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Especificações básicas aquisição mobiliário – Termo de referência 
 
 

Mesas 
 

 Mesa de trabalho em MDF com tampo inteiro em formato “L” com dimensões mínimas de 
140x140x60x74 cm ( LxLxPxH) 

 

 Mesa de trabalho em MDF com tampo inteiro em formato “L” com dimensões mínimas de 
160x170x60x74 cm ( LxLxPxH) 

 

 Mesa de trabalho em MDF com tampo inteiro peninsular em formato “L” com dimensões 
mínimas de 140x60x200x80x74 cm ( LxPxLxPxH) 

 

 Mesa em MDF com tampo inteiro linear com dimensões de 80x70x74 cm (LxPxH) 
 

 Mesa em MDF com tampo inteiro linear com dimensões de 120x70x74 cm (LxPxH) 
 

 Mesa em MDF com tampo inteiro linear com dimensões de 150x70x74 cm (LxPxH) 
 

 Mesa em MDF com tampo inteiro linear com dimensões de 170x70x74 cm (LxPxH) 
 

 Conexão angular 90°em MDF com dimensões 70x70x74 cm (LxPxH)  
 

 Divisória reta para montagem de estação de trabalho em MDF nas dimensões 160x40 cm 
(LxH) e 2,5 cm de espessura  

 

 Divisória reta para montagem de estação de trabalho em MDF nas dimensões 140x40 cm 
(LxP) e 2,5 cm de espessura 

 

 Mesa de reunião em MDF com tampo redondo com dimensões 120x74 cm (ØxH)  
 

 Mesa de reunião arqueada em MDF com dimensões 200x100x74 cm (LxPxH). 
 

 Mesa de reunião arqueada em MDF com dimensões 260x120x74 cm (LxPxH).  
 

 Mesa multiuso para refeitório com tampo em MDF e 4 pés metálicos tubulares com dimensões 
140x80x74 cm 

 
 
 

Móveis Volantes 
 
 
 

 Gaveteiro volante em MDF com 2 gavetas superiores e 1 gavetão inferior para pastas 
suspensas com dimensões 46x50x69 cm (LxPxH). 

 

 Gaveteiro volante em MDF com 4 gavetas com dimensões 46x50x69 cm (LxPxH). 
 

 Gaveteiro volante em MDF com 2 gavetões para pastas suspensas com dimensões 46x50x69 
cm (LxPxH). 

 

 Gaveteiro para pastas suspensas, com 4 gavetas, com dimensões 50x50x130 cm (LxPxH). 
 

 Suporte volante para CPU em MDF formato tipo U com base de apoio de 28x50 cm e laterais 
de fechamento de 20 cm. Com dimensões 28X50x20 (LxPxH). 

 



 
 

Armários 
 
 

 Armário alto em MDF com 2 portas inteiras 3 prateleiras internas reguláveis com dimensões 
90x50x160 cm (LxPxH). 

 

 Armário estante com parte inferior com 3 portas e superior aberta com 3 prateleiras fixas com 
dimensões 135x50x160 cm (LxPxH). 

 

 Arquivo de aço vertical, com 4 gavetas, com estrutura deslizante completa para 
armazenamento de pastas suspensas, com sapatas niveladoras, cor cinza claro, com chave, 
medidas aproximadas 46x47x126 cm (LxPxH). 

 

 Armário guarda volumes de aço, com 16 vãos sobrepostos, 4x4, com fechadura, com sapatas 
niveladoras, com dimensões 121x42x198cm (LxPxH). 

 

 Armário guarda volumes de aço, com 08 vãos sobrepostos, com 4 colunas, com dimensões 
121x42x198 cm (LxPxH).  

 

 Armário guarda volumes de aço, com 04 vãos sobrepostos, com 2 colunas, com dimensões 
60x42x198cm (LxPxH). 

 

 Armário de aço com duas portas, 3 prateleiras internas, com dimensões 90x45x165 cm 
(LxPxH). 

 

 Armário de aço com duas portas, 4 prateleiras internas, com dimensões 120x45x198 cm 
(LxPxH). 

 

 Armário Registrador de aço, com 50 escaninhos para pastas AZ, 2 portas de abrir, 04 
prateleiras fixas com 10 vãos individuais em cada, com dimensões 110x32x198 cm (LxPxH). 

 

 Estante de aço com 6 prateleiras e 4 colunas com regulagens de altura, capacidade de 50Kg 
por prateleira. 

 

 
 

Cadeiras/Sofá 
 
 

 Banqueta fixa para laboratório em estrutura metálica com 4 pés, assento com formato redondo 
estofado com espuma e revestido com vinil. Dimensões de 30x70 (ØxH)  

 

 Cadeira executiva giratória espaldar médio com altura de assento e de braços reguláveis.  
 

 Cadeira giratória espaldar médio sem braços para reunião 
 

 Cadeira de aproximação estrutura em “S” com apoio para braço 
 

 Cadeira estofada sem apoio para braço com encosto alto 
 

 Cadeira escolar adulto em resina plástica de alto impacto (PP) (40 x 40cm) 
 

 Cadeira fixa em polipropileno com estrutura em forma de trapézio - empilhável 
 

 Longarina de espera estofada com 2 lugares, espaldar médio e braços intercalados – 
dimensões 1041 x 510 x 900 mm (LxPxH) 

 



 Longarina de espera estofada com 3 lugares, espaldar médio e braços intercalados – 
dimensões 1810 x 510 x 900 mm (LxPxH) 

 

 Longarina de espera estofada com 4 lugares, espaldar médio e braços intercalados – 
dimensões 2400 x 510 x 900 mm (LxPxH) 

 

 Sofá de espera estofado com 1 lugar com braços – medidas 100 x 90 x 90 cm 
 

 Sofá de espera estofado com 2 lugares com braços – medidas 160 x 90 x 90 cm 
 

 Sofá de espera estofado com 3 lugares e com braços – medidas 220 x 90 x 90 cm 
 

 Cadeiras universitárias com assento e encosto estofados, com suporte para livros e prancheta 
escamoteável com revestimento em tecido 100% poliéster e ou material semi-couro 

 

 Cadeiras universitárias com assento e encosto estofados, com suporte para livros e prancheta 
fixa com revestimento em tecido 100% poliéster e ou material semi-couro 

 

 Cadeiras universitárias com suporte para livros e prancheta escamoteável fabricadas em 
polipropileno 

 

 Cadeiras universitárias com suporte para livros e prancheta fixa fabricadas em polipropileno 
 

 Conjunto escolar: Carteiras universitárias com estrutura em aço industrial e tampo retangular 
em ABS (plástico de alta resistência), com suporte para livros sob o tampo, com dimensões 
mínimas 60x45x76 cm (LXPxH) e cadeira com estrutura          em aço industrial, assento e 
encosto em PP(resina plástica de alto impacto) com dimensões do assento 40x40 cm e 
encosto 41x21 cm 

 

 Mesa escolar adulto com tampo em ABS com dimensão 60 x 45 cm 
 

 Carteira escolar adulto para cadeirante com dimensão 90 x 65 cm 
 

 Mesa para professor com tampo de compensado -  dimensão 140 x 70 cm  
 

 Conjunto professor – mesa (120 x 55 cm) e cadeira (40 x 40 cm) 
 

 Poltronas para auditório com assento e encosto estofados e assento rebatível com prancheta 
escamoteável (62 x 70 cm). 

 

Quadros 
 

 Quadro branco luxo com medidas de 2,5m x 1,20m 
 

 Quadro branco standard com medidas de 1,50m x 1,20m 
 

 Quadro branco standard com medidas de 0,90m x 1,20m. 
 

 

 

 
 
 
 

 
     
 


