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MINISTÉRIO DA CIDADANIA 
SECRETARIA EXECUTIVA

SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

 

PROCESSO Nº 01400.005115/2019-69

  

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 47/2019,
QUE CELEBRAM ENTRE SI A UNIÃO,
REPRESENTADA PELO MINISTÉRIO DA
CIDADANIA, POR INTERMÉDIO DA
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS, E A EMPRESA FORMA
OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS E
INTERIORES LTDA .

 

A UNIÃO, por meio do MINISTÉRIO DA CIDADANIA, por intermédio da SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS, com sede no Bloco “A” da Esplanada dos Ministérios, em Brasília-DF, inscrita no CNPJ
sob o nº 05.756.246/0004-54, representada pelo Subsecretário de Assuntos Administra�vos,
o Senhor PAULO ROBERTO DE MENDONÇA E PAULA, nomeado pela Portaria da Casa Civil da Presidência
da República nº 1.386, publicada no Diário Oficial da União em 11 de julho de 2016, inscrito no CPF sob o
nº 981.061637-68, portador  da  Carteira  de  Iden�dade nº 2118043083-5 MD/DF, doravante
denominada CONTRATANTE, e a empresa FORMA OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS E INTERIORES
LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 09.813.581/0001-55, estabelecida no Setor Comercial Norte, Quadra 01,
Bloco A, Ljs 47 a 55 - Térreo - Edi�cio Number One - Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.711-900, neste ato
representada por sua Sócia Administradora, a Sra. GILVAN PEREIRA CAMPOS , portadora da Cédula de
Iden�dade nº 3.860.964 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 764.998.986-00, em conformidade com o
Contrato Social da empresa, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente
Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 11/2018, sob a forma de execução indireta, de acordo
com a minuta examinada e aprovada pela Consultoria Jurídica por meio do Parecer
nº 01356/2018/CONJUR-EB/CGU/AGU, tendo em vista o que consta no Processo nº 01400.005115/2019-
69 deste Ministério da Cidadania e no Processo nº 64322.017062/2018-38 do Comando de Operações
Terrestres - COTER, UASG 160548, em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de mobiliário (móveis e poltronas),
para atender às necessidades da Biblioteca Demonstra�va Maria da Conceição Moreira Sales, por
meio de adesão a Ata de Registro de Preços Complementar  - GRUPO II, oriunda do Pregão Eletrônico nº
11/2018/COTER/SRP do Ministério da Defesa, conforme especificações e quan�ta�vos estabelecidos no
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Edital do Pregão iden�ficado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este
instrumento, independente de transcrição. 

1.2. Discriminação do objeto:

 

Grupo
da

ATA

Itens
da

ATA
Descrição/ Especificação

Unidade
de

Medida
Qtd Valor

Unitário Valor Total

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 Armário baixo. Tampo superior confeccionado
com chapas de par�culas de madeira de média
densidade (MDP – Médium Density
Par�cleboard), selecionadas de eucalipto e
pinus reflorestados, aglu�nadas e consolidadas
com resina sinté�ca e termo estabilizadas sob
pressão, com 25mm de espessura, reves�do
em ambas as faces com filme termo prensado
de melaminico com espessura de 0,2mm,
texturizado, semi-fosco, e an�rreflexo. As
chapas possuem densidade mínima de 565
Kgf/m³, resistência à tração perpendicular
kgf/cm² = 3.1, resistência à flexão está�ca
kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR
14810 - Terminologia, NBR 14810 - Requisitos e
NBR 14810 - Métodos de ensaio. O bordo que
acompanha todo o contorno do tampo é
encabeçado com fita de polies�reno 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. Portas confeccionadas com
chapas de par�culas de madeira de média
densidade (MDP – Médium Density
Par�cleboard), selecionadas de eucalipto e
pinus reflorestados, aglu�nadas e consolidadas
com resina sinté�ca e termo estabilizadas sob
pressão, com 18mm de espessura, reves�do
em ambas as faces com filme termo prensado
de melaminico com espessura de 0,2mm,
texturizado, semi-fosco, e an�rreflexo. As
chapas possuem densidade mínima de 575
Kgf/m³, resistência à tração perpendicular
kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão está�ca
kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR
14810 - Terminologia, NBR 14810 - Requisitos e
NBR 14810 - Métodos de ensaio. O bordo que
acompanha todo o contorno da porta é
encabeçado com fita de polies�reno com 2mm
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 par de portas
sustenta-se em seis dobradiças Top (três por

Un 03  R$ 1.131,00 R$
3.393,00
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porta), em Zamak com acabamento niquelado
e fixação lateral com calço de 5mm altura,
aumentando o espaço interno ú�l evitando
acidentes por não ter cantos vivos, permi�ndo
ainda diversas regulagens com abertura de até
270 graus. Cada dobradiça é fixada por 5
parafusos fixados em pontos pré-marcados
para perfeito alinhamento do par de portas no
conjunto. A porta direita possui fechadura
cilíndrica com travamento por lingueta lateral.
Acompanham 02 chaves (principal e reserva)
com corpos escamoteáveis (dobráveis) com
acabamento zincado e capa plás�ca. A porta
esquerda é automa�camente travada pela
direita, por meio de 02 chapas metálicas
80x50x1,2mm, permi�ndo assim o fechamento
do par de portas com apenas uma operação.
Ambas as portas são dotadas de puxadores
�po "alça", injetados em zamak, com rosca
interna M4 com acabamento níquel fosco. A
fixação deve ser feita por dois parafusos, à
razão de 96mm. Corpo (02 laterais, 01 fundo,
01 tampo inferior, e 01 prateleira móvel)
confeccionado com chapas de par�culas de
madeira de média densidade (MDP – Médium
Density Par�cleboard), selecionadas de
eucalipto e pinus reflorestados, aglu�nadas e
consolidadas com resina sinté�ca e termo
estabilizadas sob pressão, com 18mm de
espessura, reves�do em ambas as faces com
filme termo prensado de melaminico com
espessura de 0,2mm, texturizado, semi-fosco,
e an�rreflexo. As chapas possuem densidade
mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração
perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à
flexão está�ca kgf/cm² = 163, resistência à
tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo
com as normas NBR 14810 - Terminologia, NBR
14810 - Requisitos e NBR 14810 - Métodos de
ensaio. Os bordos aparentes do conjunto são
encabeçados com fita de polies�reno com
2mm 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, e os bordos não
aparentes do conjunto são encabeçados em
fita de polies�reno com 0,45mm de espessura
mínima, coladas com adesivo hot melt. As
laterais e o fundo devem ter furações para
regulagem de prateleiras em toda a altura ú�l
do armário, com 06 pontos de apoio por
prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas
por suportes metálicos em Zamak, fixados com
rosca com pino ver�cal para impedir
deslizamento horizontal da prateleira. A
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montagem das peças deve ser feita por meio
de acessórios internos, como cavilhas e
parafusos ocultos �po minifix. Dimensões
800x500x740mm. Rodapé retangular fechado
confeccionado em tubo de aço de
50x20x1,2mm con�nuo dobrado, subme�do a
um pré-tratamento por fosfa�zação a base de
zinco (lavagem - decapagem - fosfa�zação) e
pintura eletrostá�ca em �nta epóxi em pó
poliéster, polimerizada em estufa a 200º C. A
base é apoiada por 04 sapatas ar�culáveis em
nylon injetado com regulador de altura interno
(por dentro do armário) e nivelamento auto
ajustável cuja função será contornar eventuais
desníveis de piso. Marca: Fortline. Fabricante:
Fortline Genius. Modelo: 78027AB.

40 Armário super alto. Tampo superior
confeccionado com chapas de par�culas de
madeira de média densidade (MDP – Médium
Density Par�cleboard), selecionadas de
eucalipto e pinus reflorestados, aglu�nadas e
consolidadas com resina sinté�ca e termo
estabilizadas sob pressão, com 25 mm de
espessura, reves�do em ambas as faces com
filme termo prensado de melaminico com
espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco,
e an�reflexo. As chapas possuem densidade
mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração
perpendicular kgf/cm² = 3,1, resistência à
flexão está�ca kgf/cm² = 143, resistência à
tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo
com as normas NBR 14810 - Terminologia, NBR
14810 - Requisitos e NBR 14810 - Métodos de
ensaio. O bordo que acompanha todo o
contorno do tampo é encabeçado com fita de
polies�reno 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. Dimensões:
800x500x2100mm. Portas confeccionadas com
chapas de par�culas de madeira de média
densidade (MDP – Médium Density
Par�cleboard), selecionadas de eucalipto e
pinus reflorestados, aglu�nadas e consolidadas
com resina sinté�ca e termo estabilizadas sob
pressão, com 18 mm de espessura, reves�do
em ambas as faces com filme termo prensado
de melaminico com espessura de 0,2 mm,
texturizado, semi-fosco, e an�reflexo. As
chapas possuem densidade mínima de 575
Kgf/m³, resistência à tração perpendicular
kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão está�ca
kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR

Un 02 R$ 2.100,00 R$
4.200,00
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14810 - Terminologia, NBR 14810 - Requisitos e
NBR 14810 - Métodos de ensaio. O bordo que
acompanha todo o contorno da porta é
encabeçado com fita de polies�reno 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 par de Portas
sustenta-se em oito dobradiças (4 por porta),
em Zamak com acabamento niquelado e
fixação lateral com calço de 5 mm altura,
aumentando o espaço interno ú�l evitando
acidentes por não ter cantos vivos, permi�ndo
ainda diversas regulagens com abertura de até
270 graus. Cada dobradiça é fixada por 5
parafusos fixados em pontos pré-marcados
para perfeito alinhamento do par de portas no
conjunto. A porta direita possui fechadura
cilíndrica com travamento por lingüeta com 02
chaves (principal e reserva) com corpos
escamoteáveis (dobráveis), acabamento
zincado e capa plás�ca. A porta esquerda é
automa�camente travada pela direita, por
meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm,
permi�ndo assim o fechamento do par de
portas com apenas uma operação. Ambas as
portas são dotadas de puxadores �po "alça",
injetados em zamak com rosca interna M4 com
acabamento níquel fosco. A fixação dos
mesmos deve ser feita por dois parafusos, à
razão de 96 mm. Corpo (02 laterais, 01 fundo,
01 tampo inferior, 01 prateleira fixa, e 05
prateleiras móveis) confeccionado com chapas
de par�culas de madeira de média densidade
(MDP – Médium Density Par�cleboard),
selecionadas de eucalipto e pinus
reflorestados, aglu�nadas e consolidadas com
resina sinté�ca e termo estabilizadas sob
pressão, com 18 mm de espessura, reves�do
em ambas as faces com filme termo prensado
de melaminico com espessura de 0,2 mm,
texturizado, semi-fosco, e an�reflexo. As
chapas possuem densidade mínima de 575
Kgf/m³, resistência à tração perpendicular
kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão está�ca
kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR
14810 - Terminologia, NBR 14810 - Requisitos e
NBR 14810 - Métodos de ensaio. Os bordos
aparentes do conjunto são encabeçado com
fita de polies�reno 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
NR17, e os bordos não aparentes do conjunto
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são encabeçados em fita de polies�reno 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 ú�l do armário, com 06 pontos de
apoio por prateleira. As prateleiras móveis são
apoiadas por suportes metálicos em Zamak,
fixados com rosca com pino ver�cal para
impedir deslizamento horizontal da prateleira.
A montagem das peças deve ser feita por meio
de acessórios internos, como cavilhas e
parafusos ocultos �po minifix. Rodapé
retangular fechado em tubos de aço de 50 x 20
x 1,2 mm con�nuo dobrado, subme�do a um
pré-tratamento por fosfa�zação a base de
zinco (lavagem - decapagem - fosfa�zação) e
Pintura eletrostá�ca em �nta epóxi em pó
texturizada, polimerizada em estufa a 200º C.
A base é apoiada por 04 sapatas ar�culáveis
em nylon injetado com regulador de altura
interno (por dentro do armário) e nivelamento
auto ajustável cuja função será contornar
eventuais desníveis de
piso. Marca: Fortline. Fabricante:
Fortline Genius. Modelo: 78069AB.

42 Armário baixo. Tampo superior confeccionado
com chapas de par�culas de madeira de média
densidade (MDP – Médium Density
Par�cleboard), selecionadas de eucalipto e
pinus reflorestados, aglu�nadas e consolidadas
com resina sinté�ca e termo estabilizadas sob
pressão, com 25mm de espessura, reves�do
em ambas as faces com filme termo prensado
de melaminico com espessura de 0,2mm,
texturizado, semi-fosco, e an�rreflexo. As
chapas possuem densidade mínima de 565
Kgf/m³, resistência à tração perpendicular
kgf/cm² = 3.1, resistência à flexão está�ca
kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR
14810 - Terminologia, NBR 14810 - Requisitos e
NBR 14810 - Métodos de ensaio. O bordo que
acompanha todo o contorno do tampo é
encabeçado com fita de polies�reno 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. Porta confeccionada com
chapas de par�culas de madeira de média
densidade (MDP – Médium Density
Par�cleboard), selecionadas de eucalipto e
pinus reflorestados, aglu�nadas e consolidadas
com resina sinté�ca e termo estabilizadas sob
pressão, com 18mm de espessura, reves�do

Un 04 R$885,00 R$
3.540,00
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em ambas as faces com filme termo prensado
de melaminico com espessura de 0,2mm,
texturizado, semi-fosco, e an�rreflexo. As
chapas possuem densidade mínima de 575
Kgf/m³, resistência à tração perpendicular
kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão está�ca
kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR
14810 - Terminologia, NBR 14810 - Requisitos e
NBR 14810 - Métodos de ensaio. O bordo que
acompanha todo o contorno da porta é
encabeçado com fita de polies�reno com 2mm
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 02 dobradiças Top, em Zamak
com acabamento niquelado e fixação lateral
com calço de 5mm altura, aumentando o
espaço interno ú�l evitando acidentes por não
ter cantos vivos, permi�ndo ainda diversas
regulagens com abertura de até 270 graus.
Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos
fixados em pontos pré-marcados para perfeito
alinhamento da porta no conjunto. A porta
possui fechadura cilíndrica com travamento
por lingueta lateral. Acompanham 02 chaves
(principal e reserva) com corpos escamoteáveis
(dobráveis) com acabamento zincado e capa
plás�ca. A porta é dotada de puxador �po
"alça", injetados em zamak, com rosca interna
M4 com acabamento níquel fosco. A fixação
deve ser feita por dois parafusos, à razão de
96mm. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo
inferior, e 01 prateleira móvel) confeccionado
com chapas de par�culas de madeira de média
densidade (MDP – Médium Density
Par�cleboard), selecionadas de eucalipto e
pinus reflorestados, aglu�nadas e consolidadas
com resina sinté�ca e termo estabilizadas sob
pressão, com 18mm de espessura, reves�do
em ambas as faces com filme termo prensado
de melaminico com espessura de 0,2mm,
texturizado, semi-fosco, e an�rreflexo. As
chapas possuem densidade mínima de 575
Kgf/m³, resistência à tração perpendicular
kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão está�ca
kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR
14810 - Terminologia, NBR 14810 - Requisitos e
NBR 14810 - Métodos de ensaio. Os bordos
aparentes do conjunto são encabeçados com
fita de polies�reno com 2mm de espessura
mínima, coladas com adesivo hot melt, com
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2
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mm de acordo com as Normas de Ergonomia
NR-17, e os bordos não aparentes do conjunto
são encabeçados em fita de polies�reno com
0,45mm de espessura mínima, coladas com
adesivo hot melt. As laterais e o fundo devem
ter furações para regulagem de prateleiras em
toda a altura ú�l do armário, com 06 pontos de
apoio por prateleira. As prateleiras móveis são
apoiadas por suportes metálicos em Zamak,
fixados com rosca com pino ver�cal para
impedir deslizamento horizontal da prateleira.
A montagem das peças deve ser feita por meio
de acessórios internos, como cavilhas e
parafusos ocultos �po minifix. Dimensões
400x600x740mm. Rodapé retangular fechado
confeccionado em tubo de aço de
50x20x1,2mm con�nuo dobrado, subme�do a
um pré-tratamento por fosfa�zação a base de
zinco (lavagem - decapagem - fosfa�zação) e
pintura eletrostá�ca em �nta epóxi em pó
poliéster, polimerizada em estufa a 200º C. A
base é apoiada por 04 sapatas ar�culáveis em
nylon injetado com regulador de altura interno
(por dentro do armário) e nivelamento auto
ajustável cuja função será contornar eventuais
desníveis de piso. Marca: Fortline. Fabricante:
Fortline Genius. Modelo: ABL0406.

45 Armário alto sem portas – �po estante. Tampo
superior confeccionado com chapas de
par�culas de madeira de média densidade
(MDP – Médium Density Par�cleboard),
selecionadas de eucalipto e pinus
reflorestados, aglu�nadas e consolidadas com
resina sinté�ca e termo estabilizadas sob
pressão, com 25mm de espessura, reves�do
em ambas as faces com filme termo prensado
de melaminico com espessura de 0,2mm,
texturizado, semi-fosco, e an�rreflexo. As
chapas possuem densidade mínima de 565
Kgf/m³, resistência à tração perpendicular
kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão está�ca
kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR
14810 - Terminologia, NBR 14810 - Requisitos e
NBR 14810 - Métodos de ensaio. O bordo que
acompanha todo o contorno do tampo é
encabeçado com fita de polies�reno 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. Dimensões 800x500x2100mm.
Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior,
01 prateleira fixa, e 05 prateleiras móveis)
confeccionado com chapas de par�culas de

Un 28 R$2.314,00 R$
64.792,00
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madeira de média densidade (MDP – Médium
Density Parcleboard), selecionadas de
eucalipto e pinus reflorestados, aglu�nadas e
consolidadas com resina sinté�ca e termo
estabilizadas sob pressão, com 18mm de
espessura, reves�do em ambas as faces com
filme termo prensado de melaminico com
espessura de 0,2mm, texturizado, semi-fosco,
e an�rreflexo. As chapas possuem densidade
mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração
perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à
flexão está�ca kgf/cm² = 163, resistência à
tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo
com as normas NBR 14810 - Terminologia, NBR
14810 - Requisitos e NBR 14810 - Métodos de
ensaio. Os bordos aparentes do conjunto são
encabeçado com fita de polies�reno com 2mm
de espessura mínima, coladas com adesivo hot
melt, com arestas arredondadas e raio
ergonômico de 2 mm de acordo com as
Normas de Ergonomia NR17, e os bordos não
aparentes do conjunto são encabeçados em
fita de polies�reno com 0,45mm de espessura
mínima, coladas com adesivo hot melt. As
laterais e o fundo devem ter furações para
regulagem de prateleiras em toda a altura ú�l
do armário, com 06 pontos de apoio por
prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas
por suportes metálicos em Zamak, fixados com
rosca com pino ver�cal para impedir
deslizamento horizontal da prateleira. A
montagem das peças deve ser feita por meio
de acessórios internos, como cavilhas e
parafusos ocultos �po minifix. Rodapé
retangular fechado em tubos de aço de
50x20x1,2mm con�nuo dobrado, subme�do a
um pré-tratamento por fosfa�zação a base de
zinco (lavagem - decapagem - fosfa�zação) e
Pintura eletrostá�ca em �nta epóxi em pó
texturizada, polimerizada em estufa a 200º C.
A base é apoiada por 04 sapatas ar�culáveis
em nylon injetado com regulador de altura
interno (por dentro do armário) e nivelamento
auto ajustável cuja função será contornar
eventuais desníveis de
piso. Marca: Fortline. Fabricante:
Fortline Genius. Modelo: F788021.

48 Gaveteiro-Volante com gavetão para pastas
suspensas. Tampo superior confeccionado com
chapas de par�culas de madeira de média
densidade (MDP – Médium Density
Par�cleboard), selecionadas de eucalipto e
pinus reflorestados, aglu�nadas e consolidadas
com resina sinté�ca e termo estabilizadas sob

Un 27 R$1.088,00 R$
29.376,00
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pressão, com 25mm de espessura, reves�do
em ambas as faces com filme termo prensado
de melaminico com espessura de 0,2mm,
texturizado, semi-fosco, e an�rreflexo. As
chapas possuem densidade mínima de 565
Kgf/m³, resistência à tração perpendicular
kgf/cm² = 3.1, resistência à flexão está�ca
kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR
14810 - Terminologia, NBR 14810 - Requisitos e
NBR 14810 - Métodos de ensaio. O bordo que
acompanha todo o contorno do tampo é
encabeçado com fira de polies�reno com
2,5mm de espessura mínima, coladas com
adesivo hot melt, com arestas arredondadas e
raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as
Normas da ABNT. Dimensões
400x470x648mm. Gaveta (02 gavetas)
com altura interna ú�l de 80mm cada, em
chapa metálica dobrada com espessura de
0,45mm, com pré tratamento por fosfa�zação
a base de zinco (lavagem - decapagem -
fosfa�zação) e pintura eletrostá�ca em �nta
epóxi em pó texturizada, polimerizada em
estufa a 200º C. São apoiadas lateralmente
entre corrediças metálicas e roldanas de nylon.
Capacidade de peso: 15kg por gaveta. Gaveta
de pasta (01 gaveta) em chapa metálica
dobrada com espessura de 0,45mm, com
suportes metálicos para colocação de pastas
suspensas, com pré-tratamento por
fosfa�zação a base de zinco (lavagem-
decapagem-fosfa�zação) e pintura
eletrostá�ca em �na epóxi em pó texturizada,
polimerizada em estuda 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 400xh 45mm
em aço relaminado com acabamento em Zinco
eletrolí�co croma�zado, de abertura total e
prolongamento de curso em 27 mm do
comprimento nominal. Fixação lateral, sistema
32mm, 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
re�rada da gaveta. Capacidade de peso: 35 kg.
Frentes das gavetas confeccionadas com
chapas de par�culas de madeira de média
densidade (MDP - Médium
Density Par�cleboard), selecionadas de
eucalipto e pinus reflorestados, aglu�nadas e
consolidadas com resina sinté�ca e termo
estabilizadoras sob pressão, com 18mm de
espessura, reves�do em ambas as faces com
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filme termo prensado de melaminico com
espessura de 0,2mm, texturizado, semi-fosco,
e an�rreflexo. As chapas possuem densidade
mínima de 575 kgf/m3, resistência à tração
perpendicular kfg/cm2 = 3,6, resistência à
flexão está�ca kfg/cm2 = 163, resistência à
tração superficial kfg/cm2 = 10,2 de acordo
com as normas NBR 14810 - Terminologia, NBR
14810 - Requisitos e NBR 14810 - Métodos de
ensaio. O bordo que acompanha todo o
contorno da frentes é encabeçado em fita de
polies�reno com 2mm de espessura mínima,
coladas com adesivo hot melt com arestas
arredondadas com raio ergonômico de 2 mm e
acordo com as Normas de Ergonomia NR-17.
As frentes são dotadas de puxadores �po
"alça", injetados em zamak, com rosca interna
M4 com acabamento níquel fosco. A fixação
dos mesmos deve ser feita por dois parafusos,
à razão de 96mm. 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 plás�ca.
Corpo (02 laterais, 01 fundo e 1 tampo
inferior)confeccionado com chapas de
par�culas de madeira de média densidade
(MDP - Médiun Density Par�cleboard),
selecionadas de eucalipto e pinus
reflorestados, aglu�nadas e consolidadas com
resina sinté�ca e termo estabilizadas sob
pressão, com 18 mm de espessura, reves�do
em ambas as faces com filme termo prensado
de melaminico com espessura de 0,2mm,
texturizado, semi-fosco e an�rreflexo. As
chapas possuem densidade mínima de 575
kfg/m3, resistência à tração perpendicular
kfg/cm2 = 3,6, resistência à flexão está�ca
kfg/cm2 = 163, resistência à tração superficial
kfg/cm2 = 10,2 de acordo com as normas NBR
14810 - Terminologia, NBR 14810 - Requisitos e
NBR 14810 - Métodos de ensaio. Os bordos
aparentes do conjunto são encabeçados com
fita de polies�reno com 2mm de espessura,
coladas com adesivo hot melt com arestas
arredondadas com raio ergonômico de 2 mm
de acordo com as Normas de Ergonomia NR-
17, e os bordos não aparentes do conjunto são
encabeçados em fita de polies�reno com
0,45mm de espessura mínima, coladas com
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adesivo hot melt. A montagem das peças deve
ser feita por meio de acessórios internos,
como cavilhas e parafusos ocultos �po minifix.
Acompanham 5 rodízios de duplo giro, com
altura de 50mm, 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. Marca: Fortline. Fabricante:
Fortline Genius. Modelo: ABN020/40M.

53 Mesa plataforma dupla frente e verso
componível para quatro ou mais postos de
trabalho - Medidas: 2800x1400x740mm.
Tampos Laterais (04 peças) com Profundidade
de 700 mm, em MDP, com 25 mm de
espessura, reves�do em ambas as faces por
filme termo prensado de melaminico com
espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco,
e an�rreflexo. O bordo que acompanha todo o
contorno do tampo é encabeçado com fita de
polies�reno com 2,5 mm de espessura mínima,
coladas com adesivo hot melt, com arestas
arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A
fixação do tampo/estrutura deverá ser feita
por meio de parafusos máquina M6, fixados
por meio de buchas metálicas confeccionadas
em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo,
possibilitando a montagem e desmontagem do
móvel sem danificá-lo. Os tampos possuem
recortes retangulares para acoplamento de
duas caixas eletrificáveis (uma caixa em cada
tampo). Caixa eletrificável 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
autoatarraxante, 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. 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, permi�ndo facilmente
remoção da calha em eventuais manutenções.
Travessas de sustentação horizontal (08 peças)
metálica cons�tuída por em tubos de aço de

Un 02 R$3.500,00 R$
7.000,00
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secção retangular, 30x20x1,5 mm, interligadas
na extremidade superior por mão francesa
chapa 1,9 mm soldada na travessa 30x20x1,5
mm e fixada a estrutura lateral por meio de
encaixe e fixação parafuso M6. Estrutura
Sustentação Central (01 peça) formada por 02
colunas em tubo de secção quadrada tubo
40x40x1,2 mm e 01 tubo superior horizontal
50x50x1,2 mm fixados pelo processo solda
MIG/MAG em sua extremidade, placas de
fechamento (02 unidades) confeccionadas em
chapa metálica 0,6 mm fixadas aos tubos 40 x
40 x 1,2 mm por meio de encaixe onde
possibilita o saque frontal tanto para o
fechamento interno e o externo, e ainda
ficando vão central entre os tubos ver�cais de
404x40 mm para possibilitar a subida de fiação
e a manutenção dos mesmos. Estruturas
Laterais (02 peças) com 02 pés traves
confeccionado 02 colunas tubo 50x50x1,2 mm
em tubos de aço de secção quadrada,
50x50x1,2 mm, interligadas na extremidade
superior por tubo de secção quadrada
50x50x1,2 mm soldados pelo processo MIG a
45 graus em diagonal, com recortes de encaixe
cortados a laser para inserir travessa de fixação
horizontal, acabamento em sapatas
niveladoras em nylon, com Ø 38 mm e
parafuso central rosca 3/8’’ cuja função será
contornar eventuais desníveis de piso. Todas as
partes metálicas são subme�das a um pré-
tratamento por fosfa�zação a base de zinco
(lavagem - decapagem - fosfa�zação) e pintura
eletrostá�ca em �nta híbrida epóxi em pó
poliéster fosco de alta performance,
polimerizada em estufa a 200º
C. Marca: Fortline. Fabricante:
Fortline FIT. Modelo: FTI1414EL/FTI1414EM.

54 Mesa Angular. Tampo confeccionado com
chapas de par�culas de madeira de
média densidade (MDP – Médium Density
Par�cleboard), selecionadas de eucalipto e
pinus reflorestados, aglu�nadas e consolidadas
com resina sinté�ca e termo estabilizadas sob
pressão, com 25mm de espessura, reves�do
em ambas as faces com filme termo prensado
de melaminico com espessura de 0,2mm,
texturizado, semi-fosco, e an�rreflexo. As
chapas possuem densidade mínima de 565
Kgf/m³, resistência à tração perpendicular
kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão está�ca
kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR
14810 - Terminologia, NBR 14810 - Requisitos e

Un 01 R$1.450,00 R$
1.450,00
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NBR 14810 - Métodos de ensaio. Dimensões
1600(600)x1200(600)740mm. O bordo que
acompanha todo o contorno do tampo é
encabeçado com fita de polies�reno 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 ovalados em PVC rígido, com diâmetro
interno mínimo de 60 mm, com
tampa removível, e abertura para passagem de
cabos. A fixação tampo/estrutura deverá ser
feita por meio de parafusos máquina M6,
fixados ao tampo por meio de buchas
metálicas confeccionadas em ZAMAK. Painéis
frontais: estrutural e de privacidade,
confeccionados com chapas de par�culas de
madeira de média densidade (MDP – Médium
Density Par�cleboard), selecionadas de
eucalipto e pinus reflorestados, aglu�nadas e
consolidadas com resina sinté�ca e termo
estabilizadas sob pressão, com 18mm de
espessura, reves�do em ambas as faces com
filme termo prensado de melaminico com
espessura de 0,2mm, texturizado, semi-
fosco, e an�rreflexo. As chapas possuem
densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência
à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6,
resistência à flexão está�ca kgf/cm² = 163,
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2
de acordo com as normas NBR 14810 -
Terminologia, NBR 14810 - Requisitos e NBR
14810 - Métodos de ensaio. O bordo que
acompanha todo o contorno do painel é
encabeçado em fita de polies�reno com
0,45mm de espessura mínima, coladas com
adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura
deverá ser feita por meio de parafusos ocultos
�po minifix. Estruturas laterais metálicas
cons�tuídas por chapas
metálicas conformadas, cuja composição se
divide em pata, coluna e suporte do tampo.
Pata fabricada em chapa de aço com espessura
de 1,5mm, estampada e repuxada, medindo
60x520x70mm, com furos superiores para
conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada
em chapa de aço com espessura de 0,9mm,
dobrada em forma de meia cana; unidas pelo
processo de solda MIG por chapas de formato
ovalado com espessura mínima de 3mm,
sendo estas chapas dispostas em ambas as
extremidades da coluna, na posição
horizontal, proporcionando desta forma uma
interligação perfeita (entre pata-coluna-
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suporte do tampo) por meio de parafusos �po
M6, e uma na posição ver�cal, proporcionando
a fixação de calha estrutural sob o tampo,
também por meio de parafusos �po 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 3mm, estampada e
repuxada, fixada à coluna por meio de
parafusos �po M6. Todas as partes metálicas
deverão ser subme�das a um pré-tratamento
por fosfa�zação a base de zinco (lavagem -
decapagem - fosfa�zação) e pintura
eletrostá�ca em �nta epóxi em pó texturizada,
polimerizada em estufa a 200º C. Estrutura de
sustentação central formada por chapas
metálicas dobradas em formato pentagonal,
com sua quina frontal arredondada, fundindo
desta forma duas arestas do pentágono em
uma única face redonda, conferindo
a estrutura beleza e robustez; tendo uma calha
interna removível com passagem para fiação,
e 5 furos para acoplamento de tomadas de
elétrica, telefonia e dados; sendo todo o
conjunto subme�do a um pré-tratamento por
fosfa�zação a base de zinco (lavagem -
decapagem - fosfa�zação) e pintura
eletrostá�ca em �nta epóxi em pó texturizada,
polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento
com sapatas em PVC rígido com diâmetro de
63mm, cuja função será contornar eventuais
desníveis de piso. Marca: Fortline. Fabricante:
Fortline Genius. Modelo: 781414.

56

Mesa Lateral de espera. Estrutura em base de
alumínio fundido, com alma de aço 1010/20
e pintura poliuretano alto brilho. Tampo oval
em mármore carrara com borda
chanfrada, espessura mínima 2 cm. Dimensões
aproximadas: Diâmetro: 57 cm Altura: 38
cm. Marca: Fortline. Fabricante: Fortline
MILAESP.

Un 02 R$1.767,00 R$
3.534,00

58 Mesa Angular. Tampo confeccionado com
chapas de par�culas de madeira de
média densidade (MDP – Médium Density
Par�cleboard), selecionadas de eucalipto e
pinus reflorestados, aglu�nadas e consolidadas
com resina sinté�ca e termo estabilizadas
sob pressão, com 25mm de espessura,
reves�do em ambas as faces com filme termo
prensado de melaminico com espessura de
0,2mm, texturizado, semi-fosco, e an�rreflexo.

Un 01 R$1.934,00 R$
1.934,00
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As chapas possuem densidade mínima de 565
Kgf/m³, resistência à tração perpendicular
kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão está�ca
kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR
14810 - Terminologia, NBR 14810 - Requisitos e
NBR 14810 - Métodos de ensaio. Dimensões
1600(600)x1400(600)740mm. O bordo que
acompanha todo o contorno do tampo é
encabeçado com fita de polies�reno 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
passacabos ovalados em PVC rígido, com
diâmetro interno mínimo de 60 mm, com
tampa removível, e abertura para passagem de
cabos. A fixação tampo/estrutura deverá ser
feita por meio de parafusos máquina M6,
fixados ao tampo por meio de buchas
metálicas confeccionadas em ZAMAK. Painéis
frontais: estrutural e de privacidade,
confeccionados com chapas de par�culas de
madeira de média densidade (MDP – Médium
Density Par�cleboard), selecionadas de
eucalipto e pinus reflorestados, aglu�nadas e
consolidadas com resina sinté�ca e termo
estabilizadas sob pressão, com 18mm de
espessura, reves�do em ambas as faces com
filme termo prensado de melaminico com
espessura de 0,2mm, texturizado, semi-
fosco, e an�rreflexo. As chapas possuem
densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência
à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6,
resistência à flexão está�ca kgf/cm² = 163,
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2
de acordo com as normas NBR 14810 -
Terminologia, NBR 14810 - Requisitos e NBR
14810 - Métodos de ensaio. O bordo que
acompanha todo o contorno do painel é
encabeçado em fita de polies�reno com
0,45mm de espessura mínima, coladas com
adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura
deverá ser feita por meio de parafusos ocultos
�po minifix. Estruturas laterais metálicas
cons�tuídas por chapas
metálicas conformadas, cuja composição se
divide em pata, coluna e suporte do tampo.
Pata fabricada em chapa de aço com espessura
de 1,5mm, estampada e repuxada, medindo
60x520x70mm, com furos superiores para
conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada
em chapa de aço com espessura de 0,9mm,
dobrada em forma de meia cana; unidas pelo
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processo de solda MIG por chapas de formato
ovalado com espessura mínima de 3mm,
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 parafusos �po
M6, e uma na posição ver�cal, proporcionando
a fixação de calha estrutural sob o tampo,
também por meio de parafusos �po 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 3mm, estampada e
repuxada, fixada à coluna por meio de
parafusos �po M6. Todas as partes metálicas
deverão ser subme�das a um pré-tratamento
por fosfa�zação a base de zinco (lavagem -
decapagem - fosfa�zação) e pintura
eletrostá�ca em �nta epóxi em pó texturizada,
polimerizada em estufa a 200º C. Estrutura de
sustentação central formada por chapas
metálicas dobradas em formato pentagonal,
com sua quina frontal arredondada, fundindo
desta forma duas arestas do pentágono em
uma única face redonda, conferindo
a estrutura beleza e robustez; tendo uma calha
interna removível com passagem para fiação,
e 5 furos para acoplamento de tomadas de
elétrica, telefonia e dados; sendo todo o
conjunto subme�do a um pré-tratamento por
fosfa�zação a base de zinco (lavagem -
decapagem - fosfa�zação) e pintura
eletrostá�ca em �nta epóxi em pó texturizada,
polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento
com sapatas em PVC rígido com diâmetro de
63mm, cuja função será contornar eventuais
desníveis de piso. Marca: Fortline. Fabricante:
Fortline Genius. Modelo: 781414.

60 Mesa reunião de reunião execu�va – Medidas:
L 3000 x P 1000 x A 740 mm. Tampo
com espessura final de 55 mm, componível por
três camadas modulares e sobrepostas, com
a camada superior composta por 06 módulos
(03 pares), sendo: 02 módulos nas
cabeceiras, med. 500 x 1000 x 19 mm, 02
módulos laterais fixo med. 1000 x 480 x 19 mm
e 02 módulos laterais deslizantes med. 998 x
600 x 19 mm, já as camadas inferiores
compostas por 04 tampos sendo 02 inferiores
e 02 medianos, seccionados em 02 med. 1500
x 1000 x 18 mm, os módulos se acoplam

Un 01 R$13.200,00 R$
13.200,00
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perfeitamente para formar uma super�cie de
trabalho com design ergonômico e elegante.
Os módulos nas cabeceiras, laterais fixos e
laterais deslizantes são confeccionados com
chapas de fibra de madeira de média
densidade (MDF – Médium
Density Fiberboard), selecionadas de pinus e
eucalipto reflorestado, aglu�nado com resina
sinté�ca termo fixa que se consolidam sob a
ação conjunta de calor e pressão, com 19 mm
de espessura, reves�do na face superior com
lâmina de madeira pré-composta e na face
inferior reves�do com filme termo prensado
de melaminico de baixa pressão cru, com
espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco
e an�rreflexo. As chapas possuem densidade
mínima de 630 Kgf/m³, resistência à tração
perpendicular kgf/cm² = 5,6 resistência à flexão
está�ca kgf/cm² = 185, atende às
especificações da norma 15316/2 e 15316/3, e
a norma de metodologias de referência NBR
15761/2009. O bordo que acompanha todo o
contorno do tampo é encabeçado por fitas de
bordo em lamina de madeira pré-composta
com 0,6 mm de espessura mínima, coladas
uma sobre a outra com adesivo hot melt, com
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5
mm de acordo com as Normas ABNT. O
sistema de deslizamento por módulo é
composto por 06 calços confeccionados em
nylon medindo 54 x 35 x 13 mm fixados na
face inferior com canal lateral para o
deslizamento suave e silencioso por meio de
03 trilhos confeccionados em chapa de aço
com espessura mínima de 1,9 mm e em
formato de “U” com abas para guiar os calços.
Todos os módulos com reves�mento em folha
de lâmina de madeira pré-composta, passará
pelo processo de acabamento que dar-se por
meio dos seguimentos intercalados de 07
lixamentos das bordas e faces com lixa
grana 120, 180 e 320; 06 aplicações de fundo
UV; 02 aplicações de verniz nas bordas e nas
faces em cabine pressurizada; E a secagem
final por sistema Ultra Violeta em ambiente
fechado, clima�zado e isento de pó. O acesso
do cabeamento ao tampo para cada módulo é
feito por meio de quatro tubos em alumínio,
sendo dois tubos 19 x 19 x 1,0 mm e dois tubos
16 x 16 x 1,6 mm adentrando o tubo menor no
tubo maior, de modo ao movimentar os
referidos tubos formará um canal com
abertura para passagem de cabos do suporte
de tomadas para a face superior do tampo. Os
tampos medianos medindo 1500 x 1000 mm,
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confeccionado com chapas de fibra de madeira
de média densidade (MDF – Médium Density
Fiberboard), selecionadas de pinus e eucalipto
reflorestado, aglu�nado com resina sinté�ca
termo fixa que se consolidam sob a ação
conjunta de calor e pressão, com 18 mm de
espessura, reves�do nas 02 faces em filme
termo prensado de melaminico de baixa
pressão cru, com espessura de 0,2 mm,
texturizado, semi-fosco e an�rreflexo. As
chapas possuem densidade mínima de 630
Kgf/m³, resistência à tração perpendicular
kgf/cm² = 5,6, resistência à flexão
está�ca kgf/cm² = 185, atende às
especificações da norma 15316/2 e 15316/3, e
a norma de metodologias de referência NBR
15761/2009. O bordo que acompanha todo o
contorno do tampo é encabeçado por fitas de
bordo em lâmina de madeira pré-composta
com 0,6 mm de espessura mínima, coladas
uma sobre a outra com adesivo hot melt. Os
tampos medianos possuem ainda 04 recortes
sendo 03 para o trilho do módulo deslizante e
01 para o suporte de tomadas. Já os tampos
inferiores medindo 1500 x 1000 mm,
confeccionados com chapas de fibra de
madeira de média densidade (MDF – Médium
Density Fiberboard), selecionadas de pinus e
eucalipto reflorestado, aglu�nado com resina
sinté�ca termo fixa que se consolidam sob a
ação conjunta de calor e pressão, com 19 mm
de espessura, reves�do na face superior com
lâmina de madeira pré-composta e na face
inferior reves�do com filme termo-prensado
de melaminico de baixa pressão cru, com
espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco
e an�rreflexo. As chapas possuem densidade
mínima de 630 Kgf/m³, resistência à tração
perpendicular kgf/cm² = 5,6, resistência à
flexão está�ca kgf/cm² = 185, atende
às especificações da norma 15316/2 e
15316/3, e a norma de metodologias de
referência NBR 15761/2009. O bordo que
acompanha todo o contorno da face inferior
do tampo é usinado 20°, com reves�mento em
lâmina de madeira pré-composta ma�zada na
cor Preto, dispensando desta forma o uso de
acabamentos do �po fitas de bordo ou Perfis
de PVC. Os tampos inferiores possui 01 recorte
cada para o suporte de tomadas. A fixação
do 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, possibilitando a montagem e
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desmontagem do móvel sem danificá-lo.
Calhas leito (02 peças) e componível em
formato de “L” para passagem de cabeamento
horizontal entre os pés confeccionada em
chapa metálica com espessura mínima de 1,2
mm, estampada e dobrada, e com 01 suporte
de tomada em chapa de aço com espessura
mínima de 1,2 mm em formato de “U” preso
ao leito por meio de parafusos máquina Philips
M6x12 e com 05 ori�cios retangulares para
elétrica (padrão ABNT), 02 ori�cios redondos
para áudio, 02 ori�cios para HDMI e 04
ori�cios quadrados para colocação de
receptores para plug RJ45. Painéis
frontais estruturais (02 peças) com 25 mm de
espessura, confeccionadas com chapas de fibra
de madeira de média densidade (MDF –
Medium Density Fiberboard), selecionadas de
pinus e eucaliptos reflorestados, aglu�nadas
com resina sinté�ca termo fixa que se
consolidam sob a ação conjunta de calor e
pressão. As chapas possuem densidade
mínima de 630 Kgf/m³, resistência à tração
perpendicular kgf/cm² = 5,6, resistência à
flexão está�ca kgf/cm² = 185, atende às
especificações da norma 15316/2 e 15316/3, e
a norma de metodologias de referência NBR
15761/2009. As 02 faces são reves�das com
filme termo prensadas de melaminico de baixa
pressão (MDP) na cor preto, com espessura de
0,2 mm, texturizado, semi-fosco e an�rreflexo.
O bordo que acompanha todo o contorno do
painel é encabeçado com fita de polies�reno
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 painel/tampo/estrutura deverá ser
feita por meio de parafusos máquina M6,
fixados por meio de buchas metálicas
confeccionadas em ZAMAK cravadas na face
externa e borda superior do painel,
possibilitando assim maior resistência no
conjunto e a montagem e desmontagem do
móvel sem danificá-lo. Estruturas metálicas
com formato elíp�co (03 peças), med. aprox.
600 x 150 x 715 mm, autoportantes,
cons�tuídas por chapas metálicas dobradas e
conformadas, cuja composição se divide em
suporte do tampo, coluna dupla, e
base. Suporte do tampo confeccionado em
chapa de aço com espessura de 3,0 mm,
estampada e conformada em centro CNC,
medindo 625 x 240 x 3 mm. Coluna dupla,
fabricada em chapa de aço com espessura de
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1,5 mm, calandrada em formato de meia lua
com R 635 mm, unidas pelo processo de solda
MIG com a base e o suporte do tampo, sendo
estas chapas dispostas em ambas as
extremidades da coluna, na posição horizontal,
proporcionando desta forma uma interligação
perfeita (entre base-coluna-suporte do tampo)
por meio de solda MIG, sendo a chapa da face
interna da coluna dupla com 02 furos oblongos
para possibilitar passagem interna para subida
de cabeamento. Base confeccionada em chapa
de aço com espessura de 3,0 mm, estampada e
conformada em centro CNC, medindo 500 x
146 x 3,0 mm, todas as peças são soldadas
entre si pelo processo MIG, formando um
conjunto sólido e robusto. As estruturas são
reves�das nas duas faces da coluna em Couro
Ecológico de ó�ma qualidade dando assim um
design moderno. Acabamento com sapatas em
nylon injetado com diâmetro de 63 mm, com
regulagem de altura em aprox. 20 mm, cuja
função será ajustar eventuais desníveis de piso.
Todas as partes metálicas são subme�das a um
pré-tratamento por fosfa�zação a base de
zinco (lavagem – decapagem – fosfa�zação) e
pintura eletrostá�ca em �nta híbrida epóxi em
pó poliéster fosco de alto desempenho,
polimerizada em estufa a 200º
C. Marca: Fortline. Fabricante: Fortline
MIXER. Modelo: MR3010.

63

Mesa de centro, com pés em estrutura especial
de madeira no formato orgânico, composta
de duas peças idên�cas, inver�das e unidas
através de conexão pivotante em aço
inox. Acabamento em madeira natural ou
�ngimento na cor preta. Tampo em cristal
incolor de 19mm com borda lapidada, também
em formato triangular orgânico, com
cantos arredondados, equilibrado sobre a
estrutura de madeira. Dimensões: Largura 48
cm | Profundidade 84 cm | Altura 40
cm. Marca: Fortline. Fabricante: Fortline MCPE

Un 06 R$ 2.146,00 R$
12.876,00

64 Mesa reunião com tampo confeccionado com
chapas de par�culas de madeira de
média densidade (MDP –Médium Density
Par�cleboard), selecionadas de eucalipto e
pinus reflorestados, aglu�nadas e consolidadas
com resina sinté�ca e termo estabilizadas
sob pressão, com 25mm de espessura,
reves�do em ambas as faces com filme termo
prensado de melaminico com espessura de
0,2mm, texturizado, semi-fosco, e an�rreflexo.
As chapas possuem densidade mínima de 565

Un 01 R$ 842,00 R$ 842,00
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Kgf/m³, resistência à tração perpendicular
kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão está�ca
kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR
14810 - Terminologia, NBR 14810 - Requisitos e
NBR 14810 - Métodos de ensaio. Dimensões
1200x740mm. O bordo que acompanha todo o
contorno do tampo é encabeçado com fita de
polies�reno 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. 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 1,5mm, e a coluna de
sustentação composta por tubo redondo Ø
95,25 x 1,5mm, sendo todo o conjunto
subme�do a um pré-tratamento por
fosfa�zação a base de zinco (lavagem
- decapagem - fosfa�zação) e pintura
eletrostá�ca em �nta epóxi em pó
texturizada, polimerizada em estufa a 200º C.
Acabamento com sapatas em PVC rígido com
diâmetro de 63mm, cuja função será contornar
eventuais desníveis de
piso. Marca: Fortline. Fabricante: Fortline
Genius. Modelo: 78220AB.

72 Mesa retangular de acessibilidade com
regulagem de altura. Dimensões
aproximadas: 1200x800x 630/930mm. Tampo
confeccionado com chapas de par�culas de
madeira de média densidade (MDP – Médium
Density Par�cleboard), selecionadas de
eucalipto e pinus reflorestados, aglu�nadas e
consolidadas com resina sinté�ca e termo
estabilizadas sob pressão, com 25 mm de
espessura, reves�do em ambas as faces com
filme termo prensado de melaminico com
espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco,
e an�reflexo. As chapas possuem densidade
mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração
perpendicular kgf/cm² = 3,1, resistência à
flexão está�ca kgf/cm² = 143, resistência à
tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo
com as normas NBR 14810 - Terminologia, NBR
14810 - Requisitos e NBR 14810 - Métodos de
ensaio. O bordo que acompanha todo o

Un 06 R$4.500,00 R$
27.000,00
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contorno do tampo é encabeçado com fita de
polies�reno 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, possibilitando a montagem e
desmontagem do móvel sem danificá-lo.
Estruturas metálicas cons�tuídas por Coluna
pedestal confeccionadas em tubo externo
50x90mm em aço carbono com parede de
2,00mm, tubo interno de 40x80mm em aço
carbono com parede de 1,50mm, entre o tubo
interno e externo, bucha em nylon, para
garan�r a mobilidade e eliminar folga entre as
paredes dos tubos para evitar desgaste e
ruídos durante o processo de elevação. Possui
na sua parte superior, montante com sistema
de encaixe e furação, para acoplamento e
fixação das travessas estruturais,
proporcionando a montagem em medidas
variáveis para colocação de diferentes tampos.
Base para pedestal é confeccionada em aço
carbono, com espessura de 2,00mm repuxado.
Nas extremidades da base, na sua parte
interna, possui dois suportes com rosca, com
espessura de 2,65mm para sapatas
niveladoras, cuja função será contornar
eventuais desníveis de piso. O acabamento
superficial com fosfato e processo de pintura
por sistema eletrostá�co a pó. Suporte para
fixação do tampo ao pedestal é confeccionado
em aço carbono, com espessura de 2,00mm.
Travessa estrutural para mesa ou estação de
trabalho, tem suas colunas (pernas)
interligadas entre si, por meio de
travessas (calhas), com corpo produzido em
aço carbono, com espessura mínima de
1,20mm. Caixa de engrenagens do mecanismo
de elevação injetada, em nylon, com base em
alumínio extrudado, e rolamento para garan�r
movimento suave e sem ruído. A transmissão
de força entre os pontos elevatórios da mesa
se dá por meio de barras sextavadas de 6,0
mm, fabricadas em aço carbono. O ajuste de
altura é feito por manípulo retrá�l, de fácil
manuseio, que permita seu posicionamento
abaixo do tampo após o uso, para garan�r
maior área livre de trabalho ao usuário na
parte frontal da
mesa. Marca: Fortline. Fabricante: Fortline
MRWP. Modelo: PR1208/PR1608.
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75 Mesa reunião - Tampo inteiriço, com formato
retangular ou oval, confeccionado com
chapas de par�culas de madeira de média
densidade (MDP – Médium Density
Par�cleboard), selecionadas de eucalipto e
pinus reflorestados, aglu�nadas e consolidadas
com resina sinté�ca e termo estabilizadas sob
pressão, com 25mm de espessura, reves�do
em ambas as faces com filme termo prensado
de melaminico com espessura de 0,2mm,
texturizado, semi-fosco, e an�rreflexo. As
chapas possuem densidade mínima de 565
Kgf/m³, resistência à tração perpendicular
kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão está�ca
kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR
14810 - Terminologia, NBR 14810 - Requisitos e
NBR 14810 - Métodos de ensaio. Dimensões
2500x1100x740mm. O bordo que acompanha
todo o contorno do tampo é encabeçado com
fita de polies�reno 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. A
fixação do tampo/estrutura deverá ser feita
por meio de parafusos máquina M6, fixados
por meio de buchas metálicas confeccionadas
em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo.
Painéis frontais duplos e paralelos, um em
cada coluna ver�cal da estrutura, estrutural e
de privacidade, confeccionados com chapas de
par�culas de madeira de média densidade
(MDP – Médium Density Par�cleboard),
selecionadas de eucalipto e pinus
reflorestados, aglu�nadas e consolidadas com
resina sinté�ca e termo estabilizadas sob
pressão, com 18mm de espessura, reves�do
em ambas as faces com filme termo prensado
de melaminico com espessura de 0,2mm,
texturizado, semi-fosco, e an�rreflexo. As
chapas possuem densidade mínima de 575
Kgf/m³, resistência à tração perpendicular
kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão está�ca
kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR
14810 - Terminologia, NBR 14810 - Requisitos e
NBR 14810 - Métodos de ensaio. O bordo que
acompanha todo o contorno do painel é
encabeçado em fita de polies�reno com
0,45mm de espessura mínima, coladas com
adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura
deverá ser feita por meio de parafusos ocultos
�po minifix. Estruturas laterais metálicas
cons�tuídas por chapas metálicas

Un 04 R$ 2.021,00 R$
8.084,00
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conformadas, cuja composição se divide
em pata, coluna, e suporte do tampo. Pata
fabricada em chapa de aço com espessura de
1,5mm, estampada e repuxada, medindo 60 x
720 x 70mm, com furos superiores para
conexão com a coluna. Coluna dupla,
centralizada na pata, fabricada em chapa de
aço com espessura de 0,9mm, dobrada em
forma de meia cana; unidas pelo processo de
solda MIG por chapas de formato ovalado com
espessura mínima de 3mm, 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 ver�cal,
proporcionando a fixação de calha estrutural
sob o tampo, por meio de parafusos �po 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 3mm, estampada e repuxada,
fixada a coluna por meio de solda MIG. Todas
as partes metálicas deverão ser subme�das a
um pré-tratamento por fosfa�zação a base de
zinco (lavagem - decapagem - fosfa�zação) e
pintura eletrostá�ca em �nta epóxi em pó
texturizada, polimerizada em estufa a 200º C.
Acabamento com sapatas em PVC rígido com
diâmetro de 63mm, cuja função será contornar
eventuais desníveis de
piso. Marca: Fortline. Fabricante: Fortline
Genius. Modelo: 78224.

78 Mesa redonda para bistrô medindo 750 mm de
diâmetro x 780 mm de altura, tampo com
25 mm de espessura, confeccionado com
chapas de fibra de madeira de média
densidade (MDF – Medium Density
Fiberboard), selecionadas de pinus e eucalypto
reflorestados, aglu�nadas com resina sinté�ca
termo fixa que se consolidam sob a ação
conjunta de calor e pressão. As chapas
possuem densidade mínima de 630 Kgf/m³,
resistência à tração perpendicular kgf/cm² =
5,6, resistência à flexão está�ca kgf/cm² = 185,
atende às especificações da norma 15316/2 e
15316/3, e a norma de metodologias de
referência NBR 15761/2009. A face inferior
do tampo é reves�da com filme termo
prensada de melaminico de baixa pressão (BP)
na cor branca, com espessura de 0,2 mm,
texturizado, semi-fosco e an�rreflexo. O bordo

Un 12 R$1.131,00 R$
13.572,00
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que acompanha todo o contorno da face
superior do tampo é usinada 15°, e o
reves�mento 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 �po fitas de bordo ou
Perfis de PVC. 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,
possibilitando a montagem e desmontagem do
móvel sem danificá-lo. Estrutura formada por
tubo central de 4" com parede 1,5 mm de
espessura e com corte a laser na parte superior
para encaixar cruzeta em tubo 30 x 20 x 1,2 e
na base inferior em disco em aço SAE 1020
5/16" com Ø 500 mm, soldados pelo processo
MIG, todo o conjunto é subme�do a um pré-
tratamento por fosfa�zação a base de zinco
(lavagem - decapagem - fosfa�zação) e Pintura
eletrostá�ca em �nta epóxi pó poliéster fosca
de alto desempenho, polimerizada em estufa a
200º C. Documentos exigidos: Laudos ou
relatório emi�do por laboratório
acreditado pelo Inmetro para as Normas
Técnicas NBR 8094:1983 com duração igual ou
superior a 1200 horas em nome do fabricante.
Laudos ou relatório emi�do por laboratório
acreditado pelo Inmetro para as Normas
Técnicas NBR 8095/2015 com duração igual ou
superior a 1200 horas em nome do fabricante.
Laudos ou relatório emi�do por laboratório
acreditado pelo Inmetro para as Normas
Técnicas NBR 8096/1983 com duração igual ou
superior a 600 horas em nome do
fabricante. Marca: Fortline. Fabricante: Fortline
MRB7578.

79 Painel divisório para acoplamento de tampos e
definição de ambientes. Estrutura com a
parte inferior cons�tuída por rodapé com
dutos horizontais para passagem de fiação,
sendo: a base em tubo de aço quadrado de
25x25x1,2mm, com as extremidades dotadas
de disposi�vo em "U", que permite, de forma
precisa, união, alinhamento ver�cal e
horizontal de um novo módulo de divisória. O
rodapé possui tampa de fechamento em chapa
de aço #24 dobrada em formato retangular da
mesma largura do biombo e 150mm de altura,
com duas furações para adaptação de tomadas
de energia, telefonia e lógica, com disposi�vo
de acoplamento por garras estampadas na
parte interna das bordas laterais,

Un 01 R$1.104,00 R$
1.104,00
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possibilitando fácil re�rada e colocação por
saque frontal. Na altura intermediária há um
duto horizontal para passagem de fiação em
formato "U", confeccionado em chapa de aço
#18, fixado a 605mm de altura do piso, com as
mesmas caracterís�cas, funcionalidades e
medidas dos leitos do rodapé, além de servir
como travessa de reforço dando maior
estabilidade ao conjunto. Calha
basculante posicionada a 750mm de altura
(imediatamente cima do tampo que possa
estar acoplado na divisória), com acesso
interno as tomadas de elétrica, telefonia e
dados de forma fácil pelo usuário. A parte
superior da estrutura tem travessa em tubo de
aço quadrado de 25x25x1,2mm, com as
extremidades dotadas de disposi�vo em "U",
que permite, de forma precisa, união,
alinhamento ver�cal e horizontal de um novo
módulo de divisória. As laterais da estrutura
são compostas por coluna ver�cal em chapa de
aço #18 em formato de perfil "U" enrijecido,
fixado as bases, leitos e eletrocalhas
horizontais pelo processo de solda MIG,
com arremate lateral interno em chapa de aço
#20 em formato "C" com dobras retas,
com aberturas ovais medindo L15 x H 150mm,
nas mesmas alturas dos leitos para transição
de cabos entre os vários módulos de divisórias,
e com cremalheiras distribuídas nas
alturas apropriadas para fixação de mãos
francesas que sustentam tampos ou super�cies
de trabalho. Placas em MDP 15mm, com três
paginações, sendo a 1ª placa localizada
logo acima do rodapé, com H500 mm; a 2ª
placa, uma régua medindo H75mm, fixada na
altura de 670mm do piso, para permi�r que
sejam re�radas as placas que ficam abaixo e
acima do nível da super�cie de trabalho, não
sendo necessário deslocar a mesma do
lugar, possibilitando rápido e livre acesso ao
interior da estrutura no momento da
instalação ou manutenção das instalações do
cabeamento; e a 3ª placa é uma moldura em
alumínio extrudado, com canal para
acoplamento de vidro com espessura de 4 mm
, com altura variável, vai até o final da divisória.
As placas inferiores e medianas
são confeccionadas com chapas de par�culas
de madeira de média densidade (MDP –
Médium Density Par�cleboard), selecionadas
de eucalipto e pinus reflorestados, aglu�nadas
e consolidadas com resina sinté�ca e termo
estabilizadas sob pressão, com 15mm
de espessura, reves�do em ambas as faces
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com filme termo prensado de melaminico
com espessura de 0,2mm, texturizado, semi-
fosco, e an�rreflexo. As chapas possuem
densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à
tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência
à flexão está�ca kgf/cm² = 163, resistência à
tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo
com as normas NBR 14810 - Terminologia, NBR
14810 - Requisitos e NBR 14810 - Métodos
de ensaio. O bordo que acompanha todo o
contorno da placa é encabeçado em fita
de polies�reno com 1 mm de espessura
mínima, coladas com adesivo hot melt, com
disposi�vo de acoplamento por clicks de pvc
na parte interna possibilitando fácil re�rada e
colocação por saque frontal. Dimensões
800x70x1100mm. Acabamentos laterais e
superiores da divisória em perfil de alumínio
extrudado, sendo os vér�ces arrematados com
ponteiras de PVC da mesma cor da estrutura,
proporcionando acabamento impecável. Todo
o conjunto metálico da divisória é subme�do a
um pré-tratamento por fosfa�zação a base de
zinco (lavagem - decapagem - fosfa�zação) e
pintura eletrostá�ca em �nta híbrida epóxi-
poliéster em pó texturizada, polimerizada em
estufa a 200º C. Acompanham sapatas em PVC
com diâmetro de 63mm e rosca 3/8 pol., cuja
função será contornar eventuais desníveis de
piso. Marca: Fortline. Fabricante:
Fortline/Conecta. Modelo: D70812B.

82 Painel divisório para acoplamento de tampos e
definição de ambientes. Estrutura com a
parte inferior cons�tuída por rodapé com
dutos horizontais para passagem de fiação,
sendo: a base em tubo de aço quadrado de
25x25x1,2mm, com as extremidades dotadas
de disposi�vo em "U", que permite, de forma
precisa, união, alinhamento ver�cal e
horizontal de um novo módulo de divisória. O
rodapé possui tampa de fechamento em chapa
de aço #24 dobrada em formato retangular da
mesma largura do biombo e 150mm de altura,
com duas furações para adaptação de tomadas
de energia, telefonia e lógica, com disposi�vo
de acoplamento por garras estampadas na
parte interna das bordas laterais,
possibilitando fácil re�rada e colocação por
saque frontal. Na altura intermediária há um
duto horizontal para passagem de fiação em
formato "U", confeccionado em chapa de aço
#18, fixado a 605mm de altura do piso, com as
mesmas caracterís�cas, funcionalidades e
medidas dos leitos do rodapé, além de servir

Un 01 R$ 913,00 R$ 913,00
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como travessa de reforço dando maior
estabilidade ao conjunto. Calha
basculante posicionada a 750mm de altura
(imediatamente cima do tampo que possa
estar acoplado na divisória), com acesso
interno as tomadas de elétrica, telefonia e
dados de forma fácil pelo usuário. A parte
superior da estrutura tem travessa em tubo de
aço quadrado de 25x25x1,2mm, com as
extremidades dotadas de disposi�vo em "U",
que permite, de forma precisa, união,
alinhamento ver�cal e horizontal de um novo
módulo de divisória. As laterais da estrutura
são compostas por coluna ver�cal em chapa de
aço #18 em formato de perfil "U" enrijecido,
fixado as bases, leitos e eletrocalhas
horizontais pelo processo de solda MIG,
com arremate lateral interno em chapa de aço
#20 em formato "C" com dobras retas,
com aberturas ovais medindo L15 x H 150mm,
nas mesmas alturas dos leitos para transição
de cabos entre os vários módulos de divisórias,
e com cremalheiras distribuídas nas
alturas apropriadas para fixação de mãos
francesas que sustentam tampos ou super�cies
de trabalho. Placas em MDP 15mm, com três
paginações, sendo a 1ª placa localizada
logo acima do rodapé, com H500 mm; a 2ª
placa, uma régua medindo H75mm, fixada na
altura de 670mm do piso, para permi�r que
sejam re�radas as placas que ficam abaixo e
acima do nível da super�cie de trabalho, não
sendo necessário deslocar a mesma do
lugar, possibilitando rápido e livre acesso ao
interior da estrutura no momento da
instalação ou manutenção das instalações do
cabeamento; e a 3ª placa é uma moldura em
alumínio extrudado, com canal para
acoplamento de vidro com espessura de 4 mm
, com altura variável, vai até o final da divisória.
As placas inferiores e medianas são
confeccionadas com chapas de par�culas de
madeira de média densidade (MDP – Médium
Density Par�cleboard), selecionadas de
eucalipto e pinus reflorestados, aglu�nadas e
consolidadas com resina sinté�ca e termo
estabilizadas sob pressão, com 15mm de
espessura, reves�do em ambas as faces com
filme termo prensado de melaminico com
espessura de 0,2mm, texturizado, semi-
fosco, e an�rreflexo. As chapas possuem
densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência
à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6,
resistência à flexão está�ca kgf/cm² = 163,
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2
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de acordo com as normas NBR 14810 -
Terminologia, NBR 14810 - Requisitos e NBR
14810 - Métodos de ensaio. O bordo que
acompanha todo o contorno da placa é
encabeçado em fita de polies�reno com 1 mm
de espessura mínima, coladas com adesivo hot
melt, com disposi�vo de acoplamento por
clicks de pvc na parte interna possibilitando
fácil re�rada e colocação por saque frontal.
Dimensões 600x70x1100mm. Acabamentos
laterais e superiores da divisória em perfil de
alumínio extrudado, sendo os vér�ces
arrematados com ponteiras de PVC da mesma
cor da estrutura, proporcionando acabamento
impecável. Todo o conjunto metálico da
divisória é subme�do a um pré-tratamento por
fosfa�zação a base de zinco (lavagem -
decapagem - fosfa�zação) e pintura
eletrostá�ca em �nta híbrida epóxi-poliéster
em pó texturizada, polimerizada em estufa a
200º C. Acompanham sapatas em PVC com
diâmetro de 63mm e rosca 3/8 pol., cuja
função será contornar eventuais desníveis de
piso. Marca: Fortline. Fabricante:
Fortline/Conecta. Modelo: D70812B.

84

Suporte para CPU confeccionado em
aglomerado de madeira de 18mm
espessura, com reves�mento em laminado
melamínico. Fixação das partes através de
sistema rotofix. Com prateleira regulável.
Dotado de 04 rodízios de duplo giro em nylon
fixados na base através de parafusos cabeça
chata 04x16 mm. Dimensões: Largura: 250mm;
profundidade: 504mm e Altura:
430mm. Marca: Fortline. Fabricante: Fortline
Genius. Modelo: SUPCPU.

Un 15 R$ 229,00 R$
3.435,00

85 Suporte de CPU giratório com regulagem -
Dimensões: 150 x 100 até 190 x 325 até
500mm (L X P X H). Suporte com regulagem de
altura, espessura e rotação, sendo 325 à 500
mm no sen�do ver�cal e 100 à 190 no sen�do
horizontal, com rotação de 180 graus.
Suporte confeccionado em chapa de aço ABNT
1010/20, com espessura de 1,5mm,
estampadas em puncionadeira e conformadas
em dobradeira CNC, garan�ndo a precisão e
qualidade. Pré– tratamento por imersão
através de banhos químicos, garan�ndo a
limpeza total da peça, Acabamento em pintura
eletrostá�ca a pó e aquecida em estufa à
220ºC durante cerca de 20 minutos para a
polimerização da �nta. A montagem das peças
é feita por meio de parafuso M6x12mm cabeça

Un 13 R$ 238,00 R$
3.094,00
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panela fenda phillips zincado preto, a
regulagem do suporte é ajustado através do
sistema deslizante e fixo por borboleta
M6x14mm. Todas partes em aço
são subme�do a um pré-tratamento por
fosfa�zação a base de zinco (lavagem -
decapagem - fosfa�zação) e pintura
eletrostá�ca em �nta epóxi em pó,
polimerizada em estufa a 200º
C. Marca: Fortline. Fabricante:
Fortline/FIT. Modelo: SCPUREG.

86 Balcão curvo 90°. Dimensões:
1750x1750x1100mm. Tampo superior para
atendimento em formato curvo, inteiriço, com
25mm de espessura e 300mm de
profundidade, confeccionado com chapas de
par�culas de madeira de média densidade
(MDP – Medium Density Par�cleboard),
selecionadas de eucalipto e pinus
reflorestados, aglu�nadas e consolidadas com
resina sinté�ca e termo estabilizadas sob
pressão, reves�do em ambas as faces por
filme termo prensado de melamínico com
espessura de 0,2mm, texturizado, semi-fosco,
e an�rreflexo. As chapas possuem densidade
média de 600 Kg/m³, resistência à
tração perpendicular kg/cm² = 3.0, resistência
à flexão está�ca kg/cm² = 140, resistência à
tração superficial Kg/cm² = 10 de acordo com
as normas NBR 14810 - Terminologia, NBR
14810 - Requisitos e NBR 14810 - Métodos de
ensaio. O bordo que acompanha todo o
contorno do tampo é encabeçado com fita de
polies�reno de 2,5mm de espessura, coladas
com adesivo hot melt, com arestas
arredondadas e raio ergonômico de 2,5mm de
acordo com as Normas ABNT. A fixação do
tampo/estrutura deverá ser feita por meio de
parafusos máquina M6, fixados em buchas
metálicas confeccionadas em ZAMAK, e
cravadas no tampo, possibilitando a montagem
e desmontagem do móvel sem danificá-lo.
Tampo de trabalho em formato curvo, inteiriço,
com 25mm de espessura e 750mm de
profundidade, confeccionado com chapas de
par�culas de madeira de média densidade
(MDP – Medium Density Par�cleboard),
selecionadas de eucalipto e pinus
reflorestados, aglu�nadas e consolidadas com
resina sinté�ca e termo estabilizadas sob
pressão, com 25mm de espessura,
reves�do em ambas as faces por filme termo
prensado de melamínico com espessura de 0,2
mm, texturizado, semi-fosco, e an�rreflexo. As

Un 06 R$ 3.989,00 R$
23.934,00
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chapas possuem densidade média de 600
Kg/m³, resistência à tração perpendicular
kg/cm² = 3.0, resistência à flexão está�ca
kg/cm² = 140, resistência à tração superficial
Kg/cm² = 10 de acordo com as normas NBR
14810 - Terminologia, NBR 14810 - Requisitos e
NBR 14810 - Métodos de ensaio. O bordo
que acompanha todo o contorno do tampo é
encabeçado com fita de polies�reno de 2,5mm
de espessura, coladas com adesivo hot melt,
com arestas arredondadas e raio ergonômico
de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A
fixação do tampo/estrutura deverá ser feita
por meio de parafusos máquina M6, fixados
em buchas metálicas confeccionadas em
ZAMAK, e cravadas no tampo, possibilitando a
montagem e desmontagem do móvel sem
danificá-lo. Painéis frontais curvos seccionados
em 2 partes, formados por tubos e chapas
metálicas, com armação em tubos de aço 15 x
15 x 1,2mm, curvados e soldados em chapas
de aço com espessura mínima de 0,90mm,
acompanhando toda a curvatura dos Tampos.
Todo o conjunto é subme�do á um pré-
tratamento por fosfa�zação a base de zinco
(lavagem - decapagem - fosfa�zação) e pintura
eletrostá�ca em �nta epóxi em pó texturizada,
polimerizada em estufa a 200º C. Estruturas
laterais confeccionadas com tubos e chapas
metálicas, sendo a base superior de fixação ao
Tampo, em tubo de aço medindo:
30x20x1,2mm de espessura, a base inferior em
chapa de aço repuxada curva, dispensando
desta forma o uso de ponteiras de PVC, e com
espessura mínima de 1,5mm, a coluna de
sustentação composta por dois
tubos redondos ver�cais paralelos, com Ø de
31,75 x 1,2mm de espessura, e duas chapas
com espessura mínima de 0,6mm fixadas aos
tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a
outra externa, removível, de saque frontal, que
possibilita a passagem de cabos por duto
ver�cal interno do solo até o tampo da mesa.
Todo o conjunto é subme�do a um pré-
tratamento por fosfa�zação a base de zinco
(lavagem - decapagem - fosfa�zação) e pintura
eletrostá�ca em �nta epóxi em pó texturizada,
polimerizada em estufa a 220º C. As Estruturas
são dotadas de sapatas niveladoras em nylon
injetado, cuja função será contornar eventuais
desníveis de piso. Estrutura de sustentação
central formada por tubos e chapas metálicas,
com a base superior em tubos de aço 20 x 30 x
1,2mm, sem base inferior, e a coluna de
sustentação composta por dois tubos
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redondos ver�cais paralelos, na medida de 30
x 1,2mm, e por duas chapas lisas com
espessura mínima de 0,6mm, fixadas aos
tubos, sendo uma fixa; e a outra removível, de
saque frontal, que possibilita a passagem de
cabos por duto ver�cal interno do solo até o
tampo da mesa. Todo o conjunto é subme�do
a um pré-tratamento por fosfa�zação a base
de zinco (lavagem - decapagem - fosfa�zação)
e pintura eletrostá�ca em �nta epóxi em pó
texturizada, polimerizada em estufa a 220º C.
Acabamento com sapatas niveladoras em
nylon injetado, cuja função será contornar
eventuais desníveis de piso. Marca:
Fortline. Fabricante: Fortline Millenium.
Modelo: BC90.

87 Balcão de complemento. Dimensões
1000x750x1100mm. Tampo superior para
atendimento em formato retangular com 25
mm de espessura e 300 mm de profundidade,
confeccionado com chapas de par�culas de
madeira de média densidade (MDP – Medium
Density Par�cleboard), selecionadas de
eucalipto e pinus reflorestados, aglu�nadas e
consolidadas com resina sinté�ca e termo
estabilizadas sob pressão, reves�do em ambas
as faces por filme termo prensado de
melamínico com espessura de 0,2 mm,
texturizado, semi-fosco, e an�rreflexo. As
chapas possuem densidade média de 600
Kg/m³, resistência à tração perpendicular
kg/cm² = 3.0, resistência à flexão está�ca
kg/cm² = 140, resistência à tração superficial
Kg/cm² = 10 de acordo com as normas NBR
14810 - Terminologia, NBR 14810 - Requisitos e
NBR 14810 - Métodos de ensaio. O bordo que
acompanha todo o contorno do tampo é
encabeçado com fita de polies�reno de 2,5
mm de espessura, coladas com adesivo hot
melt, com arestas arredondadas e raio
ergonômico de 2,5 mm de acordo com as
Normas ABNT. A fixação do tampo/estrutura
deverá ser feita por meio de parafusos
máquina M6, fixados em buchas metálicas
confeccionadas em ZAMAK, e cravadas no
tampo, possibilitando a montagem e
desmontagem do móvel sem danificá-lo.
Tampo de trabalho em formato retangular,
com 25 mm de espessura e 750 mm de
profundidade, confeccionado com chapas de
par�culas de madeira de média densidade
(MDP – Medium Density
Par�cleboard), selecionadas de eucalipto e
pinus reflorestados, aglu�nadas e consolidadas

Un 02 R$ 1.786,00 R$
3.572,00
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com resina sinté�ca e termo estabilizadas sob
pressão, com 25 mm de espessura, reves�do
em ambas as
faces por filme termo prensado de melamínico
com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-
fosco, e an�rreflexo. As chapas possuem
densidade média de 600 Kg/m³, resistência
à tração perpendicular kg/cm² = 3.0,
resistência à flexão está�ca kg/cm² = 140,
resistência à tração superficial Kg/cm² = 10 de
acordo com as normas NBR 14810 -
Terminologia, NBR 14810 - Requisitos e NBR
14810 - Métodos de ensaio. O bordo que
acompanha todo o contorno do tampo é
encabeçado com fita de polies�reno de 2,5
mm de espessura, coladas com adesivo hot
melt, com arestas arredondadas e raio
ergonômico de 2,5 mm de acordo com as
Normas ABNT. A fixação do tampo/estrutura
deverá ser feita por meio de
parafusos máquina M6, fixados em buchas
metálicas confeccionadas em ZAMAK, e
cravadas no tampo, possibilitando a montagem
e desmontagem do móvel sem danificá-lo.
Painéis frontais formados por tubos e chapas
metálicas, com armação em tubos de aço 15 x
15 x 1,2 mm, curvados e soldados em chapas
de aço com espessura mínima de 0,90 mm,
acompanhando toda a curvatura dos tampos.
Todo o conjunto é subme�do á um pré-
tratamento por fosfa�zação a base de zinco
(lavagem - decapagem - fosfa�zação) e pintura
eletrostá�ca em �nta epóxi em pó texturizada,
polimerizada em estufa a 200º C. Estruturas
laterais confeccionadas com tubos e chapas
metálicas, sendo a base superior de fixação ao
tampo, em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2
mm de espessura, a base inferior em chapa de
aço repuxada curva, dispensando desta forma
o uso de ponteiras de PVC, e com
espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de
sustentação composta por dois tubos
redondos ver�cais paralelos, com Ø de 31,75 x
1,2 mm de espessura, e duas chapas com
espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos
tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra
externa, removível, de saque frontal, que
possibilita a passagem de cabos por duto
ver�cal interno do solo até o tampo da mesa.
Todo o conjunto é subme�do a um pré-
tratamento por fosfa�zação a base de zinco
(lavagem - decapagem - fosfa�zação) e pintura
eletrostá�ca em �nta epóxi em pó texturizada,
polimerizada em estufa a 220º C. As Estruturas
são dotadas de sapatas niveladoras em nylon



19/08/2019 SEI/MC - 4741301 - Contrato

https://aplicacoes.mds.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5394243&i… 35/38

injetado, cuja função será contornar eventuais
desníveis de piso. Marca: Fortline. Fabricante:
Fortline Millenium. Modelo: BCO10.

 Valor Total: R$ 230.845,00 (duzentos e trinta mil oitocentos e quarenta e cinco reais) R$
230.845,00

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses com início na data de
sua assinatura, podendo ser prorrogado por interesse das partes nos termos do art. 57, §1º, da Lei
nº 8.666/1993.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 230.845,00 (duzentos e trinta mil
oitocentos e quarenta e cinco reais)  .

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes
da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto da contratação.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2019, na classificação abaixo:

 

Gestão/Unidade: 550005

Funcional Programá�ca: 04.122.2122.2000.0001 

Fonte: 0100

Programa de Trabalho: 161976

Elemento de Despesa: 44.90.52

PI: C2000405005

SB: 42

 

4.2. Para tanto, foi emi�da a nota de empenho de nº 2019NE800431.

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital.

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE E ALTERAÇÕES

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de
1993.

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
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atualizado do contrato.

6.3.1. É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos fixados pela ata de
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666,
de 1993.

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não será cobrado garan�a.

 

8. CLÁUSULA OITAVA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de
Referência.

 

9. CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado
pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência.

9.2.  

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de
Referência.

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de
Referência.

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da
Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções
aplicáveis. 

12.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na
licitação original; sejam man�das as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à con�nuidade do contrato.

12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo�vados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administra�va prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indica�vo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:

12.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;

12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
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12.5.3. Indenizações e multas.

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:

13.1.1. caucionar ou u�lizar este Termo de Contrato para qualquer operação
financeira;

13.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições con�das na
Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos
administra�vos e, subsidiariamente, segundo as disposições con�das na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de
Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ASSINATURA ELETRÔNICA E/OU DIGITAL

15.1. O presente instrumento será firmado através de assinatura eletrônica e/ou digital,
cer�ficada pelo Sistema Eletrônico de Informações do Ministério da Cidadania, garan�da a eficácia das
Cláusulas.

15.2. Em conformidade com o disposto § 1º do art. 10 da MPV 2.200-02/01, a assinatura deste
termo pelo representante oficial da contratada, pressupõem declarada, de forma inequívoca, a sua
concordância, bem como o reconhecimento de validade e aceite do presente documento.

15.3. A sua auten�cidade poderá, a qualquer tempo, ser atestada seguindo os procedimentos
impressos na nota de rodapé, não podendo, desta forma, as partes se oporem a sua u�lização.

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1. O Foro para solucionar os li�gios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato
será o da Seção Judiciária do Distrito Federal - Jus�ça Federal.

E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o
presente instrumento, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado digitalmente pelas partes
contratantes.

 

PAULO ROBERTO DE MENDONÇA E PAULA
Ministério da Cidadania

CONTRATANTE

GILVAN PEREIRA CAMPOS
Forma Office Comércio de Móveis e Interiores

Ltda
CONTRATADA

 

TESTEMUNHAS:
NOME: Rodrigo Uchoa Pontes Lopes
CPF: 037.499.071-96

Nome: Raquel da Silva Trombini
CPF: 059.085.437-21
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Documento assinado eletronicamente por Gilvan Pereira Campos, Usuário Externo, em 09/08/2019,
às 17:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº
390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.

Documento assinado eletronicamente por Raquel da Silva Trombini, Testemunha, em 12/08/2019,
às 11:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº
390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Uchoa Pontes Lopes, Chefe da Divisão de
Elaboração e Registros Contratuais, em 12/08/2019, às 14:11, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento
Social.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Roberto de Mendonça e Paula, Subsecretário(a) de
Assuntos Administra�vos, em 13/08/2019, às 15:17, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://aplicacoes.mds.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 4741301 e
o código CRC 86CDD788.

Referência: Processo nº 01400.005115/2019-69 SEI nº 4741301



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019081600007
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EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

ESPÉCIE: Prorroga de Ofício nº 01/2019 ao Termo de Fomento nº 882389/2018,
MINISTÉRIO DA CIDADANIA - CNPJ nº 05.756.246/0001-01, Unidade Gestora: 180073 -
Gestão: 00001; LAGES XADREZ CLUBE/SC, CNPJ Nº 78.497.690/0001-23. Lei. 13019/2014,
Art. 55, Parágrafo Único. Vigência: 31/12/2018 a 02/02/2021. Data de Assinatura:
08/08/2019. Assina: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - WASHINGTON STECANELA CERQUEIRA -

Secretário Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social. Processo nº
58000.012452/2018-51.

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

ESPÉCIE: Prorroga de Ofício nº 01/2019 ao Termo de Fomento nº 876220/2018,
MINISTÉRIO DA CIDADANIA - CNPJ nº 05.756.246/0001-01, Unidade Gestora: 180073 -
Gestão: 00001; Sólazer o Clube dos Excepcionais/RJ, CNPJ Nº 28.008.530/0001-03. Lei.
13019/2014, Art. 55, Parágrafo Único. Vigência: 21/08/2018 a 24/08/2019. Data de
Assinatura: 08/08/2019. Assina: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - WASHINGTON STECANELA
CERQUEIRA - Secretário Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social. Processo nº
58000.002715/2018-14.

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

ESPÉCIE: Prorroga de Ofício nº 01/2019 ao Termo de Fomento nº 882736/2019,
MINISTÉRIO DA CIDADANIA - CNPJ nº 05.756.246/0001-01, Unidade Gestora: 180073 -
Gestão: 00001; Confederação Brasileira do Desporto Universitário - CBDU, CNPJ Nº
42.467.787/0001-46. Lei. 13019/2014, Art. 55, Parágrafo Único. Vigência: 25/04/2019 a
29/11/2019. Data de Assinatura: 08/08/2019. Assina: MINISTÉRIO DA CIDADANIA -
WASHINGTON STECANELA CERQUEIRA - Secretário Nacional de Esporte, Educação, Lazer e
Inclusão Social. Processo nº 71000.010469/2019-13.

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

ESPÉCIE: Prorroga de Ofício nº 01 ao Termo de Fomento nº 881359/2018, MINISTÉRIO DA
CIDADANIA - CNPJ nº 05.756.246/0001-01, Unidade Gestora: 180073 - Gestão: 00001;
Associação Comunitária Princesa do Trairi/RN, CNPJ: 03.281.841/0001-02, Lei. 13.019/2014,
Art. 55, Parágrafo Único. Vigência: 27/12/2018 a 22/04/2021. Data de Assinatura:
08/08/2019. Assina: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Washington Stecanela Cerqueira -
Secretário Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social. Processo nº
58000.002811/2018-62.

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

ESPÉCIE: Prorroga de Ofício nº 01 ao Termo de Fomento nº 882384/2018, MINISTÉRIO DA
CIDADANIA - CNPJ nº 05.756.246/0001-01, Unidade Gestora: 180073 - Gestão: 00001;
Instituto Travessia/PE, CNPJ: 10.271.915/0001-95 Lei. 13.019/2014, Art. 55, Parágrafo
Único. Vigência: 31/12/2018 a 30/03/2020. Data de Assinatura: 08/08/2019. Assina:
MINISTÉRIO DA CIDADANIA - Washington Stecanela Cerqueira - Secretário Nacional de
Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social. Processo nº 58000.013329/2018-58.

SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 46/2019

Nº do Contrato: 46/2019. Nº do Processo: 01400.005115/2019-69. Contratante:
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA.
Contratada: FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA. Objeto: aquisição de mobiliário
(móveis e poltronas), para atender às necessidades da Biblioteca Demonstrativa Maria da
Conceição Moreira Sales, por meio de adesão à Ata de Registro de Preços Complementar
- GRUPO I, oriunda do Pregão Eletrônico nº 11/2018/COTER/SRP do Ministério da Defesa,
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no
preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de
transcrição. VALOR: R$ 243.428,00 (duzentos e quarenta e três mil e quatrocentos e vinte
e oito reais). Data da Assinatura: 13/08/2019. VIGÊNCIA: 13/08/2019 a 13/08/2020.
Fundamento legal: art. 57, §1º, da Lei nº 8.666/93.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 47/2019

Nº do Contrato: 47/2019. Nº do Processo: 01400.005115/2019-69. Contratante:
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA.
Contratada: FORMA OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS E INTERIORES LTDA. Objeto: aquisição
de mobiliário (móveis e poltronas), para atender às necessidades da Biblioteca
Demonstrativa Maria da Conceição Moreira Sales, por meio de adesão à Ata de Registro de
Preços Complementar - GRUPO II, oriunda do Pregão Eletrônico nº 11/2018/COTER/SRP do
Ministério da Defesa, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do
Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este
instrumento, independente de transcrição. VALOR: R$ 230.845,00 (duzentos e trinta mil e
oitocentos e quarenta e cinco reais). Data da Assinatura: 13/08/2019. VIGÊNCIA:
13/08/2019 a 13/08/2020. Fundamento legal: art. 57, §1º, da Lei nº 8.666/93.

SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA
SECRETARIA DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 882817/2019, Nº Processo: 01400003121201981, Concedente:
MINISTERIO DA CIDADANIA, Convenente: MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE GOIAS CNPJ nº
02164820000144, Objeto: 134ª Festa em louvor ao Divino Pai Eterno, Valor Total: R$
100.450,00, Valor de Contrapartida: R$ 450,00, Valor a ser transferido ou descentralizado
por exercício: 2019 - R$ 100.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2019NE800031,
Valor: R$ 100.000,00, PTRES: 162102, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 33404115, Vigência:
14/08/2019 a 31/12/2020, Data de Assinatura: 14/08/2019, Signatários: Concedente: JOSE
PAULO SOARES MARTINS CPF nº 197.910.460-34, Convenente: GERALDO ANTONIO NETO
CPF nº 628.799.521-15.

SECRETARIA DE DIFUSÃO E INFRAESTRUTURA CULTURAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 7/2019 ao Convênio Nº
743986/2010. Convenentes: Concedente: MINISTERIO DA CULTURA, Unidade Gestora:
550005. Convenente: MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL, CNPJ nº
46248837000155. SOLICITA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA FINALIZAÇÃO
DAS OBRAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS. Valor Total: R$ 692.509,92, Valor de
Contrapartida: R$ 242.509,92, Vigência: 21/08/2019 a 21/08/2020. Data de Assinatura:
01/07/2010. Signatários: Concedente: PAULO EDY NAKAMURA, CPF nº 08741592883,
Convenente: AMARILDO DUZI MORAES, CPF nº 024.413.408-16.

INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS
MUSEU LASAR SEGALL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2019 - UASG 343020

Nº Processo: 01440000166201847. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para a prestação
de serviço de impressão de publicação do Museu Lasar Segall. Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 16/08/2019 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço: Rua Berta, 111,
Vila Mariana - São Paulo/SP ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/343020-5-
00003-2019. Entrega das Propostas: a partir de 16/08/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 28/08/2019 às 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Impressão de 1.000 exemplares da
publicação: 70 documentos do acervo.

GIANCARLO HANNUD
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 14/08/2019) 343020-42207-2019NE800008

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA EM GOIÁS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 3/2019 - UASG 343014

Nº Processo: 01516000686201918. Objeto: Contratação de Serviços de Restauração do
Theatro Sebastião Pompeu de Pina, pertencente ao Conjunto Arquitetônico, Urbanístico,
Paisagístico e Histórico de Pirenópolis. . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 16/08/2019 das
08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua 84, Quadra f 15, Lote 3 E, Nº 61,
Setor Sul - Goiânia/GO ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/343014-3-00003-
2019. Entrega das Propostas: 26/09/2019 às 09h15. Endereço: Rua 84, Quadra f 15, Lote 3
E, Nº 61, Setor Sul - Goiânia/GO.

SALMA SADDI WARESS DE PAIVA
Superintendente do Iphan em Goiás

(SIASGnet - 15/08/2019) 343026-40401-2019NE800101
SUPERINTENDÊNCIA NO MARANHÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 12/2019 - UASG 343003

Número do Contrato: 15/2014.
Nº Processo: 01494000347201414.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 10/2014. Contratante: INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTO R I CO - E
ARTISTICO NACIONAL. CNPJ Contratado: 01620672000162. Contratado : HERMES FONSECA
E CIA LTDA -.Objeto: A vigência do contrato fica prorrogada por mais 150 (cento e
cinquenta) dias, sendo 105 (cento e cinco) dias de prazo de execução dos produtos
pendentes, 15 (quinze) dias para análise das correções, 15(quinze)dias para entrega
provisória e 15 (quinze) dias para entrega definitiva. Fundamento Legal: artigo 57,
paragrafo 1, inciso 1, lei 8666/93. Vigência: 14/09/2019 a 10/02/2020. Data de Assinatura:
14/08/2019.

(SICON - 15/08/2019) 343026-40401-2019NE800101
SUPERINTENDÊNCIA NO PARANÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2019 - UASG 343010

Nº Processo: 01508000325201962.
INEXIGIBILIDADE Nº 1/2019. Contratante: INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO - E
ARTISTICO NACIONAL. CNPJ Contratado: 08744868000108. Contratado : GRIFO
ARQUITETURA LTDA -.Objeto: Serviços de técnico-especializados paraprodução de
informações visando à complementaçãda instrução técnica do processo de tombamento nº
165-T-2011 referente as Igrejas Ucranianas da Imaculada Conceição de Nossa Senhora e
São Miguel Arcanjo. Fundamento Legal: Art. 25, Inc II da Lei 8666/1993. Vigência:
14/08/2019 a 14/08/2020. Valor Total: R$69.950,00. Fonte: 100000000 - 2019NE800104.
Data de Assinatura: 14/08/2019.

(SICON - 15/08/2019) 343036-40401-2019NE800101

FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 01550.000267/2018-71. Concurso nº 1/2018. Espécie: Primeiro Termo Aditivo
ao Contrato nº 48/2018 firmado entre a Fundação Casa de Rui Barbosa - FCRB e o bolsista
Thomás Augusto Rangel de Lima. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da bolsa por 12
(doze) meses, compreendendo o período de 31/07/2019 a 31/07/2020. Do valor da bolsa:
Trata-se de bolsa custeada pelo CNPq. Data e Assinaturas: 18 de julho de 2019. Jansen da
Silva Gonzales, pela FCRB, e Thomás Augusto Rangel de Lima, bolsista.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 01550.000272/2018-83. Concurso nº 2/2017. Espécie: Primeiro Termo Aditivo
ao Contrato nº 49/2018 firmado entre a Fundação Casa de Rui Barbosa - FCRB e a bolsista
Dâmaris Burity Jeronimo. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da bolsa por 12 (doze)
meses, compreendendo o período de 10/08/2019 a 10/08/2020. Do valor da bolsa: R$
400,00 mensais. Data e Assinaturas: 30 de julho de 2019. Jansen da Silva Gonzales, pela
FCRB, e Dâmaris Burity Jeronimo, bolsista.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 01550.000199/2017-69. Concurso nº 2/2016. Espécie: Segundo Termo
Aditivo ao Contrato nº 13/2017 firmado entre a Fundação Casa de Rui Barbosa - FC R B
e a bolsista Ana Carolina da Silva Duarte. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da
bolsa por 12 (doze) meses, compreendendo o período de 1º/08/2019 a 1º/08/2020. Do
valor da bolsa: Trata-se de bolsa custeada pelo CNPq. Data e Assinaturas: 18 de julho
de 2019. Jansen da Silva Gonzales, pela FCRB, e Ana Carolina da Silva Duarte,
bolsista.


