
 

 

 

 

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO -MCI  

1º ANDAR 

Bombeiros 

Item Dimensão (cm) Descrição QTD. 

Mesa Reta 1,40 x 0,60 

Acabamento do tampo: Madeirada nogueira cadiz 

Tipo do pé: Painel madeirado nogueira 

Calha de fiação: Com calha para passagem de elétrica em Alumínio com 

caixa de conectividade no tampo 

01 

Arquivo 0,80 x 0,75 x 0,50 

Portas de correr: 2 em madeira com trilhos em alumínio de chaves, 

prateleira internas, em MDP de 25mm no tampo (espessura mínima), na 

cor nogueira cadiz 

01 

Copa 

Item Dimensão (cm) Descrição QTD. 

Mesa 

Redonda 
Diâmetro 80cm 

Acabamento do tampo: Madeirada nogueira cadiz 

Acabamento da base: Preto 

04 

Cadeira Fixa  - 

Assento: Polipropileno preto 

Estrutura fixa: Preta 

Garantia mínima: 5 anos 

04 

Sofá de 

canto 

0,68 x 0,68 x 0,79 

Por módulo 

Estrutura: Madeira, espuma de densidade apropriada, encosto revestido 

e módulos auxiliares. 

Módulo: Canto em 90 graus com encosto revestido e módulo auxiliares  

01 

Acolhimento 

Item Dimensão (cm) Descrição QTD. 

Sofá 

Modular 
1,40 x 0,85 

Com densidade apropriada em revestimento de tecido apropriado, com 

base em madeira de reflorestamento, com estrutura de madeira de 

manejo sustentável, com 1,40x0,85 

01 



 

 

Mesa de 

Reunião 
1,90x1,00 

Acabamento do tampo: Madeirada nogueira cadiz 

Tipo do pé: Painel madeirado nogueira 

Calha de fiação: Com calha para passagem de elétrica em alumínio e 

caixa de conectividade, no tampo. 

01 

Arquivo 1,20 x 0,75 x 0,50 

Portas de correr: 2 em madeira com trilhos em alumínio de chaves, 

prateleira internas, em MDP de 25mm no tampo (espessura mínima), na 

cor nogueira cadiz 

01 

Educativo 

Item Dimensão (cm) Descrição QTD. 

Mesa Reta 1,40 x 0,60 

Acabamento do tampo: Madeirada nogueira cadiz  

Tipo do pé: Painel madeirado nogueira cadiz  

Calha de fiação: Com calha eletrificada em alumínio e caixa de 

conectividade  

01 

Armário Alto 2,00 x 1,60 x 0,47 

Acabamento do tampo: Sem porta com prateleiras internas e laterais, 

em madeira cor nogueira cadiz da Duratex. 

 

01 

Mesa 

Redonda 
Diâmetro 80cm 

Acabamento do tampo: Madeirada nogueira cadiz 

Acabamento da base: Preto 
01 

2º ANDAR 

Recepção 

Item Dimensão (cm) Descrição QTD. 

Mesa Oval 1,60 x 1,00 

Acabamento do tampo: Madeirado  

Acabamento da base: Estrutura plataforma pé madeira 

01 

Cadeira de 

madeira  
- 

Cadeira em encosto em madeira de reflorestamento com assento em 

base de madeira  

 

06 

Escritório 

Item Dimensão (cm) Descrição QTD. 



 

 

Mesa 1,40 x 1,40 

Estação de trabalho: 12 Lugares 

Acabamento do tampo: madeira cor nogueira cadiz 

Gaveteiro compartilhado: 4 Gavetas e 2 fechaduras 

Acabamento da base: Estrutura plataforma pé madeira e trapézio,  

Calha de fiação: Com calha para passagem de elétrica em alumínio e 

caixa de conectividade, no tampo e divisão entre as mesas 

12 

Mesa apoio 

“Base” 
- Cor:  Pintura eletrostática preto fosco,  04 

Poltrona 0,87 x0, 60 x 0,80 

Poltrona quadrada para estação revestida em espuma e manta de fibras, 

revestida em tecido sustentável. Estrutura de base fixa com pé em 

pintura eletrostática pó 

04 

Arquivo 1,20 x 0,75 x 0,50 
Portas de correr: 2 em madeira com trilhos em alumínio de chaves, 

prateleira internas, em Mdp de 25mm no tampo, na cor nogueira cadiz  
04 

Gerência 

Item Dimensão (cm) Descrição QTD. 

Mesa em L  

Mesa executiva tampo 2,00 x 0.80, peça retangular em chapa de MDP-

BP de 25mm de espessura cor nogueira cadiz,. Movel lateral no mesmo 

padrão nogueira cadiz, com caixas de conectividade e portas de correr, 

prateleiras internas e chaves  

01 

Cadeira 

operativa  
 

Acabamento: Preto 

Com regulagem “Ergonômica” com back system  

Garantia mínima: 5 anos 

02 

Estante   1,35 x 1.60 
Acabamento: Estante de aço metálica com prateleiras, nichos e 

cachepô na cor nogueira cadiz  
01 

Sala de reuniões 

Item Dimensão (cm) Descrição QTD. 

Mesa 

elipsoidal 
2,40 x 1,10 x 0,74 

Acabamento do tampo: Madeirado  

Calhas eletrificadas em alumínio para passagem de cabeamento e caixa 

de conectividade no tampo, 

01 



 

 

Cadeira de 

madeira 
- 

Cadeira em encosto em madeira de reflorestamento com assento em 

base de madeira cor a escolher 

 

10 

Arquivo 1,20 x 0,75 x 0,50 
Portas de correr: 2 em madeira com trilhos em alumínio de chaves, 

prateleira internas, em Mdp de 25mm no tampo, na cor nogueira cadiz 
01 

3º ANDAR 

Item Dimensão (cm) Descrição QTD. 

Mesa reta 1,60 x 0,60 

Acabamento do tampo: Madeirada nogueira cadiz  

Tipo do pé: Painel madeirado nogueira 

Calha de fiação: Com calha eletrificada em alumínio e caixa de 

conectividade no tampo 

01 

4º ANDAR 

Item Dimensão (cm) Descrição QTD. 

Mesa reta 1,60 x 0,60 

Acabamento do tampo: Madeirada nogueira cadiz  

Tipo do pé: Painel madeirado nogueira 

Calha de fiação: Com calha eletrificada em alumínio e caixa de 

conectividade no tampo 

01 

5º ANDAR 

Item Dimensão (cm) Descrição QTD. 

Mesa reta 1,60 x 0,60 

Acabamento do tampo: Madeirada nogueira cadiz  

Tipo do pé: Painel madeirado nogueira 

Calha de fiação: Com calha eletrificada em alumínio e caixa de 

conectividade no tampo 

01 

6º ANDAR 

Centro de Referência  

Mesa 2,00 x 0,60 

Acabamento do tampo: Madeirada nogueira cadiz  

Tipo do pé: Painel madeirado nogueira 

Calha de fiação: Com calha eletrificada em alumínio e caixa de 

conectividade no tampo 

01 



 

 

7º ANDAR 

Sala de Apoio e Multimídia 

Mesa reta 1,40 x 0,60 

Acabamento do tampo: Madeirada nogueira cadiz  

Tipo do pé: Painel madeirado nogueira 

Calha de fiação: Com calha eletrificada em alumínio e caixa de 

conectividade no tampo 

02 

Arquivo 1,20 x 0,75 x 0,50 

Portas de correr: 2 em madeira com trilhos em alumínio de chaves, 

prateleira internas, em Mdp de 25mm no tampo, na cor nogueira cadiz 

Portas de correr: 2 

01 

 

Obs.:  

- Na proposta deverá conter as fotos de cada mobiliário. 

- Os mobiliários deverão seguir as normas: 

   NR 17 – Ergonomia  

   ABNT – NBR 13962-2006 – Normas para cadeira de escritório 

 

 

 

 

 


