
15:33Time:5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
Data: 24/11/2021

Documento: Registro de Preço - 001460/2021 Situação: 23081.085785/2021-68Processo:Ativo

Data Início: Data Fim: Data Geração:24/11/2021 08/11/2022 24/11/2021
Fornecedor: 02604236000162 - LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Ano Orçamento : 2021
Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 155

Extrato: 002386/2021 Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Quantidade
Utilizado SaldoValor Unitário 

Inicial Valor Quantidade Valor Quantidade ValorUnidadeCod.Reduzido Qtde Aditivada Valor Aditivado Valor UnitárioSeq.
90,00 0,00 0,0000887,0000 79.830,0000 90,00 79.830,0000Unidade52061 0,00 0,0000 887,00001

Mesa de trabalho angular em "L" tampo único medindo 140x140x60/74 cm, com as seguintes especificações:
Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com profundidade de 60 cm para tampo com 
corte sinuoso em forma de delta com entrada orgânica para o usuário, com acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura colada a quente pelo sistema hot-melt e raio 
2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades .
Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita 
de borda PVC de 2mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em zamak es tampado com diâmetro 25mm e 
parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno na cor do 
reves timento.
Estrutura metálica LE/LD:
Base horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 40mm de largura e 70mm 
de altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas peças metálicas. Possui furo central com rosca 
5/16 para permitir a regulagem das sapatas, as peças são soldadas por meio de solda mig para melhor acabamento e resistência.
Base superior horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato de " L " com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 500mm de comprimento x 30mm 
de largura x 50mm de altura para maior sustentação e acabamento, perfurada na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de 
solda mig. Estrutura metálica vertical confeccionada em dois tubos de aço SAE 1020, medindo 40mm de largura x 70mm de altura com parede reforçada de 1,90mm de espessura.
Pé metálico estrutura de canto 90° graus :
Coluna vertical em tubo de aço redondo de 4" (101,6mm) de diâmetro em chapa 14 (1,90mm) de espessura (mínimo). Fixação entre conexão e tampos feito por 04 chapas de aço 
60mm x 10mm em chapa 18 (1,20mm) de espessura (m ínimo) cada uma com 06 parafusos Philips cabeça redonda 3,5mm x 20mm .
Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de 
espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.
Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar. Não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDF ou 
MDP, possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Todas as peças que formam o conjunto devem ter acabamento com bordas 
em todo perímetro.
A cor do objeto deverá ser definida na emissão do empenho.

50,00 0,00 0,0000900,0000 45.000,0000 50,00 45.000,0000Unidade52061 0,00 0,0000 900,00002
Mesa de trabalho angular em "L" tampo único medindo 160x170x60/74 cm (canto arredondado) com as seguintes especificações :
Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com profundidade de 60 cm, com 
acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura colada a quente pelo sistema hot-melt e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades.
Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita 
de borda PVC de 2 mm de espessura colada a quente pelo sistema hot-melt em todas as extremidades. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em zamak 
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estampado com diâmetro 25mm e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento 
confeccionadas em polietileno na cor do revestimento.
Estrutura metálica LE/LD:
Base horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 40 mm de largura e 70 mm 
de altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas peças metálicas . Possui furo central com rosca 
5/16 para permitir a regulagem das sapatas. As peças são soldadas por meio de solda mig para melhor acabamento e resistência.
Base superior horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato de " L " com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 500mm de comprimento x 30mm 
de largura x 50mm de altura para maior sustentação e acabamento, perfurada na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de 
solda mig. Estrutura metálica vertical confeccionada em tubo de aço SAE 1020, medindo 40mm de largura x 70mm de altura.
Pé metálico es trutura de canto 90° graus:
Coluna vertical em tubo de aço redondo de 4" (101,6mm) de diâmetro em chapa 14 (1,90mm) de espessura (mínimo). Fixação entre conexão e tampos feito por 04 chapas de aço 
60mm x 10mm em chapa 18 (1,20mm) de espessura (m ínimo) cada uma com 06 parafusos Philips cabeça redonda 3,5mm x 20mm.
Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de 
espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.
Todo sistema de fixação feito através de buchas metálicas /nylon ou similar. Não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDF, 
possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Todas as peças que formam o conjunto devem ter acabamento com bordas em 
todo perímetro.
A cor do objeto deverá ser definida na emissão do empenho.

50,00 0,00 0,0000962,0000 48.100,0000 50,00 48.100,0000Unidade52061 0,00 0,0000 962,00003
Mesa de trabalho em "L" tampo único peninsular medindo 140x60.200x80x74cm, com as seguintes especificações :
Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com profundidade de 60 cm para tampo com 
corte sinuoso em forma de delta com 01 lado em forma de península com profundidade de 80 cm e raio de 40 cm, com acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura e 
colada a quente pelo sistema hot-melt e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades.
Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita 
de borda PVC de 2mm de espessura colada a quente pelo sistema hot-melt em todas as extremidades. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em zamak 
estampado com diâmetro 25mm e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento 
confeccionadas em polietileno.
Estrutura metálica LE/LD:
Base horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, com 2,65 mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 40 mm de largura e 70 
mm de altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas peças metálicas. Possui furo central com 
rosca 5/16 para permitir a regulagem das sapatas, as peças são soldadas por meio de solda mig para melhor acabamento e resistência. 
Base superior horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato de " L " com 2,65 mm de espessura medindo aproximadamente 500 mm de comprimento x 50mm 
de largura x 30mm de altura para maior sustentação e acabamento, perfurada na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de 
solda mig. Estrutura metálica vertical confeccionada em tubos de aço SAE 1020, medindo 40 mm de largura x 70 mm de altura com parede
reforçada de 1,90mm de espessura.
Pé metálico estrutura de canto 90° graus :
Coluna vertical em tubo de aço redondo de 4" (101,6mm) de diâmetro em chapa 14 (1,90mm) de espessura (mínimo). Fixação entre conexão e tampos feito por 04 chapas de aço 
60mm x 10mm em chapa 18 (1,20mm) de espessura (mínimo) cada uma com 06 parafusos Philips cabeça redonda 3,5mm x 20mm .
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Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de 
espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.
Todo sistema de fixação feito através de buchas metálicas/nylon ou similar. Não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDF, 
possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Todas as peças que formam o conjunto devem ter acabamento com bordas em 
todo perímetro.
A cor do objeto deverá ser definida na em issão do empenho.
Obs .: A descrição do material acima pode variar de acordo com layout do lado do tampo.

100,00 0,00 0,0000530,0000 53.000,0000 100,00 53.000,0000Unidade520004 0,00 0,0000 530,00004
Mesa linear sem gavetas 120x70x74cm , com as seguintes especificações:
Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com profundidade de 70 cm, com 
acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura colada a quente pelo sistema hot-melt e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades.
Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita 
de borda PVC de 1mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de montagem 
rápida M6 x 13 mm , rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno.
Estrutura metálica LE/LD:
Base horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 40 mm de largura e 70 mm 
de altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas peças metálicas, possui furo central com rosca 
5/16 para permitir a regulagem das sapatas, as peças são soldadas por meio de solda mig para melhor acabamento e resistência.
Base superior horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato de " L " com 2,65 mm de espessura medindo aproximadamente 500 mm de comprimento x 30 mm 
de largura e 50 mm de altura para maior sustentação e acabamento, perfurada na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio 
de solda mig.
Estrutura metálica vertical confeccionada em tubos de aço SAE 1020, medindo 40 mm de largura x 70 mm de altura com parede reforçada de 1,90 mm de espessura.
Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de 
espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.
Todo sistema de fixação feito através de buchas metálicas/nylon ou similar. Não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDF ou 
MDP, possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Todas as peças que formam o conjunto devem ter acabamento com bordas 
em todo perímetro. 
A cor do objeto deverá ser definida na emissão do empenho.                                     

100,00 0,00 0,0000589,0000 58.900,0000 100,00 58.900,0000Unidade520004 0,00 0,0000 589,00005
Mesa linear sem gavetas 150x70x74cm, com as seguintes especificações:
Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com profundidade de 70 cm, com 
acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura colada a quente pelo sistema hot-melt e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades.
Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita 
de borda PVC de 1mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de montagem 
rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno.
Estrutura metálica LE/LD:
Base horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 40 mm de largura e 70 mm 
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de altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas peças metálicas. Possui furo central com rosca 
5/16 para permitir a regulagem das sapatas, as peças são soldadas por meio de solda mig para melhor acabamento e resistência.
Base superior horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato de " L " com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 500 mm de comprimento x 30 mm 
de largura e 50 mm de altura para maior sustentação e acabamento, perfurada na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio 
de solda mig. Estrutura metálica vertical confeccionada em tubos de aço SAE 1020, medindo 40 mm x 70 mm com parede reforçada de 1,90mm de espessura.
Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de 
espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.
Todo sistema de fixação feito através de buchas metálicas/nylon ou similar. Não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDF, 
poss ibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Todas as peças que formam o conjunto devem ter acabamento com bordas em 
todo perímetro.
A cor do objeto deverá ser definida na em issão do empenho.                                        

100,00 0,00 0,0000620,0000 62.000,0000 100,00 62.000,0000Unidade52038 0,00 0,0000 620,00006
Mesa linear sem gavetas 170x70x74cm, com as seguintes especificações:
Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com profundidade de 70 cm, com 
acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura colada a quente pelo sistema hot-melt e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades.
Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita 
de borda PVC de 1mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de montagem 
rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno.
Es trutura metálica LE/LD:
Base horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, com 2,65 mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 40 mm de largura e 70 
mm de altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas peças metálicas. Possui furo central com 
rosca 5/16 para permitir a regulagem das sapatas. As peças são soldadas por meio de solda mig para melhor acabamento e resistência.
Base superior horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato de " L " com 2,65 mm de espessura medindo aproximadamente 500 mm de comprimento x 30 mm 
de largura x 50 mm de altura para maior sustentação e acabamento, perfurada na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio 
de solda mig. Estrutura metálica vertical confeccionada em tubos de aço SAE 1020, medindo 40 mm de largura x 70 mm de altura com parede reforçada de 1,90mm de espessura.
Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de 
espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.
Todo sistema de fixação feito através de buchas metálicas/nylon ou similar. Não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDF, 
possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Todas as peças que formam o conjunto devem ter acabamento com bordas em 
todo perímetro.
A cor do objeto deverá ser definida na emissão do empenho.

100,00 0,00 0,0000500,0000 50.000,0000 100,00 50.000,0000Unidade520007 0,00 0,0000 500,00007
Mesa linear sem gavetas 80x70x74cm, com as seguintes especificações :
Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP, em ambas as faces, com profundidade de 70 cm, com 
acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura colada a quente pelo sistema hot-melt e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades.
Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP, com acabamento em fita de borda PVC de 1 
mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, 
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rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno.
Estrutura metálica LE/LD:
Base horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, com 2,65 mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 40 mm de largura e 70 
mm de altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas peças metálicas. Possui furo central com 
rosca 5/16 para permitir a regulagem das sapatas. As peças são soldadas por meio de solda mig para melhor acabamento e resistência.
Base superior horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato de " L " com 2,65 mm de espessura medindo aproximadamente 500 mm de comprimento x 30 mm 
de largura x 50 mm de altura para maior sustentação e acabamento, perfurada na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio 
de solda mig. Estrutura metálica vertical confeccionada em tubos de aço SAE 1020, medindo 40 mm de largura x 70 mm de altura com parede reforçada de 1,90 mm de espessura. 
Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de 
espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.
Todo sistema de fixação feito através de buchas metálicas/nylon ou similar. Não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDF ou 
MDP, possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Todas as peças que formam o conjunto devem ter acabamento com bordas 
em todo perímetro.
A cor do objeto deverá ser definida na emissão do empenho.

35,00 0,00 0,0000185,0000 6.475,0000 35,00 6.475,0000UnidadeCONEXÃO90 0,00 0,0000 185,00008
Conexão angular 90° com pé tubular 70x70x74cm, com as seguintes especificações:
Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm revestida com filme melamÍnico texturizado BP em ambas as faces, para conexão de tampos com 700 mm de profundidade.
Acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura colada a quente pelo sistema hot-melt e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades .
Pé metálico:
Estrutura em tubo de aço de 80 mm de diâmetro x 1,5 mm de espessura, dotada de 1 sapata niveladora base superior horizontal, chapa de aço soldada de 1,5 mm de espessura. 
Todas as partes metálicas soldadas são feitas por solda mig para maior sustentação e acabamento. Fixação entre conexão e tampos feito por 04 chapas de aço 60 mm x 10 mm 
em chapa 18 (1,20 mm) de espessura (mínimo) cada uma com 06 parafusos Philips cabeça redonda 3,5 mm x 20 mm.
Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de 
espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.
A cor do objeto deverá ser definida na emissão do empenho.

30,00 0,00 0,0000315,0000 9.450,0000 30,00 9.450,0000UnidadeDRPMET 0,00 0,0000 315,00009
Divisória reta em MDF de 25 mm tipo biombo 140x40x2,5cm, com as seguintes especificações :
Painel: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida com filme melamÍnico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita de borda de PVC 
com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça.
Toda a fixação é feita com buchas de zamak M6 x13 mm, insertadas na madeira com roscas M6 acompanhadas de suporte metálico em forma de "Z" para dar suporte e maior 
fixação e acabamento, podendo assim montar e desmontar o móvel sem quaisquer danos posteriores.
A cor do objeto deverá ser definida na emissão do empenho.

20,00 0,00 0,0000342,0000 6.840,0000 20,00 6.840,0000UnidadeDRPMET 0,00 0,0000 342,000010
Divisória reta em MDF de 25 mm tipo biombo 160x40x2,5 cm, com as seguintes especificações:
Painel: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida com filme melamÍnico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita de borda de PVC 
com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça.
Toda a fixação é feita com buchas de zamak M6 x13 mm, insertadas na madeira com roscas M6 acompanhadas de suporte metálico em forma de "Z" para dar suporte e maior 
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fixação e acabamento, podendo assim montar e desmontar o móvel sem quaisquer danos posteriores.
A cor do objeto deverá ser definida na emissão do empenho.

40,00 0,00 0,00001.418,0000 56.720,0000 40,00 56.720,0000Unidade52010 0,00 0,0000 1.418,000013
Mesa reunião arqueada nas seguintes dimensões: 2600 x 1100 x 740mm (LxPxH)
Tampo de MDF com 25mm de espessura, ambas as faces revestidas com filme termo-prensado melamínico de baixa pressão BP em ambas as faces, com espessura de 0,2mm, 
texturizado, semi-fosco e anti-reflexo. Borda longitudinal com acabamento em fita de borda PVC de 3mm de espessura colada a quente pelo sistema holt-melt e raio de 2,5mm em 
todas as extremidades.
Os lados maiores são em curva com arco de aproximadamente 8500mm de raio, fazendo com que a profundidade da mesa na metade da sua largura  seja de 1300mm.
Seis estruturas verticais tubulares de 04" (101,60mm) de diâmetro, em chapa de aço 14 (1,90mm) de espessura. As estruturas devem se interligar por meio de travessas de tubo 
retangular 40mm de espessura x 70mm de altura em chapa de aço 16 (1,50mm) de espessura, fixadas através de parafusos.
Colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível.
Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com a base em resina de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de 
espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.
Todo sistema de fixação feito através de buchas metálicas/nylon ou similar. Não será aceito sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto às partes em MDF ou 
MDP, possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Todas as peças que formam o conjunto devem ter acabamento com bordas 
em todo perímetro.
A cor do objeto deverá ser definida na emissão do empenho.                 

40,00 0,00 0,0000502,0000 20.080,0000 40,00 20.080,0000Unidade52037 0,00 0,0000 502,000017
Gaveteiro volante 2 gavetões para pasta suspensa 46x50x69 cm, com as seguintes especificações:
Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita de borda PVC de 2 
mm de espessura e raio 2 mm em todas as extremidades. 
Corpo: Costas, base e laterais confeccionadas em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com 
acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em zamak estampado e 
parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno.
Frentes de gaveta: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita 
de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Fechadura escamoteável fixada na parte frontal com trava simultânea das gavetas pelo sistema de tranca interna 
em aço que é estampada conforme o número de gavetas. Puxador tipo meia lua em alumínio anodizado de 128 mm em cada gaveta.
Gavetão pasta suspensa:
Gavetas internas confeccionadas em madeira MDF ou MDP de 15 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita 
de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação através de parafusos 4x40 e cola componente a base de poliuretano. Com corrediças 
telescópicas suportando 30 kg no mínimo. Estrutura metálica soldada, com bordas superiores revestidas com perfil de PVC para deslizamento de pastas suspensas, dispostas no 
sentido frontal.
Rodízios:
Rodízios de duplo giro com 50 mm de diâmetro em silicone fixados na base inferior do gaveteiro por meio de buchas de nylon 8 mm e parafusos Philips 3,5 x 14 cabeça chata, 
fazendo com que possa montar e desmontar sem danos posteriores. 
A cor do objeto deverá ser definida na emissão do empenho.
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200,00 0,00 0,0000790,0000 158.000,0000 200,00 158.000,000Unidade520011 0,00 0,0000 790,000020

Armário alto com 02 portas 03 prateleiras medindo 90x50x160 cm, com as seguintes especificações:
Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, profundidade 50 cm, com acabamento em fita de borda 
PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades.
Corpo: Costas, base e laterais confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com 
acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. As laterais possuem furação espaçada com 200 mm de distância que permite ao usuário 
regular as prateleiras e demais acessórios. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, 
rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno.
Prateleiras reguláveis: Confeccionado em madeira MDF de 18 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita de 
borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. As prateleiras possuem suportes de nylon com 20 mm de diâmetro insertadas no topo das mesmas para encaixe 
em parafuso a ser fixado na lateral do armário criando assim uma fixação rígida e travando a prateleira conferindo resistência ao conjunto.
Prateleira fixa: armários altos possuem prateleira do meio fixa confeccionada com as mesmas características das reguláveis, porém é fixada na parte central do armário por 
cavilhas de madeira e tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e 
tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno.
Portas: Portas de giro confeccionadas em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em 
fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Com 3 dobradiças de aço com caneco de diâmetro 35 mm por porta permitindo uma abertura de 110º 
recobrindo totalmente a lateral. Puxadores em alumínio anodizado de 128 mm na posição central de 100 cm do chão quando armários altos. Quando
baixos, fixá-los na posição central a 15 cm do limite superior da porta. Fechadura com duas chaves escamoteáveis, na porta do lado direito, e batente de aço na porta do lado 
esquerdo fixada a meia altura. O batente do tipo "L" fixado ao tampo por meio de parafusos e buchas de nylon para alinhamento das portas. Todo o armário recebe buchas de nylon 
para a fixação de parafusos, não tendo contato direto do parafuso com a madeira.
Rodapé: Rodapé de aço confeccionado em tubo de aço de 25x25 x1,50mm de espessura estampados a 45º e soldados com solda MIG para maior sustentação e acabamento, 
possui peças de aço curvas na parte interna do rodapé para a fixação do mesmo entre o rodapé e a base inferior do móvel, possui 4 sapatas niveladoras de diâmetro 30 mm em 
PVC.
Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de 
espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°.
Todo sistema de fixação feito através de buchas metálicas/nylon ou similar. Não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDF, 
possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Todas as peças que formam o conjunto devem ter acabamento com bordas em 
todo perímetro.
A cor do objeto deverá ser definida na emissão do empenho.                                

25,00 0,00 0,00002.000,0000 50.000,0000 25,00 50.000,0000UnidadeP8219 0,00 0,0000 2.000,000030
SOFÁ PARA RECEPÇÃO - 1 LUGAR
ENCOSTO 
- Encosto confeccionado em compensado multilaminado de 18 mm de espessura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com 
densidade de 23 kg/m³ e 40 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 30 mm de 
espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média.
- Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura
 ASSENTO
- Assento confeccionado em compensado multilaminado de 10 mm de espessura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com 
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densidade de 23 kg/m³ e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de 
espessura média. 
- Almofada em espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 28 kg/m³ e 150 mm de espessura média. 
- Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. 
LATERAIS  
- Laterais confeccionadas em Chapa de Eucatex de 3 mm de espessura. Espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 
kg/m³ e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. 
- Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. 
ESTRUTURA 
- Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. 
- PÉS de sustentação do sofá em alumínio polido. 
ACABAMENTO 
- Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão, executado em linha automática de oito tanques, sem 
uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra 
corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. 
- A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com 
camada de 60 mícrons em média. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. 

Dimensões Estimadas (com possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos): 
Profundidade Superfície do assento: 550 mm 
Altura do encosto: 350 mm 
Profundidade total: 800 mm 
Altura total: 750 mm 
Largura do conjunto 1 lugar: 800 mm

Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e couro ecológico. 
A cor e o revestimento deverão ser definidos na emissão do empenho.

25,00 0,00 0,00002.600,0000 65.000,0000 25,00 65.000,0000UnidadeP8219 0,00 0,0000 2.600,000031
SOFÁ PARA RECEPÇÃO - 2 LUGARES 

ENCOSTO 
- Encosto confeccionado em compensado multilaminado de 18 mm de espessura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com 
densidade de 23 kg/m³ e 40 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 30 mm de 
espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. 
- Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. 
ASSENTO 
- Assento confeccionado em compensado multilaminado de 10 mm de espessura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com 
densidade de 23 kg/m³ e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de 
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espessura média. 
- Almofada em espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 28 kg/m³ e 150 mm de espessura média. 
- Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. 
LATERAIS  
- Laterais confeccionadas em Chapa de Eucatex de 3 mm de espessura. Espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 
kg/m³ e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. 
- Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. 
ESTRUTURA 
- Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. 
- PÉS de sustentação do sofá em alumínio polido. 
ACABAMENTO 
- Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão, executado em linha automática de oito tanques, sem 
uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra 
corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. 
- A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com 
camada de 60 mícrons em média. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. 

Dimensões Estimadas (com possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos): 
Profundidade Superfície do assento: 550 mm 
Altura do encosto: 350 mm 
Profundidade total: 800 mm 
Altura total: 750 mm 
Largura do conjunto 2 lugares: 1600 mm 

Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e couro ecológico. 
A cor e o revestimento deverão ser definidos na emissão do empenho.                                             

25,00 0,00 0,00003.040,0000 76.000,0000 25,00 76.000,0000UnidadeP8219 0,00 0,0000 3.040,000032
SOFÁ PARA RECEPÇÃO - 3 LUGARES 
ENCOSTO 
- Encosto confeccionado em compensado multilaminado de 18 mm de espessura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com 
densidade de 23 kg/m³ e 40 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 30 mm de 
espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. 
- Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. 
ASSENTO 
- Assento confeccionado em compensado multilaminado de 10 mm de espessura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com 
densidade de 23 kg/m³ e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de 
espessura média. 
- Almofada em espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 28 kg/m³ e 150 mm de espessura média. 
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- Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. 
LATERAIS  
- Laterais confeccionadas em Chapa de Eucatex de 3 mm de espessura. Espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 
kg/m³ e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. 
- Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. 
ESTRUTURA 
- Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura.
- PÉS de sustentação do sofá em alumínio polido. 
ACABAMENTO 
- Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão, executado em linha automática de oito tanques, sem 
uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra 
corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. 
- A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com 
camada de 60 mícrons em média. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. 

Dimensões Estimadas (com possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos): Profundidade Superfície do assento: 550 mm 
Altura do encosto: 350 mm 
Profundidade total: 800 mm 
Altura total: 750 mm 
Largura do conjunto 3 lugares: 2000 mm 

Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e couro ecológico. 
A cor e o revestimento deverão ser definidos na emissão do empenho.                                     

845.395,0000 0,0000Total : 16.180,0000 845.395,000,0000
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CATÁLOGO ILUSTRATIVO 

 

GRUPO 01   

ITEM – 01 Mesa de trabalho angular em "L" tampo único medindo 140x140x60/74 cm, com as seguintes especificações: 

Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas 
as faces, com profundidade de 60 cm para tampo com corte sinuoso em forma de delta com entrada orgânica para o usuário, 
com acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura colada a quente pelo sistema hot-melt e raio 2,5 mm na área 
de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades . Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 
mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita de borda PVC 
de 2mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em zamak 
es tampado com diâmetro 25mm e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento 
zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno na cor do revestimento. Estrutura metálica LE/LD: 
Base horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura, com aproximadamente 
600 mm de comprimento, 40mm de largura e 70mm de altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, 
fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas peças metálicas. Possui furo central com rosca 5/16 para permitir 
a regulagem das sapatas, as peças são soldadas por meio de solda mig para melhor acabamento e resistência. Base superior 
horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato de " L " com 2,65mm de espessura medindo 
aproximadamente 500mm de comprimento x 30mm de largura x 50mm de altura para maior sustentação e acabamento, 
perfurada na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda mig. 
Estrutura metálica vertical confeccionada em dois tubos de aço SAE 1020, medindo 40mm de largura x 70mm de altura com 
parede reforçada de 1,90mm de espessura. Pé metálico estrutura de canto 90° graus: Coluna vertical em tubo de aço redondo 
de 4" (101,6mm) de diâmetro em chapa 14 (1,90mm) de espessura (mínimo). Fixação entre conexão e tampos feito por 04 
chapas de aço 60mm x 10mm em chapa 18 (1,20mm) de espessura (mínimo) cada uma com 06 parafusos Philips cabeça 
redonda 3,5mm x 20mm. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a 
base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura 
aproximada de 250°. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar. Não serão aceitos sistema 
de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDF ou MDP, possibilitando a montagem e desmontagem 
por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Todas as peças que formam o conjunto devem ter acabamento com bordas 
em todo perímetro. A cor do objeto deverá ser definida na emissão do empenho.  
MARCA: LAYOUT  
MODELO: MAD.ETL  
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 
QUANTIDADE – 90  
VALOR UNITÁRIO R$ 887,00 
 
 



   
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM – 02 - Mesa de trabalho angular em "L" tampo único medindo 160x170x60/74 cm (canto arredondado) com as 

seguintes especificações: Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida com filme melamínico 
texturizado BP em ambas as faces, com profundidade de 60 cm, com acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura 
colada a quente pelo sistema hot-melt e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades. Painel 
estrutural: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP 
em ambas as faces, com acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura colada a quente pelo sistema hot-melt em 
todas as extremidades. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em zamak estampado com diâmetro 
25mm e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas 
de acabamento confeccionadas em polietileno na cor do revestimento. Estrutura metálica LE/LD: Base horizontal estampada 
"sem ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 
40 mm de largura e 70 mm de altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da 
base horizontal por meio de duas peças metálicas. Possui furo central com rosca 5/16 para permitir a regulagem das sapatas. 
As peças são soldadas por meio de solda mig para melhor acabamento e resistência. Base superior horizontal confeccionada 
em chapa de aço SAE 1020, em formato de " L " com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 500mm de 
comprimento x 30mm de largura x 50mm de altura para maior sustentação e acabamento, perfurada na parte superior para 
fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda mig. Estrutura metálica vertical 
confeccionada em tubo de aço SAE 1020, medindo 40mm de largura x 70mm de altura. Pé metálico estrutura de canto 90° 
graus: Coluna vertical em tubo de aço redondo de 4" (101,6mm) de diâmetro em chapa 14 (1,90mm) de espessura (mínimo). 
Fixação entre conexão e tampos feito por 04 chapas de aço 60mm x 10mm em chapa 18 (1,20mm) de espessura (mínimo) 
cada uma com 06 parafusos Philips cabeça redonda 3,5mm x 20mm. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento 
em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de 
espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Todo sistema de fixação feito através de buchas 
metálicas /nylon ou similar. Não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em 
MDF, possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Todas as peças que 
formam o conjunto devem ter acabamento com bordas em todo perímetro. A cor do objeto deverá ser definida na emissão 
do empenho. 
MARCA: LAYOUT  
MODELO: MAD.ETL  
PROCEDÊNCIA: NACIONA 
QUANTIDADE – 50 
VALOR UNITÁRIO R$ 900,00 
 
 
 
 
 



   
 

  

 

GRUPO 02  

ITEM – 04 - Mesa linear sem gavetas 120x70x74cm, com as seguintes especificações: Tampo: Confeccionado em madeira 

MDF de 25 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com profundidade de 70 
cm, com acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura colada a quente pelo sistema hot-melt e raio 2,5 mm na 
área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades. Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 
18 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita de borda 
PVC de 1mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em 
zamak estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e 
tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno. Estrutura metálica LE/LD: Base horizontal estampada "sem 
ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 40 mm 
de largura e 70 mm de altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base 
horizontal por meio de duas peças metálicas, possui furo central com rosca 5/16 para permitir a regulagem das sapatas, as 
peças são soldadas por meio de solda mig para melhor acabamento e resistência. Base superior horizontal confeccionada em 
chapa de aço SAE 1020, em formato de " L " com 2,65 mm de espessura medindo aproximadamente 500 mm de comprimento 
x 30 mm de largura e 50 mm de altura para maior sustentação e acabamento, perfurada na parte superior para fixação entre 
o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda mig. Estrutura metálica vertical confeccionada em 
tubos de aço SAE 1020, medindo 40 mm de largura x 70 mm de altura com parede reforçada de 1,90 mm de espessura. Todas 
as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster 
formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. 
Todo sistema de fixação feito através de buchas metálicas/nylon ou similar. Não serão aceitos sistema de fixação de outra 
forma e que causem o atrito direto as partes em MDF ou MDP, possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras 
vezes sem causar dano ao mesmo. Todas as peças que formam o conjunto devem ter acabamento com bordas em todo 
perímetro. A cor do objeto deverá ser definida na emissão do empenho.  
MARCA: LAYOUT  
MODELO: MAD.MTR  
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 
QUANTIDADE – 100 
VALOR UNITÁRIO R$ 530,00 

 
 
 
 
 
 
 

 

ITEM – 05 - Mesa linear sem gavetas 150x70x74cm, com as seguintes especificações: Tampo: Confeccionado em madeira 

MDF de 25 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com profundidade de 70 
cm, com acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura colada a quente pelo sistema hot-melt e raio 2,5 mm na 
área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades. Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 
18 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita de borda 
PVC de 1mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em 
zamak estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e 
tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno. Estrutura metálica LE/LD: Base horizontal estampada "sem 
ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 40 mm 
de largura e 70 mm de altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base 



   
 

  

horizontal por meio de duas peças metálicas. Possui furo central com rosca 5/16 para permitir a regulagem das sapatas, as 
peças são soldadas por meio de solda mig para melhor acabamento e resistência. Base superior horizontal confeccionada em 
chapa de aço SAE 1020, em formato de " L " com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 500 mm de comprimento 
x 30 mm de largura e 50 mm de altura para maior sustentação e acabamento, perfurada na parte superior para fixação entre 
o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda mig. Estrutura metálica vertical confeccionada em 
tubos de aço SAE 1020, medindo 40 mm x 70 mm com parede reforçada de 1,90mm de espessura. Todas as peças metálicas 
do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada 
mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Todo sistema de fixação 
feito através de buchas metálicas/nylon ou similar. Não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito 
direto as partes em MDF, possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Todas 
as peças que formam o conjunto devem ter acabamento com bordas em todo perímetro. A cor do objeto deverá ser definida 
na emissão do empenho.  
MARCA: LAYOUT  
MODELO: MAD.MTR  
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 
QUANTIDADE – 100 
VALOR UNITÁRIO R$ 589,00 
 
 
 
 
 
 

ITEM – 06 - Mesa linear sem gavetas 170x70x74cm, com as seguintes especificações: Tampo: Confeccionado em madeira 

MDF de 25 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com profundidade de 70 
cm, com acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura colada a quente pelo sistema hot-melt e raio 2,5 mm na 
área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades. Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 
18 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita de borda 
PVC de 1mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em 
zamak estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e 
tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno. Es trutura metálica LE/LD: Base horizontal estampada "sem 
ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, com 2,65 mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 40 mm 
de largura e 70 mm de altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base 
horizontal por meio de duas peças metálicas. Possui furo central com rosca 5/16 para permitir a regulagem das sapatas. As 
peças são soldadas por meio de solda mig para melhor acabamento e resistência. Base superior horizontal confeccionada em 
chapa de aço SAE 1020, em formato de " L " com 2,65 mm de espessura medindo aproximadamente 500 mm de comprimento 
x 30 mm de largura x 50 mm de altura para maior sustentação e acabamento, perfurada na parte superior para fixação entre 
o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda mig. Estrutura metálica vertical confeccionada em 
tubos de aço SAE 1020, medindo 40 mm de largura x 70 mm de altura com parede reforçada de 1,90mm de espessura. Todas 
as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster 
formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. 
Todo sistema de fixação feito através de buchas metálicas/nylon ou similar. Não serão aceitos sistema de fixação de outra 
forma e que causem o atrito direto as partes em MDF, possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem 
causar dano ao mesmo. Todas as peças que formam o conjunto devem ter acabamento com bordas em todo perímetro. A 
cor do objeto deverá ser definida na emissão do empenho.  
MARCA: LAYOUT  
MODELO: MAD.MTR  
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 
QUANTIDADE – 100 



   
 

  

VALOR UNITÁRIO R$ 620,00 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ITEM – 07 - Mesa linear sem gavetas 80x70x74cm, com as seguintes especificações: Tampo: Confeccionado em madeira 

MDF de 25 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP, em ambas as faces, com profundidade de 70 
cm, com acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura colada a quente pelo sistema hot-melt e raio 2,5 mm na 
área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades. Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 
18 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de 
espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em zamak estampado 
e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de 
acabamento confeccionadas em polietileno. Estrutura metálica LE/LD: Base horizontal estampada "sem ponteiras" em chapa 
de aço SAE 1020, com 2,65 mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 40 mm de largura e 70 mm 
de altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de 
duas peças metálicas. Possui furo central com rosca 5/16 para permitir a regulagem das sapatas. As peças são soldadas por 
meio de solda mig para melhor acabamento e resistência. Base superior horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 1020, 
em formato de " L " com 2,65 mm de espessura medindo aproximadamente 500 mm de comprimento x 30 mm de largura x 
50 mm de altura para maior sustentação e acabamento, perfurada na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o 
tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda mig. Estrutura metálica vertical confeccionada em tubos de aço SAE 
1020, medindo 40 mm de largura x 70 mm de altura com parede reforçada de 1,90 mm de espessura. Todas as peças metálicas 
do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada 
mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Todo sistema de fixação 
feito através de buchas metálicas/nylon ou similar. Não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito 
direto as partes em MDF ou MDP, possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao 
mesmo. Todas as peças que formam o conjunto devem ter acabamento com bordas em todo perímetro. A cor do objeto 
deverá ser definida na emissão do empenho.   
MARCA: LAYOUT  
MODELO: MAD.MTR  
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 
QUANTIDADE – 100 
VALOR UNITÁRIO R$ 500,00 
 
 
 
 
 
 



   
 

  

ITEM – 08 - Conexão angular 90° com pé tubular 70x70x74cm, com as seguintes especificações: Tampo: Confeccionado 

em madeira MDF de 25 mm revestida com filme melamÍnico texturizado BP em ambas as faces, para conexão de tampos com 
700 mm de profundidade. Acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura colada a quente pelo sistema hot-melt e 
raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades. Pé metálico: Estrutura em tubo de aço de 80 
mm de diâmetro x 1,5 mm de espessura, dotada de 1 sapata niveladora base superior horizontal, chapa de aço soldada de 
1,5 mm de espessura. Todas as partes metálicas soldadas são feitas por solda mig para maior sustentação e acabamento. 
Fixação entre conexão e tampos feito por 04 chapas de aço 60 mm x 10 mm em chapa 18 (1,20 mm) de espessura (mínimo) 
cada uma com 06 parafusos Philips cabeça redonda 3,5 mm x 20 mm. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento 
em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de 
espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. A cor do objeto deverá ser definida na emissão do 
empenho.  
MARCA: LAYOUT  
MODELO: CONEXÃO MESA  
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 
QUANTIDADE – 35 
VALOR UNITÁRIO R$ 185,00 
 
 
 
 
 

ITEM – 09 - Divisória reta em MDF de 25 mm tipo biombo 140x40x2,5cm, com as seguintes especificações: Painel: 

Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida com filme melamÍnico texturizado BP em ambas as faces, 
com acabamento em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça. Toda a fixação é feita com 
buchas de zamak M6 x13 mm, insertadas na madeira com roscas M6 acompanhadas de suporte metálico em forma de "Z" 
para dar suporte e maior fixação e acabamento, podendo assim montar e desmontar o móvel sem quaisquer danos 
posteriores. A cor do objeto deverá ser definida na emissão do empenho.  
MARCA: LAYOUT  
MODELO: MAD.DVA  
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 
QUANTIDADE – 30 
VALOR UNITÁRIO R$ 315,00 
 
 
 
 
 

ITEM – 10 - Divisória reta em MDF de 25 mm tipo biombo 160x40x2,5 cm, com as seguintes especificações: Painel: 

Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida com filme melamÍnico texturizado BP em ambas as faces, 
com acabamento em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça. Toda a fixação é feita com 
buchas de zamak M6 x13 mm, insertadas na madeira com roscas M6 acompanhadas de suporte metálico em forma de "Z" 
para dar suporte e maior fixação e acabamento, podendo assim montar e desmontar o móvel sem quaisquer danos 
posteriores. A cor do objeto deverá ser definida na emissão do empenho.  
MARCA: LAYOUT  
MODELO: MAD.DVA  
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 



   
 

  

GRUPO 03 

QUANTIDADE – 20 
VALOR UNITÁRIO R$ 342,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM –  30 -  SOFÁ PARA RECEPÇÃO - 1 LUGAR ENCOSTO - Encosto confeccionado em compensado multilaminado de 18 

mm de espessura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 
23 kg/m³ e 40 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com 
densidade de 23 kg/m³ e 30 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, 
isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. - Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura 
ASSENTO - Assento confeccionado em compensado multilaminado de 10 mm de espessura com espuma expandida/laminada 
em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 20 mm de espessura média, espuma 
expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura 
média. - Almofada em espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 
28 kg/m³ e 150 mm de espessura média. - Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. LATERAIS - Laterais 
confeccionadas em Chapa de Eucatex de 3 mm de espessura. Espuma expandida/laminada em poliuretano flexível 
microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em 
poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. - Estrutura do sofá 
em madeira de 1" de espessura. ESTRUTURA - Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. - PÉS de sustentação do sofá 
em alumínio polido. ACABAMENTO - Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície antiferruginoso 
com fosfato de zinco por imersão, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para 
desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor 
proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. - A tinta utilizada para 
a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na 
cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 mícrons em média. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de 
movimentação contínua à temperatura de 200° C. Dimensões Estimadas (com possibilidade de variação em até 5% para mais 
ou menos): Profundidade Superfície do assento: 550 mm Altura do encosto: 350 mm Profundidade total: 800 mm Altura total: 
750 mm Largura do conjunto 1 lugar: 800 mm Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e couro ecológico. A cor e o 
revestimento deverão ser definidos na emissão do empenho.  
MARCA: LAYOUT  
MODELO: MIL.4585  
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 
QUANTIDADE – 25 
VALOR UNITÁRIO R$ 2.000,00 
 
 
 
 
 
 



   
 

  

ITEM – 31 -  SOFÁ PARA RECEPÇÃO - 2 LUGARES ENCOSTO - Encosto confeccionado em compensado multilaminado de 18 

mm de espessura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 
23 kg/m³ e 40 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com 
densidade de 23 kg/m³ e 30 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, 
isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. - Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. 
ASSENTO - Assento confeccionado em compensado multilaminado de 10 mm de espessura com espuma expandida/laminada 
em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 20 mm de espessura média, espuma 
expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura 
média. - Almofada em espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 
28 kg/m³ e 150 mm de espessura média. - Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. LATERAIS - Laterais 
confeccionadas em Chapa de Eucatex de 3 mm de espessura. Espuma expandida/laminada em poliuretano flexível 
microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em 
poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. - Estrutura do sofá 
em madeira de 1" de espessura. ESTRUTURA - Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. - PÉS de sustentação do sofá 
em alumínio polido. ACABAMENTO - Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície antiferruginoso 
com fosfato de zinco por imersão, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para 
desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor 
proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. - A tinta utilizada para 
a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na 
cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 mícrons em média. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de 
movimentação contínua à temperatura de 200° C. Dimensões Estimadas (com possibilidade de variação em até 5% para mais 
ou menos): Profundidade Superfície do assento: 550 mm Altura do encosto: 350 mm Profundidade total: 800 mm Altura total: 
750 mm Largura do conjunto 2 lugares: 1600 mm Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e couro ecológico. A cor e 
o revestimento deverão ser definidos na emissão do empenho.  
MARCA: LAYOUT  
MODELO: MIL.4600  
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 
QUANTIDADE – 25 
VALOR UNITÁRIO R$ 2.600,00 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM – 32 -  SOFÁ PARA RECEPÇÃO - 3 LUGARES ENCOSTO - Encosto confeccionado em compensado multilaminado de 18 

mm de espessura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 
23 kg/m³ e 40 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com 
densidade de 23 kg/m³ e 30 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, 
isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. - Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. 
ASSENTO - Assento confeccionado em compensado multilaminado de 10 mm de espessura com espuma expandida/laminada 
em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 20 mm de espessura média, espuma 
expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura 
média. - Almofada em espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 
28 kg/m³ e 150 mm de espessura média. - Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. LATERAIS - Laterais 
confeccionadas em Chapa de Eucatex de 3 mm de espessura. Espuma expandida/laminada em poliuretano flexível 
microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em 



   
 

  

ITEM 03 

poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. - Estrutura do sofá 
em madeira de 1" de espessura. ESTRUTURA - Estrutura do sofá em madeira de 1" de espessura. - PÉS de sustentação do sofá 
em alumínio polido. ACABAMENTO - Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície antiferruginoso 
com fosfato de zinco por imersão, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para 
desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor 
proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. - A tinta utilizada para 
a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na 
cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 mícrons em média. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de 
movimentação contínua à temperatura de 200° C. Dimensões Estimadas (com possibilidade de variação em até 5% para mais 
ou menos): Profundidade Superfície do assento: 550 mm Altura do encosto: 350 mm Profundidade total: 800 mm Altura total: 
750 mm Largura do conjunto 3 lugares: 2000 mm Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e couro ecológico. A cor e 
o revestimento deverão ser definidos na emissão do empenho.  
MARCA: LAYOUT  
MODELO: MIL.4615  
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 
QUANTIDADE – 25 
VALOR UNITÁRIO R$ 3.040,00 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM – 03  -  Mesa de trabalho em "L" tampo único peninsular medindo 140x60.200x80x74cm, com as seguintes 

especificações : Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado 
BP em ambas as faces, com profundidade de 60 cm para tampo com corte sinuoso em forma de delta com 01 lado em forma 
de península com profundidade de 80 cm e raio de 40 cm, com acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de espessura e 
colada a quente pelo sistema hot-melt e raio 2,5 mm na área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades. Painel 
estrutural: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP 
em ambas as faces, com acabamento em fita de borda PVC de 2mm de espessura colada a quente pelo sistema hot-melt em 
todas as extremidades. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em zamak estampado com diâmetro 
25mm e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas 
de acabamento confeccionadas em polietileno. Estrutura metálica LE/LD: Base horizontal estampada "sem ponteiras" em 
chapa de aço SAE 1020, com 2,65 mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de comprimento, 40 mm de largura e 
70 mm de altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte inferior da base horizontal por 
meio de duas peças metálicas. Possui furo central com rosca 5/16 para permitir a regulagem das sapatas, as peças são 
soldadas por meio de solda mig para melhor acabamento e resistência. Base superior horizontal confeccionada em chapa de 
aço SAE 1020, em formato de " L " com 2,65 mm de espessura medindo aproximadamente 500 mm de comprimento x 50mm 
de largura x 30mm de altura para maior sustentação e acabamento, perfurada na parte superior para fixação entre o pé da 
mesa e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda mig. Estrutura metálica vertical confeccionada em tubos de 
aço SAE 1020, medindo 40 mm de largura x 70 mm de altura com parede reforçada de 1,90mm de espessura. Pé metálico 
estrutura de canto 90° graus: Coluna vertical em tubo de aço redondo de 4" (101,6mm) de diâmetro em chapa 14 (1,90mm) 
de espessura (mínimo). Fixação entre conexão e tampos feito por 04 chapas de aço 60mm x 10mm em chapa 18 (1,20mm) 
de espessura (mínimo) cada uma com 06 parafusos Philips cabeça redonda 3,5mm x 20mm. Todas as peças metálicas do 
conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada 
mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Todo sistema de fixação 



   
 

  

 

 

 

 

 

 

ITEM 13 

feito através de buchas metálicas/nylon ou similar. Não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito 
direto as partes em MDF, possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Todas 
as peças que formam o conjunto devem ter acabamento com bordas em todo perímetro. A cor do objeto deverá ser definida 
na emissão do empenho. Obs.: A descrição do material acima pode variar de acordo com layout do lado do tampo.  
MARCA: LAYOUT  
MODELO: MAD.ETLP  
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 
QUANTIDADE – 50 
VALOR UNITÁRIO R$ 962,00 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM – 13 - Mesa reunião arqueada nas seguintes dimensões: 2600 x 1100 x 740mm (LxPxH) Tampo de MDF com 25mm 

de espessura, ambas as faces revestidas com filme termoprensado melamínico de baixa pressão BP em ambas as faces, com 
espessura de 0,2mm, texturizado, semi-fosco e anti-reflexo. Borda longitudinal com acabamento em fita de borda PVC de 
3mm de espessura colada a quente pelo sistema holt-melt e raio de 2,5mm em todas as extremidades. Os lados maiores são 
em curva com arco de aproximadamente 8500mm de raio, fazendo com que a profundidade da mesa na metade da sua 
largura seja de 1300mm. Seis estruturas verticais tubulares de 04" (101,60mm) de diâmetro, em chapa de aço 14 (1,90mm) 
de espessura. As estruturas devem se interligar por meio de travessas de tubo retangular 40mm de espessura x 70mm de 
altura em chapa de aço 16 (1,50mm) de espessura, fixadas através de parafusos. Colocação de rebites de repuxo de aço para 
adaptação de reguladores de nível. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com 
a base em resina de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma 
temperatura aproximada de 250°. Todo sistema de fixação feito através de buchas metálicas/nylon ou similar. Não será aceito 
sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto às partes em MDF ou MDP, possibilitando a montagem e 
desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Todas as peças que formam o conjunto devem ter 
acabamento com bordas em todo perímetro. A cor do objeto deverá ser definida na emissão do empenho.  
MARCA: LAYOUT  
MODELO: MAD.MRO  



   
 

  

 

ITEM 17 

PROCEDÊNCIA: NACIONA 

QUANTIDADE – 40 
VALOR UNITÁRIO R$ 1.418,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM – 17 - Gaveteiro volante 2 gavetões para pasta suspensa 46x50x69 cm, com as seguintes especificações: Tampo: 

Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, 
com acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura e raio 2 mm em todas as extremidades. Corpo: Costas, base e 
laterais confeccionadas em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em 
ambas as faces, com acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação 
composto por tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca 
métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno. Frentes de 
gaveta: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em 
ambas as faces, com acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Fechadura 
escamoteável fixada na parte frontal com trava simultânea das gavetas pelo sistema de tranca interna em aço que é 
estampada conforme o número de gavetas. Puxador tipo meia lua em alumínio anodizado de 128 mm em cada gaveta. 
Gavetão pasta suspensa: Gavetas internas confeccionadas em madeira MDF ou MDP de 15 mm de espessura revestida com 
filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas 
as extremidades. Sistema de fixação através de parafusos 4x40 e cola componente a base de poliuretano. Com corrediças 
telescópicas suportando 30 kg no mínimo. Estrutura metálica soldada, com bordas superiores revestidas com perfil de PVC 
para deslizamento de pastas suspensas, dispostas no sentido frontal. Rodízios: Rodízios de duplo giro com 50 mm de diâmetro 
em silicone fixados na base inferior do gaveteiro por meio de buchas de nylon 8 mm e parafusos Philips 3,5 x 14 cabeça chata, 
fazendo com que possa montar e desmontar sem danos posteriores. A cor do objeto deverá ser definida na emissão do 
empenho.  
MARCA: LAYOUT  
MODELO: MAD.GP2  
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 

QUANTIDADE – 40 
VALOR UNITÁRIO R$ 502,00 
 

 
 
 
 

 



   
 

  

ITEM 20 

ITEM – 20 - Armário alto com 02 portas 03 prateleiras medindo 90x50x160 cm, com as seguintes especificações: Tampo: 

Confeccionado em madeira MDF de 25 mm revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, profundidade 
50 cm, com acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Corpo: Costas, base e laterais 
confeccionados em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas 
as faces, com acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. As laterais possuem furação 
espaçada com 200 mm de distância que permite ao usuário regular as prateleiras e demais acessórios. Sistema de fixação 
composto por tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca 
métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno. Prateleiras 
reguláveis: Confeccionado em madeira MDF de 18 mm de espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em 
ambas as faces, com acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. As prateleiras 
possuem suportes de nylon com 20 mm de diâmetro insertadas no topo das mesmas para encaixe em parafuso a ser fixado 
na lateral do armário criando assim uma fixação rígida e travando a prateleira conferindo resistência ao conjunto. Prateleira 
fixa: armários altos possuem prateleira do meio fixa confeccionada com as mesmas características das reguláveis, porém é 
fixada na parte central do armário por cavilhas de madeira e tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso 
de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento 
confeccionadas em polietileno. Portas: Portas de giro confeccionadas em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura 
revestida com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de 
espessura em todas as extremidades. Com 3 dobradiças de aço com caneco de diâmetro 35 mm por porta permitindo uma 
abertura de 110º recobrindo totalmente a lateral. Puxadores em alumínio anodizado de 128 mm na posição central de 100 
cm do chão quando armários altos. Quando baixos, fixá-los na posição central a 15 cm do limite superior da porta. Fechadura 
com duas chaves escamoteáveis, na porta do lado direito, e batente de aço na porta do lado esquerdo fixada a meia altura. 
O batente do tipo "L" fixado ao tampo por meio de parafusos e buchas de nylon para alinhamento das portas. Todo o armário 
recebe buchas de nylon para a fixação de parafusos, não tendo contato direto do parafuso com a madeira. Rodapé: Rodapé 
de aço confeccionado em tubo de aço de 25x25 x1,50mm de espessura estampados a 45º e soldados com solda MIG para 
maior sustentação e acabamento, possui peças de aço curvas na parte interna do rodapé para a fixação do mesmo entre o 
rodapé e a base inferior do móvel, possui 4 sapatas niveladoras de diâmetro 30 mm em PVC. Todas as peças metálicas do 
conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada 
mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Todo sistema de fixação 
feito através de buchas metálicas/nylon ou similar. Não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito 
direto as partes em MDF, possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. Todas 
as peças que formam o conjunto devem ter acabamento com bordas em todo perímetro. A cor do objeto deverá ser definida 
na emissão do empenho.  
MARCA: LAYOUT  
MODELO: MAD.AA2P  
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 
QUANTIDADE – 200 
VALOR UNITÁRIO R$ 790,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

  

 

 PADRÃO DE CORES PARA PINTURA ESTRUTURA METÁLICA. 

 
 

PADRÃO DE CORES PARA MADEIRA: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

  

 

PADÃO PARA TECIDO CREPE(POLIESTER) E COURVIN(PU) 

 


