTURADO 

Categoria 

Todos os itens componentes do cabeamento estruturado, devem ser do tipo Cat 6 e serem de um único 

fabricante.  

 

Infraestrutura e recomendações gerais 

 A infra deverá seguir os princípios, recomendações e especificações apresentadas neste memorial para o 

cabeamento elétrico (cabo para transmissão de dados Categoria 6. 

O ponto central de distribuição de rede logica, em cada pavimento, é o rack, onde o Patch Panel, Switchs, 

Roteadores e Modens devem ser instalados. O rack deve ter porte compatível para acomodar todos os equipamentos e 

cabeamento. Deverá estar bem organizado e completamente identificado, conforme orientação da equipe de TI do 

SENAC. 

O 4º pavimento, local desigando para a instalação do rack-servidores, deverá satisfazer a determinados 

requisitos técnicos do ambiente que incluem temperatura/ventilação/umidade, conforme especificado pela equipe de TI 

do SENAC.  

Itens que devem ser observados: 

 Rack’s de piso: as réguas devem ligadas aos cabos dos circuitos por tomadas industriais stecks (ver 

imagens); 

 O rack deve ser de acesso fácil e organizado de forma a facilitar a manutenção; 

 Não deve haver tubulação de água, esgoto ou de gás GLP passando pelas salas de TI; 

 Após a finalização do cabemaneto estruturado, todos os cabos (com os respectivos conectores) devem 

ser submetidos a testes de certificação, utilizando-se equipamentos específicos para este fim; 

 A rede lógica deve ser finalizada com keystone, exceto para os cabos internos do rack que devem ser 

ligados diretamente ao patch panel ou voice panel. 
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a. Todos os cabos devem ser identificados nas pontas por anilhas conf. a NBR 14565 (antes do patch 

panel e antes do conector rj 45). 

b. Ao término da instalação todos os cabos (com os conectores) deverão ser certificados por técnico e 

equipamento especializado, os cabos que apresentarem alguma restrição deverão ser substituídos, não 

sendo aceito nenhum tipo de não conformidade. 

c. Os eletrodutos e eletrocalhas p/ inst. lógicas devem ser exclusivas p/ cabos UTP, não sendo permitido, 

em nenhuma hipótese, condutores elétricos energizados no interior do duto. 

q. Todas as eletrocalhas, eletrodutos metálicos, painéis, racks e demais partes metálicas integrantes das 

instalações elétricas e lógicas, carcaças metálicas de equipamentos devem ser estar ligados a um 

único aterramento (comum a toda instalação), o qual, deve estar interligado ao aterramento principal da 

edificação. 
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r. Os espelhos das tomadas e os patchs panel devem ser identificados com etiquetas adesivas 

termoretrátil. 

 

Memorial Descritivo Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio 

Extintores 

Extintor de pó químico ABC, tipo portátil, capacidade 6 kg, capacidade extintora 3A: 20 B: C 

Extintor de gás carbônico, tipo portátil, capacidade de 6 kg, capacidade extintora 2B: C 

Notas: 

 Todos os pilares que possuírem extintor instalado deverão apresentar sinalização em todas as faces 

dele; 

 Os extintores encontram-se protegidos contra intempéries e danos físicos em potencial; 

 Todos os extintores deverão estar etiquetados com os dados do proprietário; 

 Todos os extintores deverão estar com o cilindro e o produto extintor contido dentro do extintor dentro 

do prazo de validade; 

 Caso necessário instalar os extintores no piso, deverão ser usados os suportes apropriados a estes 

deverão ser parafusados no piso. 

 Sinalização, fixação de extintor e suporte no piso estão especificados no projeto de combate à 

incêndio. 

GLP 

Não haverá uso de GLP nas instalações da SENAC. 

Saídas e sinalização de emergência 

a) Sinalização – indicação de orientação/sinalização conforme códigos contidos no projeto de combate a 

incêndio; 

b) Sinalização de porta de saída – instalada a 10 cm acima da porta; 

c) Sinalização de rota de saída – deverão seguir o código definido e serem instaladas conforme detalhe 

contido no projeto de combate a incêndio. 

Notas: 

 As sinalizações dos equipamentos de combate a incêndio deverão, em caso de obstáculos, ser 

instalados a 1,80 m do piso acabado, e repetir a sinalização em uma altura suficiente para sua 

visualização; 

 Verificar as dimensões e as especificações das saídas de emergência no projeto de arquitetura do Ed. 

Palácio da Agricultura, aprovado junto ao CBMDF; 

 Nos casos onde o equipamento de combate a incêndio estiver instalado em pilares, todas as faces do 

pilar deverão ser sinalizadas. 



 

306 

 

 

 

 

 Iluminação de emergência 



 

307 

 Iluminação de emergência - instalado no teto (altura média 250 cm), blocos autônomos, 1.000 lumens, 

autonomia superior a 1 hora. 

 Referência (sugestão): https://www.spotlight.ind.br/produtos/aut%C3%B4nomas/ble03-45-leds-

aut%C3%B4noma. 

 Notas: 

 Todos os seus componentes devem resistir durante 1 hora a 700°C. O material de fabricação das 

luminárias deve impedir a propagação da chama e sua eventual combustão deve provocar o mínimo de 

fumaça; 

 As luminárias não devem causar ofuscamento, seja diretamente ou por reflexão; 

 Quando contiver anteparo ou for fechada, não deve reter fumaça; 

 O fluxo luminoso deve ser de, no mínimo 1.000 lumens; 

 A luminária deve ser composta por lâmpada por lâmpadas de LED 8W ou superior; 

 Tempo máximo de recarga da bateria da luminária de emergência, após descarga máxima, é de 24 

horas; 

 As luminárias podem ser instaladas na tubulação elétrica dos pavimentos, mas deverá ser ligado no 

circuito independente, exclusivo para a iluminação de emergência, previsto no quadro de energia; 

 Na falta de energia, o sistema de comutação automático será ativado mantendo a lâmpada acesa até 

o período final de autonomia que deve ser de, no mínimo, de 1 hora. 

 Detecção e alarme 

 Acionador manual analógico – tipo “quebre o vidro”; 

 Avisador sonoro-visual – intensidade de 60 dB; 

 Detector pontual de fumaça – tipo óptico analógico endereçável instalado no teto; 

 Detector pontual de temperatura – tipo TERMOVELOCIMÉTRICO convencional ligado ao sistema 

endereçável por módulo monitor de zona, instalado no teto; 

 Tubulação em eletroduto galvanizado, quando não especificado será Ø3/4”, no teto entre forro e teto, 

fixado por braçadeira e tirantes de concreto. 

 Notas orientativas (considerando que são apenas adequações pontuais ao sistema existente): 

 As Centrais de Supervisão e Alarmes deverão ser instaladas em áreas de fácil acesso, constante 

vigilância e ventiladas; 

 As Centrais de Supervisão e Alarmes e os acionadores deverão ser endereçáveis; 

 A fonte de alimentação da central de alarme deverá possuir autonomia de 24 horas mais 15 minutos 

em regime de alarme; 

 Os avisadores devem ser audíveis em todos os pontos da edificação sem inibir a comunicação verbal; 

 Os laços deverão ter seu caminho de ida e volta para a central, passando por todos os elementos, 

formando um anel; 

 Toda a tubulação deverá ser executada com eletrodutos galvanizados, pintados na cor vermelha 

alternada, com diâmetro mínimo de 20mm. Os eletrodutos deverão ser fixados a cada 1,5m, e todas as 

derivações deverão ser através de conduletes; 

 FIAÇÕES: condutores com características de não propagação e auto extinção de fogo, 80°C, 300V, 

isolamento de PVC; 



 

308 

 DETECÇÃO: um ou dois pares, sendo que as cores deverão ser diferentes (tipo poliron), trançado, 

bitola mínima de 1,0mm² (18 AWG); 

 FORÇA DOS SINALIZADORES: um ou dois pares, bitola mínima 1,5mm² (16 AWG) 

 FORÇA DA CENTRAL E DOS PAINÉIS REPETIDORES: bitola mínima de 2,5mm², tipo sintenax 

antiflam da Pirelli ou similar (220V – estabilizada); 

 A fiação deverá ser passada com o mínimo de emendas possíveis, portanto deverá ser comprado o 

fio, preferencialmente, do comprimento total do laço. Caso seja necessário, a execução das emendas 

deverá ser feita nos elementos ou caixas de fácil acesso, jamais dentro das tubulações; 

 Deverá ser deixada folga de no mínimo 30cm dos fios dentro das caixas de passagem, para facilitar a 

montagem e manutenção. 

 Hidrantes 

 Manter os hidrantes existentes, exceto para o 1º subsolo, o qual deverá ser remanejado conforme 

indicado na planta 02/02. 

 

 

 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

 

1. Piso Cerâmico 

 

. Evitar o uso de detergentes agressivos, ácidos ou soda cáustica, bem como escovas e produtos concentrados com 

amoníaco que atacam o esmalte das peças e seu rejunte. 

. A limpeza e lavagem destes revestimentos, poderá ser feita com detergente neutro, utilizando pano úmido ou esponjas. 

. Na limpeza, tomar cuidado com encontros de paredes e forros de gesso. 

 

2. Louças e Instalações Sanitárias 

 

. A limpeza de louças sanitárias deve ser realizada somente com água, sabão e desinfetante, evitando o uso de pós-

abrasivos (sapóleo) e esponjas de aço que possam danificar as peças e rejuntes. 

. Não jogar gorduras ou resíduos sólidos nos ralos das pias ou lavatórios. 

. Fazer limpeza de todos os ralos e sifões periodicamente, sendo conveniente que este serviço seja executado por um 

profissional especializado. 

. Jogar água nos ralos e sifões quando estes estiverem muito tempo sem uso, para evitar odores indevidos da rede de 

esgoto, principalmente no verão. 

. Semestralmente, deve ser feita a revisão do rejunte das peças sanitárias. 

 

3. Metais 

 

. Deve-se proceder a limpeza dos metais sanitários ou ferragens apenas com pano úmido, pois qualquer produto químico 

poderá acarretar a remoção da película protetora, ocasionando sua oxidação. 

. Não utilizar esponja de aço ou similares. 
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. Durante o manuseio de torneiras e registros não se deve forçá-los, pois isso pode danificar suas vedações internas e 

provocar vazamentos. 

 

4. Pinturas de Paredes 

 

. Deve-se proceder a limpeza apenas com pano limpo e sabão neutro. 

. Esponja macia levemente úmida (nunca encharcada), com detergente neutro e incolor, limpando delicadamente a 

superfície do local para remover a sujeira. 

 

5. Papel de parede 

 

. Eliminar a sujeira o mais rápido possível. 

. Eliminar sujidades úmidas, se possível, com um material absorvente. 

. Ao limpar, trabalhar sempre de fora para dentro para manter a mancha tão pequena quanto possível. 

 

6. Portas e Painéis de Madeira 

 

. Utilizar apenas flanela seca ou escova de pelos nas portas com pintura simples. 

. Nas portas com pintura laqueada, utilizar pano levemente umedecido (nunca encharcado), e depois flanela seca para 

retirar o excesso de umidade.  

. Jamais utilizar produtos ácidos ou a base de amoníaco. 

. Para evitar emperramento de dobradiças e parafusos, verificar que estes estejam sempre firmes e que nenhum objeto 

se interponha sob as portas. 

. Lubrificar periodicamente as dobradiças com uma pequena quantidade de grafite. 

 

7. Vidros e Películas 

 

. Para a remoção de resíduos sólidos nos vidros sem aplicação de película, deve-se aplicar água em abundância. 

. Nos vidros com aplicação de película utilizar somente esponja levemente umedecida com detergente neutro. 

. Não se deve nunca utilizar para a limpeza dos vidros com aplicação de película qualquer tipo de papel, somente um 

pano macio. 

. Jamais fazer marcações superficiais como emprego de gesso, cal, fita crepe e isolante com colas de origem 

desconhecidas, etc sobre o vidro. Não recomendamos a aplicação de películas adesivas de qualquer espécie. 

. Como existem inúmeros produtos e equipamentos no mercado de origem desconhecida, recomendamos seguir 

rigorosamente as instruções do fabricante para uso correto do produto nos casos de vidros sem aplicação de película. 

Para os vidros com película não recomendamos a utilização dos mesmos. 

 

8. Revestimentos em Granito e Mármore 

 

. É recomendável o uso de alvejantes e detergentes de pH neutro contendo agentes condicionadores ou o uso de sabão 

de rocha. 

. O uso constante de um produto apropriado pode deixar a pedra com aparência renovada, assim como contribuir para 

seu brilho natural. 
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. Nunca utilize amônia, produtos de limpeza alcalinos em pó, óleos, produtos de limpeza em pasta, vinagre, álcool, 

produtos para limpeza de vidros, palha de aço e panos de limpeza abrasivos. 

. É muito importante proteger as pedras de grãos de areia e sujeiras de alguns tecidos. 

. Qualquer substância colorida derramada acidentalmente sobre a pedra deve ser imediatamente enxugada com pano 

absorvente. 

 

9. Ar condicionado 

 

. É recomendável a manutenção dos aparelhos de ar condicionado, de acordo com o Manual Técnico do produto. 

 

10. Aço Inoxidável 

 

. Depósitos de graxa e sujeira em geral podem ser retirados utilizando detergente e água. Após a lavagem é importante 

tirar a umidade por completo. A limpeza, além de prevenir a corrosão, conserva o valor estético do aço inoxidável; 

. No caso de depósitos que aderem á superfície, especialmente em fendas e cantos, estes devem ser removidos com 

esponja de aço inoxidável ou esponja macia de fibras vegetais, friccionando-se sempre na direção das linhas de 

polimento ou grão do aço, para evitar arranhões; 

. Deve-se evitar que soluções salinas ou acidas evaporem ou sequem sobre a superfície do aço inoxidável, a fim de 

impedir ação corrosiva. Eliminar qualquer vestígio destas soluções com lavagens intensas; 

. Para controlar a corrosão por fadiga, resultado de tensões repetidas com o meio agressivo, deve-se construir o 

equipamento adequadamente dimensionado para reduzir estas tensões; 

. Quando necessário o contato com soluções desinfetantes ou esterilizantes, lavar intensamente e secar por completo o 

aço inoxidável após o uso. Aconselha-se dar preferência a soluções que tenham inibidores que diminuam sua ação 

corrosiva; 

. É importante que nunca sejam utilizados artigos de aço comum no aço inoxidável, como por exemplo esponjas de aço, 

visto que partículas podem aderir á superfície causando corrosão. No caso de não haver possibilidades de evitar seu uso, 

as peças devem ser lavadas com água em abundancia; 

. Para remover manchas de ferrugem mais acentuadas, que se prendem á superfície do aço inox, é recomendável aplicar 

no local afetado uma solução de água e acido nítrico numa concentração de 10%, mantendo umedecido durante 20 a 30 

minutos, repetindo a operação se necessário. Deve-se usar luvas protetoras de borracha e proteção para os olhos. 

 

11. Vinílico  

 

. A frequência de limpeza e conservação depende do sistema aplicado e do uso do local; 

. Não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza ou eventual remoção de manchas; 

. A limpeza deve ser efetuada sempre com detergente neutro, pois outros tipos de produtos de limpeza agridem a 

superfície do piso; 

 

Limpeza Inicial: 

. Para permitir a secagem total do adesivo, faça a limpeza inicial no piso somente 7 dias após a instalação; 

. Remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó; 

. Aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com mop-água ou máquina industrial (disco vermelho). 

Utilize o mínimo possível de água; 
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. Enxague utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso; 

. Se desejar um acabamento com brilho, realize o processo de dry-buffing (que proporciona uma superfície mais lisa e 

com brilho leve) ou aplique de três a cinco camadas de cera acrílica, com intervalo de no mínimo 30 minutos entre cada 

aplicação. Aguarde pelo menos 2 horas e certifique-se que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o tráfego. *a 

aplicação de cera no square® não é obrigatória 

. Manual de produtos TARKETT: https://bit.ly/2IG3lQ0 

 

 

 

 

 

 


