
09:33Time:5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
Data: 02/01/2023

Documento: Registro de Preço - 001737/2022 Situação: 23081.123750/2022-15Processo:Ativo

Data Início: Data Fim: Data Geração:15/12/2022 29/11/2023 15/12/2022

Fornecedor: 02604236000162 - LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Ano Orçamento : 2022

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 224

Extrato: 002602/2022 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 0,0000729,0000 65.610,0000 90,00 65.610,0000Unidade520004 0,00 0,0000 729,00004

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.                                     

90,00 4,00 3.076,0000769,0000 69.210,0000 86,00 66.134,0000Unidade520004 0,00 0,0000 769,00005

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 
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 
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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.                                        

90,00 0,00 0,0000887,0000 79.830,0000 90,00 79.830,0000Unidade52038 0,00 0,0000 887,00006

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 0,0000639,0000 63.900,0000 100,00 63.900,0000Unidade520007 0,00 0,0000 639,00007

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, 
rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno.
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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 0,0000223,0000 7.805,0000 35,00 7.805,0000UnidadeCONEXÃO90 0,00 0,0000 223,00008

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.

20,00 0,00 0,0000330,0000 6.600,0000 20,00 6.600,0000UnidadeDRPMET 0,00 0,0000 330,00009

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 0,0000361,0000 7.220,0000 20,00 7.220,0000UnidadeDRPMET 0,00 0,0000 361,000010

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 
fixação e acabamento, podendo assim montar e desmontar o móvel sem quaisquer danos posteriores.
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A cor do objeto deverá ser definida na emissão do empenho.

170,00 0,00 0,0000961,0000 163.370,0000 170,00 163.370,000Unidade520011 0,00 0,0000 961,000020

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.                                

30,00 0,00 0,00001.150,0000 34.500,0000 30,00 34.500,0000Unidade52040 0,00 0,0000 1.150,000033

Longarina de espera 2 lugares espaldar médio com braços intercalados com as seguintes especificações:
Estrutura: Confeccionada com base horizontal inferior em tubo mecânico de aço elíptico 30X60x1,9 mm formato arqueado através de prensagem mecânica. Ponteiras e sapatas 
formando um único conjunto o qual confere resistência sem incorrer na queda das mesmas.

Coluna vertical em tubo mecânico de aço oblongo de 30x90x1,9 mm. Base horizontal em tubo mecânico retangular 30x70x1,9 mm com plataformas estampadas em chapa de aço 3 
mm soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior, através de parafusos com acabamentos em polipropileno conferindo 
acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preta curada em estufa a 250° graus,
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sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso.

Estofados:
Encosto: Estrutura do encosto alto em Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 15mm de 
espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 70 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3.

Haste de ligação ao assento através de lâmina de aço com 80 mm de largura x 6,35mm de espessura.
Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil.
Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14mm de 

espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 80 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na parte 
inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil.
Revestimento: Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético simi-couro dublado com espuma laminada de 8mm densidade de 28 kg/m3. Com 

acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas.
Braços: Estrutura interna fabricada em aço maciço, curvado com soldas à base do braço em barra chata, pelo sistema mig recoberto por poliuretano injetado integral-skim cor preta 
texturizado formando um paralelogramo. Largura do apoio para braço: de 600mm a 700mm.

Longarina de espera 2 lugares com braços:
Medidas mínimas:
Altura: 900 mm Altura do Encosto: 450 mm

Largura do assento: 510 mm Altura do Assento: 460 mm
Profundidade do assento: 510 mm Largura do Encosto: 460/450 mm
Comprimento da longarina

Largura 02 lugares: 1041mm.
A cor e o revestimento do material deverão ser definidos na emissão do empenho.

30,00 0,00 0,00001.400,0000 42.000,0000 30,00 42.000,0000Unidade52032 0,00 0,0000 1.400,000034

Longarina de espera 3 lugares espaldar médio com braços intercalados com as seguintes especificações:

Estrutura: Confeccionada com base horizontal inferior em tubo mecânico de aço elíptico 30X60x1,9mm formato arqueado através de prensagem mecânica. Ponteiras e sapatas 
formando um único conjunto o qual confere resistência sem incorrer na queda das mesmas.
Coluna vertical em tubo mecânico de aço oblongo de 30x90x1,9mm. Base horizontal em tubo mecânico retangular 30x70x1,9mm com plataformas estampadas em chapa de aço 3 

mm soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno conferindo 
acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preta curada em estufa a 250° graus, sapatas em nylon fixadas na base 
evitando o atrito diretamente ao piso.

Estofados:
Encosto: Estrutura do encosto alto em Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 15mm de 
espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 70mm de espessura densidade 50/60 kg/m3.

Haste de ligação ao assento através de lamina de aço com 80mm de largura x 6,35mm de espessura.
Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil.
Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de 

espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 80 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na parte 
inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil.
Revestimento: Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético simi-couro dublado com espuma laminada de 8mm densidade de 28 kg/m3. Com 
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Quantidade

Utilizado Saldo
Valor Unitário Valor Quantidade Valor Quantidade ValorUnidadeCod.Reduzido Quantidade Aditivada Valor Aditivado

acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas Braços: Estrutura interna fabricada em aço maciço, curvado com soldas à base do braço em barra chata, pelo sistema mig 

recoberto por poliuretano injetado integral-skim cor preta texturizado formando um paralelogramo. Largura do apoio para braço: de 600mm a 700mm.
Longarina de espera com braços:
Medidas mínimas:

Altura: 900 mm Altura do Encosto: 450 mm
Largura do assento: 510 mm Altura do Assento: 460 mm
Profundidade do assento: 510 mm Largura do Encosto: 460/450

Largura da longarina 03 lugares 1810mm.
A cor e o revestimento do material deverão ser definidos na emissão do empenho.

60,00 0,00 0,00001.800,0000 108.000,0000 60,00 108.000,000UnidadeLONGA4 0,00 0,0000 1.800,000035

Longarina de espera 4 lugares espaldar médio com braços intercalados com as seguintes especificações:
Estrutura: Confeccionada com base horizontal inferior em tubo mecânico de aço elíptico 30x60x1,9mm formato arqueado através de prensagem mecânica. Ponteiras e sapatas 

formando um único conjunto o qual confere resistência sem incorrer na queda das mesmas. 
Coluna vertical em tubo mecânico de aço oblongo de 30x90x1,9mm. Com 3 pés de apoio eqüidistantes. Base horizontal em tubo mecânico retangular 30x70x1,9mm com 
plataformas estampadas em chapa de aço 3mm soldadas para montagem dos assentos, a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos, com 

acabamentos em polipropileno, conferindo acabamento a todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preta curada em estufa 250°, 
sapatas em nylon fixadas na base, evitando o atrito diretamente ao piso.
Estofados:

Encosto: Estrutura do encosto alto em Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 15mm de 
espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 70mm de espessura, densidade 50/60kg/m³.
Haste de ligação ao assento através de lâmina de aço com 80mm de largura x 6,35mm de espessura.

Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil.
Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14mm de 
espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 80mm de espessura densidade 50/60kg/m³. Na parte 

inferior abaixo do assento, carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil.
Revestimento: Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético semicouro dublado com espuma laminada de 8mm, densidade de 28kg/m³. Com 
acabamento que dispensa acabamento nas bordas.

Braços: Estrutura interna fabricada em aço maciço, curvado com soldas a base do braço em barra chata, pelo sistema mig recoberto por poliuretano injetado integral-skim cor preta 
texturizado formando um paralelogramo. Largura do apoio para braço: de 600mm a 700mm.
Longarina de espera com braços:

Medidas mínimas:
Altura: 900mm. Altura do encosto: 450mm.
Largura do assento: 510mm. Altura do assento: 460mm.

Profundidade do assento: 510mm. Largura do encosto: 460/450mm.
Comprimento da longarina:
Largura 4 lugares: 2400mm
A cor e o revestimento do material deverão ser definidos na emissão do empenho.
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09:33Time:5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
Data: 02/01/2023

Quantidade

Utilizado Saldo
Valor Unitário Valor Quantidade Valor Quantidade ValorUnidadeCod.Reduzido Quantidade Aditivada Valor Aditivado

648.045,0000 3.076,0000Total : 9.249,0000 644.969,000,0000
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CATÁLOGO GRUPO 02 

 
ITEN DESCRIÇÃO OBJ 

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 
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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 

 
 

 

 
 

 
 

 

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. 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 
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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 

 
 

 

 
 

 
 

 

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 
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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. 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: CONEXAO 

PROCEDÊNCIA: NACIONAL 

 

 
 

 
 

 

 

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 

 
 

 
 

 

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 
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CATÁLOGO ITEM 20 

 

 
ITENS  DESCRIÇÃO OBJ 

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 
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aproximada de 250°. Todo sistema de fixação feito através de buchas metálicas/nylon ou similar. Não serão 
aceitos sistemas 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 
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ITENS  DESCRIÇÃO OBJ 

33 Longarina de espera 2 lugares espaldar médio com braços intercalados com as seguintes especificações:  
Estrutura: Confeccionada com base horizontal inferior em tubo mecânico de aço elíptico 30X60x1,9 mm formato 
arqueado através de prensagem mecânica. Ponteiras e sapatas formando um único conjunto o qual confere 
resistência sem incorrer na queda das mesmas. Coluna vertical em tubo mecânico de aço oblongo de 30x90x1,9 
mm. Base horizontal em tubo mecânico retangular 30x70x1,9 mm com plataformas estampadas em chapa de aço 
3 mm soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior, através 
de parafusos com acabamentos em polipropileno conferindo acabamento a todo conjunto e não ficando soldas 
aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preta curada em estufa a 250° graus, sapatas em nylon 
fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Estofados: Encosto: Estrutura do encosto alto em Chassi 
confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas 
compensada com 15mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de 
superfície estofada em espuma injetada de 70 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Haste de ligação ao 
assento através de lâmina de aço com 80 mm de largura x 6,35mm de espessura. Carenagem em polipropileno 
texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em 
compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14mm de 
espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma 
injetada de 80 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em 
polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Revestimento: Revestimento nas opções: tecido 
100% poliéster e ou material sintético simi couro dublado com espuma laminada de 8mm densidade de 28 kg/m3. 
Com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas. Braços: Estrutura interna fabricada em aço maciço, 
curvado com soldas à base do braço em barra chata, pelo sistema mig recoberto por poliuretano injetado integral-
skim cor preta texturizado formando um paralelogramo. Largura do apoio para braço: de 600mm a 700mm. 
Longarina de espera 2 lugares com braços:  Medidas mínimas: Altura: 900 mm Altura do Encosto: 450 mm 
Largura do assento: 510 mm Altura do Assento: 460 mm Profundidade do assento: 510 mm Largura do Encosto: 
460/450 mm Comprimento da longarina Largura 02 lugares: 1041mm. A cor e o revestimento do material deverão 
ser definidos na emissão do empenho 
MARCA: LAYOUT 

MODELO: CT.290 

PROCEDÊNCIA: NACIONAL 
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34 Longarina de espera 3 lugares espaldar médio com braços intercalados com as seguintes especificações:  
Estrutura: Confeccionada com base horizontal inferior em tubo mecânico de aço elíptico 30X60x1,9mm formato 
arqueado através de prensagem mecânica. Ponteiras e sapatas formando um único conjunto o qual confere 
resistência sem incorrer na queda das mesmas. Coluna vertical em tubo mecânico de aço oblongo de 
30x90x1,9mm. Base horizontal em tubo mecânico retangular 30x70x1,9mm com plataformas estampadas em 
chapa de aço 3 mm soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base 
horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno conferindo acabamento a todo 
conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preta curada em estufa a 250° 
graus, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Estofados: Encosto: Estrutura do 
encosto alto em Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras 
selecionadas compensada com 15mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, 
provida de superfície estofada em espuma injetada de 70mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Haste de 
ligação ao assento através de lâmina de aço com 80mm de largura x 6,35mm de espessura. Carenagem em 
polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Assento: Estrutura do assento Chassi 
confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas 
compensada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de 
superfície estofada em espuma injetada de 80 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na parte 
inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. 
Revestimento: Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético simi couro dublado com 
espuma laminada de 8mm densidade de 28 kg/m3. Com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas 
Braços: Estrutura interna fabricada em aço maciço, curvado com soldas à base do braço em barra chata, pelo 
sistema mig recoberto por poliuretano injetado integral-skim cor preta texturizado formando um paralelogramo. 
Largura do apoio para braço: de 600mm a 700mm. Longarina de espera com braços:  Medidas mínimas: Altura: 
900 mm Altura do Encosto: 450 mm Largura do assento: 510 mm Altura do Assento: 460 mm Profundidade do 
assento: 510 mm Largura do Encosto: 460/450 Largura da longarina 03 lugares 1810mm. A cor e o revestimento 
do material deverão ser definidos na emissão do empenho 
MARCA: LAYOUT 

MODELO: CT.295 

PROCEDÊNCIA: NACIONAL 
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35 Longarina de espera 4 lugares espaldar médio com braços intercalados com as seguintes especificações:  
Estrutura: Confeccionada com base horizontal inferior em tubo mecânico de aço elíptico 30x60x1,9mm formato 
arqueado através de prensagem mecânica. Ponteiras e sapatas formando um único conjunto o qual confere 
resistência sem incorrer na queda das mesmas. Coluna vertical em tubo mecânico de aço oblongo de 
30x90x1,9mm. Com 3 pés de apoio equidistantes. Base horizontal em tubo mecânico retangular 30x70x1,9mm 
com plataformas estampadas em chapa de aço 3mm soldadas para montagem dos assentos, a 
união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos, com acabamentos em 
polipropileno, conferindo acabamento a todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática 
epóxi pó na cor preta curada em estufa 250°, sapatas em nylon fixadas na base, evitando o atrito diretamente ao 
piso. Estofados: Encosto: Estrutura do encosto alto em Chassi confeccionado em compensado prensado a 
quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 15mm de espessura, porcas garras 
embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 70mm de 
espessura, densidade 50/60kg/m³. Haste de ligação ao assento através de lâmina de aço com 80mm de largura x 
6,35mm de espessura. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Assento: 
Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de 
madeiras selecionadas compensada com 14mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência 
mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 80mm de espessura densidade 50/60kg/m³. Na 
parte inferior abaixo do assento, carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. 
Revestimento: Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético semicouro dublado com 
espuma laminada de 8mm, densidade de 28kg/m³. Com acabamento que dispensa acabamento nas bordas. 
Braços: Estrutura interna fabricada em aço maciço, curvado com soldas a base do braço em barra chata, pelo 
sistema mig recoberto por poliuretano injetado integral-skim cor preta texturizado formando um paralelogramo. 
Largura do apoio para braço: de 600mm a 700mm. Longarina de espera com braços: Medidas mínimas:  Altura: 
900mm. Altura do encosto: 450mm. Largura do assento: 510mm. Altura do assento: 460mm. Profundidade do 
assento: 510mm. Largura do encosto: 460/450mm. Comprimento da longarina: Largura 4 lugares: 2400mm A cor 
e o revestimento do material deverão ser definidos na emissão do empenho. 
MARCA: LAYOUT 

MODELO: CT.295 4 LUGARES 

PROCEDÊNCIA: NACIONAL 
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