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LEI N.  3.794, DE 03 DE MAIO DE 2016.

Acrescenta § 4º ao artigo 53, da Lei nº
3.000, de 25 de março de 2013, que “Cria o
Plano de Carreira, Cargos e Remuneração
dos servidores da Junta Comercial do Esta-
do de Rondônia - JUCER.”.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA:

Faço saber que a Assembleia Legislativa de-
creta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica acrescentado o § 4º, ao artigo
53, da Lei nº 3.000, de 25 de março de 2013, com
a seguinte redação:

“Art. 53...........................................................

....................................................................

§ 4º. O auxílio alimentação de que trata o inciso
I será estendido aos servidores ocupantes de
cargo em comissão, aos regidos pela Consolida-
ção das Leis do Trabalho - CLT, aos servidores
egressos de outros órgãos, lotados e em efetivo
exercício na Junta Comercial.”

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação, com efeitos retroativos a contar
de 1º de janeiro de 2016.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia,
em 03 de maio de 2016, 128º da República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

LEI N. 3.795, DE 03 DE MAIO DE 2016.

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito su-
plementar por superavit financeiro, até o mon-
tante de R$ 598.766,00, em favor da Unidade
Orçamentária: Empresa de Assistência Técni-
ca e Extensão Rural do Estado de Rondônia -
EMATER.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE
RONDÔNIA:

Faço saber que a Assembleia Legislativa
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a
abrir crédito suplementar por superavit financei-
ro, até o montante de R$ 598.766,00 (quinhentos
e noventa e oito mil, setecentos e sessenta e seis
reais), em favor da Unidade Orçamentária: Em-
presa de Assistência Técnica e Extensão Rural
do Estado de Rondônia - EMATER, para dar cober-
tura orçamentária às despesas corrente e de ca-
pital no presente exercício, a se-rem alocados
conforme Anexo I deste.

Parágrafo único. O superavit financeiro indi-
cado no caput deste artigo é proveniente de
reprogramação do saldo financeiro do exercício de
2015, apurado no balanço patrimonial.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia,
em 03 de maio de 2016, 128º da República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

ANEXO I  
 
        CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO                        SUPLEMENTA  

Código Especificação Despesa Fonte de 
Recurso Valor 

 

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RON-
DÔNIA - EMATER   163.047,36 

19.025.20.122.2024.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRA-
TIVA DA UNIDADE 3390 0100 163.047,36 

  4490 3243 435.718,64 

TOTAL R$ 598.766,00 
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LEI N. 3.796, DE 03 DE MAIO DE 2016.

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por anulação, até
o montante de R$ 12.911.000,00, em favor das Unidades Orçamentárias: Superin-
tendência Estadual de Turismo - SETUR, Superintendência de Desenvolvimento
do Estado de Rondônia - SUDER, Departamento Estadual de Estradas de Roda-
gem, Infraestrutura e Serviços Públicos - DER, Fundo Especial de Reequipamento
Policial - FUNRESPOL e Secretaria de Estado da Educação - SEDUC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA:

Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a se-
guinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplemen-
tar por anulação, até o montante de R$ 12.911.000,00 (doze milhões, novecentos
e onze mil reais), em favor das Unidades Orçamentárias: Superintendência Esta-
dual de Turismo - SETUR, Superintendência de Desenvolvimento do Estado de
Rondônia - SUDER, Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura
e Serviços Públicos - DER, Fundo Especial de Reequipamento Policial - FUNRESPOL
e Secretaria de Estado da Educação - SEDUC, para dar cobertura orçamentária
às despesas corrente e de capital, no presente exercício.

Art. 2º. Os recursos necessários à execução do disposto do artigo anterior
decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias, indicados no Anexo
I desta Lei e no montante especificado.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 03 de maio de 2016, 128º da
República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

ANEXO I  
 

          CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO                                     REDUZ 

Código Especificação Despesa Fonte de 
Recurso Valor 

 

SUPERINTENDÊNCIA DE 
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE 
RONDÔNIA - SUDER   132.000,00 

11.006.04.122.2051.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO 
ADMINISTRATIVA DA UNIDADE 4440 0100 132.000,00 

 

SECRETARIA DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - 
SEPOG   12.639.000,00 

13.001.04.121.2041.2079 DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS 3390 0100 1.000.000,00 

  4490 0100 200.000,00 

13.001.04.122.1277.2070 PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS 3390 0100 300.000,00 

13.001.04.122.1277.4013 
COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
DESCENTRALIZADO 

3390 0100 1.000.000,00 

  4490 0100 500.000,00 

13.001.04.122.2041.2077 APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS 3350 0100 800.000,00 

  4450 0100 800.000,00 

13.001.04.126.1277.4500 ASSEGURAR A MODERNIDADE TECNOLÓGICA 4490 0100 39.000,00 

13.001.17.511.2041.1612 IMPLANTAR O AGUA PARA TODOS 3390 0100 2.400.000,00 

  4490 0100 5.600.000,00 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, 
PECUÁRIA, DESENVOLVIMENTO E 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEAGRI   140.000,00 

19.001.20.605.2037.1081 DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS 
COMUNIDADES TRADICIONAIS 4450 0100 140.000,00 

TOTAL R$ 12.911.000,00 

ANEXO II 

             CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO                                                                                        SUPLEMENTA 

Código Especificação Despesa Fonte de 
Recurso Valor 

 

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE 
TURISMO - SETUR 
   250.000,00 

11.004.04.122.1263.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO 
ADMINISTRATIVA DA UNIDADE 3390 0100 108.500,00 

  3391 0100 250,00 

  4490 0100 10.000,00 

11.004.23.695.1263.2194 PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E 
DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO 3390 0100 121.250,00 

  4490 0100 10.000,00 

 
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO 
DO ESTADO DE RONDÔNIA - SUDER   587.000,00 

11.006.20.482.2051.2195 APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA 3340 0100 372.000,00 

11.006.22.662.2051.1548 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS 
INDUSTRIAIS 4490 0100 75.000,00 

  3350 0100 140.000,00 

 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS, 
RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 
PÚBLICOS - DER   11.714.000,00 

14.020.04.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO 
ADMINISTRATIVA DA UNIDADE 4490 0100 2.520.000,00 

14.020.15.451.1254.1390 CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 
PÚBLICOS 4490 0100 274.000,00 

14.020.26.452.2057.1384 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA 
URBANA 4490 0100 4.809.000,00 

  3390 0100 3.291.000,00 

14.020.26.782.1249.2936 GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 4490 0100 820.000,00 

 
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO 
POLICIAL - FUNRESPOL   160.000,00 

15.011.06.122.2020.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO 
ADMINISTRATIVA DA UNIDADE 3390 0100 10.000,00 

15.011.06.181.2020.1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES 4490 0100 150.000,00 

 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - 
SEDUC   200.000,00 

16.001.12.368.1277.4016 IMPLANTAR A ESCOLA DE CARA NOVA 4490 0100 200.000,00 

TOTAL R$ 12.911.000,00 

DECRETO N. 20.801, DE 3 DE MAIO DE 2016.

Nega provimento ao recurso apresentado pelo CB PM RE
05747-9 JÚLIO CÉSAR DE ALMEIDA JORGE.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 65, inciso V, da Constituição Estadual e, considerando
a Sentença Administrativa, de 7 de abril de 2015, da Polícia Militar do Estado de
Rondônia, constante das fls. 184/195 dos autos do Conselho de Disciplina,
RGF nº 13.03.2671, instaurado pela Portaria nº 153/CORREGEPOM/2013, de 3
de setembro de 2013,

D E C R E T A:

Art. 1°. Fica negado provimento ao recurso apresentado pelo CB PM RE
05747-9 JÚLIO CÉSAR DE ALMEIDA JORGE, acostado às fls. 199/232 dos
autos do Conselho de Disciplina, com fundamento no artigo 115, inciso III, do
Decreto-Lei n° 09-A, de 9 de março de 1982 c/c artigo 41, inciso V, do Decreto
n° 13.255, de 12 de novembro de 2007.
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Art. 2°. Fica mantida a decisão exarada por meio da Portaria n° 040/
CORREGEPOM/2015, de 10 de abril de 2015, a qual impôs pena de Exclusão à
Bem da Disciplina ao CB PM RE 05747-9 JÚLIO CÉSAR DE ALMEIDA JORGE,
devendo ser extinto o Processo.

Art. 3°. A Polícia Militar do Estado de Rondônia adotará as medidas necessárias
ao fiel cumprimento do presente Decreto.

Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 3 de maio de 2016, 128° da
República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

DECRETO N. 20.802, DE 3 DE MAIO DE 2016.

Nega provimento aos recursos apresentados pelos SD PM RE
07589-7 ANDERSON SOARES DE LIMA VIDAL e o SD PM RE 09133-
5 CLEITON DOS SANTOS MACHADO.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 65, inciso V, da Constituição Estadual e, considerando a
Sentença Administrativa, de 19 de fevereiro de 2015, da Polícia Militar do Estado
de Rondônia, constante das fls. 495/512 dos autos do Processo Administrativo
Disciplinar, RGF nº 13.02.2573, instaurado pela Portaria nº 077/CORREGEPOM/
2013, de 15 de abril de 2013,

D E C R E T A:

Art. 1°. Fica negado provimento aos recursos apresentados pelos SD PM RE
07589-7 ANDERSON SOARES DE LIMA VIDAL e o SD PM RE 09133-5 CLEITON
DOS SANTOS MACHADO, acostado às fls. 518/528 dos autos do Processo
Administrativo Disciplinar, com fundamento no artigo 112, inciso II, do Decreto-Lei
n° 09-A, de 9 de março de 1982 c/c artigo 41, inciso IV, do Decreto n° 13.255, de
12 de novembro de 2007.

Art. 2°. Fica mantida a decisão exarada por meio da Portaria n° 0030/
CORREGEPOM/2015, de 4 de março de 2015, a qual impôs pena de Licenciamento
à Bem da Disciplina ao SD PM RE 07589-7 ANDERSON SOARES DE LIMA VIDAL e
o SD PM RE 09133-5 CLEITON DOS SANTOS MACHADO, devendo ser extinto o
Processo.

Art. 3°. A Polícia Militar do Estado de Rondônia adotará as medidas necessárias
ao fiel cumprimento do presente Decreto.

Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 3 de maio de 2016, 128° da
República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

DECRETO N. 20.803, DE 3 DE MAIO DE 2016.

Cede Praça da Polícia Militar do Estado de Rondônia ao Gabinete
do Governador e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 65, inciso V, da Constituição Estadual, e de acordo com a Lei
Complementar nº 606, de 10 de janeiro de 2011, que “Altera a redação e acrescenta
parágrafo ao artigo 1º da Lei Complementar nº 237, de 20 de dezembro de 2000.”,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica cedida a CB PM RE 06969-2 MICHELE MACHADO MARQUES,
para exercer Cargo de Direção Superior no Gabinete do Governador, com ônus
para o Órgão de destino, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016,
conforme o disposto no inciso VI, artigo 1º, da Lei Complementar nº 606, de 10 de
janeiro de 2011, combinado com o artigo 2º, do Decreto nº 19.535, de 12 de
fevereiro de 2015.

Art. 2º. Fica determinado ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Esta-
do de Rondônia - PMRO, que proceda aos atos de Agregação, conforme o
disposto na alínea “d”, inciso II, artigo 13, do Decreto nº 8.134, de 18 de
dezembro de 1997, que “Aprova o Regulamento de Movimentação para Ofici-
ais e Praças da Polícia Militar do Estado de Rondônia.”.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 3 de maio de 2016, 128º
da República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

DECRETO N. 20.804, DE 3 DE MAIO DE 2016.

Cede Praça da Polícia Militar do Estado de Rondônia ao Gabinete
do Governador e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 65, inciso V, da Constituição Estadual, e de acordo
com a Lei Complementar nº 606, de 10 de janeiro de 2011, que “Altera a
redação e acrescenta parágrafo ao artigo 1º da Lei Complementar nº 237, de
20 de dezembro de 2000.”,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica cedida a 3º SGT PM RE 07177-4 DARLETE AGUITONE
MARIANO, para exercer Cargo de Direção Superior no Gabinete do Governa-
dor, com ônus para o Órgão de destino, no período de 1º de janeiro a 31 de
dezembro de 2016, conforme o disposto no inciso VI, artigo 1º, da Lei Comple-
mentar nº 606, de 10 de janeiro de 2011, combinado com o artigo 2º, do
Decreto nº 19.535, de 12 de fevereiro de 2015.

Art. 2º. Fica determinado ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Esta-
do de Rondônia - PMRO, que proceda aos atos de Agregação, conforme o
disposto na alínea “d”, inciso II, artigo 13, do Decreto nº 8.134, de 18 de
dezembro de 1997, que “Aprova o Regulamento de Movimentação para Ofici-
ais e Praças da Polícia Militar do Estado de Rondônia.”.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 3 de maio de 2016,
128º da República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

DECRETO N. 20.805, DE 3 DE MAIO DE 2016.

Cede Praça da Polícia Militar do Estado de Rondônia ao Gabinete
do Governador e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 65, inciso V, da Constituição Estadual, e de acordo
com a Lei Complementar nº 606, de 10 de janeiro de 2011, que “Altera a
redação e acrescenta parágrafo ao artigo 1º da Lei Complementar nº 237, de
20 de dezembro de 2000.”,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica cedida a CB PM RE 07324-1 MARCIA AURORA APARECIDA
BORGES, a contar de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016, com ônus para
o Órgão de destino, para exercer Cargo de Direção Superior no Gabinete do
Governador, conforme o disposto no inciso VI, do artigo 1º, da Lei Comple-
mentar nº 606, de 10 de janeiro de 2011, combinado com o artigo 2º, do
Decreto nº 19.535, de 12 de fevereiro de 2015.

Art. 2º. Fica determinado ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Esta-
do de Rondônia - PMRO, que proceda aos atos de Agregação, conforme o
disposto na alínea “d”, do inciso II, do artigo 13, do Decreto nº 8.134, de 18 de
dezembro de 1997, que “Aprova o Regulamento de Movimentação para Ofici-
ais e Praças da Polícia Militar do Estado de Rondônia.”.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 3 de maio de 2016, 128º
da República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador
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DECRETO N. 20.808, DE 3 DE MAIO DE 2016.

Cede Praça da Polícia Militar do Estado de Rondônia ao
Gabinete do Governador e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 65, inciso V, da Constituição Estadual, e de acordo com a
Lei Complementar nº 606, de 10 de janeiro de 2011, que “Altera a redação e
acrescenta parágrafo ao artigo 1º da Lei Complementar nº 237, de 20 de
dezembro de 2000.”,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica cedido o SD PM RE 09067-3 ANDERSON ANTÔNIO SETÚBAL
SANTOS, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016, com ônus
para o Órgão de destino, para exercer Cargo de Direção Superior no Gabinete
do Governador, conforme o disposto no inciso VI, do artigo 1º, da Lei Comple-
mentar nº 606, de 10 de janeiro de 2011, combinado com o artigo 2º, do Decreto
nº 19.535, de 12 de fevereiro de 2015.

Art. 2º. Fica determinado ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado
de Rondônia - PMRO, que proceda aos atos de Agregação, conforme o dispos-
to na alínea “d”, do inciso II, do artigo 13, do Decreto nº 8.134, de 18 de
dezembro de 1997, que “Aprova o Regulamento de Movimentação para Ofici-
ais e Praças da Polícia Militar do Estado de Rondônia.”.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 3 de maio de 2016, 128º da
República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

DECRETO N. 20.806, DE 3 DE MAIO DE 2016.

Cede Praça da Polícia Militar do Estado de Rondônia ao Gabinete
do Governador e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 65, inciso V, da Constituição Estadual, e de acordo com a
Lei Complementar nº 606, de 10 de janeiro de 2011, que “Altera a redação e
acrescenta parágrafo ao artigo 1º da Lei Complementar nº 237, de 20 de
dezembro de 2000.”,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica cedido o SD PM RE 06416-1 MARCELO FARIAS BRAGA, no
período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016, com ônus para o Órgão de
destino, para exercer Cargo de Direção Superior no Gabinete do Governador,
conforme o disposto no inciso VI, do artigo 1º, da Lei Complementar nº 606, de 10
de janeiro de 2011, combinado com o artigo 2º, do Decreto nº 19.535, de 12 de
fevereiro de 2015.

Art. 2º. Fica determinado ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado
de Rondônia - PMRO, que proceda aos atos de Agregação, conforme o disposto
na alínea “d”, do inciso II, do artigo 13, do Decreto nº 8.134, de 18 de dezembro de
1997, que “Aprova o Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças da
Polícia Militar do Estado de Rondônia.”.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 3 de maio de 2016, 128º da
República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

DECRETO N. 20.807, DE 3 DE MAIO DE 2016.

Cede Praça da Polícia Militar do Estado de Rondônia ao Gabinete
do Governador e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 65, inciso V, da Constituição Estadual, e de acordo com a Lei
Complementar nº 606, de 10 de janeiro de 2011, que “Altera a redação e acrescenta
parágrafo ao artigo 1º da Lei Complementar nº 237, de 20 de dezembro de 2000.”,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica cedido o SD PM RE 08008-2 DANIEL MARQUES RAMIRES, no
período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016, com ônus para o Órgão de
destino, para exercer Cargo de Direção Superior no Gabinete do Governador,
conforme o disposto no inciso VI, do artigo 1º, da Lei Complementar nº 606, de 10
de janeiro de 2011, combinado com o artigo 2º, do Decreto nº 19.535, de 12 de
fevereiro de 2015.

Art. 2º. Fica determinado ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado
de Rondônia - PMRO, que proceda aos atos de Agregação, conforme o disposto
na alínea “d”, do inciso II, do artigo 13, do Decreto nº 8.134, de 18 de dezembro de
1997, que “Aprova o Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças da
Polícia Militar do Estado de Rondônia.”.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 3 de maio de 2016, 128º da
República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

DECRETO N. 20.809, DE 3 DE MAIO DE 2016.

Cede Praça da Polícia Militar do Estado de Rondônia à
Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos
Administrativos - SUGESP e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 65, inciso V, da Constituição Estadual, e de acordo
com a Lei Complementar nº 606, de 10 de janeiro de 2011, que “Altera a
redação e acrescenta parágrafo ao artigo 1º da Lei Complementar nº 237, de
20 de dezembro de 2000.”,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica cedido o SD PM RE 08545-1 FAGNER SILVA DO NASCIMEN-
TO, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016, com ônus para o
Órgão de destino, para exercer Cargo de Direção Superior na Superintendên-
cia de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP, conforme o
disposto no inciso VI, do artigo 1º, da Lei Complementar nº 606, de 10 de
janeiro de 2011, combinado com o artigo 2º, do Decreto nº 19.535, de 12 de
fevereiro de 2015.

Art. 2º. Fica determinado ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Esta-
do de Rondônia - PMRO, que proceda aos atos de Agregação, conforme o
disposto na alínea “d”, do inciso II, do artigo 13, do Decreto nº 8.134, de 18 de
dezembro de 1997, que “Aprova o Regulamento de Movimentação para Ofici-
ais e Praças da Polícia Militar do Estado de Rondônia.”.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 3 de maio de 2016, 128º
da República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador
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DECRETO N. 20.810, DE 3 DE MAIO DE 2016.

Cede Praça da Polícia Militar do Estado de Rondônia à
Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos
Administrativos - SUGESP e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 65, inciso V, da Constituição Estadual, e de acordo com a Lei
Complementar nº 606, de 10 de janeiro de 2011, que “Altera a redação e acrescenta
parágrafo ao artigo 1º da Lei Complementar nº 237, de 20 de dezembro de 2000.”,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica cedido o SD PM RE 08860-8 ELVANDRO RIBEIRO DA SILVA, no
período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016, com ônus para o Órgão de
destino, para exercer o Cargo de Direção Superior na Superintendência de Ges-
tão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP, de acordo com o disposto no
inciso VI, do artigo 1º, da Lei Complementar nº 606, de 10 de janeiro de 2011,
combinado com o artigo 2º, do Decreto nº 19.535, de 12 de fevereiro de 2015.

Art. 2º. Fica determinado ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado
de Rondônia - PMRO, que proceda aos atos de Agregação, conforme o disposto
na alínea “d”, do inciso II, do artigo 13, do Decreto nº 8.134, de 18 de dezembro de
1997, que “Aprova o Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças da
Polícia Militar do Estado de Rondônia.”.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 3 de maio de 2016, 128º da
República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

DECRETO N. 20.811, DE 3 DE MAIO DE 2016.

Cede Praça da Polícia Militar do Estado de Rondônia à
Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos
Administrativos - SUGESP e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 65, inciso V, da Constituição Estadual, e de acordo com a
Lei Complementar nº 606, de 10 de janeiro de 2011, que “Altera a redação e
acrescenta parágrafo ao artigo 1º, da Lei Complementar nº 237, de 20 de
dezembro de 2000.”,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica cedido o CB PM RE 06064-6 ROBERVAL FIRMINA SUBRINHO,
para exercer Cargo de Direção Superior na Superintendência de Gestão dos
Gastos Públicos Administrativos -SUGESP, com ônus para o Órgão de destino, no
período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016, conforme o disposto no
inciso VI, artigo 1º, da Lei Complementar nº 606, de 10 de janeiro de 2011,
combinado com o artigo 2º, do Decreto nº 19.535, de 12 de fevereiro de 2015.

Art. 2º. Fica determinado ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado
de Rondônia - PMRO, que proceda aos atos de Agregação, conforme o disposto
na alínea “d”, inciso II, artigo 13, do Decreto nº 8.134, de 18 de dezembro de 1997,
que “Aprova o Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças da Polícia
Militar do Estado de Rondônia.”.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 3 de maio de 2016, 128º da
República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

DECRETO N. 20.812, DE 3 DE MAIO DE 2016.

Cede Praça da Polícia Militar do Estado de Rondônia à Su-
perintendência de Gestão dos Gastos Públicos Adminis-
trativos - SUGESP e dá outras providências

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 65, inciso V, da Constituição Estadual, e de acordo com a
Lei Complementar nº 606, de 10 de janeiro de 2011, que “Altera a redação e
acrescenta parágrafo ao artigo 1º da Lei Complementar nº 237, de 20 de
dezembro de 2000.”,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica cedido o CB PM RE 07656-2 MARCELO ANDRÉ DE OLIVEIRA
BALTHAZAR, para exercer Cargo de Direção Superior na Superintendência
de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP, com ônus para o
Órgão de destino, no período de 1º de janeiro a 4 de março de 2016, conforme
o disposto no inciso VI, artigo 1º, da Lei Complementar nº 606, de 10 de janeiro
de 2011, combinado com o artigo 2º, do Decreto nº 19.535, de 12 de fevereiro
de 2015.

Art. 2º. Fica determinado ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Esta-
do de Rondônia - PMRO, que proceda aos atos de Agregação, conforme o
disposto na alínea “d”, inciso II, artigo 13, do Decreto nº 8.134, de 18 de
dezembro de 1997, que “Aprova o Regulamento de Movimentação para Ofici-
ais e Praças da Polícia Militar do Estado de Rondônia.”.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 3 de maio de 2016, 128º
da República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

DECRETO N. 20.813, DE 3 DE MAIO DE 2016.

Cede Praça da Polícia Militar do Estado de Rondônia ao Departamento
Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos -
DER e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 65, inciso V, da Constituição Estadual, e de acordo com a
Lei Complementar nº 606, de 10 de janeiro de 2011, que “Altera a redação e
acrescenta parágrafo ao artigo 1º da Lei Complementar nº 237, de 20 de
dezembro de 2000.”,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica cedido o CB PM RE 07245-5 UILIAN CRISTIAN DA SILVA, para
exercer Cargo de Direção Superior no Departamento Estadual de Estradas de
Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos - DER, com ônus para o Órgão de
destino, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016, conforme o
disposto no inciso VI, artigo 1º, da Lei Complementar nº 606, de 10 de janeiro
de 2011, combinado com o artigo 2º, do Decreto nº 19.535, de 12 de fevereiro
de 2015.

Art. 2º. Fica determinado ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado
de Rondônia - PMRO, que proceda aos atos de Agregação, conforme o dis-
posto na alínea “d”, inciso II, artigo 13, do Decreto           nº 8.134, de 18 de
dezembro de 1997, que “Aprova o Regulamento de Movimentação para Ofici-
ais e Praças da Polícia Militar do Estado de Rondônia.”.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 3 de maio de 2016, 128º
da República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador



Porto Velho, 03.05 .20166 DOE  N° 79

DECRETO N. 20.814, DE 3 DE MAIO DE 2016.

Cede Praça da Polícia Militar do Estado de Rondônia à Casa
Civil e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 65, inciso V, da Constituição Estadual, e de acordo com a Lei
Complementar nº 606, de 10 de janeiro de 2011, que “Altera a redação e acrescenta
parágrafo ao artigo 1º da Lei Complementar nº 237, de 20 de dezembro de 2000.”,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica cedido o CB PM RE 06499-1 SINEMAR LUIZ DE SOUZA, para
exercer Cargo de Direção Superior na Casa Civil, com ônus para o Órgão de
destino, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016, conforme o
disposto no inciso VI, artigo 1º, da Lei Complementar nº 606, de 10 de janeiro de
2011, combinado com o artigo 2º, do Decreto nº 19.535, de 12 de fevereiro de
2015.

Art. 2º. Fica determinado ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado
de Rondônia - PMRO, que proceda aos atos de Agregação, conforme o disposto
na alínea “d”, inciso II, artigo 13, do Decreto    nº 8.134, de 18 de dezembro de
1997, que “Aprova o Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças da
Polícia Militar do Estado de Rondônia.”.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 3 de maio de 2016, 128º
da República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

DECRETO N. 20.815, DE 3 DE MAIO DE 2016.

Cede Praça da Polícia Militar do Estado de Rondônia à
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
- SEPOG e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 65, inciso V, da Constituição Estadual, e de acordo com a
Lei Complementar nº 606, de 10 de janeiro de 2011, que “Altera a redação e
acrescenta parágrafo ao artigo 1º da Lei Complementar nº 237, de 20 de
dezembro de 2000.”,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica cedido o CB PM RE 06951-3 JOSE AVANI DAS CHAGAS JUNIOR,
no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016, com ônus para o Órgão
de destino, para exercer Cargo de Direção Superior na Secretaria de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG, conforme o disposto no inciso VI,
do artigo 1º, da Lei Complementar nº 606, de 10 de janeiro de 2011, combinado
com o artigo 2º, do Decreto nº 19.535, de 12 de fevereiro de 2015.

Art. 2º. Fica determinado ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado
de Rondônia - PMRO, que proceda aos atos de Agregação, conforme o disposto
na alínea “d”, do inciso II, do artigo 13, do Decreto nº 8.134, de 18 de dezembro
de 1997, que “Aprova o Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças da
Polícia Militar do Estado de Rondônia.”.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 3 de maio de 2016, 128º da
República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

                      DECRETO N. 20.816, DE 3 DE MAIO DE 2016.

Dispensa, ex officio, Policial Militar do Corpo Voluntário de
Militares do Estado da Reserva Remunerada.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 65, inciso V, da Constituição Estadual e, observando
o disposto na alínea “a”, inciso II, artigo 9º, da Lei nº 1.053, regulamentada
pelo Decreto nº 9.841, ambos de 22 de fevereiro de 2002,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica dispensado do Corpo de Voluntários de Militares do Estado
da Reserva Remunerada, o ST PM RR RE 00424-0 JOSÉ DE ASSUNÇÃO
EVANGELISTA, ex offício, a contar de 1º de maio de 2016, de acordo com o
disposto no artigo 9º, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 1.053, de 22 de fevereiro
de 2002, regulamentada pelo Decreto nº 9.841, de 22 de fevereiro de 2002.

Parágrafo único. Em razão do disposto no caput deste artigo fica, o
referido Policial Militar, revertido à situação em que se encontrava na Reserva
Remunerada.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos administrativos e financeiros, a contar de 1º de maio de 2016.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 3 de maio de 2016, 128º
da República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

DECRETO N. 20.817, DE 3 DE MAIO DE 2016.

Dispensa, a pedido, Policial Militar do Corpo de Voluntários
de Militares do Estado da Reserva Remunerada.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 65, inciso V, da Constituição Estadual e, observando
o disposto no artigo 9º, inciso I, da Lei nº 1.053, de 22 de fevereiro de 2002,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica dispensado do Corpo de Voluntários de Militares do Estado
da Reserva Remunerada, a pedido, a contar de 29 de abril de 2016, o 1º SGT
PM RR RE 05420-7 CLÁUDIO JESIEL DE OLIVEIRA SILVA, de acordo com o
artigo 9º, inciso I, da Lei nº 1.053, de 22 de fevereiro de 2002.

Parágrafo único. Em razão do disposto no caput deste artigo fica, o
referido Policial Militar, revertido à situação em que se encontrava na Reserva
Remunerada.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos administrativos e financeiros, a contar de 29 de abril de 2016.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 3 de maio de 2016, 128º
da República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador
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DECRETO N. 20.818, DE 3 DE MAIO DE 2016.

Designa Oficial da Polícia Militar do Estado de Rondônia e
dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 65, inciso V, da Constituição Estadual, combinado com o
disposto na alínea “a”, inciso I, artigo 13, do Regulamento de Movimentação de
Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Rondônia,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica designado, sem ônus para o Poder Executivo Estadual, o CEL
PM RE 02621-2 JOÃO MOREIRA BONFIM, para desempenhar suas funções na
Assessoria Militar da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia - ALE, no
período de 11 de abril a 31 de dezembro de 2016, conforme dispõe o inciso IV, do
§ 2º, do artigo 24, do Decreto nº 09-A, de 9 de março de 1982, combinado com o
inciso VI, do artigo 17, do Regulamento de Movimentação de Oficiais e Praças da
Polícia Militar do Estado de Rondônia, aprovado pelo Decreto nº 8.134, de 18 de
dezembro de 1997.

Art. 2º. Fica agregado o CEL PM RE 02621-2 JOÃO MOREIRA BONFIM, por
passar a exercer função policial militar na Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia - ALE, a contar da mesma data, ao Quadro de Oficiais da Polícia Militar
do Estado de Rondônia, de acordo com o disposto no inciso IV, do § 2º, do artigo
24, combinado com o inciso I, do § 1º, do artigo 79, todos do Decreto-Lei nº 09-
A, de 9 de março de 1982.

Art. 3º. Fica o CEL PM RE 02621-2 JOÃO MOREIRA BONFIM, na condição de
adido à Diretoria de Pessoal, para efeitos de alterações e remuneração, de
acordo com o disposto no artigo 80, do Decreto-Lei nº 09-A, de 9 de março de
1982, e inciso X, do artigo 26, do Regulamento de Movimentação de Oficiais e
Praças da Polícia Militar do Estado de Rondônia.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 3 de maio de 2016, 128º da
República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

DECRETO N. 20.819, DE 3 DE MAIO DE 2016.

Dispõe sobre exoneração de Estagiários de Direito da
Procuradoria-Geral do Estado.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 65, inciso V, da Constituição Estadual e, nos termos da Lei
Complementar nº 328, de 13 de dezembro de 2005, alterada pelas Leis
Complementares nos 377, de 30 de maio de 2007, 475, de 18 de setembro de
2008, e 727, de 27 de agosto de 2013,

D E C R E T A:

Art. 1º. Ficam exonerados do Quadro de Estagiários de Direito da Procura-
doria-Geral do Estado, os estagiários constantes do Anexo Único deste Decreto.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 3 de maio de 2016, 128º da
República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

ANEXO ÚNICO

ESTAGIÁRIOS EXONERADOS DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

ITEM NOME                                     DATA DA EXONERAÇÃO
01 IZABELA IARA MANTOVANI 1º/04/2016
02 DAIANE RODRIGUES GOMES 2/04/2016

DECRETO N. 20.820, DE 3 DE MAIO DE 2016.

Dispõe sobre a nomeação de Estagiária em Direito da
Procuradoria-Geral do Estado.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 65, inciso V, da Constituição Estadual, e nos termos
da Lei Complementar nº 328, de 13 de dezembro de 2005, alterada pelas Leis
Complementares nº 377, de 30 de maio de 2007, nº 475, de 18 de setembro de
2008 e nº 727, de 27 de agosto de 2013,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica nomeada a candidata GLENDA ALBUQUERQUE SILVA para o
Quadro de Estagiários em Direito, da Procuradoria-Geral do Estado.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 1º de abril de 2016.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 3 de maio de 2016, 128º
da República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

DECRETO N. 20.821, DE 3 DE MAIO DE 2016.

Institui a Comissão de Descentralização dos Processos de Recursos
Humanos - COMDERH, no âmbito da Administração Direta e Indireta do
Poder Executivo Estadual, vinculada à Superintendência Estadual de
Gestão de Pessoas - SEGEP.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 65, inciso V, da Constituição Estadual,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica instituída a Comissão de Descentralização dos Processos
de Recursos Humanos - COMDERH, no âmbito da Administração Direta e
Indireta do Poder Executivo Estadual, vinculada à Superintendência Estadual
de Gestão de Pessoas - SEGEP.

Art. 2º. A COMDERH terá as seguintes atribuições:

I - realizar estudos de mapeamento de processos tramitados entre Se-
cretarias/Órgãos e Folha de Pagamento - DESP/SEGEP;

II - identificar os processos a serem mapeados;

III - apresentar propostas de descentralização ao Conselho Multissetorial
de Gestão de Pessoas do Poder Executivo do Estado de Rondônia - COMGEP,
dos processos mapeados;

IV - desenhar, remodelar, fluxogramar, normatizar e institucionalizar o rito
processual;

V - realizar capacitação e qualificação dos Recursos Humanos; e

VI - compartilhar as melhores práticas de gestão dos processos
institucionalizados.

Art. 3º. A COMDERH será composta por:

I - Presidente;

II - Vice-Presidente;

III - Controlador; e

IV - 3 (três) Membros.

§ 1º. Compete ao Presidente:

I - prover visibilidade sobre o desempenho dos trabalhos que estão sen-
do desenvolvidos;
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II - planejar e executar a metodologia de trabalhos na oficina;

III - elaborar e encaminhar os relatórios (físico e eletrônico) dos processos
simplificados às respectivas Secretarias/Órgãos; e

IV - presidir as reuniões.

§ 2º. Compete ao Vice-Presidente:

I - mediar, facilitar, fluxogramar e elaborar relatório conforme o mapeamento
dos processos relacionados às oficinas; e

II - substituir o Presidente em seus afastamentos e impedimentos, sem pre-
juízo de suas atribuições legais.

§ 3º. Compete ao Controlador:

I - acompanhar o devido desempenho da metodologia para a concepção dos
trabalhos;

II - acompanhar os prazos e metas propostos para execução das oficinas;

III - acompanhar o envio dos relatórios às Secretarias/Órgãos de acordo
com o consignado nas oficinas; e

IV - agendar, controlar e comunicar as reuniões ordinárias e datas relativas
às oficinas.

§ 4º. Compete aos Membros:

I - contribuir com conhecimentos e experiências no que se refere ao rito
processual temático da oficina;

II - descrever e propor melhorias no rito processual temático; e

III - analisar as propostas e a fiel descrição dos ritos nos relatórios.

Art. 4º. As funções exercidas pelos membros e participantes das reuniões
da COMDERH não serão remuneradas, sendo consideradas como relevantes
serviços prestados ao Estado.

Art. 5°. As reuniões da COMDERH serão realizadas ordinariamente às ter-
ças-feiras da 3ª (terceira) semana de cada mês.

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 3 de maio de 2016, 128º da
República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

DECRETO N. 20.822, DE 3 DE MAIO DE 2016.

Exonera, a pedido, servidora do Quadro Permanente de Pessoal Civil
do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia - IPEM.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 65, inciso V, da Constituição Estadual, e conforme consta no
Processo Administrativo nº 1921.00029/2016, de 16 de fevereiro de 2016,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica exonerada, a pedido, a servidora ISABELA MELO TOZZO, ma-
trícula nº 300130588, do cargo de Especialista em Metrologia, pertencente ao
Quadro Permanente de Pessoal Civil do Instituto de Pesos e Medidas do Estado
de Rondônia - IPEM, a contar de 16 de fevereiro de 2016.

Art. 2º. Fica declarada a vacância do cargo em virtude da exoneração da
servidora em referência, nos termos do artigo 40, inciso I, da Lei Complementar
nº 68, de 9 dezembro de 1992.

Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 3 de maio de 2016, 128º da
República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

DECRETO N. 20.823, DE 3 DE MAIO DE 2016.

Exonera, a pedido, servidor do Quadro Permanente de
Pessoal Civil do Instituto de Pesos e Medidas do Estado
de Rondônia - IPEM.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 65, inciso V, da Constituição Estadual, e conforme consta
no Processo Administrativo nº 1921.00036/2016, de 22 de fevereiro de 2016,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica exonerado, a pedido, o servidor ANDERSON BREITENBACH
DE SÁ, matrícula nº 300128844, do cargo de Especialista em Metrologia,
pertencente ao Quadro Permanente de Pessoal Civil do Instituto de Pesos e
Medidas do Estado de Rondônia - IPEM, a contar de 22 de fevereiro de 2016.

Art. 2º. Fica declarada a vacância do cargo em virtude da exoneração do
servidor em referência, nos termos do artigo 40, inciso I, da Lei Complementar
nº 68, de 9 dezembro de 1992.

Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 3 de maio de 2016, 128º
da República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

DECRETO N. 20.824, DE 3 DE MAIO DE 2016.

Exonera servidora do Quadro Permanente de Pessoal
Civil do Estado de Rondônia.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 65, inciso V, da Constituição Estadual, e em cumpri-
mento a Informação nº 2200/ASTEC/SEGEP/2015, constante nos autos do
Processo nº 01.2201.04955-0000/2015,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica exonerada a servidora LOLA CELESTE PANTOJA CASTIEL,
matrícula nº 300136181, do Quadro Permanente de Pessoal Civil do Estado
de Rondônia, ocupante do cargo de Médico Radiologista, aprovada no Con-
curso Público da Secretaria de Estado da Saúde - SESAU, regido pelo Edital
nº 137/GDRH/SEARH, de 10 de julho de 2014, nomeada por meio do Decreto
nº 20.079, de 27 de agosto de 2015, em virtude do não cumprimento do
requisito constante no item XII, do referido Decreto, impedindo, assim, a
efetivação da posse.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros, a contar de 1º de
dezembro de 2015.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 3 de maio de 2016, 128º
da República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

DECRETO N. 20.825, DE 3 DE MAIO DE 2016.

Exonera servidor do Quadro Permanente de Pessoal
Civil do Estado de Rondônia.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 65, inciso V, da Constituição Estadual, e em cumpri-
mento a Informação nº 2200/ASTEC/SEGEP/2015, constante nos autos do
Processo nº 01.2201.04960-0000/2015,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica exonerado o servidor GABRIEL LONGUINI MOREIRA, matrí-
cula nº 300136102, do Quadro Permanente de Pessoal Civil do Estado de
Rondônia, ocupante do cargo de Médico Ultrassonografista, aprovado no
Concurso Público da Secretaria de Estado da Saúde - SESAU, regido pelo
Edital nº 137/GDRH/SEARH, de 10 de julho de 2014, nomeado por meio do
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Decreto nº 20.079, de 27 de agosto de 2015, em virtude do não cumprimento do
requisito constante no item XII, do referido Decreto, impedindo, assim, a efetivação
da posse.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos administrativos e financeiros, a contar de 1º de dezembro de 2015.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 3 de maio de 2016, 128º da
República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

DECRETO N. 20.826, DE 3 DE MAIO DE 2016.

Exonera servidor do Quadro Permanente de Pessoal Civil do
Estado de Rondônia.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 65, inciso V, da Constituição Estadual, e em cumprimento a
Informação nº 2200/ASTEC/SEGEP/2015, constante nos autos do Processo nº
01-2201.02452-0000/2015,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica exonerado o servidor PAULO ROBERTO ARAÚJO DA COSTA,
matrícula nº 300132190, do Quadro Permanente de Pessoal Civil do Estado de
Rondônia, ocupante do cargo de Médico Ultrassonografista, aprovado no Con-
curso Público da Secretaria de Estado da Saúde - SESAU, regido pelo Edital nº
137/GDRH/ SEARH, de 10 de julho de 2014, nomeado por meio do Decreto nº
19.590, de 17 de março de 2015, em virtude do não cumprimento do requisito
constante no item XII, do referido Decreto, impedindo, assim, a efetivação da
posse.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos administrativos e financeiros, a contar de 1º de maio de 2015.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 3 de maio de 2016, 128º da
República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

DECRETO N. 20.827, DE 3 DE  MAIO  DE 2016.

Nomeia candidata aprovada em concurso público para ocupar
cargo efetivo da Secretaria de Estado da Saúde - SESAU.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 65, incisos V e XV, da Constituição Estadual, em razão de
aprovação obtida no Concurso Público da Secretaria de Estado da Saúde -
SESAU, regido pelo Edital nº 137/GDRH/SEARH, de 10 de julho de 2014, homolo-
gado através do Edital nº 048/GDRH/SEARH, de 3 de março de 2015, publicado
no Diário Oficial do Estado de Rondônia nº 2653, de 5 de março de 2015, de
acordo com o quantitativo de vagas previstas na Lei Complementar nº 699, de 26
de dezembro de 2012,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica nomeada a candidata FABIANA CRISTINA BOTELHO RAMOS,
por determinação judic ial no Mandado de Segurança   nº 7007280-
52.2016.8.22.00001, contido no Processo Administrativo nº 01-2201.02432-0000/
2016, para ocupar o cargo efetivo de Agente em Atividades Administrativas,
pertencente ao Quadro Permanente de Pessoal Civil do Estado de Rondônia, no
municipio de Porto Velho, inscrição nº 798878, classificação 151ª, aprovada no
Concurso Público da Secretaria de Estado da Saúde - SESAU, executado pela
Cetro Concursos Públicos, de acordo com o Contrato nº 127/PGE/2014, apenso
nos autos do Processo nº 01-2201.20190-0000/2013.

Art. 2º. No ato da posse a candidata nomeada deverá apresentar os seguin-
tes documentos:

I - Certidão de Nascimento ou Casamento, original e 1 (uma) fotocópia;

II - Certidão de Nascimento dos dependentes legais, menores de 18 (de-
zoito) anos de idade, original e 1 (uma) fotocópia;

III - Cartão de Vacinas dos dependentes menores de 5 (cinco) anos de
idade, original e 1 (uma) fotocópia;

IV - Cédula de Identidade, original e 2 (duas) fotocópias (autenticadas em
Cartório);

V - Cadastro de Pessoa Física - CPF, original e 2 (duas) fotocópias;

VI - Título de Eleitor, original e 1 (uma) fotocópia;

VII - comprovante que está quite com a Justiça Eleitoral, sendo ticket de
comprovação de votação ou Certidão de Quitação, emitida pelo Tribunal Regi-
onal Eleitoral, original e 1 (uma) fotocópia;

VIII - Cartão do Programa de Integração Social - PIS ou Programa de
Assistência ao Servidor Público - PASEP (se a candidata nomeada não for
cadastrada deverá apresentar Declaração de não cadastrada), original e 1
(uma) fotocópia;

IX - Declaração de Imposto de Renda ou Certidão Conjunta Negativa de
Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (atualizada);

X - Certificado de Reservista, original e 1 (uma) fotocópia;
XI - declaração da candidata se ocupa ou não cargo público, com firma

reconhecida e, caso ocupe, deverá apresentar, também, Certidão expedida
pelo Órgão empregador contendo as seguintes especificações: o cargo, a
escolaridade exigida para o exercício do cargo, a carga horária contratual, o
horário de trabalho e o regime jurídico, 2 (duas) vias originais;

XII - Comprovante de escolaridade, de acordo com o previsto no item 2
(dos requisitos para investidura no cargo) do Edital nº 149/GDRH/SEAD, de 22
de abril de 2009, retificado pelo Edital nº 178/GDRH/SEAD/2009, reconhecido
por Órgão Oficial. Não será aceito outro tipo de comprovação de escolaridade
que não esteja de acordo com o previsto, original e 2 (duas) fotocópias
autenticadas em Cartório;

XIII - prova de quitação com a Fazenda Pública do Estado de Rondônia
expedida pela Secretaria de Estado de Finanças, original;

XIV - Certidão Negativa expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia, original;

XV - Certidão de Capacidade Física e Mental expedida pela Junta Médica
Oficial do Estado de Rondônia/SEGEP, original;

XVI - Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, original e 1 (uma)
fotocópia;

XVII - comprovante de residência, original e 1 (uma) fotocópia;

XVIII - 1 (uma) fotografia 3x4;

XIX - Certidão Negativa expedida pelo Cartório de Distribuição Cível e
Criminal do Fórum da Comarca de residência da candidata, no Estado de
Rondônia ou da Unidade da Federação em que tenha residido nos últimos 5
(cinco) anos, original;

XX - Certidão Negativa da Justiça Federal, dos últimos 5 (cinco) anos,
original;

XXI - declaração da candidata informando sobre a existência ou não de
investigações criminais, ações cíveis, penais ou processo administrativo em
que figure como indiciada ou parte, com firma reconhecida (sujeita à compro-
vação junto aos órgãos competentes);

XXII - declaração da candidata de existência ou não de demissão por
justa causa ou a bem do serviço público, com firma reconhecida (sujeita à
comprovação junto aos órgãos competentes), 2 (duas) originais; e



Porto Velho, 03.05 .201610 DOE  N° 79

XXIII - Registro no Conselho de Classe equivalente, exceto para os cargos
cuja legislação não exija, 2 (duas) fotocópias (autenticadas em Cartório).

Art. 3º. A posse da candidata efetivar-se-á após apresentação dos docu-
mentos referidos no artigo anterior e dentro do prazo disposto no § 1º, do artigo
17, da Lei Complementar nº 68, de 9 de dezembro de 1992, ou seja, de 30 (trinta)
dias a contar da data da publicação deste Decreto no Diário Oficial do Estado de
Rondônia.

Art. 4º. Fica sem efeito a nomeação da candidata se esta não apresentar os
documentos constantes do artigo 2º, deste Decreto, ou se a candidata tomar
posse e não entrar em efetivo exercício no prazo de 30 (trinta) dias, salvo por
motivo justificado previamente nos termos da Lei, podendo a Administração
proceder à nomeação de candidatos, próximos classificados, seguindo
rigorosamente a ordem de classificação obtida no certame, caso as vagas
ofertadas não tenham sido providas.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 3 de maio de 2016, 128º da
República.

CONFUCIO AIRES MOURA
Governador

DECRETO N. 20.828, DE 3 DE MAIO DE 2016.

Nomeia candidata aprovada em concurso público para ocupar
cargo efetivo da Secretaria de Estado da Educação - SEDUC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 65, incisos V e XV, da Constituição Estadual, em razão de
aprovação no Concurso Público da Secretaria de Estado da Educação - SEDUC,
regido pelo Edital nº 173/GDRH/SEAD, de 30 de abril de 2010, homologado pelo
Edital nº 244/GDRH/SEAD, de 30 de junho de 2010, publicado no Diário Oficial do
Estado de Rondômia nº 1520, de 30 de junho de 2010, de acordo com o quantita-
tivo de vagas previstas na Lei Complementar nº 680, de 7 de setembro de 2012,
conforme Mandado de Segurança nº 0008664-46.2014.8.22.0000, contido no
Processo Administrativo nº 01-2201.02651-0000/2016,

D E C R E T A:

         Art. 1º. Fica nomeada a candidata LUCIANA CORADINI MARTINS
VASSOLER, para ocupar o cargo efetivo de Técnico Administrativo Educacional
- Nível 2, Agente em Atividades Administrativas, no município de Governador
Jorge Teixeira, inscrição nº 922.387-8, classificação 6ª, aprovada no Concurso
Público da Secretaria de Estado da Educação, executado pela Fundação Carlos
Augusto Bittencourt - FUNCAB,

Art. 2º. No ato da posse a candidata nomeada deverá apresentar os seguin-
tes documentos:

I - Certidão de Nascimento ou Casamento, original e 1 (uma) fotocópia;

II - Certidão de Nascimento dos dependentes legais, menores de 18 (dezoito)
anos de idade, original e 1 (uma) fotocópia;

III - Cartão de Vacinas dos dependentes menores de 5 (cinco) anos de idade,
original e 1 (uma) fotocópia;

IV - Cédula de Identidade, original e 2 (duas) fotocópias (autenticadas em
Cartório);

V - Cadastro de Pessoa Física - CPF, original e 2 (duas) fotocópias;

VI - Título de Eleitor, original e 1 (uma) fotocópia;

VII - comprovante que está quite com a Justiça Eleitoral, sendo ticket de
comprovação de votação ou Certidão de Quitação, emitida pelo Tribunal Regional
Eleitoral, original e uma fotocópia;

VIII - Cartão do Programa de Integração Social - PIS ou Programa de
Assistência ao Servidor Público - PASEP (se a candidata nomeada não for
cadastrada deverá apresentar Declaração de não cadastrada), original e 1
(uma) fotocópia;

IX - Declaração de Imposto de Renda ou Certidão Conjunta Negativa de
Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (atualizada);

X - Certificado de Reservista, original e 1 (uma) fotocópia;

XI - declaração da candidata se ocupa ou não cargo público, com firma
reconhecida e, caso ocupe, deverá apresentar, também, Certidão expedida
pelo Órgão empregador contendo as seguintes especificações: o cargo, a
escolaridade exigida para o exercício do cargo, a carga horária contratual, o
vínculo jurídico do cargo, dias, horários, a escala de plantão e a unidade
administrativa em que exerce suas funções, 2 (duas) vias originais;

XII - Comprovante de escolaridade de acordo com o Requisito para In-
gresso, constante do Anexo III - Quadro de Vagas, do Edital nº 173/GDRH/
SEAD, de 30 de abril de 2010, reconhecido por Órgão Oficial. Não será aceito
outro tipo de comprovação de escolaridade que não esteja de acordo com o
previsto, original e 2 (duas) fotocópias autenticadas em Cartório;

XIII - prova de quitação com a Fazenda Pública do Estado de Rondônia,
expedida pela Secretaria de Estado de Finanças do Estado de Rondônia,
original;

XIV - Certidão Negativa expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia, original;

XV - Certidão de Capacidade Física e Mental, expedida pela Junta Médica
Oficial do Estado de Rondônia/SEGEP, original;

XVI - Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, original e 1 (uma)
fotocópia;

XVII - comprovante de residência, original e 1 (uma) fotocópia;

XVIII - 1 (uma) fotografia 3x4;

XIX - Certidão Negativa expedida pelo Cartório de Distribuição Cível e
Criminal do Fórum da Comarca de residência da candidata, no Estado de
Rondônia ou da Unidade da Federação em que tenha residido nos últimos 5
(cinco) anos, original;

XX - Certidão Negativa da Justiça Federal, dos últimos 5 (cinco) anos,
original;

XXI - declaração da candidata informando sobre a existência ou não de
investigações criminais, ações cíveis, penais ou processo administrativo em
que figure como indiciada ou parte, com firma reconhecida (sujeita à compro-
vação junto aos órgãos competentes);

XXII - declaração da candidata de existência ou não de demissão por
justa causa ou a bem do serviço público, com firma reconhecida (sujeita à
comprovação junto aos órgãos competentes), 2 (duas) originais; e

XXIII - Carteira Nacional de Habilitação - CNH, Categoria “E”, para os
candidatos ao cargo de Motorista.

Art. 3º. A posse da candidata efetivar-se-á após apresentação dos
documentos referidos no artigo 2º, deste Decreto, e dentro do prazo disposto
no § 1º do artigo 17, da Lei Complementar nº 68, de 9 de dezembro de 1992,
ou seja, de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação deste Decreto no
Diário Oficial do Estado de Rondônia.

Art. 4º. Fica sem efeito a nomeação da candidata se esta não apresentar
os documentos constantes do artigo 2º, deste Decreto, ou se a candidata
tomar posse e não entrar em efetivo exercício no prazo de 30 (trinta) dias,
salvo por motivo justificado previamente nos termos da Lei.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 3 de maio de 2016, 128º
da República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador
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DECRETO N. 20.829, DE 3 DE MAIO DE 2016.

Institui Comissão Especial com a finalidade de realizar auditoria em
procedimentos relativos à doação dos imóveis de propriedade do Estado
de Rondônia, localizados na área referente ao Distrito Industrial de Porto
Velho, às margens da BR-364, Km 17, sob a matrícula nº 016521.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 65, inciso V, da Constituição Estadual, e em atendimento à
Recomendação nº 02/2016-4ªTit/5ªPJ, do Ministério Público do Estado de Rondônia,
encaminhada por meio do Ofício nº 158/2016-4ªTit5ªPJ, de 28 de março de 2016,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica instituída a Comissão Especial com a finalidade de realizar
auditoria em procedimentos relativos à doação dos imóveis de propriedade do
Estado de Rondônia, localizados na área referente ao Distrito Industrial de Porto
Velho, às margens da BR-364, Km 17, matrícula nº 016521, autorizados pela Lei
nº 1375, de 17 de agosto de 2004.

Art. 2º. Ficam nomeados para compor a referida Comissão, sob a Coordena-
ção do primeiro, os seguintes membros:

I - Robson Fernando Batistão - Coordenador de Fomento à Indústria, Comér-
cio e Serviços - matrícula nº 300124209;

II - Carlos Bittencourt - Procurador do Estado de Rondônia - matrícula nº
300125951;

III - Adriana Martins de Paula - Assessora Jurídica da SUDER - matrícula nº
300127578;

IV - Thereza Renata Catanhede - Assessora Jurídica da SUDER - matrícula
nº 300124048;

V - Rhaiany Faria Queiroz - Assessora Jurídica da SUDER - matrícula nº
300122628;

VI - Arival Costa dos Santos - Assessor Técnico da SUDER - matrícula nº
300043995; e

VII - Danieli Klein - Assessora Técnica da SUDER - matrícula nº 300134788.

Art. 2º. A participação dos membros na Comissão Especial será considerada
função de relevante interesse público e não remunerada.

Art. 3º. A presente Comissão terá a duração de 180 (cento e oitenta) dias, a
contar da data de publicação deste Decreto, podendo ser prorrogada uma vez
por igual período.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 3 de maio de 2016, 128º da
República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

DECRETO N. 20.830, DE 3 DE MAIO DE 2016.

Institui o Grupo Técnico de Trabalho Multissetorial de Acom-
panhamento de Processo de Aposentadoria no âmbito do
Poder Executivo Estadual e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 65, inciso V, da Constituição Estadual e,

Considerando o disposto no artigo 40, da Constituição Federal, na Lei Com-
plementar nº 432, de 3 de março de 2008, e suas alterações, bem como nos
termos do Decreto nº 19.454, de 15 de janeiro de 2015; e

Considerando a necessidade de padronizar, otimizar e agilizar o trâmite dos
processos administrativos de aposentadoria dos servidores públicos estatutários
da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, vinculados ao Regime
Próprio de Previdência Social do Estado de Rondônia do IPERON,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica instituído o Grupo Técnico de Trabalho Multissetorial de
Acompanhamento de Processo de Aposentadoria, com a finalidade de instruir
os processos de aposentadoria, na forma do Decreto nº 19.454, de 15 de
janeiro de 2015, visando padronizar, otimizar, agilizar e regularizar o trâmite
processual dos requerimentos.

Art. 2º. Compete ao Grupo Técnico de Trabalho Multissetorial:

I - autuar, acompanhar, instruir e despachar os processos no âmbito das
Unidades Administrativas de origem dos servidores requerentes;

II - requisitar aos servidores e aos setores de Recursos Humanos das
Secretarias/Superintendências, informações e/ou documentos para instru-
ção dos processos de aposentadoria, estipulando prazos para a apresenta-
ção dos mesmos. Caso não apresente a documentação requisitada, os servi-
dores serão notificados a providenciá-la, firmando-se novo prazo de 3 (três)
dias, sob pena de suspensão dos processos, e ainda, os servidores respon-
sáveis pelos setores serão notificados pessoalmente no sentido de fornecer
as informações e/ou os documentos, firmando-se novo prazo, sob pena de
instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apurar eventual in-
fração funcional, conforme o disposto na Lei Complementar nº 68, de 9 de
dezembro de 1992;

III - encaminhar, tão logo instruídos na forma do Decreto nº 19.454, de
2015, os processos de aposentadoria à Gerência de Benefícios e Proventos
da Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas - SEGEP;

IV - realizar outras ações correlatas ou metas determinadas pelo Coorde-
nador-Geral;

V - auxiliar as Gerências de Recursos Humanos na instrução dos pro-
cessos de aposentadoria;

VI - elaborar relatórios de desempenho de atividades, apontamento de
inconformidades e orientações corretivas, juntamente com as Entidades e
Órgãos no âmbito da Administração Pública do Poder Executivo, com o objeti-
vo de dar celeridade ao trâmite processual;

VII - elaborar banco de dados dos processos demandados;

VIII - disseminar conceitos técnicos normativos aos Órgãos do Poder
Executivo do Estado de Rondônia;

IX - exercer atribuições que lhe forem outorgadas pelo Coordenador-
Geral na consecução de sua finalidade essencial;

X - executar atos administrativos essenciais à instrução dos processos;

XI - solicitar e reter documentação, quando necessário; e

XII - estipular prazos para disponibilização de informações julgadas ne-
cessárias.

Art. 3º. O Grupo Técnico de Trabalho Multissetorial terá a seguinte com-
posição:

I - Coordenadores:

a) Coordenador-Geral: Helena Costa Bezerra - Superintendência Estadual
de Gestão de Pessoas - SEGEP; e

b) Coordenador Técnico: Bruno Vinicius Fontinelle Benitez Afonso -
Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas - SEGEP;

II - Membros Técnicos:

a) Erick Maia Dias - Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidada-
nia - SESDEC;
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b) Regildo de Souza Barroso - Secretaria de Estado da Segurança, Defesa
e Cidadania - SESDEC;

c) Marco Antônio Cardoso Figueira - Sociedade de Porto e Hidrovias do
Estado de Rondônia - SOPH;

d) Edvaldo Gomes de Oliveira - Sociedade de Porto e Hidrovias do Estado de
Rondônia - SOPH;

e) Divina Jane de Souza Ramos - Secretaria de Estado da Educação - SEDUC;

f) Kellen Cristina São José Azuma - Secretaria de Estado da Educação -
SEDUC;

g) Tales Mendes Mancebo - Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN; e

h) Juares Barreto Macedo Junior - Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN.

Art. 4º. Os integrantes do Grupo Técnico de Trabalho Multissetorial exerce-
rão suas atividades exclusivamente junto à respectiva Comissão, ficando afas-
tados de suas funções dos cargos efetivos, sem prejuízo de remuneração ou
qualquer outro direito.

Art. 5º. A Superintendência Estadual de Assuntos Estratégicos - SEAE acom-
panhará e monitorará a realização dos trabalhos do Grupo Técnico de Trabalho
Multissetorial de Acompanhamento de Processos de Aposentadoria.

Art. 6º. Fica revogado o Decreto nº 19.455, de 15 de janeiro de 2015.

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 3 de maio de 2016, 128º da
República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

DECRETO N. 20.831, DE 3 DE MAIO DE 2016.

Abre no Orçamento-Programa Anual do Estado de Rondônia, Crédito
Adicional Suplementar por Anulação no valor de R$ 489.977,60 para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 65, inciso V, da Constituição do Estado, nos termos no artigo
8º da Lei n. 3.745, de 23 de dezembro de 2015.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto no Orçamento-Programa Anual do Estado de Rondônia, em
favor das Unidades Orçamentárias Departamento Estadual de Estradas, Rodagem,
Infraestrutura e Serviços Públicos - DER, Fundo Estadual de Saúde - FES, Secreta-
ria de Estado de Justiça - SEJUS, Crédito Adicional Suplementar por Anulação para
atendimento de despesas corrente e de capital, até o montante de R$ 489.977,60
(quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e setenta e sete reais e sessenta
centavos) no presente exercício, indicados no Anexo II deste Decreto.

Art. 2º. Os recursos necessários à execução do disposto do artigo anterior
decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias, indicadas no Ane-
xo I deste Decreto, nos montantes especificados.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 3 de maio de 2016, 128° da
República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

PEDRO ANTONIO AFONSO PIMENTEL
Secretário Adjunto - SEPOG

WAGNER GARCIA DE FREITAS
Secretário - SEFIN

ANEXO I 
 

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO                        REDUZ 

Código Especificação Despesa Fonte de 
Recurso Valor 

 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS, 
RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 
PÚBLICOS - DER   73.000,00 

14.020.26.781.1249.1318 REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS 
AEROPORTOS E AERÓDROMOS 339030 0100 73.000,00 

 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES   410.000,00 

17.012.10.122.2070.1614 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE 
UNIDADES DE SAÚDE 449051 0116 410.000,00 

 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS   6.977,60 

21.001.03.421.1242.1372 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS 449092 0116 590,00 

  449051 3212 6.387,60 

TOTAL R$ 489.977,60 

 
ANEXO II 

 
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO                            SUPLEMENTA 

Código Especificação Despesa Fonte de 
Recurso Valor 

 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS, 
RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 
PÚBLICOS - DER   73.000,00 

14.020.26.452.2057.1384 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA 
URBANA 339030 0100 73.000,00 

 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES   410.000,00 

17.012.10.301.1093.0253 APOIAR ENTIDADADES PÚBLICAS E PRIVADAS 
COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE 449052 0100 410.000,00 

 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS   6.977,60 

21.001.12.363.1242.1143 
PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO 
SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO 

449052 0116 590,00 

  449052 3212 6.387,60 

TOTAL R$ 489.977,60 

DECRETO N. 20.832, DE 3 DE MAIO DE 2016.

Abre no Orçamento-Programa Anual do Estado de Rondônia, Crédito
Adicional Suplementar por Anulação no valor de R$ 2.542.451,00 para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 65, inciso V, da Constituição do Estado, nos termos do
artigo 8º da Lei n. 3.745, de 23 de dezembro de 2015.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto no Orçamento-Programa Anual do Estado de Rondônia,
em favor das Unidades Orçamentárias Superintendência Estadual de Turismo
- SETUR, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos - IPERON, Departa-
mento Estadual de Estradas, Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos -
DER, Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC,
Crédito Adicional Suplementar por Anulação para atendimento de despesas
de capital  e corrente, até o montante de R$ 2.542.451,00 (dois milhões,
quinhentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e um reais) no
presente exercício, indicados no Anexo II deste Decreto.

Art. 2º. Os recursos necessários à execução do disposto do artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias, indicadas
no Anexo I deste Decreto, nos montantes especificados.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 3 de maio de 2016, 128°
da República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

PEDRO ANTONIO AFONSO PIMENTEL
Secretário Adjunto - SEPOG

WAGNER GARCIA DE FREITAS
Secretário - SEFIN
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ANEXO I 
 

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO                                    REDUZ 

Código Especificação Despesa Fonte de 
Recurso Valor 

 
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE 
TURISMO - SETUR   10.000,00 

11.004.23.695.1263.2194 PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E 
DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO 334041 0100 2.000,00 

  335041 0100 2.000,00 

  449052 0100 6.000,00 

 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON   2.442.351,00 

13.020.09.122.1277.1028 ADQUIRIR E CONSTRUIR BENS IMÓVEIS  339039 3240 250.000,00 

  449052 3240 1.450.000,00 

13.020.09.126.1277.2064 PROMOVER A GESTÃO DE T.I. 339039 3240 742.351,00 

 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS, 
RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 
PÚBLICOS - DER   90.000,00 

14.020.26.781.1249.1318 REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS 
AEROPORTOS E AERÓDROMOS 449051 0100 90.000,00 

 
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, 
DEFESA E CIDADANIA - SESDEC   100,00 

15.001.06.181.2020.2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL 
DA UNIDADE 339147 0100 100,00 

TOTAL R$ 2.542.451,00 

 
ANEXO II 

 
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO                              SUPLEMENTA 

Código Especificação Despesa Fonte de 
Recurso Valor 

 
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE 
TURISMO - SETUR   10.000,00 

11.004.23.695.1263.2194 PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E 
DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO 339014 0100 10.000,00 

 
 
     

 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON   2.442.351,00 

13.020.09.126.1277.2064 PROMOVER A GESTÃO DE T.I. 449052 3240 1.848.351,00 

  449039 3240 594.000,00 

 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS, 
RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 
PÚBLICOS - DER   90.000,00 

14.020.26.452.2057.1384 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA 
URBANA 339030 0100 90.000,00 

 
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, 
DEFESA E CIDADANIA - SESDEC   100,00 

15.001.06.181.2020.2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL 
DA UNIDADE 339047 0100 100,00 

TOTAL R$ 2.542.451,00 

 

DECRETO N. 20.833, DE 3 DE MAIO DE 2016.

Abre no Orçamento-Programa Anual do Estado de Rondônia, Crédito
Adicional Suplementar por Anulação no valor de R$ 1.891.620,00 para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 65, inciso V, da Constituição do Estado, e autorização para
reprogramação de dotação oriunda de emendas parlamentares, nos termos do
artigo 14º da Lei n. 3.745, de 23 de dezembro de 2015.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto no Orçamento-Programa Anual do Estado de Rondônia,
em favor das Unidades Orçamentárias Secretaria de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão - SEPOG, Departamento Estadual de Estradas, Rodagem,
Infraestrutura e Serviços Públicos - DER, Secretaria de Estado de Segurança,
Defesa e Cidadania - SESDEC, Polícia Militar - PM, Secretaria de Estado da
Educação - SEDUC, Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte
e Lazer - SEJUCEL, Fundo Estadual de Saúde - FES, Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento e Regularização Fundiária - SEAGRI,
Crédito Adicional Suplementar por Anulação para atendimento de despesas de
capital e corrente, até o montante de R$ 1.891.620,00 (um milhão, oitocentos e
noventa e um mil, seiscentos e vinte reais) no presente exercício, indicados no
Anexo II deste Decreto.

Art. 2º. Os recursos necessários à execução do disposto do artigo ante-
rior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias, indicadas no
Anexo I deste Decreto, nos montantes especificados.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 3 de maio de 2016, 128° da
República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

PEDRO ANTONIO AFONSO PIMENTEL
Secretário Adjunto - SEPOG

WAGNER GARCIA DE FREITAS
Secretário - SEFIN

ANEXO I 
 

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO                                    REDUZ 

Código Especificação Despesa Fonte de 
Recurso Valor 

 

SECRETARIA DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - 
SEPOG   1.475.620,00 

13.001.04.123.1015.0256 ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES 444042 0100 884.620,00 

  445042 0100 591.000,00 

 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - 
SEDUC   181.000,00 

16.001.12.368.1269.0183 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 445042 0100 181.000,00 

 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES   210.000,00 

17.012.10.301.1093.0253 APOIAR ENTIDADADES PÚBLICAS E PRIVADAS 
COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE 444042 0100 210.000,00 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, 
PECUÁRIA, DESENVOLVIMENTO E 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEAGRI   25.000,00 

19.001.20.605.2037.1081 DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS 
COMUNIDADES TRADICIONAIS 449052 0100 25.000,00 

TOTAL R$ 1.891.620,00 
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ANEXO II 
 

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO    SUPLEMENTA 

Código Especificação Despesa Fonte de Recurso Valor 

 

SECRETARIA DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - 
SEPOG   30.000,00 

13.001.04.123.1015.0256 ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES 449052 0100 30.000,00 

 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS, 
RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 
PÚBLICOS - DER   470.000,00 

14.020.04.122.1249.0196 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 444042 0100 370.000,00 

  445042 0100 100.000,00 

 
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, 
DEFESA E CIDADANIA - SESDEC   75.000,00 

15.001.06.181.2020.2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL 
DA UNIDADE 339030 0100 75.000,00 

 POLÍCIA MILITAR - PM   361.000,00 

15.005.06.181.2020.1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS 
PERMANENTE 449052 0100 361.000,00 

 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - 
SEDUC   211.000,00 

16.001.12.368.1269.0183 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 335041 0100 30.000,00 

  334041 0100 40.000,00 

  444042 0100 141.000,00 

 

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA 
JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER - 
SEJUCEL   162.620,00 

16.004.13.392.1215.1049 APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS 
TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES 339039 0100 33.000,00 

  339032 0100 35.000,00 

16.004.27.812.1216.1149 APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS – PRODESP 339039 0100 44.620,00 

  335041 0100 50.000,00 

 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES   310.000,00 

17.012.10.301.1093.0253 APOIAR ENTIDADADES PÚBLICAS E PRIVADAS 
COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE 444042 0100 100.000,00 

  449052 0100 210.000,00 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, 
PECUÁRIA, DESENVOLVIMENTO E 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEAGRI   272.000,00 

19.001.20.605.2037.1081 DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS 
COMUNIDADES TRADICIONAIS 444042 0100 160.000,00 

  335041 0100 100.000,00 

  445042 0100 12.000,00 

TOTAL R$ 1.891.620,00 
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DECRETO N. 20.834, DE 3 DE MAIO DE 2016.

Abre no Orçamento-Programa Anual do Estado de Rondônia, Crédito
Adicional Suplementar por Anulação no valor de R$ 1.640.000,00
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 65, inciso V, da Constituição do Estado, e autorização para
reprogramação de dotação oriunda de emendas parlamentares, nos termos do
artigo 14º da Lei n. 3.745, de 23 de dezembro de 2015.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto no Orçamento-Programa Anual do Estado de Rondônia,
em favor das Unidades Orçamentárias Departamento Estadual de Estradas, Ro-
dagem, Infraestrutura e Serviços Públicos - DER, Fundo Especial do Corpo de
Bombeiros Militar - FUNESBOM, Crédito Adicional Suplementar por Anulação para
atendimento de despesas de capital e corrente, até o montante de R$ 1.640.000,00
(um milhão, seiscentos e quarenta mil reais) no presente exercício, indicados no
Anexo II deste Decreto.

Art. 2º. Os recursos necessários à execução do disposto do artigo anterior
decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias, indicadas no Ane-
xo I deste Decreto, nos montantes especificados.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 3 de maio de 2016, 128° da
República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

PEDRO ANTONIO AFONSO PIMENTEL
Secretário Adjunto - SEPOG

WAGNER GARCIA DE FREITAS
Secretário - SEFIN

ANEXO I 
 

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO                                      REDUZ 

Código Especificação Despesa Fonte de 
Recurso Valor 

 
SECRETARIA DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - 
SEPOG   1.420.000,00 

13.001.04.123.1015.0256 ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES 444042 0100 1.050.000,00 

  445042 0100 170.000,00 

  334041 0100 200.000,00 

 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS, 
RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 
PÚBLICOS - DER   170.000,00 

14.020.04.122.1249.0196 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 334041 0100 30.000,00 

  444042 0100 40.000,00 

14.020.26.782.1249.1386 REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA 
VIÁRIA 449052 0100 100.000,00 

 
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, 
PECUÁRIA, DESENVOLVIMENTO E 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEAGRI   50.000,00 

19.001.20.605.2037.1081 DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS 
COMUNIDADES TRADICIONAIS 449052 0100 50.000,00 

TOTAL R$ 1.640.000,00 

 

ANEXO II 
 

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO           SUPLEMENTA 

Código Especificação Despesa Fonte de 
Recurso Valor 

 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS, 
RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 
PÚBLICOS - DER   290.000,00 

14.020.04.122.1249.0196 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 445042 0100 290.000,00 

 
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS 
MILITAR - FUNESBOM   1.350.000,00 

15.014.06.122.1243.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO 
ADMINISTRATIVA DA UNIDADE 339030 0100 1.100.000,00 

  339039 0100 250.000,00 

TOTAL R$ 1.640.000,00 

 
DECRETO N. 20.835, DE 3 DE MAIO DE 2016.

Abre no Orçamento-Programa Anual do Estado de Rondônia, Cré-
dito Adicional Suplementar por Anulação no valor de R$ 712.128,00
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 65, inciso V, da Constituição do Estado, e autorização
para reprogramação de dotação oriunda de emendas parlamentares, nos
termos do artigo 14º da Lei n. 3.745, de 23 de dezembro de 2015.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto no Orçamento-Programa Anual do Estado de Rondônia,
em favor das Unidades Orçamentárias Departamento Estadual de Estradas,
Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos - DER, Secretaria de Estado da
Educação - SEDUC, Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Desenvol-
vimento e Regularização Fundiária - SEAGRI, Secretaria de Estado de Assis-
tência e Desenvolvimento Social - SEAS, Crédito Adicional Suplementar por
Anulação para atendimento de despesas de capital e corrente, até o montante
de R$ 712.128,00 (setecentos e doze mil, cento e vinte e oito reais) no pre-
sente exercício, indicados no Anexo II deste Decreto.

Art. 2º. Os recursos necessários à execução do disposto do artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias, indicadas
no Anexo I deste Decreto, nos montantes especificados.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 3 de maio de 2016, 128°
da República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

PEDRO ANTONIO AFONSO PIMENTEL
Secretário Adjunto - SEPOG

WAGNER GARCIA DE FREITAS
Secretário - SEFIN



Porto Velho, 03.05 .201616 DOE  N° 79

ANEXO I 
 

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO                REDUZ 

Código Especificação Despesa Fonte de 
Recurso Valor 

 

SECRETARIA DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - 
SEPOG   239.128,00 

13.001.04.123.1015.0256 ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES 445042 0100 209.128,00 

  444042 0100 30.000,00 

 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS, 
RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 
PÚBLICOS - DER   393.000,00 

14.020.04.122.1249.0196 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 444042 0100 250.000,00 

14.020.26.782.1249.1386 REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA 
VIÁRIA 449052 0100 143.000,00 

 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - 
SEDUC   80.000,00 

16.001.12.368.1277.4016 IMPLANTAR A ESCOLA DE CARA NOVA 449052 0100 80.000,00 

TOTAL R$ 712.128,00 

 
ANEXO II 

 
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO                SUPLEMENTA 

Código Especificação Despesa Fonte de 
Recurso Valor 

 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS, 
RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 
PÚBLICOS - DER   393.000,00 

14.020.26.452.2057.1384 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA 
URBANA 339030 0100 143.000,00 

14.020.26.782.1249.1386 REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA 
VIÁRIA 339030 0100 250.000,00 

 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - 
SEDUC   110.000,00 

16.001.12.368.1269.0183 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 444042 0100 110.000,00 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, 
PECUÁRIA, DESENVOLVIMENTO E 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEAGRI   159.128,00 

19.001.20.605.2037.1081 DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS 
COMUNIDADES TRADICIONAIS 445042 0100 29.100,00 

  334041 0100 20.000,00 

  339032 0100 110.028,00 

 
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEAS   50.000,00 

23.001.08.244.1290.2073 FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL 
PÚBLICO E PRIVADA 445042 0100 50.000,00 

TOTAL R$ 712.128,00 

 

DECRETO N. 20.836, DE 3 DE MAIO DE 2016.

Abre no Orçamento-Programa Anual do Estado de Rondônia, Crédito
Adicional Suplementar por Anulação no valor de R$ 2.465.671,19
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 65, inciso V, da Constituição do Estado, e autorização
para reprogramação de dotação oriunda de emendas parlamentares, nos
termos do artigo 8º da Lei n. 3.745, de 23 de dezembro de 2015,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto no Orçamento-Programa Anual do Estado de Rondônia,
em favor das Unidades Orçamentárias Secretaria de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão - SEPOG, Polícia Militar - PM, Departamento Estadual de
Trânsito - DETRAN, Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte
e Lazer - SEJUCEL, Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Desenvol-
vimento e Regularização Fundiária - SEAGRI, Secretaria de Estado de Justiça
- SEJUS, Crédito Adicional Suplementar por Anulação para atendimento de
despesas de capital e corrente, até o montante de R$ 2.465.671,19 (dois
milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e setenta e um reais
e dezenove centavos) no presente exercício, indicados no Anexo II deste
Decreto.

Art. 2º. Os recursos necessários à execução do disposto do artigo
anterior decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias, indicadas
no Anexo I deste Decreto, nos montantes especificados.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 3 de maio de 2016, 128°
da República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

PEDRO ANTONIO AFONSO PIMENTEL
Secretário Adjunto - SEPOG

WAGNER GARCIA DE FREITAS
Secretário - SEFIN

ANEXO I 
 

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO                              REDUZ 

Código Especificação Despesa Fonte de Recurso Valor 

 

SECRETARIA DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - 
SEPOG   893.704,70 

13.001.17.512.2050.1193 APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE 
CONVÊNIOS 449051 3212 893.704,70 

 POLÍCIA MILITAR - PM   30.000,00 

15.005.06.421.2020.2900 APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO 449052 0100 30.000,00 

 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - 
DETRAN   673.949,00 

15.020.06.181.1277.2064 PROMOVER A GESTÃO DE T.I. 339030 3240 350.000,00 

  339039 3240 319.736,00 

15.020.06.181.1277.2070 PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS 449052 3240 4.213,00 

 

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA 
JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER - 
SEJUCEL   45.000,00 

16.004.04.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO 
ADMINISTRATIVA DA UNIDADE 449052 0100 25.000,00 

16.004.27.811.1216.1154 CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE – 
PROCAP 339039 0100 20.000,00 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, 
PECUÁRIA, DESENVOLVIMENTO E 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEAGRI   310.000,00 

19.001.20.608.2053.2033 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA 
AQUICULTURA 339030 0100 80.000,00 

  339039 0100 60.000,00 

  449052 0100 120.000,00 

  449051 0116 30.000,00 

  449052 0116 20.000,00 

 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS   513.017,49 

21.001.04.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO 
ADMINISTRATIVA DA UNIDADE 339092 0100 315.718,58 

21.001.12.363.1242.1143 
PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO 
SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO 

339030 0100 197.298,91 

TOTAL R$ 2.465.671,19 
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ANEXO II 
 

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO        SUPLEMENTA 

Código Especificação Despesa Fonte de Recurso Valor 

 

SECRETARIA DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - 
SEPOG   893.704,70 

13.001.04.121.2041.2079 DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS 336045 3212 893.704,70 

 POLÍCIA MILITAR - PM   30.000,00 

15.005.06.128.2020.2894 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR 
RECURSOS HUMANOS 339039 0100 30.000,00 

 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - 
DETRAN   673.949,00 

15.020.06.181.1277.2064 PROMOVER A GESTÃO DE T.I. 449052 3240 669.736,00 

15.020.06.181.1277.2070 PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS 339033 3240 4.213,00 

 

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA 
JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER - 
SEJUCEL   45.000,00 

16.004.13.392.1215.1051 PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO 
CULTURAL 449052 0100 45.000,00 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, 
PECUÁRIA, DESENVOLVIMENTO E 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEAGRI   310.000,00 

19.001.20.608.2053.2033 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA 
AQUICULTURA 339141 0100 200.000,00 

  335041 0100 110.000,00 

 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS   513.017,49 

21.001.03.243.2019.2596 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE 
DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA 339092 0100 106.619,58 

21.001.03.421.1242.2953 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS 
UNIDADES PRISIONAIS 339092 0100 197.298,91 

21.001.04.122.1015.2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO 
ADMINISTRATIVA DA UNIDADE 449092 0100 209.099,00 

TOTAL R$ 2.465.671,19 

 
DECRETO N. 20.837, DE 3 DE MAIO DE 2016.

Abre no Orçamento-Programa Anual do Estado de Rondônia, Crédito
Adicional Suplementar por Anulação no valor de R$ 1.062.986,00
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 65, inciso V, da Constituição do Estado, e autorização para
reprogramação de dotação oriunda de emendas parlamentares, nos termos do
artigo 14º da Lei n. 3.745, de 23 de dezembro de 2015.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto no Orçamento-Programa Anual do Estado de Rondônia,
em favor das Unidades Orçamentárias Departamento Estadual de Estradas, Ro-
dagem, Infraestrutura e Serviços Públicos - DER, Secretaria de Estado da Educa-
ção - SEDUC, Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer
- SEJUCEL, Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento e
Regularização Fundiária - SEAGRI, Secretaria de Estado de Assistência e De-
senvolvimento Social - SEAS, Crédito Adicional Suplementar por Anulação para
atendimento de despesas de capital e corrente, até o montante de R$ 1.062.986,00
(um milhão, sessenta e dois mil, novecentos e oitenta e seis reais) no presente
exercício, indicados no Anexo II deste Decreto.

Art. 2º. Os recursos necessários à execução do disposto do artigo anterior
decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias, indicadas no Ane-
xo I deste Decreto, nos montantes especificados.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 3 de maio de 2016, 128° da
República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

PEDRO ANTONIO AFONSO PIMENTEL
Secretário Adjunto - SEPOG

WAGNER GARCIA DE FREITAS
Secretário - SEFIN

ANEXO I 
 

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO                             REDUZ 

Código Especificação Despesa Fonte de 
Recurso Valor 

 

SECRETARIA DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - 
SEPOG   920.986,00 

13.001.04.123.1015.0256 ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES 444042 0100 379.000,00 

  445042 0100 541.986,00 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, 
PECUÁRIA, DESENVOLVIMENTO E 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEAGRI   142.000,00 

19.001.20.605.2037.1081 DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS 
COMUNIDADES TRADICIONAIS 449052 0100 142.000,00 

TOTAL R$ 1.062.986,00 

 

ANEXO II 
 

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO            SUPLEMENTA 

Código Especificação Despesa Fonte de 
Recurso Valor 

 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS, 
RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 
PÚBLICOS - DER   90.000,00 

14.020.04.122.1249.0196 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 444042 0100 50.000,00 

  445042 0100 40.000,00 

 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - 
SEDUC   257.000,00 

16.001.12.368.1269.0183 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 449051 0100 257.000,00 

 

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA 
JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER - 
SEJUCEL   58.000,00 

16.004.13.392.1215.1051 PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO 
CULTURAL 445042 0100 33.000,00 

16.004.27.812.1216.1149 APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS – PRODESP 339030 0100 25.000,00 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, 
PECUÁRIA, DESENVOLVIMENTO E 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEAGRI   607.986,00 

19.001.20.605.2037.1081 DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS 
COMUNIDADES TRADICIONAIS 339032 0100 316.986,00 

  444042 0100 100.000,00 

  445052 0100 50.000,00 

  335041 0100 15.000,00 

  449052 0100 126.000,00 

 
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEAS   50.000,00 

23.001.08.244.1290.2073 FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL 
PÚBLICO E PRIVADA 445042 0100 50.000,00 

TOTAL R$ 1.062.986,00 
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DECRETO N. 20.838, DE 3 DE MAIO DE 2016.

Abre no Orçamento-Programa Anual do Estado de Rondônia, Cré-
dito Adicional Suplementar por Anulação no valor de R$ 922.000,00
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 65, inciso V, da Constituição do Estado, e autorização para
reprogramação de dotação oriunda de emendas parlamentares, nos termos do
artigo 14º da Lei n. 3.745, de 23 de dezembro de 2015.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto no Orçamento-Programa Anual do Estado de Rondônia,
em favor das Unidades Orçamentárias Departamento Estadual de Estradas, Ro-
dagem, Infraestrutura e Serviços Públicos - DER, Polícia Militar - PM, Superinten-
dência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL, Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento e Regularização Fundiária -
SEAGRI, Crédito Adicional Suplementar por Anulação para atendimento de des-
pesas de capital e corrente, até o montante de R$ 922.000,00 (novecentos e
vinte e dois mil reais) no presente exercício, indicados no Anexo II deste Decreto.

Art. 2º. Os recursos necessários à execução do disposto do artigo anterior
decorrerão de anulação parcial das dotações orçamentárias, indicadas no Ane-
xo I deste Decreto, nos montantes especificados.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 3 de maio de 2016, 128° da
República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

PEDRO ANTONIO AFONSO PIMENTEL
Secretário Adjunto - SEPOG

WAGNER GARCIA DE FREITAS
Secretário - SEFIN

ANEXO I 
 

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO                              REDUZ 

Código Especificação Despesa Fonte de 
Recurso Valor 

 

SECRETARIA DE ESTADO DO 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - 
SEPOG   322.000,00 

13.001.04.123.1015.0256 ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES 444042 0100 292.000,00 

  445042 0100 30.000,00 

 POLÍCIA MILITAR - PM   350.000,00 

15.005.06.181.2020.1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE 
INFRAESTRUTURA 449051 0100 350.000,00 

 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - 
SEDUC   100.000,00 

16.001.12.368.1269.0183 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 445042 0100 100.000,00 

 

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA 
JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER - 
SEJUCEL   100.000,00 

16.004.27.812.1216.1149 APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS – PRODESP 339039 0100 100.000,00 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, 
PECUÁRIA, DESENVOLVIMENTO E 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEAGRI   50.000,00 

19.001.20.605.2037.1081 DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS 
COMUNIDADES TRADICIONAIS 449052 0100 50.000,00 

TOTAL R$ 922.000,00 

 

ANEXO II 
 

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO     SUPLEMENTA 

Código Especificação Despesa Fonte de 
Recurso Valor 

 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS, 
RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 
PÚBLICOS - DER   300.000,00 

14.020.04.122.1249.0196 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 444042 0100 300.000,00 

 POLÍCIA MILITAR - PM   350.000,00 

15.005.06.181.2020.1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE 
INFRAESTRUTURA 339030 0100 350.000,00 

 

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA 
JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER - 
SEJUCEL   52.000,00 

16.004.27.812.1216.1149 APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS – PRODESP 339032 0100 52.000,00 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, 
PECUÁRIA, DESENVOLVIMENTO E 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEAGRI   220.000,00 

19.001.20.605.2037.1081 DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS 
COMUNIDADES TRADICIONAIS 334041 0100 80.000,00 

  335041 0100 50.000,00 

  339039 0100 90.000,00 

TOTAL R$ 922.000,00 

 

DECRETO N. 20.839, DE 3 DE MAIO DE 2016.

Acrescenta parágrafo único ao artigo 1º, do Decreto nº 20.533, de
3 de fevereiro de 2016, que “Estabelece calendário dos feriados do
Poder Executivo para o exercício de 2016 e dá outras providências.”.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 65, inciso V, da Constituição Estadual,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica acrescentado parágrafo único ao artigo 1º, do Decreto nº
20.533, de 3 de fevereiro de 2016, que “Estabelece calendário dos feriados
do Poder Executivo para o exercício de 2016 e dá outras providências.”, com
a seguinte redação:

“Art. 1º. ..................................................................................................

...............................................................................................................

Parágrafo único. O gozo do feriado de 24 de maio de 2016 - Nossa
Senhora Auxiliadora, constante do inciso IX, deste artigo, somente nos
munícipios de Porto Velho e Vilhena, fica transferido para o dia 27 de maio de
2016 (sexta-feira).”

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 3 de maio de 2016, 128º
da República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador
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DECRETO DE 27 DE ABRIL DE 2016

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 65, inciso V, da Constituição Estadual e, nos termos da Lei
Complementar nº 827, de 15 de julho de 2015,

R E S O L V E:

Exonerar, a partir de 29 de abril de 2016, FRANCISCO EDEILSON BESSA
HOLANDA DE NEGREIROS, do Cargo de Direção Superior, símbolo CDS-09, de
Coordenador-Geral Trabalho, Emprego e Renda, da Secretaria de Estado da
Assistência e do Desenvolvimento Social.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 27 de abril de 2016, 128º da
República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

DECRETO DE 27 DE ABRIL DE 2016

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 65, inciso V, da Constituição Estadual e, nos termos da Lei
Complementar nº 827, de 15 de julho de 2015,

R E S O L V E:

Nomear, a partir de 29 de abril de 2016, FRANCISCO EDEILSON BESSA
HOLANDA DE NEGREIROS, para exercer o Cargo de Direção Superior, símbolo
CDS-09, de Assessor Especial III, da Coordenadoria da Secretaria Executiva, do
Gabinete do Governador.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 27 de abril de 2016, 128º da
República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

DECRETO DE 2 DE MAIO DE 2016

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 65, inciso V, da Constituição Estadual e, nos termos da Lei
Complementar nº 827, de 15 de julho de 2015,

R E S O L V E:

Exonerar, a contar de 1 de março de 2016, RENÊ HOYOS SUÁREZ, do Cargo
de Direção Superior, símbolo CDS-08, de Assessor Técnico Especial, do Gabine-
te do Governador.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 2 de maio de 2016, 128º da
República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

Controladoria Geral do Estado

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 51/GAB/SUGESP/2016            Porto Velho, 10 de março de 2016.

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS ADMINIS-
TRATIVOS – SUGESP, no uso de suas atribuições que são delegadas pela Lei
Complementar nº 841, de 01 de dezembro de 2015,

CONSIDERANDO que os contratos devem ser executados fielmente pelas
partes, de acordo com suas cláusulas e as normas da Lei nº. 8.666, de 21 de
junho de 1993;

CONSIDERANDO que a execução do contrato deverá ser acompanhada e
fiscalizada por um representante da Administração Pública, especialmente
designado, por força do art. 73 da Lei nº. 8.666/1993;

RESOLVE:

Art. 1º - ACRESCENTAR o servidor José Augusto da Rosa Júnior,
matrícula nº 300128411, para sem prejuízo de suas atribuições, bem como,
com observância da legislação vigente, para compor Comissão de que trata a
Portaria nº 43/GAB/SUGESPE/2016, na condição de MEMBRO, para fins de
proceder com o RECEBIMENTO DEFINITIVO do objeto do processo administra-
tivo n.º 01-1109.00096-0000/2016, relativo aos serviços de contratação de
empresa especializada , no fornecimento de mão de obra, instalação e todo
material necessário para máquinas do tipo (desengrosso, serra fita e tulipa
05, dentre outros), para atender a Marcenaria Oficial do Estado de Rondônia.

Art. 2º- Permanecem inalterados os demais artigos e membros da Portaria
nº 43/GAB/SUGESPE/2016.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, vinculando
os departamentos e servidores à sua obediência e revogando-se as
disposições em contrário.

ISIS GOMES DE QUEIROZ
Superintendente – SUGESP

Matrícula: 300123261
Dê Ciência. Publique-se. Cumpra-se.

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A Superintendente de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos torna
público a quem possa interessar, segundo os Termos do artigo 25, combinado
com o art. 13, inciso VI, da Lei Federal n° 8.666/93, nos autos do Processo
Administrativo n° 01.1109.00213-0000/2016, que foi considerada inexigível
a licitação objetivando contratação de empresa especializada em ministrar
cursos, visando atender as necessidades da Superintendência de Gestão
dos Gastos Públicos Administrativos, em favor da empresa SUPERCIA
CAPACITAÇÃO EM MARKETING LTDA, no valor total de R$ 5.464,80 (Cinco
mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos), con-
forme Parecer/ASSEJUR/SUGESP, acostado aos autos em epígrafe. Porto
Velho-RO, 27 de abril de 2016.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

RATIFICO a despesa no valor total de R$ 5.464,80 (Cinco mil, quatro-
centos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos), conforme dis-
posto no Artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93. Porto Velho-RO , 27 de abril de
2016.

Isis Gomes de Queiroz
Superintendente da SUGESP

Matrícula: 300123261

PORTARIA Nº 47/GAB/CGE   Porto Velho, 02 de maio de 2016.

O CONTROLADOR GERAL DO ESTADO, no uso de suas atribuições que lhe
confere o art. 4º, inciso III, do Decreto nº 16088, de 28 de julho de 2011;

R E S O L V E:

ELOGIAR os servidores abaixo relacionados, lotados na Controladoria Geral
do Estado, pela competência, eficiência e qualidade nos trabalhos desenvolvidos
referente à Análise da Prestação de Contas do Poder Executivo Estadual, do
exercício 2015.

NOME MATRÍCULA
Grinaura Carvalho de Oliveira 300043604
Ivonete Afonso da Silva 300023300
Jader Terceiro dos Santos 300010934
Maria Beleza de Souza 300044075
Maria Gilda Timbó Passos 300043680

FRANCISCO LOPES FERNANDES NETTO
CONTROLADOR GERAL DO ESTADO
Publique-se Registre-se  Cumpra-se

SUGESP



Porto Velho, 03.05.201620 DOE  N° 79

SEGG

ORDEM DE SERVIÇO nº 004/2016/SEGG/PAC

Contrato nº 084/PGE-2016
Processo Administrativo: 01.1301.00365-00/2015

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de ações de
estrutura da gestão dos serviços de saneamento e melhorias para gestão e para
o desempenho técnico operacional da CAERD no Município de Porto Velho/RO.

Uma vez concluídos os procedimentos licitatórios, firmado o contrato n°084/PGE-
2016, bem como o encaminhamento dos respectivos procedimentos licitatórios,
se faz necessário o início dos serviços previstos no termo de referência e edital.

Assim convocamos o BS2G CONSULTORIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF Nº
08.725.724/0001-04, com sede na Avenida Elvira Johnson n° 4848 Sala 03 Bairro
Flodoaldo Pontes Pinto, nesta Cidade de Porto Velho/RO, para que sejam inicia-
dos a partir desta data os seguintes serviços:

Porto Velho, 15 de Abril de 2016.

IACIRA TEREZINHA RODRIGUES DE AZAMOR
Diretora Presidente da CAERD

Gestora dos Contratos do PAC – Saneamento/RO
DOE n°2678 de 13 de Abril de 2015

ERRATA n. 05/GADM/SEAE

ERRATA: referente à publicação da portaria n. 30 de 27/04/2016, publicado no
DOE n. 77 em 29/04/2016.

Onde se lê:  “ Art. 4º -  Esta portaria terá efeitos a partir de 03/05/2016”
Leia-se: “ Art. 4º -  Esta portaria terá efeitos a partir de 02/05/2016”

Publique-se no Diário Oficial do Estado de Rondônia. Porto Velho, 02/05/2016.

JANAÍNA OLIVEIRA NEVES
GERENTE ADMINISTRATIVO – SEAE

PORTARIA N. 021 DE 30/03/2016

 Sec. de Estado do Planejamento
Orçamento e Gestão

PORTARIA Nº  103/GAB/SEPOG-2016
Porto Velho, 29 de Abril de 2016.

Dispõe sobre a remarcação de férias da servidora da SEPOG.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMEN-
TO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG, no uso de suas atribuições legais, e,

R E S O L V E:

Art. 1º SUSPENDER, o por interesse da Administração Pública o gozo de
férias da servidora OSMARINA FERREIRA BRAGA, Agente Administrativo, matrí-
cula 300002111, lotada na Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão – SEPOG, referente ao exercício de 2014, que estava previsto o gozo de
19 (dezenove) dias para 03/10/2016 a 21/10/2016. Conforme Portaria 049/GAB/
SEPOG-2016 de 08 de março de 2016, publicada no DOE nº 45 de 10.03.2016.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

PEDRO ANTÔNIO AFONSO P IMENTEL
Secretário Adjunto/SEPOG

SUPEL

Aviso de Licitação

EXCLUSIVO A MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE –
EPP SOMENTE PARA OS LOTES 06 e 07
Superintendência Estadual De Compras e Licitações
Pregão Eletrônico Nº. 650/2015/ALFA/SUPEL /RO. Tipo MENOR PREÇO POR
LOTE
Processo Administrativo: 01.1501.00230-0000/2015/SESDEC-RO.
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de
consumo (amplificador de audiofrequência e outros), para atender necessi-
dades da Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania – SESDEC/RO, no
Município de Porto Velho/RO, conforme especificações completas constantes
no Termo de Referência, anexo I do Edital. Valor Estimado: R$: 3.267.281,88.
Data de Abertura: 13/05/2016 ás 09h00min (horário de Brasília - DF). Endere-
ço Eletrônico: www.comprasnet.gov.brDISPONIBILIDADE DO EDITAL: consul-
ta e retirada das 07h: 30min. às 13h:30min. (horário de Rondônia), de segunda
a sexta-feira, na Sede da SUPEL, ou, gratuitamente no endereço eletrônico
www.rondonia.ro.gov.br/supel. Outras informações através do telefone:
(0XX) 69.3216-5366.

Porto Velho/RO, 29 de Abril de 2016.

VANESSA DUARTE EMENERGILDO
Pregoeira/ALFA/SUPEL-RO

Mat. 300110987

AVISO DE LICITAÇÃO
Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL/RO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 135/2016/SUPEL/RO, tipo “MENOR PREÇO POR
ITEM” COM O ITEM 01 (único) EXCLUSIVO PARA ME/EPP e Equiparados na
forma da LC 123/2006.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01.1601.16745-00/2015/SEDUC
OBJETO: Aquisição de material permanente equipamento de informática do
tipo SERVIDOR RACK 2U, para atender a Gerência de Controle, Avaliação e
Gestão Escolar da Secretaria de Estado da Educação, em Rondônia, confor-
me especificação completa no Termo de Referência – Anexo I deste Edital.
VALOR ESTIMADO: R$ 46.447,00 DATA DE ABERTURA: 13 de Maio 2016 às
09h00min (horário de Brasíl ia). ENDEREÇO ELETRÔNICO:
www.comprasnet.gov.br CÓDIGO DA UASG SUPEL: 925373. EDITAL: consul-
ta e retirada somente nos endereços eletrônicos www.comprasnet.gov.br
(site oficial) e www.supel.ro.gov.br (site alternativo). Maiores informações:
telefone (69) 3216-5318, e-mail supel.omega@gmail.com, no horário das
07h30min às 13h30min, de segunda a sexta-feira (Horário de Rondônia).Porto
Velho - RO, 02 de Maio de 2016.

MARIA DO CARMO DO PRADO
Pregoeira – ômega/SUPEL/RO

Mat. 300131839

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 211/2014/SUPEL/RO

A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL torna público que
a licitação referente ao Pregão acima, que tem como objeto o REGISTRO DE
PREÇO para eventual e futura aquisição de plataformas de trabalho, de
armazenamento, assentos, divisórias e produtos confeccionados em aço,
com montagem e/ou instalação para atender aos órgãos da Administração
Direta e Indireta do Governo do Estado de Rondônia, foi HOMOLOGADA, com
base na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei 8.666/93 c/c os
Decretos Estaduais nº. 12.205/2006 e nº. 18.340/2013, tendo sido adjudicado
os itens para as empresas: LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA, FOR-
MA OFFICE - COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA, BRADIV
INDUSTRIA E COMERCIA LTDA,  ATLANTA COMÉRCIO E REPRESENTA-
ÇÃO LTDA EPP e FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA, conforme
termo de adjudicação do Pregão Eletrônico.

Publique-se nos meios previstos em Lei.
Porto Velho-RO, 03 de Maio de 2016.

MÁRCIO ROGÉRIO GABRIEL
Superintendente da SUPEL

Superintendência de Assuntos
Estratégicos

http://www.comprasnet.gov.brDISPONIBILIDADE
http://www.rondonia.ro.gov.br/supel.
http://www.comprasnet.gov.br
http://www.supel.ro.gov.br
mailto:supel.omega@gmail.com
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 45/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1712.05423-00-2015
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 432/2015

AVISO DE REDUÇÃO DE PREÇOS

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL torna público aos
interessados, e em especial à empresa detentora: HOSP LOG COMÉRCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA que foram reduzidos os preços dos itens: 24
- CASPOFUNGINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 50mg, FRASCO/AMPOLA, passando a
vigorar ao valor de R$ 638,56 (seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis
centavos); e do item 25 - CASPOFUNGINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 70mg, FRAS-
CO/AMPOLA, passando a vigorar ao valor de R$ 822,61 (oitocentos e vinte e
dois reais e sessenta e um centavos).

Publique-se no Diário Oficial do Estado.

Porto Velho/RO, 29 de abril de 2016.

GENEAN PRESTES DOS SANTOS
    Diretora Executiva /SUPEL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 107/2016
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 211/2014
PROCESSO Nº 01.1108.00008-00/2014

Pelo presente instrumento, o ESTADO DE RONDÔNIA, através da SUPERINTEN-
DÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES – SUPEL situada à AV. FARQUAR N° 2986
COMPLEXO RIO MADEIRA EDIFÍCIO, ED. PACAÁS NOVOS 2º ANDAR, neste ato
representado pelo Superintendente da SUPEL, Senhor Márcio Rogério Gabriel
e a(s) empresa(s) qualificada(s) no Anexo Único desta Ata, resolvem REGIS-
TRAR O PREÇO para eventual aquisição de plataformas de trabalho, de
armazenamento, assentos, divisórias e produtos confeccionados em aço, com
montagem e/ou instalação, visando atender as necessidades dos órgãos da
Administração Pública Direta e Indireta do Governo do Estado de Rondônia, a
pedido da Superintendência Estadual de Licitação – SUPEL, conforme Anexo
Único desta ata, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório
e as constantes nesta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às
normas constantes da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, Decreto Estadual nº
18.340/13 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO OBJETO

REGISTRAR O PREÇO para eventual aquisição de plataformas de trabalho, de
armazenamento, assentos, divisórias e produtos confeccionados em aço, com
montagem e/ou instalação, visando atender as necessidades dos órgãos da
Administração Pública Direta e Indireta do Governo do Estado de Rondônia, a
pedido da Superintendência Estadual de Licitação – SUPEL.

2. DA VIGÊNCIA

2.1. O presente Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, conta-
dos a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado.
2.1.1. A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços
será definida nos instrumentos convocatórios, observado o artigo 57 da Lei
8.666, de 1993, conforme Decreto Estadual nº 18.340/13.

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Caberá à Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL a condução
do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da
Ata dele recorrente (Decreto 18.340/13 artigo 5º, incisos VII e VIII). No entanto, a
alocação de recursos, empenhamento, análise do mérito das quantidades adquiridas,
bem como a finalidade pública na utilização dos materiais e serviços são de
responsabilidade exclusiva do ordenador de despesas do órgão requisitante.

4. DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO

4.1. O preço, a quantidade, o fornecedor e a especificação do item registrado
nesta Ata, encontram-se indicados no Anexo I deste instrumento.

5 - PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A DETENTORA do registro de preços se obriga, nos termos do Edital e deste
instrumento, a:

5.1. Retirar a Nota de Empenho junto ao órgão solicitante no prazo de até 05
(cinco) dias, contados da convocação;

5.2. Iniciar o fornecimento do objeto dessa Ata, conforme prazo estabelecido
no Termo de Referência e edital de licitações.

5.3. Não será admitida a entrega pela detentora do registro, de qualquer item,
sem que esta esteja de posse da respectiva nota de empenho, liberação de
fornecimento, ou documento equivalente.

5.4. O objeto e/ou serviço desta ata deverá ser fornecido parcialmente duran-
te a vigência da ata ou contrato, de acordo com as necessidades dos órgãos
requerentes, nas quantidades solicitadas pelos mesmos.

6 - DO PRAZO E LOCAIS DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DO OBJETO

6.1. No recebimento e aceitação de qualquer item, objeto desta Ata de Registro
de Preços, serão observadas as especif icações contidas no instrumento
convocatório.

6.2. Expedida a Nota de Empenho, o recebimento de seu objeto f icará
condicionado a observância das normas contidas no art. 40, inciso XVI, c/c o
art. 73 inciso II, “a” e “b”, da Lei 8.666/93 e alterações.

6.3. DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA: O prazo para entrega e montagem do
mobiliário deverá ser de, no máximo, 45 (quarenta e cinco) dias corridos,
contados a partir do recebimento da nota de empenho, independente do local
a ser entregue. A montagem deve ser iniciada no prazo de até 48(quarenta e
oito) horas após a entrega.

6.4. Só serão considerados entregues os móveis especificados neste termo
de referência , de acordo com os lay out anexados aos autos adequando seu
mobiliário aos espaços indicados pelo Governo do Estado de Rôndonia e
devidamente montados, salvo orientação em contrário feita pela contratante;

6.5. Caberá a empresa vencedora, além da entrega do objeto, a sua respectiva
montagem.

6.6. Caso não haja expediente na data marcada para a entrega do objeto,
ficará automaticamente adiada para o primeiro dial útil subsequente, no mesmo
local, sendo de responsabilidade do fornecedor entrar em contato para informar
a previsão de entrega e certificar-se de funcionamento do Órgão;

6.7.  Se o fornecedor tiver comprovadamente dificuldades de entregar os
bens, poderá ser dispensado das sanções, desde que informe oficialmente
com antecedência de pelo menos 02 (dois) dias úteis antes de esgotado o
prazo, apresentando uma justificativa circunstanciada formal, que deverá ser
encaminhada ao Ordenador de Despesas, que, por sua vez, deliberará sobre
a prorrogação do prazo;

6.8.  Depois de esgotado(s) o(s) prazo(s) concedido(s), se for o caso, o
Governo do Estado de Rondônia aplicará as sanções administrativas
pertinentes;

6.9. DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO

6.10. A entrega dos materiais deverá com frete CIF, nos locais
abaixo indicados, de segunda a sexta feira, sendo de 07h30min às
13h30min.

6.11.O local de entrega do objeto será nos seguintes endereços, onde deverá
ser montado e/ou instalado e somente após isto, poderá ocorrer o recebimento
dos bens adquiridos;

Secretaria de Estado de Finanças  - SEFIN
AGÊNCIA PADRÃO SEFIN - Rua Floriano Peixoto com Av. Pres. Dutra - Pimenta
Bueno - RO;
AGÊNCIA PADRÃO SEFIN - Praça Aurélio P. Stedille -  Presidente Médice - RO;
AGÊNCIA PADRÃO SEFIN - Av. 15 de Novembro c/ Rua Ana Nery 911- Ouro
Preto - RO;
AGÊNCIA PADRÃO SEFIN - Av. Pimenta Bueno com Av. Dr. Mendinça Lima 999
- Guajará Mirim - RO;
AGÊNCIA PADRÃO SEFIN - Av. Paulo de Assis Ribeiro 4142 - Centro - Colorado
D’Oeste  - RO;

Secretaria de Estado da Segurança Pública, Defesa e Cidadania -
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SESDEC
UNIDADE INTEGRADA DE SEGURANÇA - UNISP Grande Porte - Rua Sena Madureira
c/ Rua João Batista Melo (atual 2º DP) -  Ji-Paraná-RO;
UNIDADE INTEGRADA DE SEGURANÇA - UNISP Pequeno Porte - Av. Mal. Presi-
dente Dutra 3784 B -  Machadinho-RO;
UNIDADE INTEGRADA DE SEGURANÇA - UNISP Grande Porte - Av. Jô Sato c/ Rua
Luiz Maziero Bairro JD América - Vilhena-RO;
UNIDADE INTEGRADA DE SEGURANÇA - UNISP - Av. Capitão Silvio Gonçalves de
Faria s/nº -  Ouro Preto -RO;
UNIDADE INTEGRADA DE SEGURANÇA - UNISP Pequeno Porte - Av. JK nº 5338 -
Alvorada D’Oeste -RO;
UNIDADE INTEGRADA DE SEGURANÇA - UNISP - Rua Florianópolis entre Rua Belo
Horizonte e Ceará - Jaru-RO;
UNIDADE INTEGRADA DE SEGURANÇA - UNISP Pequeno Porte - Av. Maracanã
com esquina Travessa Mutum 1230 - Cujubim-RO;
UNIDADE INTEGRADA DE SEGURANÇA - UNISP Cai N’Água - Rua João Alfredo -
Baixa da União -  Porto Velho-RO;
UNIDADE INTEGRADA DE SEGURANÇA - UNISP Grande Porte - Av. Tancredo
Neves c/ Trav. Aquariana - Ariquemes-RO;
UNIDADE INTEGRADA DE SEGURANÇA - UNISP Grande Porte Norte  Av. dos
Imigrante 3503  - Bairro Costa e Silva -  Porto Velho-RO;
QUARTEL DO CORPO DE BOMBIEORS MILITAR - Rua Julio Guerra c/ Rua Quinze
de Novembro - Ji - Paraná - RO;
UNIDADE INTEGRADA DE SEGURANÇA - UNISP Rua Pacaembu s/nº Bairro Centro
- Nova Brasilândia D’Oeste  - RO;
NUCRIM - Linha C-65 com Travessa Quasar - Ariquemes - RO

SUGESP
Palácio Rio Madeira - Av. Farquar nº 100

CGE
Palácio Rio Madeira - Av. Farquar nº 100

SEPOG
Palácio Rio Madeira - Av. Farquar nº 100

SETUR
Av. Sete de Setembro com Av. Farquar - Centro - Porto Velho-RO

SEAS
Av. Costa Marques 263 - Centro - Guajará Mirim - RO

SEPAZ
Rua Projetada s/nº - Cacoal - RO

7.  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. A empresa detentora da Ata apresentará a Gerência Financeira do Órgão
requisitante a nota fiscal referente ao fornecimento efetuado.

7.2. O respectivo Órgão terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da
apresentação da nota fiscal para aceitá-la ou rejeitá-la.

7.3. A nota fiscal não aprovada será devolvida à empresa detentora da Ata
para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua
rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem 6.2. a partir da data de
sua reapresentação.

7.4. A devolução da nota fiscal não aprovada, em hipótese alguma, servirá de
pretexto para que a empresa detentora da Ata suspenda quaisquer fornecimentos.

7.5. O Estado de Rondônia, através dos órgãos requisitantes, providenciará o
pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contada da data do aceite
da nota fiscal.

8.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. A despesa correrá à conta dos orçamentos informados no Termo de
Referência e edital de licitações. Os órgãos participantes poderão celebrar
contratos, emitir notas de empenho ou instrumento equivalente, dependendo dos
valores envolvidos, conforme previsto no artigo 62 da Lei 8.666/93.

9. DAS SANÇÕES NO CASO DE INADIMPLÊNCIA E DO CANCELAMENTO DO
REGISTRO DE PREÇOS

(Base Legal: art. 40, inciso III da Lei 8.666/93; art. 9º, V c/c § 2º do Decreto 5450/

05; art. 3º, I, Lei 10520/02)

9.1. Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais
dispositivos legais, a CONTRATADA estará sujeita a:

9.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei nº
8.666/93, pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá,
garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez
por cento) sobre a parcela inadimplida.

9.3.  Se a adjudicatária recusar-se a retirar o instrumento contratual
injustif icadamente ou se não apresentar situação regular na ocasião dos
recebimentos, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa
de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado.

9.4.  A licitante, adjudicatária ou contratada que, convocada dentro do
prazo de validade de sua proposta, não celebrar o instrumento contratual,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do instrumento contratual, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida a prévia e ampla defesa,
ficará impedida de licitar e contratar com o Estado, e será descredenciado no
Cadastro de Fornecedores Estadual, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais,
devendo ser incluída a penalidade no SICAFI e no CAGEFOR (Cadastro Estadual
de Fornecedores Impedidos de Licitar).

9.5. A multa, eventualmente imposta à Contratada, será automaticamente
descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1%
(um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber
do Estado, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dia úteis, contados de
sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não
sendo efetuado o pagamento, serão deduzidos da garantia. Mantendo-se o
insucesso, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que
seja inscrita na dívida ativa, podendo, ainda a Administração proceder à
cobrança judicial.

9.6 As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária ou contratada
da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível
venha causar à Administração.

9.7. De acordo com a gravidade do descumprimento, poderá ainda a licitante
se sujeitar à Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o
prazo da sanção aplicada com base na legislação vigente.

9.8.A sanção denominada “Advertência” só terá lugar se emitida por escrito e
quando se tratar de faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação, cabível somente
até a segunda aplicação (reincidência) para a mesma infração, caso não se
verifique a adequação da conduta por parte da Contratada, após o que deverão
ser aplicadas sanções de grau mais significativo.

9.9. São exemplos de infração administrativa penalizáveis, nos termos da Lei
nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000,
e do Decreto nº 5.450, de 2005:

a)Inexecução total ou parcial do contrato;
b)Apresentação de documentação falsa;
c)Comportamento inidôneo;
d)Fraude fiscal;
e)Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no
Contrato.

9.10.As sanções serão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal que possa ser acionada em desfavor da Contratada, conforme
infração cometida e prejuízos causados à administração ou a terceiros.

9.11.Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus,
com percentuais de multa conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as
principais situações previstas, não eximindo de outras equivalentes que
surgirem, conforme o caso:
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* Incidente sobre o valor mensal do contrato.
9.12.As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas concomitantemente,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de
05 (cinco) dias úteis.

9.13.Após 30 (trinta) dias da falta de execução do objeto, será considerada
inexecução total do contrato, o que ensejará a rescisão contratual.

9.14.As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de
créditos que eventualmente detenha a CONTRATADA ou efetuada a sua cobrança
na forma prevista em lei.

9.15. As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo ficar comprovada
a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior
ou casos fortuitos, devidos e formalmente justificados e comprovados, e sempre
a critério da autoridade competente, conforme prejuízo auferido.

9.16. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.

9.17. A sanção será obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF, bem como em sistemas Estaduais.

9.18.Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento
de contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no
subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato
decorrente desta licitação:

a) Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de tributos;
b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;c)

Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados;
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração
em virtude de atos ilícitos praticados.

9.19.A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, (Nota de Empenho) dentro do prazo
estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades aqui estabelecidas, além
das previstas no Termo de Referência.

9.20.Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer
fraude, o licitante poderá sofrer sem prejuízo da comunicação do ocorrido ao
Ministério Público, quaisquer das sanções previstas, que poderão ser
aplicadas cumulativamente.

9.21.Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo,
que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em
Lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

9.22 O preço registrado poderá ser cancelado pela Administração Pública,
nos termos do Artigo 24 e 25 do Decreto 18.340/13, quando:

9.22.1. A Detentora do Registro deixar de cumprir total ou parcial as condições
da Ata de Registro de Preços .

9.22.2. A Detentora do Registro não retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração;

9.22.3  A detentora incorrer reiteradamente em infrações previstas no Edital;

9.22.4  A Detentora do Registro praticar atos fraudulentos no intuito de auferir
vantagem ilícita;

9.22.5 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior aqueles praticados no mercador ou sofrer sanção prevista
nos incisos III ou IV do caput  do artigo 87 da Lei 8.666/93 ou no artigo 7º da
Lei 10.520/02.

9.22.5 Por razões de interesse público, mediante despacho motivado,
devidamente justificado.

9.22.6 O cancelamento do registro nas hipóteses nos sub itens 9.11.1, 9.11.2,
9.11.5 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

9.22.7 O cancelamento do registro nas hipóteses dos sub itens 9.11.1 e
9.11.2 acarretará ainda a aplicação das penalidades cabíveis, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

9.22.8 . O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

9.22.9.1 por razões de interesse público ou

9.10.9.2 a pedido do fornecedor.

10. UTILIZAÇÃO DA ATA

10.1.  Nos termos do Artigo 26 do Decreto Estadual 18.340/13, esta Ata de
Registro de Preços, durante a sua vigência,  poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da Administração Pública Estadual que não tenha participado
do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.
10.2.  É facultada aos órgãos s ou entidades municipais, distritais ou
estaduais a adesão a ata de registro de preços da Administração Pública
Estadual.

10.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não
do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as
obrigações presentes e futuras da ata, assumidas com o órgão gerenciador
e órgãos participantes.

10.4.  As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a 100% dos quantitativos dos itens do instrumento

ITE DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO GRAU MULT
A* 

 Permitir situação que crie a possibilidade ou cause dano 
físico, lesão corporal ou consequências letais; por 
ocorrência. 

06 4,0% 
por dia 

 Usar indevidamente informações sigilosas a que teve 
acesso; por ocorrência. 

06 4,0% 
por dia 

 Suspender ou interromper, salvo por motivo de força 
maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e 
por unidade de atendimento; 

05 3,2% 
por dia 

 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de 
seus agentes; por ocorrência. 

05 3,2% 
por dia 

 Recusar-se a executar serviço determinado pela 
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado; por 
ocorrência; 

04 1,6% 
por dia 

 Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo 
como por caráter permanente, ou deixar de providenciar 
recomposição complementar; por ocorrência. 

02 0,4% 
por dia 

 Para os itens a seguir, deixar de: 
 Efetuar o pagamento de seguros, encargos fiscais e 

sociais, assim como quaisquer despesas diretas e/ou 
indiretas relacionadas à execução deste contrato; por dia 
e por ocorrência; 

05 3,2% 
por dia 

 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, 
mesmo que não previstos nesta tabela de multas, após 
reincidência formalmente notificada pela 
FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 

03 0,8% 
por dia 

 Cumprir determinação formal ou instrução 
complementar da 
FISCALIZAÇÃO, por ocorrência; 

03 0,8% 
por dia 

 Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos, 
observados os limites mínimos estabelecidos por este 
Contrato; por serviço, por ocorrência. 

02 0,4% 
por dia 

 Manter a documentação de habilitação atualizada; por 
item, por ocorrência. 

01 0,2% 
por dia 

 Substituir funcionário que se conduza de modo 
inconveniente ou não atenda às necessidades do Órgão, 
por funcionário e por dia; 

01 0,2% 
por dia 

 



Porto Velho, 03.05.201624 DOE  N° 79

convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador
e órgãos participantes.

10.5.  As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do
número de órgãos não participantes que aderirem.

10.6. Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica da
adesão a este Registro de Preço.”

11- DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. De acordo com artigo 21 e 22 do Decreto Estadual 18.340/2013 os preços
registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens
registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos
fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do
caput do artigo 65 da Lei 8.666/93

11.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado
por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para
negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

11.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores
praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação
de penalidade.

11.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.

11.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados, e
o fornecedor não puder cumprir o compromisso , o órgão gerenciador poderá:

11.5.1.liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, sem aplicação de penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes;

11.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação;

11.5.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder
a revogação do item da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DO REGISTRO

12.1 Substituir em qualquer tempo e sem qualquer Ônus para o Órgão/Entidade
toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, caso constatada divergência na especificação;

12.2 Dispor-se a toda e qualquer fiscalização, no tocante ao fornecimento do
produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas na ATA;

12.3  Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do
fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qual-
quer natureza;

12.4 A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao
detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de
força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços
objeto deste contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita
pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

12.5 Comunicar imediatamente à Administração Pública qualquer alteração ocor-
rida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebi-
mento de correspondência;

12.6 Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no
trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

12.7 Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, caben-
do-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á indepen-
dentemente da que será exercida pela Administração Pública.

12.8 Indenizar terceiros e/ou ao Órgão/Entidade, mesmo em caso de ausência ou
omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos causados por sua culpa ou
dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel obser-
vância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vi-
gentes;

12.9 Toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofre em decor-
rência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de
seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judi-
ciais, eximindo o Órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou responsabili-
dade;

12.10 Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das
contratações do objeto do Edital correrão por conta exclusiva da contratada;

13. DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS REQUISITANTES

13.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das
obrigações contratuais;

13.2 Rejeitar, no todo ou em parte, os objetos desta Ata entregues em desa-
cordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor;

13.3 Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no for-
necimento dos objetos desta Ata;

13.4 Efetuar o pagamento à(s) contratada(s) de acordo com as condições de
preços e prazos estabelecidos no edital e ata de registro de preços

13.5 Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária, enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de
direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

13.6 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

14. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES:

14.1. É participante desta ata os seguintes órgãos pertencentes à
Administração Pública do Estado de Rondônia:

SEAS - Secretaria Estadual da Assistência e do Desenvolvimento Social
SEPOG - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
SETUR - Superintendência Estadual de Turismo
SESDEC - Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania
SEFIN - Secretaria de Estado de Finanças
CGE - Controladoria Geral do Estado
SEPAZ - Superintendência de Estado da Paz
SUGESP – Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos.

15 - DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar
as contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licita-
ção específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora
do registro de preços a preferência em igualdade de condições.

15.2. Fica a Detentora ciente que a publicidade da ata de registro de preços
na imprensa oficial terá efeito de compromisso nas condições ofertadas e
pactuadas na proposta apresentada à licitação.

15.3. A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas altera-
ções e rescisões obedecerão ao Decreto Estadual 18.340/13, Lei Federal nº
8.666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital
que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos.

15.4. Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais: o Edital
de Licitação e seus anexos, bem como, o ANEXO I desta ata que contém os
preços registrados e respectivos detentores.

        Fica eleito o foro do Município de Porto Velho/RO para dirimir as eventu-
ais controvérsias decorrentes do presente ajuste.

ÓRGÃO GERENCIADOR:

MÁRCIO ROGÉRIO GABRIEL
Superintendente Estadual de Licitações

MÁRCIA CARVALHO GUEDES
Gerente do Sistema de Registro de Preços

EMPRESA(S) DETENTORA(S):
Qualificada(s) no Anexo Único desta Ata
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0001 Arquivo Deslizante.  1.1 Painel Frontal: ESTRUTURA
Fabricado em chapa de aço carbono 1020, com 0,90 mm 
de espessura, dobras em toda sua extensão; terminais 
superiores, dobrado de forma que a resistência lateral 
seja proporcional a estabilidade que é necessária por 
conta de seu comprimento e área livre; terminais 
inferiores dobrado de forma que a resistência lateral seja 
proporcional a estabilidade que é necessária e com alívio 
de engrenagem na lateral; painel deverá ser encaixado na 
estrutura do arquivo por intermédio de 6 bujões 
galvanizados de 12,7 mm de diâmetro externo e rebaixos 
escalonados de 8 e 9,5 mm com raio de convite ao 
encaixe de 1,5 mm; rosca interna M6 para a fixação na 
estrutura; tendo em sua parte inferior rodapé de borracha 
para maior proteção. 1.2 Painel de fechamento Lateral: 
Fabricado em chapa de aço carbono com 0,90 mm de 
espessura, inteiriço e com dobras em toda sua extensão. 
Instalados na estrutura dos módulos, através de 
parafusos que não são visualmente expostos na parte 
externa do conjunto. 1.3 Painel divisor: Instalados entre 
as faces dos módulos intermediários. Tem função 
estrutural de travamento das colunas estruturais, 
impedindo a passagem de acervo ou documentos entre 
as faces dos módulos. Fabricado em chapa de aço com 
0,6 mm de espessura. 1.4 Colunas Estruturais: Inteiriças, 
fabricadas em chapa de aço com 1,20 mm de espessura, 
dobradas em formato ³C´ em toda a extensão, são em 
inteiriças e possuir furações em suas laterais para 
encaixe de suporte de componentes internos. 1.5 Teto: 
Fabricado em chapa de aço carbono com 0,90 mm de 
espessura. É instalado entre as colunas estruturais 
através de parafusos e não ficam expostos externamente 
do conjunto. 2.   2.1 Carro Base fixo: CARRO BASE
Fabricado em chapa de aço carbono 1,9 mm de 
espessura, dobradas em formato ¨C¨ e soldadas para a 
formação do conjunto. 2.2 Carro Base Móvel: Fabricado 
em chapa de aço carbono 1,9 mm de espessura, 
dobradas em formato ¨C¨ e soldadas para a formação do 
conjunto, e possuem: a) Garras de segurança: São 
necessárias para evitar tombamento dos módulos 
terminais ou intermediários. Instaladas na parte inferior 
dos carros bases e encaixadas nos trilhos de 
deslocamento. São fabricadas em chapa de aço carbono 
1020 com 1,9 mm de espessura. b) Sistema de 
Transmissão: Será utilizado para deslocamento do 
módulo sendo efetuado através de engrenagens, eixo e 
correntes com passo no mínimo de ½" conforme norma 
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ANEXO ÚNICO DA ATA   
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA    
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS LICITAÇÕES SUPEL    E  - 

Nº  : DO PROCESSO 1108.00008-00-2014

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS     Nº: 107/2016

Nº  DO PREGÃO ELETRÔNICO : 211/2014

DATA DE HOMOLOGAÇÃO  : 03/05/2016

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE    : 03/05/2016

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE IMOBILIÁRIO SUPEL     - 

Americana ( ) 40. A movimentação dos módulos parti ASA
do eixo do volante, para uma caixa de redução que 
transmite a força necessária para um eixo do carro base, 
onde estão localizadas as rodas do conjunto, efetuando a 
sua movimentação. c) Suporte dos mancais: Fabricados 
em chapa de aço carbono 1020 com 1,9 mm de 
espessura, dobrado com perfil ³U´ ou usinados em ferro 
fundido. d) Rolamentos dos mancais: São totalmente 
blindados externamente, para evitar o acúmulo de poeira 
e perda de lubrificação original. Rodas para 
movimentação: Fabricadas em ferro cinzento ou aço, e 
usinadas com canal central para encaixe nos trilhos de 
deslocamento. f) Eixo de transmissão: Fabricado de aço 
maciço 1020 e trefilado e possuem Ø 20 mm. g) Volante: 
Volantes confeccionados em aço, possuindo formato 
anatômico. h) Trilhos para movimentação: A base do trilho 
fabricada em chapa de aço carbono com 1,9 mm de 
espessura, e perfil central em aço trefilado no formato 
retangular ou semicircular. Possui formato ergonômico 
(rampa) para evitar tropeços do usuário ao acessar o 
corredor de consulta. 3.   3.1 COMPONENTES INTERNOS
Prateleira: Fabricadas em chapa de aço com 0,9 mm de 
espessura, dobrada em suas partes frontais e traseiras 
em formato ³C´ e com reforço central soldado ou 
estampado na parte inferior da prateleira no sentido 
longitudinal. É fixada a estrutura através de suportes com 
sistema de encaixe ou pinos de aço, com fácil manuseio 
para possíveis mudanças internas quanto ao seu 
posicionamento ou à sua configuração. 3.2 Suporte 
corrediço para pasta suspensa: Fabricada em chapa de 
aço carbono 1020 com 0,90 mm de espessura, tendo em 
toda a sua parte frontal e traseira, um perfil rígido de  PVC
para encaixe das pastas suspensas, e sua movimentação 
é feita através de trilhos telescópicos, que devem ser 
encaixados diretamente nas colunas estruturais, sem a 
necessidade de ferramentas. Deve suportar uma carga de 
100kg. 3.3 Gaveta: Fabricada em chapa de aço carbono 
com 0,90 mm, sua movimentação é feitas através de 
trilhos telescópicos que devem ser encaixados 
diretamente nas colunas, sem a necessidade de 
ferramentas. com capacidade para suportar até 100kg. 
3.4 Prateleira corrediça para apoio e consulta: Deve ser 
fabricada em chapa de aço com 0,90 mm de espessura 
dobrada em suas laterais, e com movimentação através 
de trilhos telescópicos, que são encaixados diretamente 
nas colunas sem a necessidade de ferramentas. 3.4 
Suporte para Pastas Pendular: Composta por duas 
hastes confeccionadas em de aço com 12mm de 
diâmetro, fixados a estrutura através de suportes com 
sistema de encaixe dispensando o uso de ferramentas, e 
deve ter capacidade para suportar 100 Kg. 3.5 Vão 
Fechado: Armário de aço medindo 1.000mm de largura 
por 380mm de altura e 420mm de profundidade, fabricado 
em chapa de aço com 0,9mm de espessura, com duas 
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA    
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS LICITAÇÕES SUPEL    E  - 

Nº  : DO PROCESSO 1108.00008-00-2014

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS     Nº: 107/2016

Nº  DO PREGÃO ELETRÔNICO : 211/2014

DATA DE HOMOLOGAÇÃO  : 03/05/2016

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE    : 03/05/2016

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE IMOBILIÁRIO SUPEL     - 
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portas com chaves, e encaixado na estrutura/colunas do 
Arquivo através de suportes. 3.6 Sistemas integrados 
multimídia: Fabricada em chapas de aço, composto por 
colunas fixas laterais instaladas no fundo do armário e 
duas estruturas basculantes; possuem perfurações a 
cada 30 mm permitindo a regulagem da altura dos 
suportes para mídias sem a necessidade de uso de 
ferramentas. 3.7 Suporte interno traseiro do sistema 
integrado: Fabricado em chapas de aço, sendo dobrado 
em formato ³U´ possui em suas extremidades laterais 
duas hastes para encaixe nas colunas internas do 
sistema integrado e nas extremidades frontal e traseira 
um batente responsável por impedir a queda das mídias 
para fora do mesmo. Medindo 80mm(H) x 960mm(L) x 
145mm(P). 3.8 Suporte interno das estruturas 
basculantes: Fabricado em chapas de aço, sendo 
dobrado em formato ³U´ possui em suas extremidades 
laterais duas hastes para encaixe nas colunas internas do 
sistema integrado e nas extremidades frontal e traseira 
um batente responsável por impedir a queda das mídias 
para fora do mesmo. Medindo 80mm(H) x 390mm(L) x 
145mm(P). 3.9 Compressor lateral dos suportes: 
Fabricado em chapas de aço dobradas em formato ³L´
(utilizado para comprimir as mídias nos suportes impedido 
sua queda ou tombamento). Medindo 70mm(H) x 70mm
(L) x 140mm(P). 3.10 Up Grade: O sistema permite 
possibilidade de -  de sistema mecânico UP GRADE
manual para eletromecânico ou eletrônico e ainda 
instalação de acessórios como luminárias, câmeras, 
interruptores, teclados, etc. 4.  COMPONENTES
EXTERNOS 4.1 Vedação: Todas as faces dos módulos 
possuem borracha de vedação fabricada em trefilado 
esponjoso ou perfis de borracha galvanizada e fixadas em 
todo o contorno do módulo. 4.2 Porta Etiqueta para 
identificação: Confeccionado em , com visor PVC
translúcido. Serão instaladas no painel Frontal dos 
módulos para identificação de acervo ou documentos. 4.3 
Rodapés: São confeccionados em borracha e instalados 
na parte inferior do painel frontal para proteção. 4.4 Trava 
Geral Tipo chave tetra: Sistema de fechadura instalada no 
painel frontal para fechamento total do conjunto de 
arquivos deslizantes. O seu destravamento e travamento 
é feito através de uma fechadura com chave Tetra (02 
cópias), que movimenta uma haste que sai da fechadura 
e desce até um furo localizado no piso. 4.5 Sistema de 
Travamento individual: São instaladas nos volantes dos 
módulos móveis para bloqueio da movimentação do 
módulo, quando da abertura do corredor de consulta do 
conjunto. É efetuada através de sistema de fácil 
manuseio pelo usuário. 5.    E PROCESSO DE PINTURA
ACABAMENTO. 5.1 Pintura: Toda a estrutura e 
componentes internos dos módulos, que utilizam em seu 
processo produtivo, chapas de aço, recebem tratamento 
antiferruginoso através de 08 (oito) banhos fosfatizantes, 
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por processo de imersão, e pintados através de processo 
eletrostático a pó. Garantido a ausência de agentes 
corrosivos sobre a superfície da peça, evitando o 
aparecimento de pontos de oxidação. 5.2 Zincagem: 
Todas as peças do sistema de transmissão dos módulos 
e trilhos que utilizam em seu processo produtivo chapas 
de aço possuem tratamento anticorrosivo através de 
processo de zincagem. 

0002 Sofá de 01 lugar com braços, revestido em tecido. 
Estrutura interna confeccionada em Compensado 
Multilaminado industrial de 10mm e 15mm O painel de 
madeira compensada é constituído por lâminas dispostas 
ortogonalmente, unidas por um adesivo sob efeito de 
pressão e é curado à uma temperatura de até 120°. Tanto 
a madeira de baixa densidade (softwood) quanto a 
madeira de alta densidade (hardwood) podem formar o 
painel, o que gera uma variedade em termos de 
densidade. O compensado pode ser constituído por um 
número par ou ímpar de lâminas, mas sempre com 
número ímpar de camadas. No estofado seu emprego se 
dá na parte frontal e traseira dos braços proporcionando 
um melhor acabamento na peça. Madeira de Eucalipto 
Saligno Grandis ou madeira similar de reflorestamento, 
sendo Material de reflorestamento ecologicamente correto 
utilizado na confecção de toda a estrutura dos produtos. 
Toda madeira recebe um tratamento especial desde o 
plantio para evitar fungos, cupins e mofo. Espuma Soft. 
Densidades 20 e 28, tendo em vista a redução do impacto 
ambiental houve a necessidade de ampliar o uso de 
adesivos à base de resinas sintéticas na fabricação das 
espumas, pois estas são isentas de agentes agressores 
em sua composição. Além da preservação ambiental o 
adesivo que é considerado ³o adesivo do futuro´ livra o 
produto final de odores desagradáveis, melhorando ainda 
mais o desempenho e a qualidade dos produtos. As 
espumas são de alto fator de conforto isentas de  e CFC
possui na sua fórmula a mesma molécula da água H²O. 
Fibra Siliconada. Sempre lembrando que e o mesmo é 
inodoro, anti-mofo, anti-alérgico e anti-chama. Manta 
Thermobonding. Utiliza-se esta fibra com o peso de 180 
gramas por m². Percinta Elástica Material desenvolvido 
especialmente para ser utilizado no assento com a 
medida de 50mm e no encosto com medida de 40mm, 
todas entrelaçadas proporcionando um melhor retorno e 
conforto. Sua composição principal é o látex recoberto e o 
polipropileno. A mesma pode chegar à um alongamento 
de até 80% de seu tamanho original podendo ter uma 
força de tração de mais de 200Kg. Mola Aspiral para 
assento Com tamanhos que variam de 10 à 15 cm. 
Algumas das peças utilizadas é a almofada Pocket com 
tamanho que varia de 8 a 15 cm, e é confeccionada em 
molas barril e encapsuladas em tecido não tecido, unidas 
através do sistema   (cola quente). Todas as HOT MELT
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molas são presas com fixadores plásticos para evitar seu 
deslocamento. No Estofado é empregado ao redor de sua 
estrutura. Grampos Resinados produzidos em aço e 
testados em laboratórios que ensaiam efeitos mecânicos 
eles seguem as mais rígidas normas aplicáveis no 
mercado. Possui diversas bitolas todas com pontas 
divergentes para melhor aplicação. Nos estofados é 
utilizado para fixação da estrutura, papelão e tecido. 
Todos banhados com tratamento especial de zinco 
tornando o material anti-ferrugem com maior durabilidade. 
Parafusos e ferragens Produzido em aço carbono, 
testados em laboratórios para comprovar sua capacidade 
de tração, possui diversos acabamentos e uma gama 
variada de tamanhos. Empregado nos estofados sua 
função é fixar a estrutura dos braços e caixa. Material de 
pouca flexibilidade possui acabamento em zincado para 
evitar seu desgaste e ferrugem. Cola Sintética Material 
abrasivo sintético de baixa viscosidade formulado a base 
de solvente e especificamente desenvolvido para 
colagens de espumas entre si, espuma de  com PU
madeira e espuma de  com tecido. Coats Nylbond by PU
Barbour resiste as mais severas aplicações, evitando 
destorcimentos e desfiamentos durante as operações de 
costura. Seu emprego nos estofados se dá na costura de 
todas as peças de tecidos que revestem o produto. 
Dimensões: 750x850x1000mm.

0003 Sofá de 02 lugares com braços, revestido em tecido. 
Estrutura interna confeccionada em Compensado 
Multilaminado industrial de 10mm e 15mm O painel de 
madeira compensada é constituído por lâminas dispostas 
ortogonalmente, unidas por um adesivo sob efeito de 
pressão e é curado à uma temperatura de até 120°. Tanto 
a madeira de baixa densidade (softwood) quanto a 
madeira de alta densidade (hardwood) podem formar o 
painel, o que gera uma variedade em termos de 
densidade. O compensado pode ser constituído por um 
número par ou ímpar de lâminas, mas sempre com 
número ímpar de camadas. No estofado seu emprego se 
dá na parte frontal e traseira dos braços proporcionando 
um melhor acabamento na peça. Madeira de Eucalipto 
Saligno Grandis ou madeira similar, sendo Material de 
reflorestamento ecologicamente correto utilizado na 
confecção de toda a estrutura dos produtos. Toda madeira 
recebe um tratamento especial desde o plantio para evitar 
fungos, cupins e mofo. Espuma Soft. Densidades 20 e 
28mm, tendo em vista a redução do impacto ambiental 
houve a necessidade de ampliar o uso de adesivos à 
base de resinas sintéticas na fabricação das espumas, 
pois estas são isentas de agentes agressores em sua 
composição. Além da preservação ambiental o adesivo 
que é considerado ³o adesivo do futuro´ livra o produto 
final de odores desagradáveis, melhorando ainda mais o 
desempenho e a qualidade dos produtos. As espumas 
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são de alto fator de conforto isentas de  e possui na CFC
sua fórmula a mesma molécula da água H²O. Fibra 
Siliconada. Sempre lembrando que e o mesmo é inodoro, 
anti-mofo, anti-alérgico e anti-chama. Manta 
Thermobonding. Utiliza-se esta fibra com o peso de 180 
gramas por m². Percinta Elástica Material desenvolvido 
especialmente para ser utilizado no assento com a 
medida de 50mm e no encosto com medida de 40mm, 
todas entrelaçadas proporcionando um melhor retorno e 
conforto. Sua composição principal é o látex recoberto e o 
polipropileno. A mesma pode chegar à um alongamento 
de até 80% de seu tamanho original podendo ter uma 
força de tração de mais de 200Kg. Mola Aspiral para 
assento Com tamanhos que variam de 10 à 15 cm. 
Algumas das peças utilizadas é a almofada Pocket com 
tamanho que varia de 8 a 15 cm, e é confeccionada em 
molas barril e encapsuladas em tecido não tecido, unidas 
através do sistema   (cola quente). Todas as HOT MELT
molas são presas com fixadores plásticos para evitar seu 
deslocamento. No Estofado é empregado ao redor de sua 
estrutura. Grampos Resinados produzidos em aço e 
testados em laboratórios que ensaiam efeitos mecânicos 
eles seguem as mais rígidas normas aplicáveis no 
mercado. Possui diversas bitolas todas com pontas 
divergentes para melhor aplicação. Nos estofados é 
utilizado para fixação da estrutura, papelão e tecido. 
Todos banhados com tratamento especial de zinco 
tornando o material anti-ferrugem com maior durabilidade. 
Parafusos e ferragens Produzido em aço carbono, 
testados em laboratórios para comprovar sua capacidade 
de tração, possui diversos acabamentos e uma gama 
variada de tamanhos. Empregado nos estofados sua 
função é fixar a estrutura dos braços e caixa. Material de 
pouca flexibilidade possui acabamento em zincado para 
evitar seu desgaste e ferrugem. Cola Sintética Material 
abrasivo sintético de baixa viscosidade formulado a base 
de solvente e especificamente desenvolvido para 
colagens de espumas entre si,espuma de  com PU
madeira e espuma de  com tecido. Coats Nylbond by PU
Barbour resiste as mais severas aplicações, evitando 
destorcimentos e desfiamentos durante as operações de 
costura. Seu emprego nos estofados se dá na costura de 
todas as peças de tecidos que revestem o produto. 
Dimensões: 750x850x1560mm.

0004 Sofá de 03 lugares com braços, revestido em tecido. 
Estrutura interna confeccionada em Compensado 
Multilaminado industrial de 10mm e 15mm O painel de 
madeira compensada é constituído por lâminas dispostas 
ortogonalmente, unidas por um adesivo sob efeito de 
pressão e é curado à uma temperatura de até 120°. Tanto 
a madeira de baixa densidade (softwood) quanto a 
madeira de alta densidade (hardwood) podem formar o 
painel, o que gera uma variedade em termos de 
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densidade. O compensado pode ser constituído por um 
número par ou ímpar de lâminas, mas sempre com 
número ímpar de camadas. No estofado seu emprego se 
dá na parte frontal e traseira dos braços proporcionando 
um melhor acabamento na peça. Madeira de Eucalipto 
Saligno Grandis ou madeira similar, sendo Material de 
reflorestamento ecologicamente correto utilizado na 
confecção de toda a estrutura dos produtos. Toda madeira 
recebe um tratamento especial desde o plantio para evitar 
fungos, cupins e mofo. Espuma Soft. Densidades 20 e 
28mm, tendo em vista a redução do impacto ambiental 
houve a necessidade de ampliar o uso de adesivos à 
base de resinas sintéticas na fabricação das espumas, 
pois estas são isentas de agentes agressores em sua 
composição. Além da preservação ambiental o adesivo 
que é considerado ³o adesivo do futuro´ livra o produto 
final de odores desagradáveis, melhorando ainda mais o 
desempenho e a qualidade dos produtos. As espumas 
são de alto fator de conforto isentas de  e possui na CFC
sua fórmula a mesma molécula da água H²O. Fibra 
Siliconada. Sempre lembrando que e o mesmo é inodoro, 
anti-mofo, anti-alérgico e anti-chama. Manta 
Thermobonding. Utiliza-se esta fibra com o peso de 180 
gramas por m². Percinta Elástica Material desenvolvido 
especialmente para ser utilizado no assento com a 
medida de 50mm e no encosto com medida de 40mm, 
todas entrelaçadas proporcionando um melhor retorno e 
conforto. Sua composição principal é o látex recoberto e o 
polipropileno. A mesma pode chegar à um alongamento 
de até 80% de seu tamanho original podendo ter uma 
força de tração de mais de 200Kg. Mola Aspiral para 
assento Com tamanhos que variam de 10 à 15 cm. 
Algumas das peças utilizadas é a almofada Pocket com 
tamanho que varia de 8 a 15 cm, e é confeccionada em 
molas barril e encapsuladas em tecido não tecido, unidas 
através do sistema   (cola quente). Todas as HOT MELT
molas são presas com fixadores plásticos para evitar seu 
deslocamento. No Estofado é empregado ao redor de sua 
estrutura. Grampos Resinados produzidos em aço e 
testados em laboratórios que ensaiam efeitos mecânicos 
eles seguem as mais rígidas normas aplicáveis no 
mercado. Possui diversas bitolas todas com pontas 
divergentes para melhor aplicação. Nos estofados é 
utilizado para fixação da estrutura, papelão e tecido. 
Todos banhados com tratamento especial de zinco 
tornando o material anti-ferrugem com maior durabilidade. 
Parafusos e ferragens Produzido em aço carbono, 
testados em laboratórios para comprovar sua capacidade 
de tração, possui diversos acabamentos e uma gama 
variada de tamanhos. Empregado nos estofados sua 
função é fixar a estrutura dos braços e caixa. Material de 
pouca flexibilidade possui acabamento em zincado para 
evitar seu desgaste e ferrugem. Cola Sintética Material 
abrasivo sintético de baixa viscosidade formulado a base 
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de solvente e especificamente desenvolvido para 
colagens de espumas entre si,espuma de  com PU
madeira e espuma de  com tecido. Coats Nylbond by PU
Barbour resiste as mais severas aplicações, evitando 
destorcimentos e desfiamentos durante as operações de 
costura. Seu emprego nos estofados se dá na costura de 
todas as peças de tecidos que revestem o produto. 
Dimensões: 750x850x1960mm.

0005 Sofá de 01 lugar com braços, revestido em couro natural. 
Estrutura interna confeccionada em Compensado 
Multilaminado industrial de 10mm e 15mm O painel de 
madeira compensada é constituído por lâminas dispostas 
ortogonalmente, unidas por um adesivo sob efeito de 
pressão e é curado à uma temperatura de até 120°. Tanto 
a madeira de baixa densidade (softwood) quanto a 
madeira de alta densidade (hardwood) podem formar o 
painel, o que gera uma variedade em termos de 
densidade. O compensado pode ser constituído por um 
número par ou ímpar de lâminas, mas sempre com 
número ímpar de camadas. No estofado seu emprego se 
dá na parte frontal e traseira dos braços proporcionando 
um melhor acabamento na peça. Madeira de Eucalipto 
Saligno Grandis ou madeira similar, sendo Material de 
reflorestamento ecologicamente correto utilizado na 
confecção de toda a estrutura dos produtos. Toda madeira 
recebe um tratamento especial desde o plantio para evitar 
fungos, cupins e mofo. Espuma Soft. Densidades 20 e 28, 
tendo em vista a redução do impacto ambiental houve a 
necessidade de ampliar o uso de adesivos à base de 
resinas sintéticas na fabricação das espumas, pois estas 
são isentas de agentes agressores em sua composição. 
Além da preservação ambiental o adesivo que é 
considerado ³o adesivo do futuro´ livra o produto final de 
odores desagradáveis, melhorando ainda mais o 
desempenho e a qualidade dos produtos. As espumas 
são de alto fator de conforto isentas de  e possui na CFC
sua fórmula a mesma molécula da água H²O. Fibra 
Siliconada. Sempre lembrando que e o mesmo é inodoro, 
anti-mofo, anti-alérgico e anti-chama. Manta 
Thermobonding. Utiliza-se esta fibra com o peso de 180 
gramas por m². Percinta Elástica Material desenvolvido 
especialmente para ser utilizado no assento com a 
medida de 50mm e no encosto com medida de 40mm, 
todas entrelaçadas proporcionando um melhor retorno e 
conforto. Sua composição principal é o látex recoberto e o 
polipropileno. A mesma pode chegar à um alongamento 
de até 80% de seu tamanho original podendo ter uma 
força de tração de mais de 200Kg. Mola Aspiral para 
assento Com tamanhos que variam de 10 à 15 cm. 
Algumas das peças utilizadas é a almofada Pocket com 
tamanho que varia de 8 a 15 cm, e é confeccionada em 
molas barril e encapsuladas em tecido não tecido, unidas 
através do sistema   (cola quente). Todas as HOT MELT
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molas são presas com fixadores plásticos para evitar seu 
deslocamento. No Estofado é empregado ao redor de sua 
estrutura. Grampos Resinados produzidos em aço e 
testados em laboratórios que ensaiam efeitos mecânicos 
eles seguem as mais rígidas normas aplicáveis no 
mercado. Possui diversas bitolas todas com pontas 
divergentes para melhor aplicação. Nos estofados é 
utilizado para fixação da estrutura, papelão e tecido. 
Todos banhados com tratamento especial de zinco 
tornando o material anti-ferrugem com maior durabilidade. 
Parafusos e ferragens Produzido em aço carbono, 
testados em laboratórios para comprovar sua capacidade 
de tração, possui diversos acabamentos e uma gama 
variada de tamanhos. Empregado nos estofados sua 
função é fixar a estrutura dos braços e caixa. Material de 
pouca flexibilidade possui acabamento em zincado para 
evitar seu desgaste e ferrugem. Cola Sintética Material 
abrasivo sintético de baixa viscosidade formulado a base 
de solvente e especificamente desenvolvido para 
colagens de espumas entre si, espuma de  com PU
madeira e espuma de  com tecido. Coats Nylbond by PU
Barbour resiste as mais severas aplicações, evitando 
destorcimentos e desfiamentos durante as operações de 
costura. Seu emprego nos estofados se dá na costura de 
todas as peças que revestem o produto. Altura total: 
870mm. Profundidade total: 930mm. Largura total: 
1000mm.

0006 Sofá de 02 lugares com braços, revestido em couro 
natural. Estrutura interna confeccionada em Compensado 
Multilaminado industrial de 10mm e 15mm O painel de 
madeira compensada é constituído por lâminas dispostas 
ortogonalmente, unidas por um adesivo sob efeito de 
pressão e é curado à uma temperatura de até 120°. Tanto 
a madeira de baixa densidade (softwood) quanto a 
madeira de alta densidade (hardwood) podem formar o 
painel, o que gera uma variedade em termos de 
densidade. O compensado pode ser constituído por um 
número par ou ímpar de lâminas, mas sempre com 
número ímpar de camadas. No estofado seu emprego se 
dá na parte frontal e traseira dos braços proporcionando 
um melhor acabamento na peça. Madeira de Eucalipto 
Saligno Grandis ou madeira similar, sendo Material de 
reflorestamento ecologicamente correto utilizado na 
confecção de toda a estrutura dos produtos. Toda madeira 
recebe um tratamento especial desde o plantio para evitar 
fungos, cupins e mofo. Espuma Soft. Densidades 20 e 28, 
tendo em vista a redução do impacto ambiental houve a 
necessidade de ampliar o uso de adesivos à base de 
resinas sintéticas na fabricação das espumas, pois estas 
são isentas de agentes agressores em sua composição. 
Além da preservação ambiental o adesivo que é 
considerado ³o adesivo do futuro´ livra o produto final de 
odores desagradáveis, melhorando ainda mais o 

96,00 UND FLEXFORM 
MODELO FL 664

R$ 4.229,01 R$ 4.229,00 0,00 FORMA OFFICE COMERCIO DE  -    
MOVEIS INTERIORES LTDA E   - 
OUTROS
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desempenho e a qualidade dos produtos. As espumas 
são de alto fator de conforto isentas de  e possui na CFC
sua fórmula a mesma molécula da água H²O. Fibra 
Siliconada. Sempre lembrando que e o mesmo é inodoro, 
anti-mofo, anti-alérgico e anti-chama. Manta 
Thermobonding. Utiliza-se esta fibra com o peso de 180 
gramas por m². Percinta Elástica Material desenvolvido 
especialmente para ser utilizado no assento com a 
medida de 50mm e no encosto com medida de 40mm, 
todas entrelaçadas proporcionando um melhor retorno e 
conforto. Sua composição principal é o látex recoberto e o 
polipropileno. A mesma pode chegar à um alongamento 
de até 80% de seu tamanho original podendo ter uma 
força de tração de mais de 200Kg. Mola Aspiral para 
assento Com tamanhos que variam de 10 à 15 cm. 
Algumas das peças utilizadas é a almofada Pocket com 
tamanho que varia de 8 a 15 cm, e é confeccionada em 
molas barril e encapsuladas em tecido não tecido, unidas 
através do sistema   (cola quente). Todas as HOT MELT
molas são presas com fixadores plásticos para evitar seu 
deslocamento. No Estofado é empregado ao redor de sua 
estrutura. Grampos Resinados produzidos em aço e 
testados em laboratórios que ensaiam efeitos mecânicos 
eles seguem as mais rígidas normas aplicáveis no 
mercado. Possui diversas bitolas todas com pontas 
divergentes para melhor aplicação. Nos estofados é 
utilizado para fixação da estrutura, papelão e tecido. 
Todos banhados com tratamento especial de zinco 
tornando o material anti-ferrugem com maior durabilidade. 
Parafusos e ferragens Produzido em aço carbono, 
testados em laboratórios para comprovar sua capacidade 
de tração, possui diversos acabamentos e uma gama 
variada de tamanhos. Empregado nos estofados sua 
função é fixar a estrutura dos braços e caixa. Material de 
pouca flexibilidade possui acabamento em zincado para 
evitar seu desgaste e ferrugem. Cola Sintética Material 
abrasivo sintético de baixa viscosidade formulado a base 
de solvente e especificamente desenvolvido para 
colagens de espumas entre si, espuma de  com PU
madeira e espuma de  com tecido. Coats Nylbond by PU
Barbour resiste as mais severas aplicações, evitando 
destorcimentos e desfiamentos durante as operações de 
costura. Seu emprego nos estofados se dá na costura de 
todas as peças que revestem o produto. Altura total: 
870mm. Profundidade total: 930mm. Largura total: 
1600mm.

0007 Sofá de 03 lugares com braços, revestido em couro 
natural. Estrutura interna confeccionada em Compensado 
Multilaminado industrial de 10mm e 15mm O painel de 
madeira compensada é constituído por lâminas dispostas 
ortogonalmente, unidas por um adesivo sob efeito de 
pressão e é curado à uma temperatura de até 120°. Tanto 
a madeira de baixa densidade (softwood) quanto a 

23,00 UND FLEXFORM 
MODELO FL 664

R$ 5.677,68 R$ 5.677,00 -0,01 FORMA OFFICE COMERCIO DE  -    
MOVEIS INTERIORES LTDA E   - 
OUTROS
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madeira de alta densidade (hardwood) podem formar o 
painel, o que gera uma variedade em termos de 
densidade. O compensado pode ser constituído por um 
número par ou ímpar de lâminas, mas sempre com 
número ímpar de camadas. No estofado seu emprego se 
dá na parte frontal e traseira dos braços proporcionando 
um melhor acabamento na peça. Madeira de Eucalipto 
Saligno Grandis ou madeira similar, sendo Material de 
reflorestamento ecologicamente correto utilizado na 
confecção de toda a estrutura dos produtos. Toda madeira 
recebe um tratamento especial desde o plantio para evitar 
fungos, cupins e mofo. Espuma Soft. Densidades 20 e 28, 
tendo em vista a redução do impacto ambiental houve a 
necessidade de ampliar o uso de adesivos à base de 
resinas sintéticas na fabricação das espumas, pois estas 
são isentas de agentes agressores em sua composição. 
Além da preservação ambiental o adesivo que é 
considerado ³o adesivo do futuro´ livra o produto final de 
odores desagradáveis, melhorando ainda mais o 
desempenho e a qualidade dos produtos. As espumas 
são de alto fator de conforto isentas de  e possui na CFC
sua fórmula a mesma molécula da água H²O. Fibra 
Siliconada. Sempre lembrando que e o mesmo é inodoro, 
anti-mofo, anti-alérgico e anti-chama. Manta 
Thermobonding. Utiliza-se esta fibra com o peso de 180 
gramas por m². Percinta Elástica Material desenvolvido 
especialmente para ser utilizado no assento com a 
medida de 50mm e no encosto com medida de 40mm, 
todas entrelaçadas proporcionando um melhor retorno e 
conforto. Sua composição principal é o látex recoberto e o 
polipropileno. A mesma pode chegar à um alongamento 
de até 80% de seu tamanho original podendo ter uma 
força de tração de mais de 200Kg. Mola Aspiral para 
assento Com tamanhos que variam de 10 à 15 cm. 
Algumas das peças utilizadas é a almofada Pocket com 
tamanho que varia de 8 a 15 cm, e é confeccionada em 
molas barril e encapsuladas em tecido não tecido, unidas 
através do sistema   (cola quente). Todas as HOT MELT
molas são presas com fixadores plásticos para evitar seu 
deslocamento. No Estofado é empregado ao redor de sua 
estrutura. Grampos Resinados produzidos em aço e 
testados em laboratórios que ensaiam efeitos mecânicos 
eles seguem as mais rígidas normas aplicáveis no 
mercado. Possui diversas bitolas todas com pontas 
divergentes para melhor aplicação. Nos estofados é 
utilizado para fixação da estrutura, papelão e tecido. 
Todos banhados com tratamento especial de zinco 
tornando o material anti-ferrugem com maior durabilidade. 
Parafusos e ferragens Produzido em aço carbono, 
testados em laboratórios para comprovar sua capacidade 
de tração, possui diversos acabamentos e uma gama 
variada de tamanhos. Empregado nos estofados sua 
função é fixar a estrutura dos braços e caixa. Material de 
pouca flexibilidade possui acabamento em zincado para 
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evitar seu desgaste e ferrugem. Cola Sintética Material 
abrasivo sintético de baixa viscosidade formulado a base 
de solvente e especificamente desenvolvido para 
colagens de espumas entre si, espuma de  com PU
madeira e espuma de  com tecido. Coats Nylbond by PU
Barbour resiste as mais severas aplicações, evitando 
destorcimentos e desfiamentos durante as operações de 
costura. Seu emprego nos estofados se dá na costura de 
todas as peças que revestem o produto. Altura total: 
870mm. Profundidade total: 930mm. Largura total: 
2200mm.

0008 Sofá componível de 03 Lugares. Assento e Encosto 
Espuma flexível de alta resiliência, alta resistência a 
propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e 
ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 
permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada 
anatomicamente. Alma interna totalmente em aço 
conformada anatomicamente. Totalmente tapeçada com 
detalhes em costura. Estrutura Laterais fabricadas em 
tudo oblongo de aço industrial 30x60 mm conformadas 
em raio variável, acabamento pintado, fixadas através de 
parafusos na própria alma interna do assento. Apóia-
braço fixo de formato de um arco, com alma de aço 
estrutural revestido em poliuretano pré-polimero integral 
skin, texturizado. Por se tratar de um pré-polímero possui 
toque macio e altissíma resistência ao rasgo, que não é 
possível nos materiais convencionais. Matéria prima 
totalmente isenta de , não agressiva ao meio CFC
ambiente. Fixado na alma interna do encosto e na lateral 
tubular. Revestimento em couro microperfurado composto 
por polímeros a base de  com gramatura de 700 a PVC
780 g/m2, espessura 0,90mm, aditivado contra raios  e UV
com aditivos antichama. Medindo: 1740x760x750mm 
(largura x profundidade x altura).

13,00 UND FLEXFORM 
MODELO 066.19

R$ 6.970,55 R$ 5.000,00 -28,27 FORMA OFFICE COMERCIO DE  -    
MOVEIS INTERIORES LTDA E   - 
OUTROS
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0009 Sofá componível de 02 lugares - Assento e Encosto 
Espuma flexível de alta resiliência, alta resistência a 
propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e 
ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 
permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada 
anatomicamente. Alma interna totalmente em aço 
conformada anatomicamente. Totalmente tapeçada com 
detalhes em costura. Estrutura Laterais fabricadas em 
tudo oblongo de aço industrial 30x60 mm conformadas 
em raio variável, acabamento pintado, fixadas através de 
parafusos na própria alma interna do assento. Apóia-
braço fixo de formato de um arco, com alma de aço 
estrutural revestido em poliuretano pré-polimero integral 
skin, texturizado. Por se tratar de um pré-polímero possui 
toque macio e altissíma resistência ao rasgo, que não é 
possível nos materiais convencionais. Matéria prima 
totalmente isenta de , não agressiva ao meio CFC
ambiente. Fixado na alma interna do encosto e na lateral 
tubular. Revestimento em couro microperfurado composto 
por polímeros a base de  com gramatura de 700 a PVC
780 g/m2, espessura 0,90mm, aditivado contra raios  e UV
com aditivos antichama. Medindo: 1180x760x750mm 
(largura x profundidade x altura). Apresentar junto à 
proposta: Laudo de conformidade ergonômica do produto, 
em acordo com a -17 do Ministério do Trabalho, e NR
Relatório de ensaio de conformidade com a Certificação 
NBR ABNT 15164, da  emitido por Laboratório acreditado 
pelo Inmetro. 

26,00 UND FLEXFORM 
MODELO 066.18

R$ 4.692,30 R$ 3.600,00 -23,28 FORMA OFFICE COMERCIO DE  -    
MOVEIS INTERIORES LTDA E   - 
OUTROS
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0010 Sofá componível de 01 lugar - Assento e Encosto com 
espuma flexível de alta resiliência, alta resistência a 
propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e 
ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 
permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada 
anatomicamente. Alma interna totalmente em aço 
conformada anatomicamente. Totalmente tapeçada com 
detalhes em costura. Estrutura Laterais fabricadas em 
tudo oblongo de aço industrial 30x60 mm conformadas 
em raio variável, acabamento pintado, fixadas através de 
parafusos na própria alma interna do assento. Apóia-
braço fixo de formato de um arco, com alma de aço 
estrutural revestido em poliuretano pré-polimero integral 
skin, texturizado. Por se tratar de um pré-polímero possui 
toque macio e altissíma resistência ao rasgo, que não é 
possível nos materiais convencionais. Matéria prima 
totalmente isenta de , não agressiva ao meio CFC
ambiente. Fixado na alma interna do encosto e na lateral 
tubular. Revestimento em couro microperfurado composto 
por polímeros a base de  com gramatura de 700 a PVC
780 g/m2, espessura 0,90mm, aditivado contra raios  e UV
com aditivos antichama. Medindo aproximadamente: 
620x760x750mm (largura x profundidade x altura). 
Apresentar junto à proposta: Laudo de conformidade 
ergonômica do produto, em acordo com a -17 do NR
Ministério do Trabalho, e Relatório de ensaio de 
conformidade com a Certificação  15164, da  NBR ABNT
emitido por Laboratório acreditado pelo Inmetro.

59,00 UND FLEXFORM 
MODELO 066.17

R$ 2.417,02 R$ 2.200,00 -8,98 FORMA OFFICE COMERCIO DE  -    
MOVEIS INTERIORES LTDA E   - 
OUTROS

0011 SOFÁ LUGAR de 1  - . Estrutura em madeira maciça de 
marupá ou madeira similar. Assentos fixos com estrutura 
em pinus maciço, percintas elásticas, espuma D-28. 
Encosto e laterais cobertas com Rattan, almofada solta 
com espuma D-20. Revestimentos em tecidos de diversos 
padrões, conforme mostruário. Acabamento em 
poliuretano acetinado em diversos padrões, conforme 
mostruário. : L 740 - A 770 - P 810 mm.MEDIDAS

15,00 UND FLEXFORM 
MODELO JAMES 

R$ 2.894,00 R$ 2.600,00 -10,16 FORMA OFFICE COMERCIO DE  -    
MOVEIS INTERIORES LTDA E   - 
OUTROS

0012 Sofá de 01 lugar com braços. Estrutura interna 
confeccionada em Compensado Multilaminado industrial 
de 10mm e 15mm O painel de madeira compensada é 
constituído por lâminas dispostas ortogonalmente, unidas 
por um adesivo sob efeito de pressão e é curado à uma 
temperatura de até 120°. Tanto a madeira de baixa 
densidade (softwood) quanto a madeira de alta densidade 
(hardwood) podem formar o painel, o que gera uma 
variedade em termos de densidade. O compensado pode 
ser constituído por um número par ou ímpar de lâminas, 
mas sempre com número ímpar de camadas. No estofado 
seu emprego se dá na parte frontal e traseira dos braços 
proporcionando um melhor acabamento na peça. Madeira 
de Eucalipto Saligno Grandis ou madeira similiar, sendo 
Material de reflorestamento ecologicamente correto 
utilizado na confecção de toda a estrutura dos produtos. 
Toda madeira recebe um tratamento especial desde o 

16,00 UND FLEXFORM 
MODELO LARISSA 

R$ 2.037,76 R$ 2.000,00 -1,85 FORMA OFFICE COMERCIO DE  -    
MOVEIS INTERIORES LTDA E   - 
OUTROS
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plantio para evitar fungos, cupins e mofo. Espuma Soft. 
Densidades 20 e 28, tendo em vista a redução do impacto 
ambiental houve a necessidade de ampliar o uso de 
adesivos à base de resinas sintéticas na fabricação das 
espumas, pois estas são isentas de agentes agressores 
em sua composição. Além da preservação ambiental o 
adesivo que é considerado ³o adesivo do futuro´ livra o 
produto final de odores desagradáveis, melhorando ainda 
mais o desempenho e a qualidade dos produtos. As 
espumas são de alto fator de conforto isentas de  e CFC
possui na sua fórmula a mesma molécula da água H²O. 
Fibra Siliconada. Sempre lembrando que e o mesmo é 
inodoro, anti-mofo, anti-alérgico e anti-chama. Manta 
Thermobonding. Utiliza-se esta fibra com o peso de 180 
gramas por m². Percinta Elástica Material desenvolvido 
especialmente para ser utilizado no assento com a 
medida de 50mm e no encosto com medida de 40mm, 
todas entrelaçadas proporcionando um melhor retorno e 
conforto. Sua composição principal é o látex recoberto e o 
polipropileno. A mesma pode chegar à um alongamento 
de até 80% de seu tamanho original podendo ter uma 
força de tração de mais de 200Kg. Mola Aspiral para 
assento Com tamanhos que variam de 10 à 15 cm. 
Algumas das peças utilizadas é a almofada Pocket com 
tamanho que varia de 8 a 15 cm, e é confeccionada em 
molas barril e encapsuladas em tecido não tecido, unidas 
através do sistema   (cola quente). Todas as HOT MELT
molas são presas com fixadores plásticos para evitar seu 
deslocamento. No Estofado é empregado ao redor de sua 
estrutura. Grampos Resinados produzidos em aço e 
testados em laboratórios que ensaiam efeitos mecânicos 
eles seguem as mais rígidas normas aplicáveis no 
mercado. Possui diversas bitolas todas com pontas 
divergentes para melhor aplicação. Nos estofados é 
utilizado para fixação da estrutura, papelão e tecido. 
Todos banhados com tratamento especial de zinco 
tornando o material anti-ferrugem com maior durabilidade. 
Parafusos e ferragens Produzido em aço carbono, 
testados em laboratórios para comprovar sua capacidade 
de tração, possui diversos acabamentos e uma gama 
variada de tamanhos. Empregado nos estofados sua 
função é fixar a estrutura dos braços e caixa. Material de 
pouca flexibilidade possui acabamento em zincado para 
evitar seu desgaste e ferrugem. Cola Sintética Material 
abrasivo sintético de baixa viscosidade formulado a base 
de solvente e especificamente desenvolvido para 
colagens de espumas entre si,espuma de  com PU
madeira e espuma de  com tecido. Coats Nylbond by PU
Barbour resiste as mais severas aplicações, evitando 
destorcimentos e desfiamentos durante as operações de 
costura. Seu emprego nos estofados se dá na costura de 
todas as peças de tecidos que revestem o produto. 
Assento ± espuma soft d 28 x Encosto- espuma soft d 20. 
Braços: madeira de eucalipto ou madeira similar, sendo 
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madeira de reflorestamento, Revestido com papel couro; 
Espuma sof d20; Pés de alumínio 5 patas; Medida: 
largura 100 x prof 086 x alt. 089.

0013 Poltrona multiuso dobrável com estrutura interna do 
assento fabricada em tubos de aço de secção transversal 
redonda, de diâmetro equivalente a ´ e 1,20 mm de 
espessura e perfis maciço de aço de secção transversal 
retangular de dimensões ´ x ´ Fixação do assento 
executado por parafuso tipo Allen, cabeça abaulada 
M8x25 fixado a um perfil de aço maciço de secção 
transversal retangular de ́ x ¼´ devidamente soldados 
pelo processo . Estofamento executado através de MIG
injeção de espuma de poliuretano, de densidade média 
de 50 kg/m³, mediante utilização de molde apropriado a 
definir perfil ergonômico ao conjunto. Basculamento do 
assento executado através do parafuso Allen , cabeça 
abaulada M8x25, devidamente alojado em mancais 
laterais compostos por buchas metálicas 1020 SAE
instaladas no conjunto do encosto. Sustentação do 
assento executada por ganchos laterais tipo ³macho´ para 
encaixe aos dispositivos de fixação do tipo ³ fêmea´
alojados sobre moldura de polipropileno, instalados junto 
às laterais (braços), ambos com acabamento niquelado, e 
fixados por meio de parafusos tipo Allen, cabeça chata 
M5x14 mm. Estrutura do encosto conjugada às pernas 
traseiras, formando único conjunto, constituída de tubos 
de aço de secção transversal quadrada 30x30x1,2 mm, 
retangular de dimensões 40x20x1,2 mm e redonda de 
diâmetro ´ e espessura de 1,2 mm e ainda por 
perfilado chato de secção de 1 ¼´ x ´ devidamente 
soldados pelo processo , com posterior injeção de MIG
espuma de poliuretano, de densidade média de 50 kg/m³, 
mediante utilização de molde apropriado a definir perfil 
estético e ergonômico ao conjunto. Estruturas das laterais 
(braços) constituídas em tubos de aço de secção 
transversal quadrada 30x30x1,2 mm, redonda de 
diâmetro ´ e espessura de 1,2 mm e perfilados chatos 
de ´ x ´ e ´ x ´ e redondo de diâmetro ¼´
devidamente soldados pelo processo , com posterior MIG
injeção de espuma de poliuretano, de densidade média 
de 50 kg/m³, mediante utilização de molde apropriada a 
definir perfil ergonômico ao conjunto. As laterais são 
dotadas de buchas metálicas com rosca interna M12 e 
M10 para a pré-disposição da fixação de pranchetas para 
usuários destros e canhotos bem como para o gancho de 
alinhamento e cesto porta livros dispostos nas superfícies 
externas de cada lateral. As laterais são fixadas à 
estrutura do encosto através de dobradiças especiais, 
fabricadas em aço estampado com espessura de 2 mm, 
por meio de 3 rebites 5 x 12 mm, cada uma, permitindo 
seu efetivo dobramento, contendo ainda dispositivos de 
encaixe tipo fêmea´ para a sustentação do assento, 
quando na posição de uso. Quando fechada a dimensão 
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da profundidade da poltrona não ultrapassa 17 cm ou 24 
cm quando dotada de prancheta. Prancheta em 
polipropileno, antipânico modalidade destro ou canhoto, 
com fixação à estrutura lateral por meio de flange em 
alumínio fundido e acabamento polido. Rodízios em nylon 
reforçado, de duplo giro, com eixo de aço e acabamento 
zincado branco, dotados de dispositivo autofrenante. Isto 
permite que a poltrona tenha seu deslocamento 
dificultado mediante a não imposição de carga, ou seja, 
fora de uso. Este dispositivo de segurança impede que o 
usuário, ao se levantar da poltrona, exercendo 
involuntariamente esforço de afastamento da mesma, 
normalmente com a parte anterior das pernas, tenha esta 
ação dificultada evitando-se riscos de queda. Apoios de 
braços em madeira natural. Revestimento em tecido 
100% poliéster. Dimensões: Largura 620 mm; 
Profundidade 590 mm; Altura total 880 mm; Altura 
piso/assento 450mm; e Altura piso/apoio de braço 
690mm.

0014 Mesa angular. Tampo confeccionado com chapas de 
partículas de madeira de média densidade (  MDP ±
Medium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalypto e pinus ou similar reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas 
sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em 
ambas as faces por filme termo-prensado de melaminico 
com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e 
anti-reflexo. As chapas possuem densidade média de 565 
Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, 
resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, resistência à 
tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as 
normas  14810-1 - Terminologia,  14810-2 - NBR NBR
Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo NBR
que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado 
com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas 
com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio 
ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas . ABNT
A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de 
parafusos máquina M6, fixados em buchas metálicas 
confeccionadas em , e cravadas no tampo, ZAMAK
possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem 
danificá-lo. O acesso do cabeamento ao tampo deverá 
dar-se por meio de três orifícios redondos de diâmetro 60 
mm, acabados com passa cabos de  rígido, com PVC
tampa removível, e abertura para passagem de cabos. 
Dimensões: 1600(600)x1600(600)x 740mm. Painéis 
frontais: estrutural e de privacidade, confeccionados com 
chapas de partículas de madeira de média densidade 
(  MDP ± Médium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalipto, pinus ou madeira similiar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado 
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de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 
mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno do painel é 
encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A 
fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de 
parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais 
metálicas constituídas por chapas metálicas 
conformadas, cuja composição se divide em , PATA
COLUNA SUPORTE DO TAMPO, e   . Pata fabricada em 
chapa de aço com espessura de 1,5 mm, estampada e 
repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos 
superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, 
fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, 
dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de 
solda  por chapas de formato ovalado com espessura MIG
mínima de 3 mm, sendo estas chapas dispostas em 
ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, 
proporcionando desta forma uma interligação perfeita 
(entre - -   ) por meio PATA COLUNA SUPORTE DO TAMPO
de solda ; e uma na posição vertical, proporcionando MIG
a fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, 
por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é 
acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é 
proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de 
forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado 
em chapa de aço com espessura mínima de 3 mm, 
estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de solda 
MIG. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a 
um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco 
(lavagem ± decapagem - fosfatização) e pintura 
eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com 
sapatas em  rígido com diâmetro de 63 mm, cuja PVC
função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Estrutura de sustentação central: formada por chapas 
metálicas dobradas em formato pentagonal, com sua 
quina frontal arredondada, fundindo desta forma duas 
arestas do pentágono em uma única face redonda, 
conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo uma calha 
interna passagem para cabeamento, com tampa 
removível, e com 05 furos para acoplamento de tomadas 
de elétrica, telefonia e dados. Calhas Estruturais 
Eletrificáveis para dar maior estabilidade do conjunto 
Estrutura/Tampo, são acopladoss entre as estruturas, 
calhas de função estrutural e leito para cabeamento, 
confeccionadas em chapa de aço dobrada, com 
espessura mínima de 0,9 mm, fixada a estrutura por meio 
de parafuso máquina M6x12. A calha contém porta-
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tomada com adaptadores para tomadas de energia 
elétrica e para plugs tipo -45 e 11, permitindo RJ RJ
passagem de cabos para lógica e telefonia. Sob nenhuma 
hipótese será admitido parafusos direto na madeira, 
devido facilitação de montagem e remontagem futuras. 
Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem 
- decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em 
tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 
200º C. Acabamento com sapatas em  rígido, cuja PVC
função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Apresentar junto à proposta,: * Laudo de conformidade 
ergonômica do produto, em acordo com a -17 do NR
Ministério do Trabalho, emitido por profissional 
competente certificado pela  ABERGO ± Associação 
Brasileira de Ergonomia, e Certificação  13966, da NBR
ABNT. 

0015 Mesa angular. Tampo confeccionado com chapas de 
partículas de madeira de média densidade (  MDP ±
Medium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalypto e pinus reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas 
sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em 
ambas as faces por filme termo-prensado de melaminico 
com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e 
anti-reflexo. As chapas possuem densidade média de 565 
Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, 
resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, resistência à 
tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as 
normas  14810-1 - Terminologia,  14810-2 - NBR NBR
Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo NBR
que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado 
com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas 
com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio 
ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas . ABNT
A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de 
parafusos máquina M6, fixados em buchas metálicas 
confeccionadas em , e cravadas no tampo, ZAMAK
possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem 
danificá-lo. O acesso do cabeamento ao tampo deverá 
dar-se por meio de três orifícios redondos de diâmetro 60 
mm, acabados com passa cabos de  rígido, com PVC
tampa removível, e abertura para passagem de cabos. 
Dimensões 1600(600)x1400(600)x 740mm. Painéis 
frontais: estrutural e de privacidade, confeccionados com 
chapas de partículas de madeira de média densidade 
(  MDP ± Médium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalipto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 
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mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno do painel é 
encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A 
fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de 
parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais 
metálicas constituídas por chapas metálicas 
conformadas, cuja composição se divide em , PATA
COLUNA SUPORTE DO TAMPO PATA, e   .  fabricada em 
chapa de aço com espessura de 1,5 mm, estampada e 
repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos 
superiores para conexão com a coluna.  dupla, COLUNA
fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, 
dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de 
solda  por chapas de formato ovalado com espessura MIG
mínima de 3 mm, sendo estas chapas dispostas em 
ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, 
proporcionando desta forma uma interligação perfeita 
(entre - -   ) por meio PATA COLUNA SUPORTE DO TAMPO
de solda ; e uma na posição vertical, proporcionando MIG
a fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, 
por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é 
acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é 
proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de 
forma discreta e funcional.    SUPORTE DO TAMPO
fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3 
mm, estampada e repuxada, fixada a  por meio COLUNA
de solda . Todas as partes metálicas deverão ser MIG
submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base 
de zinco (lavagem ± decapagem - fosfatização) e pintura 
eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com 
sapatas em  rígido com diâmetro de 63 mm, cuja PVC
função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Estrutura de sustentação central: formada por chapas 
metálicas dobradas em formato pentagonal, com sua 
quina frontal arredondada, fundindo desta forma duas 
arestas do pentágono em uma única face redonda, 
conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo uma calha 
interna passagem para cabeamento, com tampa 
removível, e com 05 furos para acoplamento de tomadas 
de elétrica, telefonia e dados. Calhas Estruturais 
Eletrificáveis para dar maior estabilidade do conjunto 
Estrutura/Tampo, são acopladoss entre as estruturas, 
calhas de função estrutural e leito para cabeamento, 
confeccionadas em chapa de aço dobrada, com 
espessura mínima de 0,9 mm, fixada a estrutura por meio 
de parafuso máquina M6x12. A calha contém porta-
tomada com adaptadores para tomadas de energia 
elétrica e para plugs tipo -45 e 11, permitindo RJ RJ
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passagem de cabos para lógica e telefonia. Sob nenhuma 
hipótese será admitido parafusos direto na madeira, 
devido facilitação de montagem e remontagem futuras. 
Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem 
- decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em 
tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 
200º C. Acabamento com sapatas em  rígido, cuja PVC
função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Apresentar junto à proposta,: * Laudo de conformidade 
ergonômica do produto, em acordo com a -17 do NR
Ministério do Trabalho, emitido por profissional 
competente certificado pela  ABERGO ± Associação 
Brasileira de Ergonomia, e Certificação  13966, da NBR
ABNT.

0016 Mesa angular. Tampo confeccionado com chapas de 
partículas de madeira de média densidade (  MDP ±
Medium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalypto e pinus reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas 
sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em 
ambas as faces por filme termo-prensado de melaminico 
com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e 
anti-reflexo. As chapas possuem densidade média de 565 
Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, 
resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, resistência à 
tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as 
normas  14810-1 - Terminologia,  14810-2 - NBR NBR
Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo NBR
que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado 
com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas 
com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio 
ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas . ABNT
A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de 
parafusos máquina M6, fixados em buchas metálicas 
confeccionadas em , e cravadas no tampo, ZAMAK
possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem 
danificá-lo. O acesso do cabeamento ao tampo deverá 
dar-se por meio de três orifícios redondos de diâmetro 60 
mm, acabados com passa cabos de  rígido, com PVC
tampa removível, e abertura para passagem de cabos. 
Dimensões 1200(600)x1600(600)x 740mm. Painéis 
frontais: estrutural e de privacidade, confeccionados com 
chapas de partículas de madeira de média densidade 
(  MDP ± Médium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalipto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 
mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 
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resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno do painel é 
encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A 
fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de 
parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais 
metálicas constituídas por chapas metálicas 
conformadas, cuja composição se divide em , PATA
COLUNA SUPORTE DO TAMPO PATA, e   .  fabricada em 
chapa de aço com espessura de 1,5 mm, estampada e 
repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos 
superiores para conexão com a coluna.  dupla, COLUNA
fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, 
dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de 
solda  por chapas de formato ovalado com espessura MIG
mínima de 3 mm, sendo estas chapas dispostas em 
ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, 
proporcionando desta forma uma interligação perfeita 
(entre - -   ) por meio PATA COLUNA SUPORTE DO TAMPO
de solda ; e uma na posição vertical, proporcionando MIG
a fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, 
por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é 
acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é 
proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de 
forma discreta e funcional.    SUPORTE DO TAMPO
fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3 
mm, estampada e repuxada, fixada a  por meio COLUNA
de solda . Todas as partes metálicas deverão ser MIG
submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base 
de zinco (lavagem ± decapagem - fosfatização) e pintura 
eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com 
sapatas em  rígido com diâmetro de 63 mm, cuja PVC
função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Estrutura de sustentação central: formada por chapas 
metálicas dobradas em formato pentagonal, com sua 
quina frontal arredondada, fundindo desta forma duas 
arestas do pentágono em uma única face redonda, 
conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo uma calha 
interna passagem para cabeamento, com tampa 
removível, e com 05 furos para acoplamento de tomadas 
de elétrica, telefonia e dados. Calhas Estruturais 
Eletrificáveis para dar maior estabilidade do conjunto 
Estrutura/Tampo, são acopladoss entre as estruturas, 
calhas de função estrutural e leito para cabeamento, 
confeccionadas em chapa de aço dobrada, com 
espessura mínima de 0,9 mm, fixada a estrutura por meio 
de parafuso máquina M6x12. A calha contém porta-
tomada com adaptadores para tomadas de energia 
elétrica e para plugs tipo -45 e 11, permitindo RJ RJ
passagem de cabos para lógica e telefonia. Sob nenhuma 
hipótese será admitido parafusos direto na madeira, 
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devido facilitação de montagem e remontagem futuras. 
Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem 
- decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em 
tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 
200º C. Acabamento com sapatas em  rígido, cuja PVC
função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Apresentar junto à proposta,: * Laudo de conformidade 
ergonômica do produto, em acordo com a -17 do NR
Ministério do Trabalho, emitido por profissional 
competente certificado pela  ABERGO ± Associação 
Brasileira de Ergonomia, e Certificação  13966, da NBR
ABNT.

0017 Mesa angular. Tampo confeccionado com chapas de 
partículas de madeira de média densidade (  MDP ±
Medium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalypto e pinus reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas 
sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em 
ambas as faces por filme termo-prensado de melaminico 
com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e 
anti-reflexo. As chapas possuem densidade média de 565 
Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, 
resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, resistência à 
tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as 
normas  14810-1 - Terminologia,  14810-2 - NBR NBR
Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo NBR
que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado 
com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas 
com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio 
ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas . ABNT
A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de 
parafusos máquina M6, fixados em buchas metálicas 
confeccionadas em , e cravadas no tampo, ZAMAK
possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem 
danificá-lo. O acesso do cabeamento ao tampo deverá 
dar-se por meio de três orifícios redondos de diâmetro 60 
mm, acabados com passa cabos de  rígido, com PVC
tampa removível, e abertura para passagem de cabos. 
Dimensões 1400(600)x1400(600)x 740mm. Painéis 
frontais: estrutural e de privacidade, confeccionados com 
chapas de partículas de madeira de média densidade 
(  MDP ± Médium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalipto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 
mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
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2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno do painel é 
encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A 
fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de 
parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais 
metálicas constituídas por chapas metálicas 
conformadas, cuja composição se divide em , PATA
COLUNA SUPORTE DO TAMPO PATA, e   .  fabricada em 
chapa de aço com espessura de 1,5 mm, estampada e 
repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos 
superiores para conexão com a coluna.  dupla, COLUNA
fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, 
dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de 
solda  por chapas de formato ovalado com espessura MIG
mínima de 3 mm, sendo estas chapas dispostas em 
ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, 
proporcionando desta forma uma interligação perfeita 
(entre - -   ) por meio PATA COLUNA SUPORTE DO TAMPO
de solda ; e uma na posição vertical, proporcionando MIG
a fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, 
por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é 
acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é 
proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de 
forma discreta e funcional.    SUPORTE DO TAMPO
fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3 
mm, estampada e repuxada, fixada a  por meio COLUNA
de solda . Todas as partes metálicas deverão ser MIG
submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base 
de zinco (lavagem ± decapagem - fosfatização) e pintura 
eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com 
sapatas em  rígido com diâmetro de 63 mm, cuja PVC
função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Estrutura de sustentação central: formada por chapas 
metálicas dobradas em formato pentagonal, com sua 
quina frontal arredondada, fundindo desta forma duas 
arestas do pentágono em uma única face redonda, 
conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo uma calha 
interna passagem para cabeamento, com tampa 
removível, e com 05 furos para acoplamento de tomadas 
de elétrica, telefonia e dados. Calhas Estruturais 
Eletrificáveis para dar maior estabilidade do conjunto 
Estrutura/Tampo, são acopladoss entre as estruturas, 
calhas de função estrutural e leito para cabeamento, 
confeccionadas em chapa de aço dobrada, com 
espessura mínima de 0,9 mm, fixada a estrutura por meio 
de parafuso máquina M6x12. A calha contém porta-
tomada com adaptadores para tomadas de energia 
elétrica e para plugs tipo -45 e 11, permitindo RJ RJ
passagem de cabos para lógica e telefonia. Sob nenhuma 
hipótese será admitido parafusos direto na madeira, 
devido facilitação de montagem e remontagem futuras. 
Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um 
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pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem 
- decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em 
tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 
200º C. Acabamento com sapatas em  rígido, cuja PVC
função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Apresentar junto à proposta,: * Laudo de conformidade 
ergonômica do produto, em acordo com a -17 do NR
Ministério do Trabalho, emitido por profissional 
competente certificado pela  ABERGO ± Associação 
Brasileira de Ergonomia, e Certificação  13966, da NBR
ABNT. 

0018 Mesa angular. Tampo confeccionado com chapas de 
partículas de madeira de média densidade (  MDP ±
Medium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalypto e pinus reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas 
sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em 
ambas as faces por filme termo-prensado de melaminico 
com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e 
anti-reflexo. As chapas possuem densidade média de 565 
Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, 
resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, resistência à 
tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as 
normas  14810-1 - Terminologia,  14810-2 - NBR NBR
Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo NBR
que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado 
com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas 
com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio 
ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas . ABNT
A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de 
parafusos máquina M6, fixados em buchas metálicas 
confeccionadas em , e cravadas no tampo, ZAMAK
possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem 
danificá-lo. O acesso do cabeamento ao tampo deverá 
dar-se por meio de três orifícios redondos de diâmetro 60 
mm, acabados com passa cabos de  rígido, com PVC
tampa removível, e abertura para passagem de cabos. 
Dimensões 1500(600)x1500(600)x 740mm. Painéis 
frontais: estrutural e de privacidade, confeccionados com 
chapas de partículas de madeira de média densidade 
(  MDP ± Médium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalipto, pinus ou madeira similiar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 
mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno do painel é 
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encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A 
fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de 
parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais 
metálicas constituídas por chapas metálicas 
conformadas, cuja composição se divide em , PATA
COLUNA SUPORTE DO TAMPO PATA, e   .  fabricada em 
chapa de aço com espessura de 1,5 mm, estampada e 
repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos 
superiores para conexão com a coluna.  dupla, COLUNA
fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, 
dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de 
solda  por chapas de formato ovalado com espessura MIG
mínima de 3 mm, sendo estas chapas dispostas em 
ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, 
proporcionando desta forma uma interligação perfeita 
(entre - -   ) por meio PATA COLUNA SUPORTE DO TAMPO
de solda ; e uma na posição vertical, proporcionando MIG
a fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, 
por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é 
acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é 
proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de 
forma discreta e funcional.    SUPORTE DO TAMPO
fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3 
mm, estampada e repuxada, fixada a  por meio COLUNA
de solda . Todas as partes metálicas deverão ser MIG
submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base 
de zinco (lavagem ± decapagem - fosfatização) e pintura 
eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com 
sapatas em  rígido com diâmetro de 63 mm, cuja PVC
função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Estrutura de sustentação central: formada por chapas 
metálicas dobradas em formato pentagonal, com sua 
quina frontal arredondada, fundindo desta forma duas 
arestas do pentágono em uma única face redonda, 
conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo uma calha 
interna passagem para cabeamento, com tampa 
removível, e com 05 furos para acoplamento de tomadas 
de elétrica, telefonia e dados. Calhas Estruturais 
Eletrificáveis para dar maior estabilidade do conjunto 
Estrutura/Tampo, são acopladoss entre as estruturas, 
calhas de função estrutural e leito para cabeamento, 
confeccionadas em chapa de aço dobrada, com 
espessura mínima de 0,9 mm, fixada a estrutura por meio 
de parafuso máquina M6x12. A calha contém porta-
tomada com adaptadores para tomadas de energia 
elétrica e para plugs tipo -45 e 11, permitindo RJ RJ
passagem de cabos para lógica e telefonia. Sob nenhuma 
hipótese será admitido parafusos direto na madeira, 
devido facilitação de montagem e remontagem futuras. 
Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem 
- decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em 
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tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 
200º C. Acabamento com sapatas em  rígido, cuja PVC
função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Apresentar junto à proposta,: * Laudo de conformidade 
ergonômica do produto, em acordo com a -17 do NR
Ministério do Trabalho, emitido por profissional 
competente certificado pela  ABERGO ± Associação 
Brasileira de Ergonomia, e Certificação  13966, da NBR
ABNT. 

0019 Mesa angular. Tampo confeccionado com chapas de 
partículas de madeira de média densidade (  MDP ±
Medium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalypto e pinus reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas 
sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em 
ambas as faces por filme termo-prensado de melaminico 
com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e 
anti-reflexo. As chapas possuem densidade média de 565 
Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, 
resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, resistência à 
tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as 
normas  14810-1 - Terminologia,  14810-2 - NBR NBR
Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo NBR
que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado 
com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas 
com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio 
ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas . ABNT
A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de 
parafusos máquina M6, fixados em buchas metálicas 
confeccionadas em , e cravadas no tampo, ZAMAK
possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem 
danificá-lo. O acesso do cabeamento ao tampo deverá 
dar-se por meio de três orifícios redondos de diâmetro 60 
mm, acabados com passa cabos de  rígido, com PVC
tampa removível, e abertura para passagem de cabos. 
Dimensões 1200(600)x1200(600)x 740mm. Painéis 
frontais: estrutural e de privacidade, confeccionados com 
chapas de partículas de madeira de média densidade 
(  MDP ± Médium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalipto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 
mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno do painel é 
encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A 
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fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de 
parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais 
metálicas constituídas por chapas metálicas 
conformadas, cuja composição se divide em , PATA
COLUNA SUPORTE DO TAMPO PATA, e   .  fabricada em 
chapa de aço com espessura de 1,5 mm, estampada e 
repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos 
superiores para conexão com a coluna.  dupla, COLUNA
fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, 
dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de 
solda  por chapas de formato ovalado com espessura MIG
mínima de 3 mm, sendo estas chapas dispostas em 
ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, 
proporcionando desta forma uma interligação perfeita 
(entre - -   ) por meio PATA COLUNA SUPORTE DO TAMPO
de solda ; e uma na posição vertical, proporcionando MIG
a fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, 
por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é 
acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é 
proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de 
forma discreta e funcional.    SUPORTE DO TAMPO
fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3 
mm, estampada e repuxada, fixada a  por meio COLUNA
de solda . Todas as partes metálicas deverão ser MIG
submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base 
de zinco (lavagem ± decapagem - fosfatização) e pintura 
eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com 
sapatas em  rígido com diâmetro de 63 mm, cuja PVC
função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Estrutura de sustentação central: formada por chapas 
metálicas dobradas em formato pentagonal, com sua 
quina frontal arredondada, fundindo desta forma duas 
arestas do pentágono em uma única face redonda, 
conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo uma calha 
interna passagem para cabeamento, com tampa 
removível, e com 05 furos para acoplamento de tomadas 
de elétrica, telefonia e dados. Calhas Estruturais 
Eletrificáveis para dar maior estabilidade do conjunto 
Estrutura/Tampo, são acopladoss entre as estruturas, 
calhas de função estrutural e leito para cabeamento, 
confeccionadas em chapa de aço dobrada, com 
espessura mínima de 0,9 mm, fixada a estrutura por meio 
de parafuso máquina M6x12. A calha contém porta-
tomada com adaptadores para tomadas de energia 
elétrica e para plugs tipo -45 e 11, permitindo RJ RJ
passagem de cabos para lógica e telefonia. Sob nenhuma 
hipótese será admitido parafusos direto na madeira, 
devido facilitação de montagem e remontagem futuras. 
Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem 
- decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em 
tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 
200º C. Acabamento com sapatas em  rígido, cuja PVC
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função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Apresentar junto à proposta,: * Laudo de conformidade 
ergonômica do produto, em acordo com a -17 do NR
Ministério do Trabalho, emitido por profissional 
competente certificado pela  ABERGO ± Associação 
Brasileira de Ergonomia, e Certificação  13966, da NBR
ABNT. 

0020 Mesa Peninsular. Tampo ergonômico, inteiriço, com a 
distância diagonal entre o canto onde se forma o vértice 
central externo até o raio perpendicular a curvatura 
interna medindo aprox. 1040 mm, a profundidade é de 
700 mm no lado peninsular, e 600 mm no outro lado, o 
modelo de corte é um arco contínuo com 260 mm de raio. 
Confeccionado com chapa de partículas de madeira 
selecionadas de eucalypto, pinus ou madeira similar de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 mm 
de espessura. Revestido em ambas as faces com filme 
termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 
mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 
possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão 
estática kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial 
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas  14810-1 - NBR
Terminologia,  14810-2 - Requisitos e  14810-3 - NBR NBR
Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o 
contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno 
com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo 
hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 
2,5 mm de acordo com as Normas . O acesso do ABNT
cabeamento ao tampo é feito por meio de dois passa-
cabos ovalados em  rígido, com diâmetro interno PVC
mínimo de 80 mm, com tampa removível, e abertura para 
passagem de cabos. A fixação tampo/estrutura deverá ser 
feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio 
de buchas metálicas confeccionadas em  ZAMAK
cravadas na face inferior do tampo. Dimensões 1800
(700)x1600(600)x740mm. Painéis frontais: estrutural e de 
privacidade, confeccionados com chapas de partículas de 
madeira de média densidade (  MDP ± Médium Density 
Particleboard), selecionadas de eucalipto, pinus ou 
madeira similar de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas 
sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em 
ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico 
com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e 
anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 
575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 
3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno do painel é 
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encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A 
fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de 
parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais 
metálicas constituídas por chapas metálicas 
conformadas, cuja composição se divide em , PATA
COLUNA SUPORTE DO TAMPO, e   . Pata fabricada em 
chapa de aço com espessura de 1,5 mm, estampada e 
repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos 
superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, 
fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, 
dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de 
solda  por chapas de formato ovalado com espessura MIG
mínima de 3 mm, sendo estas chapas dispostas em 
ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, 
proporcionando desta forma uma interligação perfeita 
(entre - -   ) por meio PATA COLUNA SUPORTE DO TAMPO
de solda ; e uma na posição vertical, proporcionando MIG
a fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, 
por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é 
acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é 
proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de 
forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado 
em chapa de aço com espessura mínima de 3 mm, 
estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de solda 
MIG. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a 
um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco 
(lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura 
eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com 
sapatas em  rígido com diâmetro de 63 mm, cuja PVC
função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Estrutura de sustentação central: formada por chapas 
metálicas dobradas em formato pentagonal, com sua 
quina frontal arredondada, fundindo desta forma duas 
arestas do pentágono em uma única face redonda, 
conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo uma calha 
interna passagem para cabeamento, com tampa 
removível, e com 05 furos para acoplamento de tomadas 
de elétrica, telefonia e dados. Calhas Estruturais 
Eletrificáveis para dar maior estabilidade do conjunto 
Estrutura/Tampo, são acopladoss entre as estruturas, 
calhas de função estrutural e leito para cabeamento, 
confeccionadas em chapa de aço dobrada, com 
espessura mínima de 0,9 mm, fixada a estrutura por meio 
de parafuso máquina M6x12. A calha contém porta-
tomada com adaptadores para tomadas de energia 
elétrica e para plugs tipo -45 e 11, permitindo RJ RJ
passagem de cabos para lógica e telefonia. Sob nenhuma 
hipótese será admitido parafusos direto na madeira, 
devido facilitação de montagem e remontagem futuras. 
Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem 
- decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em 
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tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 
200º C. Acabamento com sapatas em  rígido, cuja PVC
função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Apresentar junto à proposta,: * Laudo de conformidade 
ergonômica do produto, em acordo com a -17 do NR
Ministério do Trabalho, emitido por profissional 
competente certificado pela  ABERGO ± Associação 
Brasileira de Ergonomia, e Certificação  13966, da NBR
ABNT. 

0021 Mesa Peninsular. Tampo ergonômico, inteiriço, com a 
distância diagonal entre o canto onde se forma o vértice 
central externo até o raio perpendicular a curvatura 
interna medindo aprox. 1040 mm, a profundidade é de 
700 mm no lado peninsular, e 600 mm no outro lado, o 
modelo de corte é um arco contínuo com 260 mm de raio. 
Confeccionado com chapa de partículas de madeira 
selecionadas de eucalypto, pinus ou madeira similar de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 mm 
de espessura. Revestido em ambas as faces com filme 
termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 
mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 
possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão 
estática kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial 
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas  14810-1 - NBR
Terminologia,  14810-2 - Requisitos e  14810-3 - NBR NBR
Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o 
contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno 
com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo 
hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 
2,5 mm de acordo com as Normas . O acesso do ABNT
cabeamento ao tampo é feito por meio de dois passa-
cabos ovalados em  rígido, com diâmetro interno PVC
mínimo de 80 mm, com tampa removível, e abertura para 
passagem de cabos. A fixação tampo/estrutura deverá ser 
feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio 
de buchas metálicas confeccionadas em  ZAMAK
cravadas na face inferior do tampo. Dimensões 1600
(700)x1600(600)x740mm. Painéis frontais: estrutural e de 
privacidade, confeccionados com chapas de partículas de 
madeira de média densidade (  MDP ± Médium Density 
Particleboard), selecionadas de eucalipto, pinus ou 
madeira similar de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas 
sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em 
ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico 
com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e 
anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 
575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 
3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
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2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno do painel é 
encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A 
fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de 
parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais 
metálicas constituídas por chapas metálicas 
conformadas, cuja composição se divide em , PATA
COLUNA SUPORTE DO TAMPO, e   . Pata fabricada em 
chapa de aço com espessura de 1,5 mm, estampada e 
repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos 
superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, 
fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, 
dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de 
solda  por chapas de formato ovalado com espessura MIG
mínima de 3 mm, sendo estas chapas dispostas em 
ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, 
proporcionando desta forma uma interligação perfeita 
(entre - -   ) por meio PATA COLUNA SUPORTE DO TAMPO
de solda ; e uma na posição vertical, proporcionando MIG
a fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, 
por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é 
acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é 
proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de 
forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado 
em chapa de aço com espessura mínima de 3 mm, 
estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de solda 
MIG. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a 
um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco 
(lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura 
eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com 
sapatas em  rígido com diâmetro de 63 mm, cuja PVC
função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Estrutura de sustentação central: formada por chapas 
metálicas dobradas em formato pentagonal, com sua 
quina frontal arredondada, fundindo desta forma duas 
arestas do pentágono em uma única face redonda, 
conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo uma calha 
interna passagem para cabeamento, com tampa 
removível, e com 05 furos para acoplamento de tomadas 
de elétrica, telefonia e dados. Calhas Estruturais 
Eletrificáveis para dar maior estabilidade do conjunto 
Estrutura/Tampo, são acopladoss entre as estruturas, 
calhas de função estrutural e leito para cabeamento, 
confeccionadas em chapa de aço dobrada, com 
espessura mínima de 0,9 mm, fixada a estrutura por meio 
de parafuso máquina M6x12. A calha contém porta-
tomada com adaptadores para tomadas de energia 
elétrica e para plugs tipo -45 e 11, permitindo RJ RJ
passagem de cabos para lógica e telefonia. Sob nenhuma 
hipótese será admitido parafusos direto na madeira, 
devido facilitação de montagem e remontagem futuras. 
Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um 
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pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem 
- decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em 
tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 
200º C. Acabamento com sapatas em  rígido, cuja PVC
função será contornar eventuais desníveis de piso. 

0022 Conjunto executivo composto por Mesa Principal com 
tampo angular ergonômico inteiriço. Com a distância 
diagonal entre o canto onde se forma o vértice central 
externo até o raio perpendicular a curvatura interna de 
1030 mm, a profundidade é de 800 mm e raio de 350 mm 
no lado peninsular, e 600 mm no outro lado, o modelo de 
corte é um arco contínuo com 260 mm de raio. Tampo 
com espessura final de 36 mm, produzido com placas de 
fibras de madeira selecionadas, provenientes de troncos 
de eucalyptus e pinus (cultivados em florestas renováveis 
com certificação  FSC ± será solicitada cópia da 
certificação), aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética a base de uréia-formaldeído e termo-
estabilizadas sob pressão, com densidade média, de 
acordo com as especificações da norma  15316/2 e NBR
metodologias descritas na  15316/3, resistência à NBR
tração perpendicular (kg/cm²) 5.6, resistência à flexão 
estática (Kg/cm²). Com perfil das bordas do contorno 
usinado em formato boleado continuo sem emendas. 
Com revestimento na face inferior em filme melamínico 
com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e anti-
reflexo, cor Preto. Com revestimento na face superior e 
bordas do contorno, em multilaminado flexível de cloreto 
de polivinila cor mogno ou similar, com espessura de 0,16 
mm, sendo este acoplado ao substrato por meio de cola 
PU em base aquosa, sendo a secagem final por meio de 
reativação térmica pelo calor da moldagem a vácuo. No 
revestimento da superfície e nas bordas não haverá 
nenhuma emenda ou junção aparente, devido o 
multilaminado ser corpo único para todo o tampo (exceto 
na face inferior). A fixação tampo/estrutura deverá ser 
feita através de parafusos máquina, philips M6x30, 
fixados em de buchas metálicas confeccionadas em 
zamak cravadas na face inferior do tampo. De modo 
algum os parafusos serão fixados direto no tampo, 
facilitando assim montagem, desmontagem e 
remontagem dos mesmos, caso necessário. O acesso do 
cabeamento ao tampo é feito por meio de 02 passa-cabos 
de 60 mm em pvc rígido com formato redondo com tampa 
de saque. Estruturas laterais: (02) Metálicas componíveis 
(montável/desmontável possibilitando a inversão dos 
lados direito e esquerdo), cuja composição se divide em 
pata, coluna, e suporte do tampo. Pata fabricada em 
chapa de aço com espessura de 1,5 mm, estampada e 
repuxada, com acabamento em cromo, medindo 60 x 520 
x 70 mm, com furos superiores para conexão com a 
coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com 
espessura de 0,9 mm, dobrada em forma de meia cana; 
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unidas pelo processo de solda  por chapas de MIG
formato ovalado com espessura mínima de 3 mm, sendo 
estas chapas dispostas em ambas as extremidades da 
coluna, na posição horizontal, proporcionando desta 
forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte 
do tampo) por meio de parafusos tipo M6; e uma na 
posição vertical, proporcionando a fixação de uma 
possível calha estrutural sob o tampo, também por meio 
de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma 
calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a 
subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e 
funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço 
com espessura mínima de 3 mm, estampada e repuxada, 
fixada a coluna por meio de parafusos tipo M6. Todas as 
partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-
tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - 
decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta 
epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º 
C, exceto a pata que será cromada. Acabamento com 
sapatas em pvc rígido com diâmetro de 63 mm, cuja 
função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Estrutura de sustentação central (01): formada por chapas 
metálicas dobradas em formato pentagonal, com sua 
quina frontal arredondada, fundindo desta forma duas 
arestas do pentágono em uma única face redonda, 
conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo uma calha 
interna passagem para cabeamento, com tampa 
removível, e com 05 furos para acoplamento de tomadas 
de elétrica, telefonia e dados. Todas as partes metálicas 
deverão ser submetidas a um pré-tratamento por 
fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - 
fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó 
texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. 
Acabamento com sapatas em  rígido, cuja função PVC
será contornar eventuais desníveis de piso. Painéis 
frontais (02): função estrutural e de privacidade, 
confeccionado com 18 mm de espessura. O bordo que 
acompanha todo o contorno dos painéis é encabeçado 
em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura 
mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação 
painel/estrutura deverá ser feita através de parafusos 
ocultos tipo minifix. Calhas Estruturais Eletrificáveis (02): 
Para dar maior estabilidade do conjunto 
Estruturas/Tampo, são acopladoss entre as estruturas, 
calhas de função estrutural e leito para cabeamento, 
confeccionadas em chapa de aço dobrada, com 
espessura mínima de 0,9 mm, fixada a estrutura por meio 
de parafuso máquina M6x12. A calha contém porta-
tomada com adaptadores para tomadas de energia 
elétrica e para plugs tipo -45 e 11, permitindo RJ RJ
passagem de cabos para lógica e telefonia. Todo o 
conjunto é submetido a um banho químico desengraxante 
e antioxidante, e pintura eletrostática epóxi-pó 
texturizada, com sistema de polimerização em estufa a 
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200º.Medindo 2400(800)x1400(600)x740mm. Mesa 
Auxiliar com tampo angular ergonômico inteiriço. Com a 
distância diagonal entre o canto onde se forma o vértice 
central externo até o raio perpendicular a curvatura 
interna de 960 mm, as profundidades laterais são de 600 
mm, o modelo de corte é um arco contínuo com 260 mm 
de raio. Tampo com espessura final de 36 mm, produzido 
com placas de fibras de madeira selecionadas, 
provenientes de troncos de eucalyptus e pinus (cultivados 
em florestas renováveis com certificação  FSC ± será 
solicitada cópia da certificação), aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética a base de uréia-
formaldeído e termo-estabilizadas sob pressão, com 
densidade média, de acordo com as especificações da 
norma  15316/2 e metodologias descritas na  NBR NBR
15316/3, resistência à tração perpendicular (kg/cm²) 5.6, 
resistência à flexão estática (Kg/cm²). Com perfil das 
bordas do contorno usinado em formato boleado continuo 
sem emendas. Com revestimento na face inferior em 
filme melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco e anti-reflexo, cor Preto. Com revestimento na 
face superior e bordas do contorno, em multilaminado 
flexível de cloreto de polivinila cor mogno ou similar com 
espessura de 0,16 mm, sendo este acoplado ao substrato 
por meio de cola  em base aquosa, sendo a secagem PU
final por meio de reativação térmica pelo calor da 
moldagem a vácuo. No revestimento da superfície e nas 
bordas não haverá nenhuma emenda ou junção aparente, 
devido o multilaminado ser corpo único para todo o tampo 
(exceto na face inferior). A fixação tampo/estrutura deverá 
ser feita através de parafusos máquina, philips M6x30, 
fixados em de buchas metálicas confeccionadas em 
zamak cravadas na face inferior do tampo. De modo 
algum os parafusos serão fixados direto no tampo, 
facilitando assim montagem, desmontagem e 
remontagem dos mesmos, caso necessário. O acesso do 
cabeamento ao tampo é feito por meio de 02 passa-cabos 
de 60 mm em pvc rígido com formato redondo com tampa 
de saque. Estruturas laterais: (02) Metálicas componíveis 
(montável/desmontável possibilitando a inversão dos 
lados direito e esquerdo), cuja composição se divide em 
pata, coluna, e suporte do tampo. Pata fabricada em 
chapa de aço com espessura de 1,5 mm, estampada e 
repuxada, com acabamento em cromo, medindo 60 x 520 
x 70 mm, com furos superiores para conexão com a 
coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com 
espessura de 0,9 mm, dobrada em forma de meia cana; 
unidas pelo processo de solda  por chapas de MIG
formato ovalado com espessura mínima de 3 mm, sendo 
estas chapas dispostas em ambas as extremidades da 
coluna, na posição horizontal, proporcionando desta 
forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte 
do tampo) por meio de parafusos tipo M6; e uma na 
posição vertical, proporcionando a fixação de uma 
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possível calha estrutural sob o tampo, também por meio 
de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma 
calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a 
subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e 
funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço 
com espessura mínima de 3 mm, estampada e repuxada, 
fixada a coluna por meio de parafusos tipo M6. Todas as 
partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-
tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - 
decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta 
epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º 
C, exceto a pata que será cromada. Acabamento com 
sapatas em  rígido com diâmetro de 63 mm, cuja PVC
função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Estrutura de sustentação central (01): formada por chapas 
metálicas dobradas em formato pentagonal, com sua 
quina frontal arredondada, fundindo desta forma duas 
arestas do pentágono em uma única face redonda, 
conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo uma calha 
interna passagem para cabeamento, com tampa 
removível, e com 05 furos para acoplamento de tomadas 
de elétrica, telefonia e dados. Todas as partes metálicas 
deverão ser submetidas a um pré-tratamento por 
fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - 
fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó 
texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. 
Acabamento com sapatas em  rígido, cuja função PVC
será contornar eventuais desníveis de piso. Painéis 
frontais (02): função estrutural e de privacidade, 
confeccionado com 18 mm de espessura. O bordo que 
acompanha todo o contorno dos painéis é encabeçado 
em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura 
mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação 
painel/estrutura deverá ser feita através de parafusos 
ocultos tipo minifix. Calhas Estruturais Eletrificáveis (02): 
Para dar maior estabilidade do conjunto 
Estruturas/Tampo, são acopladoss entre as estruturas, 
calhas de função estrutural e leito para cabeamento, 
confeccionadas em chapa de aço dobrada, com 
espessura mínima de 0,9 mm, fixada a estrutura por meio 
de parafuso máquina M6x12. A calha contém porta-
tomada com adaptadores para tomadas de energia 
elétrica e para plugs tipo -45 e 11, permitindo RJ RJ
passagem de cabos para lógica e telefonia. Medindo 
1200(600)x1200(600)x740mm. Armário com tampo com 
espessura final de 36 mm, produzido com placas de fibras 
de madeira selecionadas, provenientes de troncos de 
eucalyptus e pinus (cultivados em florestas renováveis 
com certificação  FSC ± será solicitada cópia da 
certificação), aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética a base de uréia-formaldeído e termo-
estabilizadas sob pressão, com densidade média, de 
acordo com as especificações da norma  15316/2 e NBR
metodologias descritas na  15316/3, resistência à NBR
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tração perpendicular (kg/cm²) 5.6, resistência à flexão 
estática (Kg/cm²). Com perfil das bordas do contorno 
usinado em formato boleado continuo sem emendas. 
Com revestimento na face inferior em filme melamínico 
com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e anti-
reflexo, cor Preto. Com revestimento na face superior e 
bordas do contorno, em multilaminado flexível de cloreto 
de polivinila cor mogno ou similar, com espessura de 0,16 
mm, sendo este acoplado ao substrato por meio de cola 
PU em base aquosa, sendo a secagem final por meio de 
reativação térmica pelo calor da moldagem a vácuo. No 
revestimento da superfície e nas bordas não haverá 
nenhuma emenda ou junção aparente, devido o 
multilaminado ser corpo único para todo o tampo (exceto 
na face inferior). A fixação tampo/estrutura deverá ser 
feita através de parafusos máquina, philips M6x30, 
fixados em de buchas metálicas confeccionadas em 
zamak cravadas na face inferior do tampo. De modo 
algum os parafusos serão fixados direto no tampo, 
facilitando assim montagem, desmontagem e 
remontagem dos mesmos, caso necessário. Portas 
confeccionadas com chapa de 18 mm de espessura. Com 
perfil das bordas laterais frontais usinados em formato 
boleado 90º e bordas superior, inferior e laterais 
posteriores retas. Com revestimento na face interna em 
filme melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco e anti-reflexo, cor Preto. Com revestimento na 
face externa e bordas do contorno, em multilaminado 
flexível de cloreto de polivinila cor Mogno ou similar, com 
espessura de 0,16 mm, sendo este acoplado ao substrato 
por meio de cola  em base aquosa, sendo a secagem PU
final por meio de reativação térmica pelo calor da 
moldagem a vácuo. No revestimento da superfície e nas 
bordas não haverá nenhuma emenda ou junção aparente, 
devido o multilaminado ser corpo único para todo o tampo 
(exceto na face interior). O par de Portas sustenta-se em 
quatro dobradiças Top, em Zamak com acabamento 
niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura, 
aumentando o espaço interno útil evitando acidentes por 
não ter cantos vivos, permitindo ainda diversas 
regulagens com abertura de até 270 graus. Cada 
dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados em pontos pré-
marcados para perfeito alinhamento do par de portas no 
conjunto. A porta direita possui fechadura com travamento 
em 03 pontos acionados por lingueta lateral, gancho 
superior e gancho inferior. A rotação 180º da chave aciona 
simultaneamente 02 hastes em aço niquelado, 
conduzidas por guias em nylon injetado, com ganchos 
articuláveis nas extremidades para travamento em pinos 
de aço niquelado fixados como batente superior e inferior. 
Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos 
escamoteáveis (dobráveis) com acabamento cromado e 
capa plástica. A porta esquerda é automaticamente 
travada pela direita, por meio de 03 chapas metálicas 80 
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x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o fechamento do par de 
portas com apenas uma operação. Ambas as portas são 
dotadas de puxadores tipo "alça" oval de 96 mm, 
injetados em zamak, com rosca interna M4 com 
acabamento níquel fosco. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 
tampo inferior e 01 prateleira móvel) confeccionado com 
chapas de partículas de madeira selecionadas de 
eucalypto, pinus ou madeira similar de relfrestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura. Os 
bordos conjunto são encabeçados em fita de poliestireno 
com 2 mm de espessura mínima quando aparentes e com 
0,3 mm de espessura quando não aparentes , coladas 
com adesivo hot melt (não será permitida nenhuma borda 
sem acabamento). As laterais e o fundo devem ter 
furações para regulagem de prateleiras com 06 pinos de 
sustentação em aço niquelado. A montagem das peças 
deve ser feita por meio de acessórios internos, como 
cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Base retangular 
fechada em tubo de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo 
dobrado, submetido a um pré tratamento por fosfatização 
a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e 
pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 200º C. A base é apoiada por 04 
sapatas articuladas em nylon injetado com regulador de 
altura interno (por dentro do armário) e nivelamento auto-
ajustável. Medindo 800x600x740mm. Gaveteiro Volante 
04 gavetas. Tampo com espessura final de 36 mm, 
produzido com placas de fibras de madeira selecionadas, 
provenientes de troncos de eucalyptus e pinus (cultivados 
em florestas renováveis com certificação  FSC ± será 
solicitada cópia da certificação), aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética a base de uréia-
formaldeído e termo-estabilizadas sob pressão, com 
densidade média, de acordo com as especificações da 
norma  15316/2 e metodologias descritas na  NBR NBR
15316/3, resistência à tração perpendicular (kg/cm²) 5.6, 
resistência à flexão estática (Kg/cm²). Com perfil das 
bordas do contorno usinado em formato boleado continuo 
sem emendas. Com revestimento na face inferior em 
filme melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco e anti-reflexo, cor Preto. Com revestimento na 
face superior e bordas do contorno, em multilaminado 
flexível de cloreto de polivinila cor mogno ou similar , com 
espessura de 0,16 mm, sendo este acoplado ao substrato 
por meio de cola  em base aquosa, sendo a secagem PU
final por meio de reativação térmica pelo calor da 
moldagem a vácuo. No revestimento da superfície e nas 
bordas não haverá nenhuma emenda ou junção aparente, 
devido o multilaminado ser corpo único para todo o tampo 
(exceto na face inferior). A fixação tampo/estrutura deverá 
ser feita através de parafusos máquina, philips M6x30, 
fixados em de buchas metálicas confeccionadas em 
zamak cravadas na face inferior do tampo. De modo 
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algum os parafusos serão fixados direto no tampo, 
facilitando assim montagem, desmontagem e 
remontagem dos mesmos, caso necessário. Frentes 
confeccionadas com chapa de 18 mm de espessura, 
produzida com placas de fibras de madeira selecionadas, 
provenientes de troncos de eucalyptus, pinus ou madeira 
similar de reflorestamento (cultivados em florestas 
renováveis com certificação  FSC ± será solicitada cópia 
da certificação), aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética a base de uréia-formaldeído e termo-
estabilizadassob pressão, com densidade média, de 
acordo com as especificações da norma  15316/2 e NBR
metodologias descritas na  15316/3, resistência à NBR
tração perpendicular (kg/cm²) 5.6, resistência à flexão 
estática (Kg/cm²). Com perfil das bordas laterais usinado 
em formato boleado 90 graus e bordas superior e inferior 
retas. Com revestimento na face interna em filme 
melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-
fosco e anti-reflexo, cor Preto. Com revestimento na face 
externa e bordas do contorno, em multilaminado flexível 
de cloreto de polivinila cor Mogno ou similar, com 
espessura de 0,16 mm, sendo este acoplado ao substrato 
por meio de cola  em base aquosa, sendo a secagem PU
final por meio de reativação térmica pelo calor da 
moldagem a vácuo. No revestimento da superfície e nas 
bordas não haverá nenhuma emenda ou junção aparente, 
devido o multilaminado ser corpo único para todo o tampo 
(exceto na face interior). As frentes são dotadas de 
puxadores tipo "alça" oval de 96 mm, injetados em 
zamak, com rosca interna M4 com acabamento níquel 
fosco. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com 
trava simultânea das gavetas. A rotação 180º da chave 
aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos 
para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 
02 chaves (principal e reserva) com corpos 
escamoteáveis (dobráveis) com acabamento cromado e 
capa plástica. Sendo as mesmas dotadas de puxadores 
metálicos na cor alumino acetinado. Gavetas (04 gavetas) 
em chapa metálica dobrada com espessura de 0,6 mm, 
com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco 
(lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura 
eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa. As gavetas são apoiadas 
lateralmente entre par de corrediças de aço laminado com 
requisitos especiais de resistência, com capacidade para 
20 kg. Corrediças medindo aprox. 400 x 12,5 x 22 mm, 
com abertura 3/4 do comprimento nominal, com 
deslizamento suave por roldanas de poliacetal 
autolubrificadas, remanche com tratamento superficial 
niquelado. Com duplo travamento aberto e sistema de 
fechamento automático self-closing de 60 mm / perfil 
captive para compensar folgas laterais e estabilidade da 
gaveta. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior) 
confeccionado com chapas de partículas de madeira 
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selecionadas de eucalypto,pinus ou madeira de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm 
de espessura. Os bordos conjunto são encabeçados em 
fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima 
quando aparentes e com 0,3 mm de espessura quando 
não aparentes , coladas com adesivo hot melt (não será 
permitida nenhuma borda sem acabamento). Acabamento 
inferior com 04 rodízios duplos de 50 mm em 
polipropileno. Medindo 400x465x628mm. 

0023 Mesa de reunião. Tampo redondo confeccionado com 
chapas de partículas de madeira de média densidade 
(  MDP ± Médium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalipto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 
mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno do tampo é 
encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de 
acordo com as Normas . A fixação tampo/estrutura ABNT
deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, 
fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em 
ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Dimensões 
1000x740mm. Estrutura inteiriça com 04 patas formada 
por tubos e chapas metálicas, com a base superior em 
tubo de aço 20 X 30 x 1,2 mm, a base inferior em chapa 
de aço repuxada curva dispensando desta forma o uso de 
ponteiras de , com espessura mínima de 1,5 mm, e a PVC
coluna de sustentação composta por tubo redondo Ø 
95,25 x 1,5 mm, sendo todo o conjunto submetido a um 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem 
- decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em 
tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 
200º C. Acabamento com sapatas em  rígido com PVC
diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais 
desníveis de piso. 

30,00 UND FORTLINE LINHA   
GENIUS 
MODELO78210

R$ 704,26 R$ 671,00 -4,72 FORMA OFFICE COMERCIO DE  -    
MOVEIS INTERIORES LTDA E   - 
OUTROS
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0024 Mesa de reunião. Tampo redondo confeccionado com 
chapas de partículas de madeira de média densidade 
(  MDP ± Médium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalipto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 
mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno do tampo é 
encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de 
acordo com as Normas . A fixação tampo/estrutura ABNT
deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, 
fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em 
ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Dimensões 
1200x740mm. Estrutura inteiriça com 04 patas formada 
por tubos e chapas metálicas, com a base superior em 
tubo de aço 20 X 30 x 1,2 mm, a base inferior em chapa 
de aço repuxada curva dispensando desta forma o uso de 
ponteiras de , com espessura mínima de 1,5 mm, e a PVC
coluna de sustentação composta por tubo redondo Ø 
95,25 x 1,5 mm, sendo todo o conjunto submetido a um 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem 
- decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em 
tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 
200º C. Acabamento com sapatas em  rígido com PVC
diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais 
desníveis de piso. 

37,00 UND FORTLINE LINHA  
GENIUS MODELO   
78220

R$ 775,42 R$ 739,00 -4,70 FORMA OFFICE COMERCIO DE  -    
MOVEIS INTERIORES LTDA E   - 
OUTROS
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0025 Mesa de reunião. Tampo quadrado Tampo com espessura 
final de 36 mm, produzido com placas de fibras de 
madeira selecionadas, provenientes de troncos de 
eucalyptus e pinus ou madeira similar (cultivados em 
florestas renováveis com certificação  FSC ± será 
solicitada cópia da certificação), aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética a base de uréia-
formaldeído e termo-estabilizadas sob pressão, com 
densidade média, de acordo com as especificações da 
norma  15316/2 e metodologias descritas na  NBR NBR
15316/3, resistência à tração perpendicular (kg/cm²) 5.6, 
resistência à flexão estática (Kg/cm²). Com perfil das 
bordas do contorno usinado em formato boleado continuo 
sem emendas. Com revestimento na face inferior em 
filme melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco e anti-reflexo, cor Preto. Com revestimento na 
face superior e bordas do contorno, em multilaminado 
flexível de cloreto de polivinila cor mogno ou similar , com 
espessura de 0,16 mm, sendo este acoplado ao substrato 
por meio de cola  em base aquosa, sendo a secagem PU
final por meio de reativação térmica pelo calor da 
moldagem a vácuo. No revestimento da superfície e nas 
bordas não haverá nenhuma emenda ou junção aparente, 
devido o multilaminado ser corpo único para todo o tampo 
(exceto na face inferior). A fixação tampo/estrutura deverá 
ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por 
meio de buchas metálicas confeccionadas em  ZAMAK
cravadas na face inferior do tampo. Dimensões 
1200x1200x740mm. Estrutura inteiriça com 04 patas 
formada por tubos e chapas metálicas, com a base 
superior em tubo de aço 20 X 30 x 1,2 mm, a base inferior 
em chapa de aço repuxada curva dispensando desta 
forma o uso de ponteiras de , com espessura mínima PVC
de 1,5 mm, e a coluna de sustentação composta por tubo 
redondo Ø 95,25 x 1,5 mm, sendo todo o conjunto 
submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base 
de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura 
eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com 
sapatas em  rígido com diâmetro de 63 mm, cuja PVC
função será contornar eventuais desníveis de piso. 

8,00 UND FORTLINE LINHA  
8G  MODELO
MQFT14

R$ 2.260,35 R$ 2.200,00 -2,67 FORMA OFFICE COMERCIO DE  -    
MOVEIS INTERIORES LTDA E   - 
OUTROS

0026 Mesa retangular. Tampo confeccionado com chapas de 
partículas de madeira de média densidade (  MDP ±
Médium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalipto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 
mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 

72,00 UND FORTLINE LINHA  
GENIUS MODELO  
F78100

R$ 720,44 R$ 720,00 -0,06 FORMA OFFICE COMERCIO DE  -    
MOVEIS INTERIORES LTDA E   - 
OUTROS
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com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno do tampo é 
encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de 
acordo com as Normas . Dimensões ABNT
1000x600x740mm. A fixação tampo/estrutura deverá ser 
feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio 
de buchas metálicas confeccionadas em  ZAMAK
cravadas na face inferior do tampo. Painel frontal: 
estrutural e de privacidade, confeccionados com chapas 
de partículas de madeira de média densidade (  MDP ±
Médium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalipto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 
mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno do painel é 
encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A 
fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de 
parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais 
metálicas constituídas por chapas metálicas 
conformadas, cuja composição se divide em , PATA
COLUNA SUPORTE DO TAMPO, e   . Pata fabricada em 
chapa de aço com espessura de 1,5 mm, estampada e 
repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos 
superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, 
fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, 
dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de 
solda  por chapas de formato ovulado com espessura MIG
mínima de 3 mm, sendo estas chapas dispostas em 
ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, 
proporcionando desta forma uma interligação perfeita 
(entre - -   ) por meio PATA COLUNA SUPORTE DO TAMPO
de solda ; e uma na posição vertical, proporcionando MIG
a fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, 
por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é 
acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é 
proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de 
forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado 
em chapa de aço com espessura mínima de 3 mm, 
estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de solda 
MIG. Calhas Estruturais Eletrificáveis para dar maior 
estabilidade do conjunto Estrutura/Tampo, são 
acopladoss entre as estruturas, calhas de função 
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estrutural e leito para cabeamento, confeccionadas em 
chapa de aço dobrada, com espessura mínima de 0,9 
mm, fixada a estrutura por meio de parafuso máquina 
M6x12. A calha contém porta-tomada com adaptadores 
para tomadas de energia elétrica e para plugs tipo -45 RJ
e 11, permitindo passagem de cabos para lógica e RJ
telefonia. Sob nenhuma hipótese será admitido parafusos 
direto na madeira, devido facilitação de montagem e 
remontagem futuras. Todas as partes metálicas deverão 
ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a 
base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e 
pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com 
sapatas em  rígido com diâmetro de 63 mm, cuja PVC
função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Apresentar junto à proposta,: * Laudo de conformidade 
ergonômica do produto, em acordo com a -17 do NR
Ministério do Trabalho, emitido por profissional 
competente certificado pela  ABERGO ± Associação 
Brasileira de Ergonomia, e Certificação  13966, da NBR
ABNT. 

0027 Mesa retangular. Tampo confeccionado com chapas de 
partículas de madeira de média densidade (  MDP ±
Médium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalipto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 
mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno do tampo é 
encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de 
acordo com as Normas . Dimensões ABNT
1400x600x740mm. A fixação tampo/estrutura deverá ser 
feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio 
de buchas metálicas confeccionadas em  ZAMAK
cravadas na face inferior do tampo. Painel frontal: 
estrutural e de privacidade, confeccionados com chapas 
de partículas de madeira de média densidade (  MDP ±
Médium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalipto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 

140,00 UND FORTLINE LINHA  
GENIUS MODELO  
F78140

R$ 942,91 R$ 940,00 -0,31 FORMA OFFICE COMERCIO DE  -    
MOVEIS INTERIORES LTDA E   - 
OUTROS
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mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno do painel é 
encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A 
fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de 
parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais 
metálicas constituídas por chapas metálicas 
conformadas, cuja composição se divide em , PATA
COLUNA SUPORTE DO TAMPO, e   . Pata fabricada em 
chapa de aço com espessura de 1,5 mm, estampada e 
repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos 
superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, 
fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, 
dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de 
solda  por chapas de formato ovulado com espessura MIG
mínima de 3 mm, sendo estas chapas dispostas em 
ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, 
proporcionando desta forma uma interligação perfeita 
(entre - -   ) por meio PATA COLUNA SUPORTE DO TAMPO
de solda ; e uma na posição vertical, proporcionando MIG
a fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, 
por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é 
acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é 
proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de 
forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado 
em chapa de aço com espessura mínima de 3 mm, 
estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de solda 
MIG. Calhas Estruturais Eletrificáveis para dar maior 
estabilidade do conjunto Estrutura/Tampo, são 
acopladoss entre as estruturas, calhas de função 
estrutural e leito para cabeamento, confeccionadas em 
chapa de aço dobrada, com espessura mínima de 0,9 
mm, fixada a estrutura por meio de parafuso máquina 
M6x12. A calha contém porta-tomada com adaptadores 
para tomadas de energia elétrica e para plugs tipo -45 RJ
e 11, permitindo passagem de cabos para lógica e RJ
telefonia. Sob nenhuma hipótese será admitido parafusos 
direto na madeira, devido facilitação de montagem e 
remontagem futuras. Todas as partes metálicas deverão 
ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a 
base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e 
pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com 
sapatas em  rígido com diâmetro de 63 mm, cuja PVC
função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Apresentar junto à proposta,: * Laudo de conformidade 
ergonômica do produto, em acordo com a -17 do NR
Ministério do Trabalho, emitido por profissional 
competente certificado pela  ABERGO ± Associação 
Brasileira de Ergonomia, e Certificação  13966, da NBR
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ABNT. 

0028 Mesa retangular. Tampo confeccionado com chapas de 
partículas de madeira de média densidade (  MDP ±
Médium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalipto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 
mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno do tampo é 
encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de 
acordo com as Normas . Dimensões ABNT
800x600x740mm. A fixação tampo/estrutura deverá ser 
feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio 
de buchas metálicas confeccionadas em  ZAMAK
cravadas na face inferior do tampo. Painel frontal: 
estrutural e de privacidade, confeccionados com chapas 
de partículas de madeira de média densidade (  MDP ±
Médium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalipto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 
mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno do painel é 
encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A 
fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de 
parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais 
metálicas constituídas por chapas metálicas 
conformadas, cuja composição se divide em , PATA
COLUNA SUPORTE DO TAMPO, e   . Pata fabricada em 
chapa de aço com espessura de 1,5 mm, estampada e 
repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos 
superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, 
fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, 
dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de 
solda  por chapas de formato ovulado com espessura MIG
mínima de 3 mm, sendo estas chapas dispostas em 

25,00 UND FORTLINE LINHA  
GENIUS MODELO   
F78080

R$ 633,85 R$ 633,00 -0,13 FORMA OFFICE COMERCIO DE  -    
MOVEIS INTERIORES LTDA E   - 
OUTROS
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ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, 
proporcionando desta forma uma interligação perfeita 
(entre - -   ) por meio PATA COLUNA SUPORTE DO TAMPO
de solda ; e uma na posição vertical, proporcionando MIG
a fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, 
por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é 
acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é 
proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de 
forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado 
em chapa de aço com espessura mínima de 3 mm, 
estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de solda 
MIG. Calhas Estruturais Eletrificáveis para dar maior 
estabilidade do conjunto Estrutura/Tampo, são 
acopladoss entre as estruturas, calhas de função 
estrutural e leito para cabeamento, confeccionadas em 
chapa de aço dobrada, com espessura mínima de 0,9 
mm, fixada a estrutura por meio de parafuso máquina 
M6x12. A calha contém porta-tomada com adaptadores 
para tomadas de energia elétrica e para plugs tipo -45 RJ
e 11, permitindo passagem de cabos para lógica e RJ
telefonia. Sob nenhuma hipótese será admitido parafusos 
direto na madeira, devido facilitação de montagem e 
remontagem futuras. Todas as partes metálicas deverão 
ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a 
base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e 
pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com 
sapatas em  rígido com diâmetro de 63 mm, cuja PVC
função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Apresentar junto à proposta,: * Laudo de conformidade 
ergonômica do produto, em acordo com a -17 do NR
Ministério do Trabalho, emitido por profissional 
competente certificado pela  ABERGO ± Associação 
Brasileira de Ergonomia, e Certificação  13966, da NBR
ABNT. 

0029 Mesa retangular. Tampo confeccionado com chapas de 
partículas de madeira de média densidade (  MDP ±
Médium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalipto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 
mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno do tampo é 
encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de 
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acordo com as Normas . Dimensões ABNT
1200x600x740mm. A fixação tampo/estrutura deverá ser 
feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio 
de buchas metálicas confeccionadas em  ZAMAK
cravadas na face inferior do tampo. Painel frontal: 
estrutural e de privacidade, confeccionados com chapas 
de partículas de madeira de média densidade (  MDP ±
Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto 
e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 
18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com 
filme termo-prensado de melaminico com espessura de 
0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 
possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão 
estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial 
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas  14810-1 - NBR
Terminologia,  14810-2 - Requisitos e  14810-3 - NBR NBR
Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o 
contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno 
com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo 
hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por 
meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais 
metálicas constituídas por chapas metálicas 
conformadas, cuja composição se divide em , PATA
COLUNA SUPORTE DO TAMPO, e   . Pata fabricada em 
chapa de aço com espessura de 1,5 mm, estampada e 
repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos 
superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, 
fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, 
dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de 
solda  por chapas de formato ovulado com espessura MIG
mínima de 3 mm, sendo estas chapas dispostas em 
ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, 
proporcionando desta forma uma interligação perfeita 
(entre - -   ) por meio PATA COLUNA SUPORTE DO TAMPO
de solda ; e uma na posição vertical, proporcionando MIG
a fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, 
por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é 
acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é 
proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de 
forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado 
em chapa de aço com espessura mínima de 3 mm, 
estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de solda 
MIG. Calhas Estruturais Eletrificáveis para dar maior 
estabilidade do conjunto Estrutura/Tampo, são 
acopladoss entre as estruturas, calhas de função 
estrutural e leito para cabeamento, confeccionadas em 
chapa de aço dobrada, com espessura mínima de 0,9 
mm, fixada a estrutura por meio de parafuso máquina 
M6x12. A calha contém porta-tomada com adaptadores 
para tomadas de energia elétrica e para plugs tipo -45 RJ
e 11, permitindo passagem de cabos para lógica e RJ
telefonia. Sob nenhuma hipótese será admitido parafusos 
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direto na madeira, devido facilitação de montagem e 
remontagem futuras. Todas as partes metálicas deverão 
ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a 
base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e 
pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com 
sapatas em  rígido com diâmetro de 63 mm, cuja PVC
função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Apresentar junto à proposta,: * Laudo de conformidade 
ergonômica do produto, em acordo com a -17 do NR
Ministério do Trabalho, emitido por profissional 
competente certificado pela  ABERGO ± Associação 
Brasileira de Ergonomia, e Certificação  13966, da NBR
ABNT. 

0030 Mesa de trabalho executiva composta por módulo central, 
lateral e complemento peninsular em formato ergonômico. 
Tampo com espessura final de 45mm, componível por 
duas camadas modulares e sobrepostas, sendo a 
camada superior composta por 05 módulos e a camada 
inferior por 01 módulo inteiriço. Os módulos se acoplam 
perfeitamente para formar uma superfície de trabalho. Os 
módulos do tampo superior (centrais e laterais) são 
confeccionados com chapas de 26 mm de espessura 
produzidos com placas de fibras de madeira 
selecionadas, provenientes de troncos de eucalyptus, 
pinus ou madeira similar de reflorestamento (cultivados 
em florestas renováveis com certificação  FSC ± será 
solicitada cópia da certificação), aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética a base de uréia-
formaldeído e termo-estabilizadas sob pressão, com 
densidade média, de acordo com as especificações da 
norma  15316/2 e metodologias descritas na  NBR NBR
15316/3, resistência à tração perpendicular (kg/cm²) 5.6, 
resistência à flexão estática (Kg/cm²). Face superior e 
bordas do perímetro com revestimento em lâmina de 
madeira Mogno Linheiro ou madeira similar, obtida 
através da colagem de várias lâminas de madeiras 
reflorestadas, sobrepostas entre resinas, que se 
consolidam em blocos. Esses blocos são estabilizados e 
em seguida faqueados, dando origem às lâminas pré-
compostas (lâminas finas fatiadas, que são prensadas e 
novamente cortadas. Esse processo cria o desenho 
linheiro, que possui traços em padrões paralelos). 
Acabamento superficial executado com lixamento da 
lâmina, em grana final 180, aplicação de fundo 
poliuretânico em 03 demãos, formando uma camada final 
de aproximadamente 120gr/m2, com secagem por 
sistema Ultra Violeta. Lixamento do fundo com grana 320, 
aplicação de verniz poliuretânico com camada 
aproximada de 50 gr/m2 e secagem final por sistema 
Ultra Violeta em ambiente fechado, climatizado e isento 
de pó. O módulo superior central possui recorte para 
acoplamento de bivar de  de 10 mm, com MDF
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revestimento em couro natural, modelo risque rabisque. O 
módulo lateral contém compartimento embutido no tampo, 
com acabamento em alumínio, e porta-tomadas interno 
para dois plugs de tomadas de energia e para dois plugs 
tipo -45, permitindo a instalação de cabos para energia RJ
elétrica, telefonia e lógica. O módulo lateral contém 
também orifício circular com 60 mm de diâmetro para 
passagem de cabeamento vertical, com corpo e tampa 
em  rígido, de encaixe e saque. O tampo inferior PVC
inteiriço é confeccionado com chapa de 19 mm de 
espessura. Faces e bordas do tampo com revestimento 
em lâmina de madeira matizada na cor Preto Ébano com 
aplicação de fundo poliuretânico em 03 demãos, 
formando uma camada final de aproximadamente 
120gr/m2, com secagem por sistema Ultra Violeta. 
Lixamento do fundo com grana 320, aplicação de verniz 
poliuretânico com camada aproximada de 50 gr/m2 e 
secagem final por sistema Ultra Violeta em ambiente 
fechado, climatizado e isento de pó. Complemento 
peninsular com tampo em formato simétrico e compatível 
para acoplamento perfeito com os tampos centrais 
superiores e inferiores. Confeccionado no mesmo 
material dos módulos superiores e inferiores centrais e 
laterais, com faces e bordas do tampo com revestimento 
em lâmina de madeira matizada na cor Preto. A fixação 
tampo/estrutura deverá ser feita através de parafusos 
máquina, philips M6x30, fixados em de buchas metálicas 
confeccionadas em zamak (liga de zinco, magnésio, 
alumínio e cobre, fundida entre 385 °c e 485 °c) cravadas 
na face inferior do tampo. De modo algum os parafusos 
serão fixados direto no tampo, facilitando assim 
montagem, desmontagem e remontagem dos mesmos, 
caso necessário. Painéis Frontais (02) confeccionados 
em chapa metálica com espessura mínima de 1,2 mm, 
estampada e calandrada, com sistema de fixação ao 
tampo por meio de buchas metálicas em Zamak (liga de 
zinco, magnésio, alumínio e cobre, fundida entre 385 °c e 
485 °c), e parafusos máquina, philips M6x12. Estruturas 
metálicas (03) com formato elíptico, sendo 02 nas 
extremidades laterais, med. aprox. 600 x 150 x 715 mm, e 
01 na parte central, med. aprox. 500 x 100 x 715 mm, 
autoportantes, com calhas internas para subida de 
cabeamento, desenvolvidas em chapas de aço  SAE
1006/1008 com espessura mínima de 1,5 mm, calandrada 
e componível em duas partes, com suportes superior e 
inferior em chapa de aço com espessura mínima de 3 
mm, soldadas entre si pelo processo . Estrutura MIG
revestida em couro ecológico. Medindo 2500 a 2700
(880)x1600 a 1800(610/680)x740mm. Todas as partes 
metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento 
por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem ±
fosfatização ± Em Processos não poluentes, com 
gerenciamento de resíduos 100% ecológico, sem 
utilização de solventes evitando risco de incêndio) e 
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pintura eletrostática com tinta híbrida epóxi-poliéster em 
pó texturizada de alta resistência, com polimerização e 
cura em estufa a 200º C. Acabamento com sapatas em 
PVC rígido com diâmetro de 63 mm, com regulagem de 
altura em aprox. 20 mm, cuja função será ajustar 
eventuais desníveis de piso. 

0031 Mesa de reunião retangular. Tampo com formato 
retangular com cantos arredondados com raio de 80 mm. 
Tampo com espessura final de 45 mm, componível por 
duas camadas modulares e sobrepostas. A Camada 
superior é composta por 05 módulos: 02 cabeceiras, 02 
laterais e 01 módulo central. A camada inferior é 
composta por 02 módulos iguais. Os módulos e camadas 
se acoplam perfeitamente para formar uma superfície de 
trabalho com design ergonômico e elegante. Os módulos 
do tampo superior são confeccionados com chapas de 26 
mm de espessura produzidos com placas de fibras de 
madeira selecionadas, provenientes de troncos de 
eucalyptus, pinus ou madeira similar de reflorestamento 
(cultivados em florestas renováveis com certificação  FSC
± será solicitada cópia da certificação), aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética a base de uréia-
formaldeído e termo-estabilizadas sob pressão, com 
densidade média, de acordo com as especificações da 
norma  15316/2 e metodologias descritas na  NBR NBR
15316/3, resistência à tração perpendicular (kg/cm²) 5.6, 
resistência à flexão estática (Kg/cm²) 185. Face superior e 
bordas do perímetro com revestimento em lâmina de 
Mogno Linheiro ou similar, obtida através da colagem de 
várias lâminas de madeiras reflorestadas, sobrepostas 
entre resinas, que se consolidam em blocos. Esses 
blocos são estabilizados e em seguida faqueados, dando 
origem às lâminas pré-compostas (lâminas finas fatiadas, 
que são prensadas e novamente cortadas. Esse processo 
cria o desenho linheiro, que possui traços em padrões 
paralelos, representando maior produtividade, economia 
de matéria-prima e respeito ao meio ambiente). 
Acabamento superficial executado com lixamento da 
lâmina, em grana final 180, aplicação de fundo 
poliuretânico em 03 demãos, formando uma camada final 
de aproximadamente 120gr/m2, com secagem por 
sistema Ultra Violeta. Lixamento do fundo com grana 320, 
aplicação de verniz poliuretânico com camada 
aproximada de 50 gr/m2 e secagem final por sistema 
Ultra Violeta em ambiente fechado, climatizado e isento 
de pó. O módulo do centro Recebe revestimento em 
couro na face superior e bordas, e possui 04 
compartimentos em aço com porta-tomada interno para 
04 plugs de tomadas de energia e para 04 plugs tipo -RJ
45 (cada), permitindo a instalação de cabos para energia 
elétrica, telefonia e rede, embutidos, com tampa 
basculante e moldura em alumínio. O tampo inferior é 
componível em 02 partes iguais confeccionadas com 
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chapa de 19 mm de espessura produzida produzidos com 
placas de fibras de selecionadas, provenientes de troncos 
de eucalyptus,pinus ou madeira similar de 
reflorestamento (cultivados em florestas renováveis com 
certificação  FSC ± será solicitada cópia da certificação), 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética a base de 
uréia-formaldeído e termo-estabilizadas sob pressão, com 
densidade média, de acordo com as especificações da 
norma  15316/2 e metodologias descritas na  NBR NBR
15316/3, resistência à tração perpendicular (kg/cm²) 5.6, 
resistência à flexão estática (Kg/cm²) 185. Faces e bordas 
do tampo com revestimento em lâmina de madeira 
matizada na cor Preto Ébano com aplicação de fundo 
poliuretânico em 03 demãos, formando uma camada final 
de aproximadamente 120gr/m2, com secagem por 
sistema Ultra Violeta. Lixamento do fundo com grana 320, 
aplicação de verniz poliuretânico com camada 
aproximada de 50 gr/m2 e secagem final por sistema 
Ultra Violeta em ambiente fechado, climatizado e isento 
de pó. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita através 
de parafusos máquina, philips M6x30, fixados em de 
buchas metálicas confeccionadas em zamac (liga de 
zinco, magnésio, alumínio e cobre, fundida entre 385 °c e 
485 °c) cravadas na face inferior do tampo. De modo 
algum os parafusos serão fixados direto no tampo, 
facilitando assim montagem, desmontagem e 
remontagem dos mesmos, caso necessário.Estruturas 
metálicas (04) com formato elíptico, sendo 02 nas 
extremidades laterais, med. aprox. 600 x 150 x 715 mm, e 
02 na parte central, med. aprox. 500 x 100 x 715 mm, 
autoportantes, com passagem interna para subida de 
cabeamento, desenvolvidas em chapas de aço  SAE
1006/1008 com espessura mínima de 1,5 mm, calandrada 
e componível em duas partes, com suportes superior e 
inferior em chapa de aço com espessura mínima de 3 
mm, soldadas entre-si pelo processo , formando um MIG
conjunto sólido e de design moderno. As estruturas são 
revestidas em Couro Natural de ótima qualidade. 
Acabamento com sapatas em  rígido com diâmetro PVC
de 63 mm, com regulagem de altura em aprox. 20 mm, 
cuja função será ajustar eventuais desníveis de piso. 
Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem 
- decapagem ± fosfatização ± Em Processos não 
poluentes, com gerenciamento de resíduos 100% 
ecológico, sem utilização de solventes evitando risco de 
incêndio) e pintura eletrostática com tinta híbrida epóxi-
poliéster em pó texturizada de alta resistência, com 
polimerização e cura em estufa a 200º C. Calha para 
passagem de cabeamento horizontal entre todos os pés 
confeccionada em chapa metálica com espessura mínima 
de 1,2 mm, estampada e dobrada, com sistema de 
fixação por acoplagem, sem necessidade do uso de 
ferramentas, em suportes metálicos presos aos tampos 
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por meio de buchas metálicas em Zamac (liga de zinco, 
magnésio, alumínio e cobre, fundida entre 385 °c e 485 
°c), e parafusos máquina, philips M6x12. Todas as partes 
metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento 
por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem ±
fosfatização ± Em Processos não poluentes, com 
gerenciamento de resíduos 100% ecológico, sem 
utilização de solventes evitando risco de incêndio) e 
pintura eletrostática com tinta híbrida epóxi-poliéster em 
pó texturizada de alta resistência, com polimerização e 
cura em estufa a 200º C. Estruturas revestidas em Couro 
Natural. Acabamento com sapatas em  rígido com PVC
diâmetro de 63 mm, com regulagem de altura em aprox. 
20 mm, cuja função será ajustar eventuais desníveis de 
piso. Dimensões 3400x1200x760mm.

0032 Mesas de centro, medindo 1000x600x320mm. Tampo 
com espessura final de 36 mm, produzido com placas de 
fibras de , selecionadas, provenientes de troncos de 
eucalyptus,pinus ou madeira similar de reflorestamento 
(cultivados em florestas renováveis com certificação  FSC
± será solicitada cópia da certificação), aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética a base de uréia-
formaldeído e termo-estabilizadas sob pressão, com 
densidade média, de acordo com as especificações da 
norma  15316/2 e metodologias descritas na  NBR NBR
15316/3, resistência à tração perpendicular (kg/cm²) 5.6, 
resistência à flexão estática (Kg/cm²). Com perfil das 
bordas do contorno usinado em formato boleado continuo 
sem emendas. Com revestimento na face inferior em 
filme melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco e anti-reflexo, cor Preto. Com revestimento na 
face superior e bordas do contorno, em multilaminado 
flexível de cloreto de polivinila cor preta, com espessura 
de 0,16 mm, sendo este acoplado ao substrato por meio 
de cola  em base aquosa, sendo a secagem final por PU
meio de reativação térmica pelo calor da moldagem a 
vácuo. No revestimento da superfície e nas bordas não 
haverá nenhuma emenda ou junção aparente, devido o 
multilaminado ser corpo único para todo o tampo (exceto 
na face inferior). Estrutura em aço fosfatizado através de 
9 banhos de imersão, pintado em epoxi preto pelo 
sistema eletrostático curado em estufa. Sapatas 
reguladoras de nível com base em poliestireno injetado 
de alto impacto, diâmetro de 38mm e parafuso M8 rosca 
métrica. 

35,00 UND FORTLINE LINHA  
8G  MODELO
MCFT4

R$ 1.272,16 R$ 1.213,00 -4,65 FORMA OFFICE COMERCIO DE  -    
MOVEIS INTERIORES LTDA E   - 
OUTROS
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0033 Mesas de canto (lateral), medindo 600x600x320mm. 
Tampo com espessura final de 36 mm, produzido com 
placas de fibras de madeira selecionadas, provenientes 
de troncos de eucalyptus, pinus ou madeira similar de 
reflorestamento (cultivados em florestas renováveis com 
certificação  FSC ± será solicitada cópia da certificação), 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética a base de 
uréia-formaldeído e termo-estabilizadas sob pressão, com 
densidade média, de acordo com as especificações da 
norma  15316/2 e metodologias descritas na  NBR NBR
15316/3, resistência à tração perpendicular (kg/cm²) 5.6, 
resistência à flexão estática (Kg/cm²). Com perfil das 
bordas do contorno usinado em formato boleado continuo 
sem emendas. Com revestimento na face inferior em 
filme melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco e anti-reflexo, cor Preto. Com revestimento na 
face superior e bordas do contorno, em multilaminado 
flexível de cloreto de polivinila cor preta, com espessura 
de 0,16 mm, sendo este acoplado ao substrato por meio 
de cola  em base aquosa, sendo a secagem final por PU
meio de reativação térmica pelo calor da moldagem a 
vácuo. No revestimento da superfície e nas bordas não 
haverá nenhuma emenda ou junção aparente, devido o 
multilaminado ser corpo único para todo o tampo (exceto 
na face inferior). Estrutura em aço fosfatizado através de 
9 banhos de imersão, pintado em epoxi preto pelo 
sistema eletrostático curado em estufa. Sapatas 
reguladoras de nível com base em poliestireno injetado 
de alto impacto, diâmetro de 38mm e parafuso M8 rosca 
métrica. 

139,00 UND FORTLINE LINHA  
8G  MODELO
MLFT4

R$ 1.322,08 R$ 1.260,00 -4,70 FORMA OFFICE COMERCIO DE  -    
MOVEIS INTERIORES LTDA E   - 
OUTROS

0034 Mesa com tampo redondo confeccionado em madeira 
maciça Tauari ou madeira similar, secada em estufa 
recebendo alta temperatura para extração de umidade, 
sendo após submetida a um choque de vapor de água 
com produtos químicos repelentes a pragas e cupins 
típicos à madeira e ainda para evitar o empenamento do 
tampo. Com 30mm de espessura. O sistema de 
montagem deverá ser de espiga, tendo recortes nas 
extremidades de cada peça para encaixe de uma a uma 
até a montagem de todo produto, sem utilização de 
cavilhas, evitando molejos nas junções de cada peça. O 
mesmo deverá ser lixado para retirada de imperfeições e 
em seguida receber o tingimento necessário, voltando a 
receber mais polimento de lixa bem fina para 
uniformização total do produto. Aplicação da folha 
laminada de madeiras de Imbuia ou similar com desenhos 
que formam veios com tonalidades diferenciadas por 
processo da natureza sendo finalizado com aplicação de 
verniz catalizador aveludado a prova de álcool e água. 
Dimensões 1100x740mm. 

71,00 UND FORTLINE LINHA  
REF MODELO  
BARISTA

R$ 895,78 R$ 895,00 -0,09 FORMA OFFICE COMERCIO DE  -    
MOVEIS INTERIORES LTDA E   - 
OUTROS

0035 Mesa retangular. Tampo confeccionado com chapas de 
partículas de madeira de média densidade (  MDP ±
Médium Density Particleboard), selecionadas de 

29,00 UND FORTLINE LINHA  
GENIUS MODELO  
F78160

R$ 955,34 R$ 899,00 -5,90 FORMA OFFICE COMERCIO DE  -    
MOVEIS INTERIORES LTDA E   - 
OUTROS
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eucalipto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 
mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno do tampo é 
encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de 
acordo com as Normas . Dimensões ABNT
1600x600x740mm. A fixação tampo/estrutura deverá ser 
feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio 
de buchas metálicas confeccionadas em  ZAMAK
cravadas na face inferior do tampo. Painel frontal: 
estrutural e de privacidade, confeccionados com chapas 
de partículas de madeira de média densidade (  MDP ±
Médium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalipto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 
mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno do painel é 
encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A 
fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de 
parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais 
metálicas constituídas por chapas metálicas 
conformadas, cuja composição se divide em , PATA
COLUNA SUPORTE DO TAMPO, e   . Pata fabricada em 
chapa de aço com espessura de 1,5 mm, estampada e 
repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos 
superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, 
fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, 
dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de 
solda  por chapas de formato ovulado com espessura MIG
mínima de 3 mm, sendo estas chapas dispostas em 
ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, 
proporcionando desta forma uma interligação perfeita 
(entre - -   ) por meio PATA COLUNA SUPORTE DO TAMPO
de solda ; e uma na posição vertical, proporcionando MIG
a fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, 
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por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é 
acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é 
proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de 
forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado 
em chapa de aço com espessura mínima de 3 mm, 
estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de solda 
MIG. Calhas Estruturais Eletrificáveis para dar maior 
estabilidade do conjunto Estrutura/Tampo, são 
acopladoss entre as estruturas, calhas de função 
estrutural e leito para cabeamento, confeccionadas em 
chapa de aço dobrada, com espessura mínima de 0,9 
mm, fixada a estrutura por meio de parafuso máquina 
M6x12. A calha contém porta-tomada com adaptadores 
para tomadas de energia elétrica e para plugs tipo -45 RJ
e 11, permitindo passagem de cabos para lógica e RJ
telefonia. Sob nenhuma hipótese será admitido parafusos 
direto na madeira, devido facilitação de montagem e 
remontagem futuras. Todas as partes metálicas deverão 
ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a 
base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e 
pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com 
sapatas em  rígido com diâmetro de 63 mm, cuja PVC
função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Apresentar junto à proposta,: * Laudo de conformidade 
ergonômica do produto, em acordo com a -17 do NR
Ministério do Trabalho, emitido por profissional 
competente certificado pela  ABERGO ± Associação 
Brasileira de Ergonomia, e Certificação  13966, da NBR
ABNT. 

0036 Mesa angular. Tampo confeccionado com chapas de 
partículas de madeira de média densidade (  MDP ±
Medium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalypto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces por filme termo-prensado de 
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-
fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 
média de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno do tampo é 
encabeçado com fita de poliestireno de 2,5 mm de 
espessura, coladas com adesivo hot melt, com arestas 
arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo 
com as Normas . A fixação do tampo/estrutura ABNT
deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, 
fixados em buchas metálicas confeccionadas em , ZAMAK
e cravadas no tampo, possibilitando a montagem e 
desmontagem do móvel sem danificá-lo. O acesso do 

108,00 UND FORTLINE LINHA  
GENIUS MODELO  
F781214

R$ 1.293,76 R$ 1.232,00 -4,77 FORMA OFFICE COMERCIO DE  -    
MOVEIS INTERIORES LTDA E   - 
OUTROS
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cabeamento ao tampo deverá dar-se por meio de três 
orifícios redondos de diâmetro 60 mm, acabados com 
passa cabos de  rígido, com tampa removível, e PVC
abertura para passagem de cabos. Dimensões 1200
(600)x1400(600)x 740mm. Painéis frontais: estrutural e de 
privacidade, confeccionados com chapas de partículas de 
madeira de média densidade (  MDP ± Médium Density 
Particleboard), selecionadas de eucalipto, pinus ou 
madeira similar de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas 
sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em 
ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico 
com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e 
anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 
575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 
3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno do painel é 
encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A 
fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de 
parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais 
metálicas constituídas por chapas metálicas 
conformadas, cuja composição se divide em , PATA
COLUNA SUPORTE DO TAMPO PATA, e   .  fabricada em 
chapa de aço com espessura de 1,5 mm, estampada e 
repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos 
superiores para conexão com a coluna.  dupla, COLUNA
fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, 
dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de 
solda  por chapas de formato ovalado com espessura MIG
mínima de 3 mm, sendo estas chapas dispostas em 
ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, 
proporcionando desta forma uma interligação perfeita 
(entre - -   ) por meio PATA COLUNA SUPORTE DO TAMPO
de solda ; e uma na posição vertical, proporcionando MIG
a fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, 
por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é 
acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é 
proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de 
forma discreta e funcional.    SUPORTE DO TAMPO
fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3 
mm, estampada e repuxada, fixada a  por meio COLUNA
de solda . Todas as partes metálicas deverão ser MIG
submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base 
de zinco (lavagem ± decapagem - fosfatização) e pintura 
eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com 
sapatas em  rígido com diâmetro de 63 mm, cuja PVC
função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Estrutura de sustentação central: formada por chapas 
metálicas dobradas em formato pentagonal, com sua 
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quina frontal arredondada, fundindo desta forma duas 
arestas do pentágono em uma única face redonda, 
conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo uma calha 
interna passagem para cabeamento, com tampa 
removível, e com 05 furos para acoplamento de tomadas 
de elétrica, telefonia e dados. Calhas Estruturais 
Eletrificáveis para dar maior estabilidade do conjunto 
Estrutura/Tampo, são acopladoss entre as estruturas, 
calhas de função estrutural e leito para cabeamento, 
confeccionadas em chapa de aço dobrada, com 
espessura mínima de 0,9 mm, fixada a estrutura por meio 
de parafuso máquina M6x12. A calha contém porta-
tomada com adaptadores para tomadas de energia 
elétrica e para plugs tipo -45 e 11, permitindo RJ RJ
passagem de cabos para lógica e telefonia. Sob nenhuma 
hipótese será admitido parafusos direto na madeira, 
devido facilitação de montagem e remontagem futuras. 
Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem 
- decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em 
tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 
200º C. Acabamento com sapatas em  rígido, cuja PVC
função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Apresentar junto à proposta,: Laudo de conformidade 
ergonômica do produto, em acordo com a -17 do NR
Ministério do Trabalho, emitido por profissional 
competente certificado pela  ABERGO ± Associação 
Brasileira de Ergonomia, e Certificação  13966, da NBR
ABNT. 

0037 Mesa angular. Tampo confeccionado com chapas de 
partículas de madeira de média densidade (  MDP ±
Medium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalypto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces por filme termo-prensado de 
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-
fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 
média de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno do tampo é 
encabeçado com fita de poliestireno de 2,5 mm de 
espessura, coladas com adesivo hot melt, com arestas 
arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo 
com as Normas . A fixação do tampo/estrutura ABNT
deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, 
fixados em buchas metálicas confeccionadas em , ZAMAK
e cravadas no tampo, possibilitando a montagem e 
desmontagem do móvel sem danificá-lo. O acesso do 
cabeamento ao tampo deverá dar-se por meio de três 

21,00 UND FORTLINE LINHA  
GENIUS MODELO  
F781516

R$ 1.518,30 R$ 1.518,00 -0,02 FORMA OFFICE COMERCIO DE  -    
MOVEIS INTERIORES LTDA E   - 
OUTROS
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orifícios redondos de diâmetro 60 mm, acabados com 
passa cabos de  rígido, com tampa removível, e PVC
abertura para passagem de cabos. Dimensões 1500
(600)x1600(600)x 740mm. Painéis frontais: estrutural e de 
privacidade, confeccionados com chapas de partículas de 
madeira de média densidade (  MDP ± Médium Density 
Particleboard), selecionadas de eucalipto, pinus ou 
madeira similar de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas 
sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em 
ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico 
com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e 
anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 
575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 
3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno do painel é 
encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A 
fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de 
parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais 
metálicas constituídas por chapas metálicas 
conformadas, cuja composição se divide em , PATA
COLUNA SUPORTE DO TAMPO PATA, e   .  fabricada em 
chapa de aço com espessura de 1,5 mm, estampada e 
repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos 
superiores para conexão com a coluna.  dupla, COLUNA
fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, 
dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de 
solda  por chapas de formato ovalado com espessura MIG
mínima de 3 mm, sendo estas chapas dispostas em 
ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, 
proporcionando desta forma uma interligação perfeita 
(entre - -   ) por meio PATA COLUNA SUPORTE DO TAMPO
de solda ; e uma na posição vertical, proporcionando MIG
a fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, 
por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é 
acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é 
proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de 
forma discreta e funcional.    SUPORTE DO TAMPO
fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3 
mm, estampada e repuxada, fixada a  por meio COLUNA
de solda . Todas as partes metálicas deverão ser MIG
submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base 
de zinco (lavagem ± decapagem - fosfatização) e pintura 
eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com 
sapatas em  rígido com diâmetro de 63 mm, cuja PVC
função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Estrutura de sustentação central: formada por chapas 
metálicas dobradas em formato pentagonal, com sua 
quina frontal arredondada, fundindo desta forma duas 
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arestas do pentágono em uma única face redonda, 
conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo uma calha 
interna passagem para cabeamento, com tampa 
removível, e com 05 furos para acoplamento de tomadas 
de elétrica, telefonia e dados. Calhas Estruturais 
Eletrificáveis para dar maior estabilidade do conjunto 
Estrutura/Tampo, são acopladoss entre as estruturas, 
calhas de função estrutural e leito para cabeamento, 
confeccionadas em chapa de aço dobrada, com 
espessura mínima de 0,9 mm, fixada a estrutura por meio 
de parafuso máquina M6x12. A calha contém porta-
tomada com adaptadores para tomadas de energia 
elétrica e para plugs tipo -45 e 11, permitindo RJ RJ
passagem de cabos para lógica e telefonia. Sob nenhuma 
hipótese será admitido parafusos direto na madeira, 
devido facilitação de montagem e remontagem futuras. 
Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem 
- decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em 
tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 
200º C. Acabamento com sapatas em  rígido, cuja PVC
função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Apresentar junto à proposta,: Laudo de conformidade 
ergonômica do produto, em acordo com a -17 do NR
Ministério do Trabalho, emitido por profissional 
competente certificado pela  ABERGO ± Associação 
Brasileira de Ergonomia, e Certificação  13966, da NBR
ABNT. 

0038 Mesa angular. Tampo confeccionado com chapas de 
partículas de madeira de média densidade (  MDP ±
Medium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalypto e pinus reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas 
sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em 
ambas as faces por filme termo-prensado de melaminico 
com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e 
anti-reflexo. As chapas possuem densidade média de 565 
Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, 
resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, resistência à 
tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as 
normas  14810-1 - Terminologia,  14810-2 - NBR NBR
Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo NBR
que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado 
com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas 
com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio 
ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas . ABNT
A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de 
parafusos máquina M6, fixados em buchas metálicas 
confeccionadas em , e cravadas no tampo, ZAMAK
possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem 
danificá-lo. O acesso do cabeamento ao tampo deverá 
dar-se por meio de três orifícios redondos de diâmetro 60 
mm, acabados com passa cabos de  rígido, com PVC
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tampa removível, e abertura para passagem de cabos. 
Dimensões 1300(600)x1300(600)x 740mm. Painéis 
frontais: estrutural e de privacidade, confeccionados com 
chapas de partículas de madeira de média densidade 
(  MDP ± Médium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalipto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 
mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno do painel é 
encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A 
fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de 
parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais 
metálicas constituídas por chapas metálicas 
conformadas, cuja composição se divide em , PATA
COLUNA SUPORTE DO TAMPO PATA, e   .  fabricada em 
chapa de aço com espessura de 1,5 mm, estampada e 
repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos 
superiores para conexão com a coluna.  dupla, COLUNA
fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, 
dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de 
solda  por chapas de formato ovalado com espessura MIG
mínima de 3 mm, sendo estas chapas dispostas em 
ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, 
proporcionando desta forma uma interligação perfeita 
(entre - -   ) por meio PATA COLUNA SUPORTE DO TAMPO
de solda ; e uma na posição vertical, proporcionando MIG
a fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, 
por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é 
acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é 
proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de 
forma discreta e funcional.    SUPORTE DO TAMPO
fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3 
mm, estampada e repuxada, fixada a  por meio COLUNA
de solda . Todas as partes metálicas deverão ser MIG
submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base 
de zinco (lavagem ± decapagem - fosfatização) e pintura 
eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com 
sapatas em  rígido com diâmetro de 63 mm, cuja PVC
função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Estrutura de sustentação central: formada por chapas 
metálicas dobradas em formato pentagonal, com sua 
quina frontal arredondada, fundindo desta forma duas 
arestas do pentágono em uma única face redonda, 
conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo uma calha 
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interna passagem para cabeamento, com tampa 
removível, e com 05 furos para acoplamento de tomadas 
de elétrica, telefonia e dados. Calhas Estruturais 
Eletrificáveis para dar maior estabilidade do conjunto 
Estrutura/Tampo, são acopladoss entre as estruturas, 
calhas de função estrutural e leito para cabeamento, 
confeccionadas em chapa de aço dobrada, com 
espessura mínima de 0,9 mm, fixada a estrutura por meio 
de parafuso máquina M6x12. A calha contém porta-
tomada com adaptadores para tomadas de energia 
elétrica e para plugs tipo -45 e 11, permitindo RJ RJ
passagem de cabos para lógica e telefonia. Sob nenhuma 
hipótese será admitido parafusos direto na madeira, 
devido facilitação de montagem e remontagem futuras. 
Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem 
- decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em 
tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 
200º C. Acabamento com sapatas em  rígido, cuja PVC
função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Apresentar junto à proposta,: Laudo de conformidade 
ergonômica do produto, em acordo com a -17 do NR
Ministério do Trabalho, emitido por profissional 
competente certificado pela  ABERGO ± Associação 
Brasileira de Ergonomia, e Certificação  13966, da NBR
ABNT. 

0039 Mesa angular. Tampo confeccionado com chapas de 
partículas de madeira de média densidade (  MDP ±
Medium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalypto e pinus reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas 
sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em 
ambas as faces por filme termo-prensado de melaminico 
com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e 
anti-reflexo. As chapas possuem densidade média de 565 
Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, 
resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, resistência à 
tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as 
normas  14810-1 - Terminologia,  14810-2 - NBR NBR
Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo NBR
que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado 
com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas 
com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio 
ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas . ABNT
A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de 
parafusos máquina M6, fixados em buchas metálicas 
confeccionadas em , e cravadas no tampo, ZAMAK
possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem 
danificá-lo. O acesso do cabeamento ao tampo deverá 
dar-se por meio de três orifícios redondos de diâmetro 60 
mm, acabados com passa cabos de  rígido, com PVC
tampa removível, e abertura para passagem de cabos. 
Dimensões 2000(600)x1600(600)x 740mm. Painéis 
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frontais: estrutural e de privacidade, confeccionados com 
chapas de partículas de madeira de média densidade 
(  MDP ± Médium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalipto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 
mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno do painel é 
encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A 
fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de 
parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais 
metálicas constituídas por chapas metálicas 
conformadas, cuja composição se divide em , PATA
COLUNA SUPORTE DO TAMPO PATA, e   .  fabricada em 
chapa de aço com espessura de 1,5 mm, estampada e 
repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos 
superiores para conexão com a coluna.  dupla, COLUNA
fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, 
dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de 
solda  por chapas de formato ovalado com espessura MIG
mínima de 3 mm, sendo estas chapas dispostas em 
ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, 
proporcionando desta forma uma interligação perfeita 
(entre - -   ) por meio PATA COLUNA SUPORTE DO TAMPO
de solda ; e uma na posição vertical, proporcionando MIG
a fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, 
por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é 
acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é 
proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de 
forma discreta e funcional.    SUPORTE DO TAMPO
fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3 
mm, estampada e repuxada, fixada a  por meio COLUNA
de solda . Todas as partes metálicas deverão ser MIG
submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base 
de zinco (lavagem ± decapagem - fosfatização) e pintura 
eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com 
sapatas em  rígido com diâmetro de 63 mm, cuja PVC
função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Estrutura de sustentação central: formada por chapas 
metálicas dobradas em formato pentagonal, com sua 
quina frontal arredondada, fundindo desta forma duas 
arestas do pentágono em uma única face redonda, 
conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo uma calha 
interna passagem para cabeamento, com tampa 
removível, e com 05 furos para acoplamento de tomadas 

SIRP - Sistema Informatizado de Registro de Preços Anexo gerado em 02/05/2016 10:53:32 Página 63

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA    
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS LICITAÇÕES SUPEL    E  - 

Nº  : DO PROCESSO 1108.00008-00-2014

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS     Nº: 107/2016

Nº  DO PREGÃO ELETRÔNICO : 211/2014

DATA DE HOMOLOGAÇÃO  : 03/05/2016

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE    : 03/05/2016

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE IMOBILIÁRIO SUPEL     - 

de elétrica, telefonia e dados. Calhas Estruturais 
Eletrificáveis para dar maior estabilidade do conjunto 
Estrutura/Tampo, são acopladoss entre as estruturas, 
calhas de função estrutural e leito para cabeamento, 
confeccionadas em chapa de aço dobrada, com 
espessura mínima de 0,9 mm, fixada a estrutura por meio 
de parafuso máquina M6x12. A calha contém porta-
tomada com adaptadores para tomadas de energia 
elétrica e para plugs tipo -45 e 11, permitindo RJ RJ
passagem de cabos para lógica e telefonia. Sob nenhuma 
hipótese será admitido parafusos direto na madeira, 
devido facilitação de montagem e remontagem futuras. 
Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem 
- decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em 
tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 
200º C. Acabamento com sapatas em  rígido, cuja PVC
função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Apresentar junto à proposta,: Laudo de conformidade 
ergonômica do produto, em acordo com a -17 do NR
Ministério do Trabalho, emitido por profissional 
competente certificado pela  ABERGO ± Associação 
Brasileira de Ergonomia, e Certificação  13966, da NBR
ABNT. 

0040 Mesa angular. Tampo confeccionado com chapas de 
partículas de madeira de média densidade (  MDP ±
Medium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalypto e pinus reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas 
sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em 
ambas as faces por filme termo-prensado de melaminico 
com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e 
anti-reflexo. As chapas possuem densidade média de 565 
Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, 
resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, resistência à 
tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as 
normas  14810-1 - Terminologia,  14810-2 - NBR NBR
Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo NBR
que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado 
com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas 
com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio 
ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas . ABNT
A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de 
parafusos máquina M6, fixados em buchas metálicas 
confeccionadas em , e cravadas no tampo, ZAMAK
possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem 
danificá-lo. O acesso do cabeamento ao tampo deverá 
dar-se por meio de três orifícios redondos de diâmetro 60 
mm, acabados com passa cabos de  rígido, com PVC
tampa removível, e abertura para passagem de cabos. 
Dimensões 1800(600)x1200(600)x 740mm. Painéis 
frontais: estrutural e de privacidade, confeccionados com 
chapas de partículas de madeira de média densidade 
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(  MDP ± Médium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalipto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 
mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno do painel é 
encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A 
fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de 
parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais 
metálicas constituídas por chapas metálicas 
conformadas, cuja composição se divide em , PATA
COLUNA SUPORTE DO TAMPO PATA, e   .  fabricada em 
chapa de aço com espessura de 1,5 mm, estampada e 
repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos 
superiores para conexão com a coluna.  dupla, COLUNA
fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, 
dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de 
solda  por chapas de formato ovalado com espessura MIG
mínima de 3 mm, sendo estas chapas dispostas em 
ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, 
proporcionando desta forma uma interligação perfeita 
(entre - -   ) por meio PATA COLUNA SUPORTE DO TAMPO
de solda ; e uma na posição vertical, proporcionando MIG
a fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, 
por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é 
acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é 
proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de 
forma discreta e funcional.    SUPORTE DO TAMPO
fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3 
mm, estampada e repuxada, fixada a  por meio COLUNA
de solda . Todas as partes metálicas deverão ser MIG
submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base 
de zinco (lavagem ± decapagem - fosfatização) e pintura 
eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com 
sapatas em  rígido com diâmetro de 63 mm, cuja PVC
função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Estrutura de sustentação central: formada por chapas 
metálicas dobradas em formato pentagonal, com sua 
quina frontal arredondada, fundindo desta forma duas 
arestas do pentágono em uma única face redonda, 
conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo uma calha 
interna passagem para cabeamento, com tampa 
removível, e com 05 furos para acoplamento de tomadas 
de elétrica, telefonia e dados. Calhas Estruturais 
Eletrificáveis para dar maior estabilidade do conjunto 
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Estrutura/Tampo, são acopladoss entre as estruturas, 
calhas de função estrutural e leito para cabeamento, 
confeccionadas em chapa de aço dobrada, com 
espessura mínima de 0,9 mm, fixada a estrutura por meio 
de parafuso máquina M6x12. A calha contém porta-
tomada com adaptadores para tomadas de energia 
elétrica e para plugs tipo -45 e 11, permitindo RJ RJ
passagem de cabos para lógica e telefonia. Sob nenhuma 
hipótese será admitido parafusos direto na madeira, 
devido facilitação de montagem e remontagem futuras. 
Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem 
- decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em 
tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 
200º C. Acabamento com sapatas em  rígido, cuja PVC
função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Apresentar junto à proposta,: Laudo de conformidade 
ergonômica do produto, em acordo com a -17 do NR
Ministério do Trabalho, emitido por profissional 
competente certificado pela  ABERGO ± Associação 
Brasileira de Ergonomia, e Certificação  13966, da NBR
ABNT. 

0041 Mesa angular. Tampo confeccionado com chapas de 
partículas de madeira de média densidade (  MDP ±
Medium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalypto e pinus reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas 
sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em 
ambas as faces por filme termo-prensado de melaminico 
com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e 
anti-reflexo. As chapas possuem densidade média de 565 
Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, 
resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, resistência à 
tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as 
normas  14810-1 - Terminologia,  14810-2 - NBR NBR
Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo NBR
que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado 
com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas 
com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio 
ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas . ABNT
A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de 
parafusos máquina M6, fixados em buchas metálicas 
confeccionadas em , e cravadas no tampo, ZAMAK
possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem 
danificá-lo. O acesso do cabeamento ao tampo deverá 
dar-se por meio de três orifícios redondos de diâmetro 60 
mm, acabados com passa cabos de  rígido, com PVC
tampa removível, e abertura para passagem de cabos. 
Dimensões 1700(600)x1700(600)x 740mm. Painéis 
frontais: estrutural e de privacidade, confeccionados com 
chapas de partículas de madeira de média densidade 
(  MDP ± Médium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalipto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
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aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 
mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno do painel é 
encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A 
fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de 
parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais 
metálicas constituídas por chapas metálicas 
conformadas, cuja composição se divide em , PATA
COLUNA SUPORTE DO TAMPO PATA, e   .  fabricada em 
chapa de aço com espessura de 1,5 mm, estampada e 
repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos 
superiores para conexão com a coluna.  dupla, COLUNA
fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, 
dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de 
solda  por chapas de formato ovalado com espessura MIG
mínima de 3 mm, sendo estas chapas dispostas em 
ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, 
proporcionando desta forma uma interligação perfeita 
(entre - -   ) por meio PATA COLUNA SUPORTE DO TAMPO
de solda ; e uma na posição vertical, proporcionando MIG
a fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, 
por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é 
acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é 
proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de 
forma discreta e funcional.    SUPORTE DO TAMPO
fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3 
mm, estampada e repuxada, fixada a  por meio COLUNA
de solda . Todas as partes metálicas deverão ser MIG
submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base 
de zinco (lavagem ± decapagem - fosfatização) e pintura 
eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com 
sapatas em  rígido com diâmetro de 63 mm, cuja PVC
função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Estrutura de sustentação central: formada por chapas 
metálicas dobradas em formato pentagonal, com sua 
quina frontal arredondada, fundindo desta forma duas 
arestas do pentágono em uma única face redonda, 
conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo uma calha 
interna passagem para cabeamento, com tampa 
removível, e com 05 furos para acoplamento de tomadas 
de elétrica, telefonia e dados. Calhas Estruturais 
Eletrificáveis para dar maior estabilidade do conjunto 
Estrutura/Tampo, são acopladoss entre as estruturas, 
calhas de função estrutural e leito para cabeamento, 
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confeccionadas em chapa de aço dobrada, com 
espessura mínima de 0,9 mm, fixada a estrutura por meio 
de parafuso máquina M6x12. A calha contém porta-
tomada com adaptadores para tomadas de energia 
elétrica e para plugs tipo -45 e 11, permitindo RJ RJ
passagem de cabos para lógica e telefonia. Sob nenhuma 
hipótese será admitido parafusos direto na madeira, 
devido facilitação de montagem e remontagem futuras. 
Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem 
- decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em 
tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 
200º C. Acabamento com sapatas em  rígido, cuja PVC
função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Apresentar junto à proposta,: Laudo de conformidade 
ergonômica do produto, em acordo com a -17 do NR
Ministério do Trabalho, emitido por profissional 
competente certificado pela  ABERGO ± Associação 
Brasileira de Ergonomia, e Certificação  13966, da NBR
ABNT. 

0042 Mesa Executiva. Conjunto Completo: (Largura) 2375 x 
(Profundidade) 2000 x (Altura) 740 mm. Tampo Principal, 
apoiado sobre distanciadores metálicos, (Largura) 1800 x 
(Profundidade) 800 x (Altura) 740 mm. Tampo da mesa 
com espessura mínima de 40 mm, constituído por Painéis 
de Fibras de Média Densidade (  - Médium Density MDF
Fiberboard), selecionadas de eucalypto e pinus 
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética termo-estabilizadas sob pressão, com 6 mm de 
espessura, sendo um superior e outro inferior, 
contraplacados e sarrafeados nas bordas com  de 28 MDP
mm de espessura, e o seu interior preenchido em colméia 
de papelão com gramatura de 160 g/m2, fixada com cola 
de silicato de sódio biodegradável. Os Painéis de  MDF
são revestidos em ambas as faces com filme termo-
prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 
texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. O bordo que 
acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com 
fita de poliestireno de espessura mínima 2,5 mm, arestas 
arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm, coladas 
com adesivo hot melt. A fixação tampo/estrutura deverá 
ser feita por meio de tubos metálicos distanciadores 70 x 
70 x 70 mm, fixados ao tampo do gaveteiro 
pedestal/armário credence por meio de parafusos de 
rosca métrica M6 x 60 mm; e ao tampo da mesa por meio 
de buchas metálicas e parafusos de rosca métrica M6 x 
12 mm. Armário Credence com portas de correr, (Largura) 
2000 x (Profundidade) 500 x (Altura) 635 mm. Tampo com 
espessura mínima de 40 mm, constituído por Painéis de 
Fibras de Média Densidade (  - Médium Density MDF
Fiberboard), selecionadas de eucalypto e pinus 
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética termo-estabilizadas sob pressão, com 6 mm de 
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espessura, sendo um superior e outro inferior, 
contraplacados e sarrafeados nas bordas com  de 28 MDP
mm de espessura, e o seu interior preenchido em colméia 
de papelão com gramatura de 160 g/m2, fixada com cola 
de silicato de sódio biodegradável. Os Painéis de  MDF
são revestidos em ambas as faces com filme termo-
prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 
texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. O bordo que 
acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com 
fita de poliestireno de espessura mínima 2,5 mm, arestas 
arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm, coladas 
com adesivo hot melt. Laterais constituídas por painéis de 
partículas de média densidade (  - Médium Density MDP
Particleboard), selecionadas de eucalypto e pinus 
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética termo-estabilizadas sob pressão, com 25 mm de 
espessura, revestidos em ambas as faces com filme 
termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 
mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. O bordo que 
acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com 
fita de poliestireno de espessura mínima 2,5 mm, arestas 
arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm, coladas 
com adesivo hot melt. As laterais do armário devem ter 
furação Ø5 mm dupla e paralela, em sentido vertical, à 
razão de 64 mm, contínua, para fixação de prateleiras 
com opção de regulagem de altura. Corpo (3 prateleiras, 
2 portas e tampo inferior) constituído por painéis de 
partículas de média densidade (  - Médium Density MDP
Particleboard), selecionadas de eucalypto e pinus 
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de 
espessura, revestidos em ambas as faces com filme 
termo-prensado de melamínico com espessura de 0,2 
mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. O bordo que 
acompanha o contorno das peças é encabeçado com fita 
de poliestireno, de espessura mínima 2 mm, arestas 
arredondadas com raio ergonômico de 2 mm, coladas 
com adesivo hot melt. As portas sustentam-se sobre 
trilhos de alumínio extrudado, e deslizam suavemente 
sobre rolamentos com esferas de aço, revestidos em 
nylon. As portas são dotadas de fechadura cilíndrica, 
individuais, e puxadores de embutir cromados, em 
formato quadrado. A montagem das peças deve ser feita 
por meio de acessórios internos, como cavilhas e 
parafusos ocultos tipo minifix. Base retangular fechada 
em tubo de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, 
submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base 
de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura 
eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 200º C. A base é apoiada por 08 
sapatasarticuláveis em nylon injetado com regulador de 
altura interno (por dentro do armário) e nivelamento auto 
ajustável. Gaveteiro Pedestal com nicho lateral, com 
gavetas frontais e prateleiras laterais, (Largura) 413 x 
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(Profundidade) 800 x (Altura) 635 mm. Tampo com 
espessura mínima de 40 mm, constituído por Painéis de 
Fibras de Média Densidade (  - Médium Density MDF
Fiberboard), selecionadas de eucalypto e pinus 
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética termo-estabilizadas sob pressão, com 6 mm de 
espessura, sendo um superior e outro inferior, 
contraplacados e sarrafeados nas bordas com  de 28 MDP
mm de espessura, e o seu interior preenchido em colméia 
de papelão com gramatura de 160 g/m2, fixada com cola 
de silicato de sódio biodegradável. Os Painéis de  MDF
são revestidos em ambas as faces com filme termo-
prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 
texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. O bordo que 
acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com 
fita de poliestireno de espessura mínima 2,5 mm, arestas 
arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm, coladas 
com adesivo hot melt. Laterais constituídas por painéis de 
partículas de média densidade (  - Médium Density MDP
Particleboard), selecionadas de eucalypto e pinus 
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética termo-estabilizadas sob pressão, com 25 mm de 
espessura, revestidos em ambas as faces com filme 
termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 
mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. O bordo que 
acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com 
fita de poliestireno de espessura mínima 2,5 mm, arestas 
arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm, coladas 
com adesivo hot melt. As laterais posteriores do gaveteiro 
devem ter furação Ø5 mm dupla e paralela, em sentido 
vertical, à razão de 64 mm, contínua, para fixação de 
prateleiras com opção de regulagem de altura. Gavetas 
(02 gavetas), em chapa metálica dobrada com espessura 
de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base 
de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura 
eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 200º C. São apoiadas 
lateralmente entre par de trilho metálico, dotados de 
roldanas em nylon auto-lubrificantes de deslizamento 
suave. Gaveta de pasta (01 gaveta) em chapa metálica 
dobrada com espessura de 0,45 mm, com suportes 
metálicos para colocação de pastas suspensas, com pré-
tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - 
decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta 
epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º 
C. São apoiadas lateralmente entre par de corrediças 
telescópicas de 02 estágios, com deslizamento por 
esferas de aço. Corrediças telescópicas medindo aprox. P 
400 x h 45 mm em aço relaminado com acabamento em 
Zinco eletrolítico cromatizado, de abertura total e 
prolongamento de curso em 27 mm do comprimento 
nominal. Fixação lateral, sistema 32 mm, com 04 
parafusos cabeça panela   3,5 de cada lado. PHS AA
Autotravante fim de curso aberto e travas fim de curso 
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que permitem a retirada da gaveta. Corpo (frentes, 1 
prateleira e tampo inferior) constituídos por painéis de 
partículas de média densidade (  - Médium Density MDP
Particleboard), selecionadas de eucalypto e pinus 
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de 
espessura, revestidos em ambas as faces com filme 
termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 
mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. O bordo que 
acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com 
fita de poliestireno de espessura mínima 2 mm, arestas 
arredondadas com raio ergonômico de 2 mm, coladas 
com adesivo hot melt. A montagem das peças deve ser 
feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e 
parafusos ocultos tipo minifix. As frentes são dotadas de 
puxadores tipo "alça", injetados em zamak, com rosca 
interna M4 com acabamento níquel fosco. A fixação dos 
mesmos deve ser feita por dois parafusos, à razão de 96 
mm. Tampo inferior apoiado em sapatas niveladoras em 
nylon injetado. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal 
com trava simultânea das gavetas. A rotação 180º da 
chave aciona haste em aço conduzida por guias, com 
ganchos para travamento simultâneo das gavetas. 
Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos 
escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e 
capa plástica. 

0043 Mesa de reunião. Tampo de formato retangular, 
componível confeccionado com chapa de partículas de 
madeira selecionadas de eucalypto, pinus ou madeira 
similar de reflorestamaento, aglutinadas e consolidadas 
com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, 
com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces 
com filme termo-prensado de melaminico com espessura 
de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e anti-reflexo. O bordo 
que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado 
em fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, 
coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas 
com raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação 
tampo/estrutura deverá ser feita através de parafusos 
máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas 
confeccionadas em zamak cravadas na face inferior do 
tampo. Tampos com 02 recortes retangulares para 
acoplamento de duas caixas eletrificáveis. 02 Caixas 
eletrificáveis confeccionadas em metal, com tampa 
basculante de abertura 90º. Porta tomada embutido com 
02 orifícios retangulares para colocação de tomadas 
eletrificáveis (novo padrão ), 02 orifícios quadrados ABNT
para colocação de receptores para plug 45 e aberturas RJ
para passagem de cabeamento. Painéis frontais (duplo 
paralelos), estrutural e de privacidade, confeccionado 
com 18 mm de espessura, com mesmo revestimento do 
tampo. O bordo que acompanha todo o contorno dos 
painéis é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 

16,00 UND FORTLINE LINHA  
GENIUS MODELO  
78226E

R$ 2.783,19 R$ 2.600,00 -6,58 FORMA OFFICE COMERCIO DE  -    
MOVEIS INTERIORES LTDA E   - 
OUTROS
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mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. 
A fixação painel/estrutura deverá ser feita através de 
parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais 
metálicas componíveis (montável/desmontável 
possibilitando a inversão dos lados direito e esquerdo), 
cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do 
tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura 
de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 520 x 
70 mm, com furos superiores para conexão com a coluna. 
Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura 
de 0,9 mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo 
processo de solda  por chapas de formato ovalado MIG
com espessura mínima de 3 mm, sendo estas chapas 
dispostas em ambas as extremidades da coluna, na 
posição horizontal, proporcionando desta forma uma 
interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) 
por meio de parafusos tipo M6; e uma na posição vertical, 
proporcionando a fixação de uma possível calha 
estrutural sob o tampo, também por meio de parafusos 
tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de 
saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de 
cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. 
Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com 
espessura mínima de 3 mm, estampada e repuxada, 
fixada a coluna por meio de parafusos tipo M6. Medindo 
2600x1200x740mm. Todas as partes metálicas deverão 
ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a 
base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e 
pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 220º C. Acabamento com 
sapatas em  rígido com diâmetro de 63 mm, cuja PVC
função será contornar eventuais desníveis de piso. Sob 
nenhuma hipótese será admitido parafusos direto na 
madeira, devido facilitação de montagem e remontagem 
futuras.
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0044 Mesa de reunião redonda com tampo confeccionado com 
chapa de partículas de madeira selecionadas de 
eucalypto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco e anti-reflexo. O bordo que acompanha todo o 
contorno do tampo é encabeçado em fita de poliestireno 
com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo 
hot melt, com arestas arredondadas com raio ergonômico 
de 2,5 mm. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita 
através de parafusos máquina M6, fixados por meio de 
buchas metálicas confeccionadas em zamak cravadas na 
face inferior do tampo. Estrutura inteiriça com 04 patas 
formada por tubos e chapas metálicas, com a base 
superior em tubo de aço 20 X 30 x 1,2 mm, a base inferior 
em chapa de aço repuxada curva dispensando desta 
forma o uso de ponteiras de , com espessura mínima PVC
de 1,5 mm, e a coluna de sustentação composta por tubo 
redondo Ø 95,25 x 1,5 mm, sendo todo o conjunto 
submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base 
de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura 
eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 220º C. Acabamento com 
sapatas em  rígido com diâmetro de 63 mm, cuja PVC
função será contornar eventuais desníveis de piso. Sob 
nenhuma hipótese será admitido parafusos direto na 
madeira, devido facilitação de montagem e remontagem 
futuras. Medindo 1400x740mm.

24,00 UND FORTLINE LINHA  
GENIUS MODELO  
78240

R$ 857,64 R$ 856,00 -0,19 FORMA OFFICE COMERCIO DE  -    
MOVEIS INTERIORES LTDA E   - 
OUTROS

0045 Mesa com tampo redondo confeccionado em madeira 
maciça Tauari ou madeira similar, secada em estufa 
recebendo alta temperatura para extração de umidade, 
sendo após submetida a um choque de vapor de água 
com produtos químicos repelentes a pragas e cupins 
típicos à madeira e ainda para evitar o empenamento do 
tampo. Com 30mm de espessura. O sistema de 
montagem deverá ser de espiga, tendo recortes nas 
extremidades de cada peça para encaixe de uma a uma 
até a montagem de todo produto, sem utilização de 
cavilhas, evitando molejos nas junções de cada peça. O 
mesmo deverá ser lixado para retirada de imperfeições e 
em seguida receber o tingimento necessário, voltando a 
receber mais polimento de lixa bem fina para 
uniformização total do produto. Aplicação da folha 
laminada de madeiras de Imbuia ou similar com desenhos 
que formam veios com tonalidades diferenciadas por 
processo da natureza sendo finalizado com aplicação de 
verniz catalizador aveludado a prova de álcool e água. 
Dimensões 900x740mm. 

18,00 UND FORTLINE LINHA  
REF MODELO  
BARISTA

R$ 1.578,26 R$ 1.500,00 -4,96 FORMA OFFICE COMERCIO DE  -    
MOVEIS INTERIORES LTDA E   - 
OUTROS

0046 Mesa de reunião. Tampo de formato retangular, 
componível confeccionado com chapa de partículas de 
madeira selecionadas de eucalypto, pinus ou madeira 

4,00 UND FORTLINE LINHA  
GENIUS MODELO  
78224

R$ 2.403,42 R$ 2.200,00 -8,46 FORMA OFFICE COMERCIO DE  -    
MOVEIS INTERIORES LTDA E   - 
OUTROS
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similar de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas 
com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, 
com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces 
com filme termo-prensado de melaminico com espessura 
de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e anti-reflexo. O bordo 
que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado 
em fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, 
coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas 
com raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação 
tampo/estrutura deverá ser feita através de parafusos 
máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas 
confeccionadas em zamak cravadas na face inferior do 
tampo. Tampos com 02 recortes retangulares para 
acoplamento de duas caixas eletrificáveis. 02 Caixas 
eletrificáveis confeccionadas em metal, com tampa 
basculante de abertura 90º. Porta tomada embutido com 
02 orifícios retangulares para colocação de tomadas 
eletrificáveis (novo padrão ), 02 orifícios quadrados ABNT
para colocação de receptores para plug 45 e aberturas RJ
para passagem de cabeamento. Painéis frontais (duplo 
paralelos), estrutural e de privacidade, confeccionado 
com 18 mm de espessura, com mesmo revestimento do 
tampo. O bordo que acompanha todo o contorno dos 
painéis é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 
mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. 
A fixação painel/estrutura deverá ser feita através de 
parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais 
metálicas componíveis (montável/desmontável 
possibilitando a inversão dos lados direito e esquerdo), 
cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do 
tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura 
de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 520 x 
70 mm, com furos superiores para conexão com a coluna. 
Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura 
de 0,9 mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo 
processo de solda  por chapas de formato ovalado MIG
com espessura mínima de 3 mm, sendo estas chapas 
dispostas em ambas as extremidades da coluna, na 
posição horizontal, proporcionando desta forma uma 
interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) 
por meio de parafusos tipo M6; e uma na posição vertical, 
proporcionando a fixação de uma possível calha 
estrutural sob o tampo, também por meio de parafusos 
tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de 
saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de 
cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. 
Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com 
espessura mínima de 3 mm, estampada e repuxada, 
fixada a coluna por meio de parafusos tipo M6. Medindo 
2400x1000x740mm. Todas as partes metálicas deverão 
ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a 
base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e 
pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 220º C. Acabamento com 
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sapatas em  rígido com diâmetro de 63 mm, cuja PVC
função será contornar eventuais desníveis de piso. Sob 
nenhuma hipótese será admitido parafusos direto na 
madeira, devido facilitação de montagem e remontagem 
futuras.

0047 Mesa de reunião formato Bote. Tampo inteiriço 
confeccionado com chapa de partículas de madeira 
selecionadas de eucalypto, pinus ou madeira similar de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 mm 
de espessura, revestido em ambas as faces com filme 
termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 
mm, texturizado, semi-fosco e anti-reflexo. O bordo que 
acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado em 
fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, 
coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas 
com raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação 
tampo/estrutura deverá ser feita através de parafusos 
máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas 
confeccionadas em zamak cravadas na face inferior do 
tampo. Painel central, estrutural e de privacidade, 
confeccionado com 18 mm de espessura, com mesmo 
revestimento do tampo. O bordo que acompanha todo o 
contorno dos painéis é encabeçado em fita de poliestireno 
com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo 
hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita 
através de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas 
laterais metálicas componíveis (montável/desmontável 
possibilitando a inversão dos lados direito e esquerdo), 
cuja composição se divide em pata, coluna e suporte do 
tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura 
de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 520 x 
70 mm, com furos superiores para conexão com a coluna. 
Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura 
de 0,9 mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo 
processo de solda  por chapas de formato ovalado MIG
com espessura mínima de 3 mm, sendo estas chapas 
dispostas em ambas as extremidades da coluna, na 
posição horizontal, proporcionando desta forma uma 
interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) 
por meio de parafusos tipo M6; e uma na posição vertical, 
proporcionando a fixação de uma possível calha 
estrutural sob o tampo, também por meio de parafusos 
tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de 
saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de 
cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. 
Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com 
espessura mínima de 3 mm, estampada e repuxada, 
fixada a coluna por meio de parafusos tipo M6. Medindo 
4500x1500x740mm. Todas as partes metálicas deverão 
ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a 
base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e 
pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 

2,00 UND FORTLINE LINHA  
GENIUS MODELO  
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polimerizada em estufa a 220º C. Acabamento com 
sapatas em  rígido com diâmetro de 63 mm, cuja PVC
função será contornar eventuais desníveis de piso. Sob 
nenhuma hipótese será admitido parafusos direto na 
madeira, devido facilitação de montagem e remontagem 
futuras.

0048 Mesa de reunião. Tampo de formato retangular, 
componível confeccionado com chapa de partículas de 
madeira selecionadas de eucalypto, pinus ou madeira 
similar de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas 
com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, 
com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces 
com filme termo-prensado de melaminico com espessura 
de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e anti-reflexo. O bordo 
que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado 
em fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, 
coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas 
com raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação 
tampo/estrutura deverá ser feita através de parafusos 
máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas 
confeccionadas em zamak cravadas na face inferior do 
tampo. Tampos com 02 recortes retangulares para 
acoplamento de duas caixas eletrificáveis. 02 Caixas 
eletrificáveis confeccionadas em metal, com tampa 
basculante de abertura 90º. Porta tomada embutido com 
02 orifícios retangulares para colocação de tomadas 
eletrificáveis (novo padrão ), 02 orifícios quadrados ABNT
para colocação de receptores para plug 45 e aberturas RJ
para passagem de cabeamento. Painéis frontais (duplo 
paralelos), estrutural e de privacidade, confeccionado 
com 18 mm de espessura, com mesmo revestimento do 
tampo. O bordo que acompanha todo o contorno dos 
painéis é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 
mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. 
A fixação painel/estrutura deverá ser feita através de 
parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais 
metálicas componíveis (montável/desmontável 
possibilitando a inversão dos lados direito e esquerdo), 
cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do 
tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura 
de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 520 x 
70 mm, com furos superiores para conexão com a coluna. 
Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura 
de 0,9 mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo 
processo de solda  por chapas de formato ovalado MIG
com espessura mínima de 3 mm, sendo estas chapas 
dispostas em ambas as extremidades da coluna, na 
posição horizontal, proporcionando desta forma uma 
interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) 
por meio de parafusos tipo M6; e uma na posição vertical, 
proporcionando a fixação de uma possível calha 
estrutural sob o tampo, também por meio de parafusos 
tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de 

5,00 UND FORTLINE LINHA  
GENIUS MODELO  
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saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de 
cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. 
Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com 
espessura mínima de 3 mm, estampada e repuxada, 
fixada a coluna por meio de parafusos tipo M6. Medindo 
3400x1000x740mm. Todas as partes metálicas deverão 
ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a 
base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e 
pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 220º C. Acabamento com 
sapatas em  rígido com diâmetro de 63 mm, cuja PVC
função será contornar eventuais desníveis de piso. Sob 
nenhuma hipótese será admitido parafusos direto na 
madeira, devido facilitação de montagem e remontagem 
futuras.

0049 Mesa de reunião. Tampo inteiriço, com formato oval, 
confeccionado com chapas de partículas de madeira de 
média densidade (  MDP ± Médium Density Particleboard), 
selecionadas de eucalipto, pinus ou madeira similar de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 mm 
de espessura, revestido em ambas as faces com filme 
termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 
mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 
possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão 
estática kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial 
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas  14810-1 - NBR
Terminologia,  14810-2 - Requisitos e  14810-3 - NBR NBR
Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o 
contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno 
com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo 
hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 
2,5 mm de acordo com as Normas . A fixação do ABNT
tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos 
máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas 
confeccionadas em  cravadas na face inferior do ZAMAK
tampo. Dimensões 1800X1000x740mm. Painéis frontais 
duplos e paralelos, um em cada coluna vertical da 
estrutura, estrutural e de privacidade, confeccionados 
com chapas de partículas de madeira de média 
densidade (  MDP ± Médium Density Particleboard), 
selecionadas de eucalipto, pinus ou madeira similar de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm 
de espessura, revestido em ambas as faces com filme 
termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 
mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 
possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão 
estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial 
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas  14810-1 - NBR
Terminologia,  14810-2 - Requisitos e  14810-3 - NBR NBR
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Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o 
contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno 
com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo 
hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por 
meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais 
metálicas constituídas por chapas metálicas 
conformadas, cuja composição se divide em , PATA
COLUNA SUPORTE DO TAMPO, e   . Pata fabricada em 
chapa de aço com espessura de 1,5 mm, estampada e 
repuxada, medindo 60 x 720 x 70 mm, com furos 
superiores para conexão com a coluna. coluna dupla, 
centralizada na pata, fabricada em chapa de aço com 
espessura de 0,9 mm, dobrada em forma de meia cana; 
unidas pelo processo de solda  por chapas de MIG
formato ovalado com espessura mínima de 3 mm, sendo 
estas chapas dispostas em ambas as extremidades da 
coluna, na posição horizontal, proporcionando desta 
forma uma interligação perfeita (entre - -PATA COLUNA
SUPORTE DO TAMPO MIG  ) por meio de solda ; e uma na 
posição vertical, proporcionando a fixação de uma 
possível calha estrutural sob o tampo, por meio de 
parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma 
calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a 
subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e 
funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço 
com espessura mínima de 3 mm, estampada e repuxada, 
fixada a coluna por meio de solda . Todas as partes MIG
metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento 
por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - 
fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó 
texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. 
Acabamento com sapatas em  rígido com diâmetro PVC
de 63 mm, cuja função será contornar eventuais 
desníveis de piso. Apresentar junto à proposta,: 
Certificação  13966, da NBR ABNT

0050 Mesa angular. Tampo confeccionado com chapas de 
partículas de madeira de média densidade (  MDP ±
Medium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalypto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces por filme termo-prensado de 
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-
fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 
média de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno do tampo é 
encabeçado com fita de poliestireno de 2,5 mm de 
espessura, coladas com adesivo hot melt, com arestas 
arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo 
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GENIUS MODELO  
F791816

R$ 1.709,00 R$ 1.708,00 -0,06 FORMA OFFICE COMERCIO DE  -    
MOVEIS INTERIORES LTDA E   - 
OUTROS

SIRP - Sistema Informatizado de Registro de Preços Anexo gerado em 02/05/2016 10:53:33 Página 78

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA    
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS LICITAÇÕES SUPEL    E  - 

Nº  : DO PROCESSO 1108.00008-00-2014

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS     Nº: 107/2016

Nº  DO PREGÃO ELETRÔNICO : 211/2014

DATA DE HOMOLOGAÇÃO  : 03/05/2016

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE    : 03/05/2016

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE IMOBILIÁRIO SUPEL     - 



Porto Velho, 03.05.201664 DOE  N° 79

com as Normas . A fixação do tampo/estrutura ABNT
deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, 
fixados em buchas metálicas confeccionadas em , ZAMAK
e cravadas no tampo, possibilitando a montagem e 
desmontagem do móvel sem danificá-lo. O acesso do 
cabeamento ao tampo deverá dar-se por meio de três 
orifícios redondos de diâmetro 60 mm, acabados com 
passa cabos de  rígido, com tampa removível, e PVC
abertura para passagem de cabos. Dimensões 1800
(600)x1600(600)x 740mm ou 1600(600)x1800
(600)X740mm. Painéis frontais: estrutural e de 
privacidade, confeccionados com chapas de partículas de 
madeira de média densidade (  MDP ± Médium Density 
Particleboard), selecionadas de eucalipto, pinus ou 
madeira similar de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas 
sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em 
ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico 
com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e 
anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 
575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 
3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno do painel é 
encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A 
fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de 
parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais 
metálicas constituídas por chapas metálicas 
conformadas, cuja composição se divide em , PATA
COLUNA SUPORTE DO TAMPO, e   . Pata fabricada em 
chapa de aço com espessura de 1,5 mm, estampada e 
repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos 
superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, 
fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, 
dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de 
solda  por chapas de formato ovalado com espessura MIG
mínima de 3 mm, sendo estas chapas dispostas em 
ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, 
proporcionando desta forma uma interligação perfeita 
(entre - -   ) por meio PATA COLUNA SUPORTE DO TAMPO
de solda ; e uma na posição vertical, proporcionando MIG
a fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, 
por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é 
acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é 
proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de 
forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado 
em chapa de aço com espessura mínima de 3 mm, 
estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de solda 
MIG. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a 
um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco 
(lavagem ± decapagem - fosfatização) e pintura 
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eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com 
sapatas em  rígido com diâmetro de 63 mm, cuja PVC
função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Estrutura de sustentação central: formada por chapas 
metálicas dobradas em formato pentagonal, com sua 
quina frontal arredondada, fundindo desta forma duas 
arestas do pentágono em uma única face redonda, 
conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo uma calha 
interna passagem para cabeamento, com tampa 
removível, e com 05 furos para acoplamento de tomadas 
de elétrica, telefonia e dados. Calhas Estruturais 
Eletrificáveis para dar maior estabilidade do conjunto 
Estrutura/Tampo, são acopladoss entre as estruturas, 
calhas de função estrutural e leito para cabeamento, 
confeccionadas em chapa de aço dobrada, com 
espessura mínima de 0,9 mm, fixada a estrutura por meio 
de parafuso máquina M6x12. A calha contém porta-
tomada com adaptadores para tomadas de energia 
elétrica e para plugs tipo -45 e 11, permitindo RJ RJ
passagem de cabos para lógica e telefonia. Sob nenhuma 
hipótese será admitido parafusos direto na madeira, 
devido facilitação de montagem e remontagem futuras. 
Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem 
- decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em 
tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 
200º C. Acabamento com sapatas em  rígido, cuja PVC
função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Apresentar junto à proposta,: * Laudo de conformidade 
ergonômica do produto, em acordo com a -17 do NR
Ministério do Trabalho, emitido por profissional 
competente certificado pela  ABERGO ± Associação 
Brasileira de Ergonomia, e Certificação  13966, da NBR
ABNT. 

0051 Mesa Peninsular. Tampo ergonômico, inteiriço, com a 
distância diagonal entre o canto onde se forma o vértice 
central externo até o raio perpendicular a curvatura 
interna medindo aprox. 1040 mm, a profundidade é de 
700 mm no lado peninsular, e 600 mm no outro lado, o 
modelo de corte é um arco contínuo com 260 mm de raio. 
Confeccionado com chapa de partículas de madeira 
selecionadas de eucalypto, pinus ou madeira similar de 
reflorestmanto, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 mm 
de espessura. Revestido em ambas as faces com filme 
termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 
mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 
possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão 
estática kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial 
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas  14810-1 - NBR
Terminologia,  14810-2 - Requisitos e  14810-3 - NBR NBR
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Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o 
contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno 
com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo 
hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 
2,5 mm de acordo com as Normas . O acesso do ABNT
cabeamento ao tampo é feito por meio de dois passa-
cabos ovalados em  rígido, com diâmetro interno PVC
mínimo de 80 mm, com tampa removível, e abertura para 
passagem de cabos. A fixação tampo/estrutura deverá ser 
feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio 
de buchas metálicas confeccionadas em  ZAMAK
cravadas na face inferior do tampo. Dimensões 1600
(700)x1400(600)x740mm. Painéis frontais: estrutural e de 
privacidade, confeccionados com chapas de partículas de 
madeira de média densidade (  MDP ± Médium Density 
Particleboard), selecionadas de eucalipto, pinus ou 
madeira similar de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas 
sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em 
ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico 
com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e 
anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 
575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 
3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno do painel é 
encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A 
fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de 
parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais 
metálicas constituídas por chapas metálicas 
conformadas, cuja composição se divide em , PATA
COLUNA SUPORTE DO TAMPO, e   . Pata fabricada em 
chapa de aço com espessura de 1,5 mm, estampada e 
repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos 
superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, 
fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, 
dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de 
solda  por chapas de formato ovalado com espessura MIG
mínima de 3 mm, sendo estas chapas dispostas em 
ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, 
proporcionando desta forma uma interligação perfeita 
(entre - -   ) por meio PATA COLUNA SUPORTE DO TAMPO
de solda ; e uma na posição vertical, proporcionando MIG
a fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, 
por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é 
acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é 
proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de 
forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado 
em chapa de aço com espessura mínima de 3 mm, 
estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de solda 
MIG. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a 
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um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco 
(lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura 
eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com 
sapatas em  rígido com diâmetro de 63 mm, cuja PVC
função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Estrutura de sustentação central: formada por chapas 
metálicas dobradas em formato pentagonal, com sua 
quina frontal arredondada, fundindo desta forma duas 
arestas do pentágono em uma única face redonda, 
conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo uma calha 
interna passagem para cabeamento, com tampa 
removível, e com 05 furos para acoplamento de tomadas 
de elétrica, telefonia e dados. Calhas Estruturais 
Eletrificáveis para dar maior estabilidade do conjunto 
Estrutura/Tampo, são acopladoss entre as estruturas, 
calhas de função estrutural e leito para cabeamento, 
confeccionadas em chapa de aço dobrada, com 
espessura mínima de 0,9 mm, fixada a estrutura por meio 
de parafuso máquina M6x12. A calha contém porta-
tomada com adaptadores para tomadas de energia 
elétrica e para plugs tipo -45 e 11, permitindo RJ RJ
passagem de cabos para lógica e telefonia. Sob nenhuma 
hipótese será admitido parafusos direto na madeira, 
devido facilitação de montagem e remontagem futuras. 
Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem 
- decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em 
tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 
200º C. Acabamento com sapatas em  rígido, cuja PVC
função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Apresentar junto à proposta,: * Laudo de conformidade 
ergonômica do produto, em acordo com a -17 do NR
Ministério do Trabalho, emitido por profissional 
competente certificado pela  ABERGO ± Associação 
Brasileira de Ergonomia, e Certificação  13966, da NBR
ABNT. 

0052 Mesa de reunião retangular. Tampo com formato 
retangular com cantos arredondados com raio de 80 mm. 
Tampo com espessura final de 45 mm, componível por 
duas camadas modulares e sobrepostas. A Camada 
superior é composta por 05 módulos: 02 cabeceiras, 02 
laterais e 01 módulo central. A camada inferior é 
composta por 02 módulos iguais. Os módulos e camadas 
se acoplam perfeitamente para formar uma superfície de 
trabalho com design ergonômico e elegante. Os módulos 
do tampo superior são confeccionados com chapas de 26 
mm de espessura produzidos com placas de fibras de 
madeira selecionadas, provenientes de troncos de 
eucalyptus e pinus (cultivados em florestas renováveis 
com certificação  FSC ± será solicitada cópia da 
certificação), aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética a base de uréia-formaldeído e termo-

10,00 UND FORTLINE LINHA  
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estabilizadas sob pressão, com densidade média, de 
acordo com as especificações da norma  15316/2 e NBR
metodologias descritas na  15316/3, resistência à NBR
tração perpendicular (kg/cm²) 5.6, resistência à flexão 
estática (Kg/cm²) 185. Face superior e bordas do 
perímetro com revestimento em lâmina de madeira 
Mogno Linheiro ou similar ou madeira similar, obtida 
através da colagem de várias lâminas de madeiras 
reflorestadas, sobrepostas entre resinas, que se 
consolidam em blocos. Esses blocos são estabilizados e 
em seguida faqueados, dando origem às lâminas pré-
compostas (lâminas finas fatiadas, que são prensadas e 
novamente cortadas. Esse processo cria o desenho 
linheiro, que possui traços em padrões paralelos, 
representando maior produtividade, economia de matéria-
prima e respeito ao meio ambiente). Acabamento 
superficial executado com lixamento da lâmina, em grana 
final 180, aplicação de fundo poliuretânico em 03 demãos, 
formando uma camada final de aproximadamente 
120gr/m2, com secagem por sistema Ultra Violeta. 
Lixamento do fundo com grana 320, aplicação de verniz 
poliuretânico com camada aproximada de 50 gr/m2 e 
secagem final por sistema Ultra Violeta em ambiente 
fechado, climatizado e isento de pó. O módulo do centro 
Recebe revestimento em couro na face superior e bordas, 
e possui 04 compartimentos em aço com porta-tomada 
interno para 04 plugs de tomadas de energia e para 04 
plugs tipo -45 (cada), permitindo a instalação de cabos RJ
para energia elétrica, telefonia e rede, embutidos, com 
tampa basculante e moldura em alumínio. O tampo 
inferior é componível em 02 partes iguais confeccionadas 
com chapa de 19 mm de espessura produzida produzidos 
com placas de fibras de madeira selecionadas, 
provenientes de troncos de eucalyptus, pinus ou madeira 
similar de reflorestamento (cultivados em florestas 
renováveis com certificação  FSC ± será solicitada cópia 
da certificação), aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética a base de uréia-formaldeído e termo-
estabilizadas sob pressão, com densidade média, de 
acordo com as especificações da norma  15316/2 e NBR
metodologias descritas na  15316/3, resistência à NBR
tração perpendicular (kg/cm²) 5.6, resistência à flexão 
estática (Kg/cm²) 185. Faces e bordas do tampo com 
revestimento em lâmina de madeira matizada na cor 
Preto Ébano com aplicação de fundo poliuretânico em 03 
demãos, formando uma camada final de 
aproximadamente 120gr/m2, com secagem por sistema 
Ultra Violeta. Lixamento do fundo com grana 320, 
aplicação de verniz poliuretânico com camada 
aproximada de 50 gr/m2 e secagem final por sistema 
Ultra Violeta em ambiente fechado, climatizado e isento 
de pó. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita através 
de parafusos máquina, philips M6x30, fixados em de 
buchas metálicas confeccionadas em zamac (liga de 
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zinco, magnésio, alumínio e cobre, fundida entre 385 °c e 
485 °c) cravadas na face inferior do tampo. De modo 
algum os parafusos serão fixados direto no tampo, 
facilitando assim montagem, desmontagem e 
remontagem dos mesmos, caso necessário.Estruturas 
metálicas (04) com formato elíptico, sendo 02 nas 
extremidades laterais, med. aprox. 600 x 150 x 715 mm, e 
02 na parte central, med. aprox. 500 x 100 x 715 mm, 
autoportantes, com passagem interna para subida de 
cabeamento, desenvolvidas em chapas de aço  SAE
1006/1008 com espessura mínima de 1,5 mm, calandrada 
e componível em duas partes, com suportes superior e 
inferior em chapa de aço com espessura mínima de 3 
mm, soldadas entre-si pelo processo , formando um MIG
conjunto sólido e de design moderno. As estruturas são 
revestidas em Couro Natural de ótima qualidade. 
Acabamento com sapatas em  rígido com diâmetro PVC
de 63 mm, com regulagem de altura em aprox. 20 mm, 
cuja função será ajustar eventuais desníveis de piso. 
Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem 
- decapagem ± fosfatização ± Em Processos não 
poluentes, com gerenciamento de resíduos 100% 
ecológico, sem utilização de solventes evitando risco de 
incêndio) e pintura eletrostática com tinta híbrida epóxi-
poliéster em pó texturizada de alta resistência, com 
polimerização e cura em estufa a 200º C. Calha para 
passagem de cabeamento horizontal entre todos os pés 
confeccionada em chapa metálica com espessura mínima 
de 1,2 mm, estampada e dobrada, com sistema de 
fixação por acoplagem, sem necessidade do uso de 
ferramentas, em suportes metálicos presos aos tampos 
por meio de buchas metálicas em Zamac (liga de zinco, 
magnésio, alumínio e cobre, fundida entre 385 °c e 485 
°c), e parafusos máquina, philips M6x12. Todas as partes 
metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento 
por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem ±
fosfatização ± Em Processos não poluentes, com 
gerenciamento de resíduos 100% ecológico, sem 
utilização de solventes evitando risco de incêndio) e 
pintura eletrostática com tinta híbrida epóxi-poliéster em 
pó texturizada de alta resistência, com polimerização e 
cura em estufa a 200º C. Estruturas revestidas em Couro 
Natural. Acabamento com sapatas em  rígido com PVC
diâmetro de 63 mm, com regulagem de altura em aprox. 
20 mm, cuja função será ajustar eventuais desníveis de 
piso. Dimensões 4600x1200x760mm.
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0053 Conjunto de módulos para formação de mesa de reunião. 
Podem ser montados em linha reta, formação de 
ferradura ou fechamento total tipo círculo. Cada módulo 
possui tampo único em mdf com revestimento alternativo 
em lâmina de madeira ou outros padrões de revestimento 
com cor a ser definida na composição do projeto. A 
espessura do tampo deverá ser de no mínimo 36mm. 
Cada módulo será dotado de painel frontal. Também 
deverá possuir calhas para instalação de tomadas com 
passagem de fiação. A estrutura deverá ser do tipo painel 
acompanhando a característica de acabamento do tampo. 
Sapatas niveladoras nas extremidades. O conjunto 
deverá ser cotado considerando 08 módulos de 
1600x800x740mm. 

6,00 UND FORTLINE LINHA  
NOBILE MODELO  
MTU

R$ 23.269,22 R$ 23.269,00 0,00 FORMA OFFICE COMERCIO DE  -    
MOVEIS INTERIORES LTDA E   - 
OUTROS

0054 Superfície de atendimento semi-circular de atendimento 
com raio de 635mm, formato ergonômico, confeccionada 
em chapa de composto de madeira termo estabilizada 
com 660 kg/m3 de densidade, com 25mm de espessura 
de acordo com norma  14810.3, resistência à tração ABNT
perpendicular(N/mm²)0.24, à flexão estática (N/mm²)23, à 
tração paralela (N/mm²) 152, arrancamento de parafuso 
topo e face. Acabamento em resina melamínica de baixa 
pressão rovere chiaro em ambas as faces. 
Encabeçamento em fita reta de poliestireno Rovere chiaro 
com 2,5 mm de espessura com arredondamento das 
quinas com raio de 2mm colada pelo sistema hot melt, na 
parte posterior. Fixação às mesas ou superfícies é feita 
através chapa de união, confeccionadas em chapa de aço 
com 1,6 mm de espessura. Pé tubular em aço  1020 SAE
de seção redonda com Ø de ´ com flange na parte 
superior e sapata niveladora redonda com 60 mm de 
diâmetro em nylon natural. Todas as peças metálicas 
recebem tratamento antiferruginoso de desengraxe, 
decapagem e fosfatização, o acabamento se dá através 
de pintura eletrostática epóxi-pó corrugada alumínio 
aveludada semi-fosca, curada em estufa a 180°. Medidas: 
1270x500x740mm. 

19,00 UND FORTLINE LINHA  
GENIUS MODELO  
F786120

R$ 530,63 R$ 480,00 -9,54 FORMA OFFICE COMERCIO DE  -    
MOVEIS INTERIORES LTDA E   - 
OUTROS

0055 Gaveteiro volante Executivo com 04 gavetas. Dimensões: 
L 400 x P 470 x H 690 mm. Tampo confeccionado com 
chapas de partículas de madeira de média densidade 
(  MDP ± Médium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalipto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 26 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com lamina de madeira pré-
composta. As chapas possuem densidade média de 565 
Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.1, 
resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, resistência à 
tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as 
normas  14810-1 - Terminologia,  14810-2 - NBR NBR
Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo NBR
que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado 
com fita de bordo em lamina de madeira pré-composta 

14,00 UND FORTLINE LINHA  
GENIUS MODELO  
F7901940/LM

R$ 1.519,00 R$ 1.518,00 -0,07 FORMA OFFICE COMERCIO DE  -    
MOVEIS INTERIORES LTDA E   - 
OUTROS
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espessura 2,5 mm de espessura mínima, coladas com 
adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio 
ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas , ABNT
tendo uma barra chata de alumínio de 3,0 mm de 
espessura, inserido na face inferior do tampo em todo o 
perímetro, para proteção e requinte estético. A fixação do 
tampo/corpo deverá ser feita por meio de acessórios 
internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, 
fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em 
ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Gavetas (04 
gavetas) com altura interna útil de 80 mm cada, em chapa 
metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-
tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - 
decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta 
epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º 
C. São apoiadas lateralmente entre par de corrediças 
telescópicas de 02 estágios, com deslizamento por 
esferas de aço. Corrediças telescópicas medindo aprox. P 
400 x h 45 mm em aço relaminado com acabamento em 
Zinco eletrolítico cromatizado, de abertura total e 
prolongamento de curso em 27 mm do comprimento 
nominal. Fixação lateral, sistema 32 mm, com 04 
parafusos cabeça panela   3,5 de cada lado. PHS AA
Autotravante fim de curso aberto e travas fim de curso 
que permitem a retirada da gaveta. Capacidade de peso: 
35 kg por gaveta. Frentes das gavetas confeccionadas 
com chapas de partículas de madeira de média 
densidade (  MDP ± Médium Density Particleboard), 
selecionadas de eucalipto, pinus ou madeira similar de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 19 mm 
de espessura, revestido em ambas as faces com lamina 
de madeira pré-composta. As chapas possuem densidade 
mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno das frentes é 
encabeçado com fita de bordo em lamina de madeira pré-
composta espessura 0,45 mm em todo contorno, coladas 
com adesivo hot melt. As frentes são dotadas nas duas 
laterais verticais de puxadores em alumínio de 3,0 mm de 
espessura. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com 
trava simultânea das gavetas. A rotação 180º da chave 
aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos 
para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 
02 chaves (principal e reserva) com corpos 
escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e 
capa plástica. Processo de acabamento para folha de 
lamina pré-composta de todas as peças que são dela 
revestida, em processos intercalados, o material passa 
por: - 7 lixamentos das bordas e faces com lixa grana 
120, 180 e 320; - 6 aplicações de fundo ; - 2 UV
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aplicações de verniz nas bordas e faces em cabine 
pressurizada; - 6 secagens em túnel . Corpo (02 UV
laterais, 01 fundo e 1 tampo inferior) confeccionado com 
chapas de partículas de madeira de média densidade 
(  MDP ± Médium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalipto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 
mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. Os NBR
bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita 
de poliestireno com 2 mm de espessura, coladas com 
adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio 
ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de 
Ergonomia -17, e os bordos não aparentes do conjunto NR
são encabeçados em fita de poliestireno com 0,45 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A 
montagem das peças deve ser feita por meio de 
acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos 
tipo minifix. Acompanham 4 rodízios de duplo giro, com 
altura de 50 mm, em polipropileno. 

0056 Gaveteiro-Volante com tampo superior confeccionado 
com chapas de partículas de madeira de média 
densidade (  MDP ± Médium Density Particleboard), 
selecionadas de eucalipto, pinus ou madeira similar de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 mm 
de espessura, revestido em ambas as faces com filme 
termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 
mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 
possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão 
estática kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial 
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas  14810-1 - NBR
Terminologia,  14810-2 - Requisitos e  14810-3 - NBR NBR
Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o 
contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno 
com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo 
hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 
2,5 mm de acordo com as Normas . Dimensões ABNT
400x470x587mm. Gavetas (03 gavetas) com altura 
interna útil de 80 mm cada, em chapa metálica dobrada 
com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por 
fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - 
fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó 
texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. São 
apoiadas lateralmente entre par de corrediças 

889,00 UND FORTLINE LINHA  
GENIUS MODELO  
F79013

R$ 725,38 R$ 691,00 -4,74 FORMA OFFICE COMERCIO DE  -    
MOVEIS INTERIORES LTDA E   - 
OUTROS
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telescópicas de 02 estágios, com deslizamento por 
esferas de aço. Corrediças telescópicas medindo aprox. P 
400 x h 45 mm em aço relaminado com acabamento em 
Zinco eletrolítico cromatizado, de abertura total e 
prolongamento de curso em 27 mm do comprimento 
nominal. Fixação lateral, sistema 32 mm, com 04 
parafusos cabeça panela   3,5 de cada lado. PHS AA
Autotravante fim de curso aberto e travas fim de curso 
que permitem a retirada da gaveta. Capacidade de peso: 
35 kg por gaveta. Frentes das gavetas confeccionadas 
com chapas de partículas de madeira de média 
densidade (  MDP ± Médium Density Particleboard), 
selecionadas de eucalipto, pinus ou madeira similar de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm 
de espessura, revestido em ambas as faces com filme 
termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 
mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 
possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão 
estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial 
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas  14810-1 - NBR
Terminologia,  14810-2 - Requisitos e  14810-3 - NBR NBR
Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o 
contorno das frentes é encabeçado em fita de poliestireno 
com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo 
hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico 
de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia -17. NR
As frentes são dotadas de puxadores tipo "alça", injetados 
em zamak, com rosca interna M4 com acabamento níquel 
fosco. A fixação dos mesmos deve ser feita por dois 
parafusos, à razão de 96 mm. O gaveteiro é dotado de 
fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A 
rotação 180º da chave aciona haste em aço conduzida 
por guias, com ganchos para travamento simultâneo das 
gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) 
com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento 
niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 
1 tampo inferior) confeccionado com chapas de partículas 
de madeira de média densidade (  MDP ± Médium Density 
Particleboard), selecionadas de eucalipto, pinus ou 
madeira similar de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas 
sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em 
ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico 
com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e 
anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 
575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 
3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. Os NBR
bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita 
de poliestireno com 2 mm de espessura, coladas com 
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adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio 
ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de 
Ergonomia -17, e os bordos não aparentes do conjunto NR
são encabeçados em fita de poliestireno com 0,45 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A 
montagem das peças deve ser feita por meio de 
acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos 
tipo minifix. Acompanham 4 rodízios de duplo giro, com 
altura de 50 mm, em polipropileno. Apresentar junto à 
proposta,: * Certificação  13961, da . NBR ABNT

0057 Gaveteiro fixo. Gavetas (02 gavetas) com altura interna 
útil de 80 mm cada, em chapa metálica dobrada com 
espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por 
fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - 
fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó 
texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. São 
apoiadas lateralmente entre par de corrediças 
telescópicas de 02 estágios, com deslizamento por 
esferas de aço. Corrediças telescópicas medindo aprox. P 
400 x h 45 mm em aço relaminado com acabamento em 
Zinco eletrolítico cromatizado, de abertura total e 
prolongamento de curso em 27 mm do comprimento 
nominal. Fixação lateral, sistema 32 mm, com 04 
parafusos cabeça panela   3,5 de cada lado. PHS AA
Autotravante fim de curso aberto e travas fim de curso 
que permitem a retirada da gaveta. Capacidade de peso: 
35 kg por gaveta. Dimensões 400x440x278mm. Frentes 
das gavetas confeccionadas com chapas de partículas de 
madeira de média densidade (  MDP ± Médium Density 
Particleboard), selecionadas de eucalipto, pinus ou 
madeira similar de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas 
sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em 
ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico 
com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e 
anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 
575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 
3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno das frentes é 
encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de 
acordo com as Normas de Ergonomia -17. As frentes NR
são dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em 
zamak, com rosca interna M4 com acabamento níquel 
fosco. A fixação dos mesmos deve ser feita por dois 
parafusos, à razão de 96 mm. O gaveteiro é dotado de 
fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A 
rotação 180º da chave aciona haste em aço conduzida 
por guias, com ganchos para travamento simultâneo das 
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gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) 
com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento 
niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 
02 travessas de travamento e 02 travessas de fixação) 
confeccionado com chapas de partículas de madeira de 
média densidade (  MDP ± Médium Density Particleboard), 
selecionadas de eucalipto, pinus ou madeira similiar de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm 
de espessura, revestido em ambas as faces com filme 
termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 
mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 
possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão 
estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial 
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas  14810-1 - NBR
Terminologia,  14810-2 - Requisitos e  14810-3 - NBR NBR
Métodos de ensaio. Os bordos aparentes do conjunto são 
encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de 
acordo com as Normas de Ergonomia -17, e os bordos NR
não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de 
poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas 
com adesivo hot melt. A montagem das peças deve ser 
feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e 
parafusos ocultos tipo minifix. Apresentar junto à 
proposta,: * Certificação  13961, da . NBR ABNT

0058 Gaveteiro volante com duas gavetas e um gavetão para 
pasta suspensa. Tampo superior confeccionado com 
chapas de partículas de madeira de média densidade 
(  MDP ± Médium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalipto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 
mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno do tampo é 
encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de 
acordo com as Normas . Dimensões ABNT
400x470x692mm. Gavetas (02 gavetas) com altura 
interna útil de 80 mm cada, em chapa metálica dobrada 
com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por 
fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - 
fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó 
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texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. São 
apoiadas lateralmente entre par de corrediças 
telescópicas de 02 estágios, com deslizamento por 
esferas de aço. Corrediças telescópicas medindo aprox. P 
400 x h 45 mm em aço relaminado com acabamento em 
Zinco eletrolítico cromatizado, de abertura total e 
prolongamento de curso em 27 mm do comprimento 
nominal. Fixação lateral, sistema 32 mm, com 04 
parafusos cabeça panela   3,5 de cada lado. PHS AA
Autotravante fim de curso aberto e travas fim de curso 
que permitem a retirada da gaveta. Capacidade de peso: 
35 kg por gaveta. Gaveta de pasta (01 gaveta) em chapa 
metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com 
suportes metálicos para colocação de pastas suspensas, 
com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco 
(lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura 
eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 200º C. São apoiadas 
lateralmente entre par de corrediças telescópicas de 02 
estágios, com deslizamento por esferas de aço. 
Corrediças telescópicas medindo aprox. P 400 x h 45 mm 
em aço relaminado com acabamento em Zinco eletrolítico 
cromatizado, de abertura total e prolongamento de curso 
em 27 mm do comprimento nominal. Fixação lateral, 
sistema 32 mm, com 04 parafusos cabeça panela  PHS
AA 3,5 de cada lado. Autotravante fim de curso aberto e 
travas fim de curso que permitem a retirada da gaveta. 
Capacidade de peso: 35 kg por gaveta. Frentes das 
gavetas confeccionadas com chapas de partículas de 
madeira de média densidade (  MDP ± Médium Density 
Particleboard), selecionadas de eucalipto, pinus ou 
madeira similar de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas 
sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em 
ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico 
com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e 
anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 
575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 
3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno das frentes é 
encabeçado em fita de poliestireno com 2 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com 
arestas arredondadas com raio ergonômico de 2 mm de 
acordo com as Normas de Ergonomia -17. As frentes NR
são dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em 
zamak, com rosca interna M4 com acabamento níquel 
fosco. A fixação dos mesmos deve ser feita por dois 
parafusos, à razão de 96 mm. O gaveteiro é dotado de 
fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A 
rotação 180º da chave aciona haste em aço conduzida 
por guias, com ganchos para travamento simultâneo das 
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gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) 
com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento 
niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 
1 tampo inferior) confeccionado com chapas de partículas 
de madeira de média densidade (  MDP ± Médium Density 
Particleboard), selecionadas de eucalipto, pinus ou 
madeira similar de reflorestamento, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas 
sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em 
ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico 
com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e 
anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 
575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 
3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. Os NBR
bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita 
de poliestireno com 2 mm de espessura, coladas com 
adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio 
ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de 
Ergonomia -17, e os bordos não aparentes do conjunto NR
são encabeçados em fita de poliestireno com 0,45 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A 
montagem das peças deve ser feita por meio de 
acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos 
tipo minifix. Acompanham 5 rodízios de duplo giro, com 
altura de 50 mm, em polipropileno, sendo 4 rodízios para 
apoio do gaveteiro e o quinto rodízio se abre junto com a 
gaveta de pasta, impedindo o tombamento do conjunto. 
Apresentar junto à proposta,: * Certificação  13961, NBR
da . ABNT

0059 Gaveteiro pedestal 04 gavetas. Tampo com formato 
retangular, em  de 25mm de espessura mínima, MDP
revestido em laminado melamínico de baixa pressão na 
parte superior e inferior do tampo. Acabamento das 
extremidades com bordas retas em fita de poliestireno na 
mesma cor do laminado do tampo, de no mínimo 2,5mm 
de espessura e raio de aproximadamente 2,5mm de 
acordo com as normas da . Fitas de bordas coladas ABNT
pelo processo holt melt (colagem a quente). O tampo 
deverá ser fixado pelo sistema lack fix ou mini fix. Painéis 
laterais e fundo em  de 18 mm de espessura, MDP
revestidos em laminado melamínico de baixa pressão em 
ambas as faces, na mesma cor do tampo. Com 
acabamento nas extremidades aparentes em fita de 
poliestireno de no mínimo 2mm de espessura. Todas as 
bordas deverão receber perfeito acabamento respeitando 
a tonalidade do laminado melamínico. Fixação das peças 
do gaveteiro deve ser pelo sistema lackfix ou minifix e 
cavilhas. Frente do gaveteiro com parte superior fixa onde 
é localizado a fechadura. Frente das gavetas em  MDP
com no mínimo 18mm de espessura, revestido em ambas 
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as partes com laminado melamínico de baixa pressão na 
cor do tampo com acabamento em todas as extremidades 
em fita de poliestireno com no mínimo 2mm de 
espessura. Puxadores tipo "alça", injetados em zamak, 
com rosca interna M4 com acabamento níquel fosco. A 
fixação dos mesmos deve ser feita por dois parafusos, à 
razão de 96 mm. Fechadura frontal com trava simultânea 
das gavetas, e duas chaves (principal e reserva), com 
corpos escamoteáveis (dobráveis), com acabamento 
niquelado e capa plástica. Rodapé retangular fechado em 
tubos de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, 
submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base 
de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura 
eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 200º C. O Rodapé é apoiado 
por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura 
cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. O 
rodapé sustentará a base confeccionada com chapas de 
partículas de madeira de média densidade (  MDP ±
Medium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalypto e pinus reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas 
sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em 
ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico 
com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e 
anti-reflexo. Os bordos do conjunto são encabeçados com 
fita de poliestireno com 2 mm de espessura, coladas com 
adesivo hot melt. Gavetas com estrutura total em aço. 
Sistema de deslizamento por trilhos telescópicos dotado 
de esferas metálicas e travas de segurança. A primeira 
gaveta de cada gaveteiro deve conter suporte móvel para 
lápis, borrachas e outros utensílios, confeccionado em 
ABS ou polipropileno. Medindo 400x600x740mm. Toda 
parte metálica deverá receber banho desengraxante à 
quente por meio de imersão em vapor de percloro e 
tratamento antiferruginoso de proteção, pintura pelo 
sistema eletrostático em tinta epoxi-pó com polimerização 
em estufa na cor preta. As laterais, parte superior, parte 
inferior e fundo são ligados entre si pelo sistema lack fix 
ou minifix e cavilhas.

0060 Gaveteiro volante executivo. Tampo com espessura final 
de 45 mm, componível por duas camadas inteiriças 
sobrepostas. Tampo superior confeccionado com chapa 
de 26 mm de espessura produzidos com placas de fibras 
de madeira selecionadas, provenientes de troncos de 
eucalyptus, pinus ou madeira similar de reflorestamento 
(cultivados em florestas renováveis com certificação  FSC
± será solicitada cópia da certificação), aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética a base de uréia-
formaldeído e termo-estabilizadas sob pressão, com 
densidade média, de acordo com as especificações da 
norma  15316/2 e metodologias descritas na  NBR NBR
15316/3, resistência à tração perpendicular (kg/cm²) 5.6, 
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resistência à flexão estática (Kg/cm²) . Face superior e 
bordas do perímetro com revestimento em lâmina de 
madeira Mogno Linheiro ou madeira similar, obtida 
através da colagem de várias lâminas de madeiras 
reflorestadas, sobrepostas entre resinas, que se 
consolidam em blocos. Esses blocos são estabilizados e 
em seguida faqueados, dando origem às lâminas pré-
compostas (lâminas finas fatiadas, que são prensadas e 
novamente cortadas. Acabamento superficial executado 
com lixamento da lâmina, em grana final 180, aplicação 
de fundo poliuretânico em 03 demãos, formando uma 
camada final de aproximadamente 120gr/m2, com 
secagem por sistema Ultra Violeta. Lixamento do fundo 
com grana 320, aplicação de verniz poliuretânico com 
camada aproximada de 50 gr/m2 e secagem final por 
sistema Ultra Violeta em ambiente fechado, climatizado e 
isento de pó. Tampo inferior confeccionado com chapas 
de 19 mm de espessura. Dotado de 02 gavetas médias e 
01 gavetão para pastas suspensas (ou 04 gavetas 
médias iguais). Gavetas confeccionadas em chapa 
metálica dobrada, com espessura mínima de 0,45 
mm.Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a 
um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco 
(lavagem - decapagem ± fosfatização ± Em Processos 
não poluentes, com gerenciamento de resíduos 100% 
ecológico, sem utilização de solventes evitando risco de 
incêndio) e pintura eletrostática com tinta híbrida epóxi-
poliéster em pó texturizada de alta resistência, com 
polimerização e cura em estufa a 200º C. Frentes 
confeccionadas com chapa de 19 mm de espessura. 
Faces e bordas do perímetro com revestimento em 
lâmina de madeira Mogno Linheiro ou madeira similar, 
obtida através da colagem de várias lâminas de madeiras 
reflorestadas, sobrepostas entre resinas, que se 
consolidam em blocos. Esses blocos são estabilizados e 
em seguida faqueados, dando origem às lâminas pré-
compostas (lâminas finas fatiadas, que são prensadas e 
novamente cortadas. Dotados de puxadores de fixação 
dupla, modelo "alça" oval de 96 mm, injetados em Zamak 
(liga de zinco, magnésio, alumínio e cobre, fundida entre 
385 °c e 485 °c), com rosca interna M4 com acabamento 
aço escovado cromado. As gavetas são apoiadas 
lateralmente entre pares de corrediças de aço laminado 
com requisitos especiais de resistência, com capacidade 
para 20 kg. Corrediças medindo aprox. 400 x 12,5 x 22 
mm, com abertura 3/4 do comprimento nominal, com 
deslizamento suave por roldanas de poliacetal 
autolubrificadas, remanche com tratamento superficial 
niquelado. Com duplo travamento aberto e sistema de 
fechamento automático self-closing de 60 mm / perfil 
captive para compensar folgas laterais e estabilidade da 
gaveta. O gavetão é apoiado lateralmente entre par de 
corrediças telescópicas de 02 estágios, com deslizamento 
por esferas de aço. Corrediça telescópica medindo aprox. 
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P 400 x h 35 mm em aço relaminado com acabamento 
em Zinco eletrolítico cromatizado, de abertura total e 
prolongamento de curso em 27 mm do comprimento 
nominal. Fixação lateral, sistema 32 mm, com 04 
parafusos cabeça panela   3,5 de cada lado. PHS AA
Autotravante fim de curso aberto e travas fim de curso 
que permitem a retirada da gaveta. Capacidade de peso: 
30 Kg. Corpo composto por laterais, fundos e base 
confeccionados em , com 18 mm de espessura, MDP
revestido em ambas as faces em laminado melamínico 
TX, sendo os bordos do conjunto com encabeçamento 
em fita de poliestireno com no mínimo 2 mm de 
espessura, colada com adesivo hot melt. Medindo 
400x465x690mm. A montagem das peças deve ser feita 
por meio de acessórios internos, como cavilhas e 
parafusos ocultos tipo minifix ou girofix. Acabamento 
inferior com 5 rodízios duplos de 80 mm em polipropileno, 
sendo 04 com freios e o quinto rodízio sem freio acoplado 
ao gavetão de pasta suspensa para impedir o 
tombamento do gaveteiro quando totalmente cheio de 
pastas. 

0061 Gaveteiro Volante Executivo. Tampo com espessura 
mínima de 40 mm, constituído por Painéis de Fibras de 
Média Densidade (  - Médium Density Fiberboard), MDF
selecionadas de eucalypto e pinus reflorestados, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética termo-
estabilizadas sob pressão, com 6 mm de espessura, 
sendo um superior e outro inferior, contraplacados e 
sarrafeados nas bordas com  de 28 mm de MDP
espessura, e o seu interior preenchido em colméia de 
papelão com gramatura de 160 g/m2, fixada com cola de 
silicato de sódio biodegradável. Laterais constituídas por 
painéis de partículas de média densidade (  - Médium MDP
Density Particleboard), selecionadas de eucalypto e pinus 
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética termo-estabilizadas sob pressão, com 25 mm de 
espessura, revestidos em ambas as faces com filme 
termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 
mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. O bordo que 
acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com 
fita de poliestireno de espessura mínima 2,5 mm, arestas 
arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm, coladas 
com adesivo hot melt. Gaveta de pasta (01 gaveta) em 
chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com 
suportes metálicos para colocação de pastas suspensas, 
com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco 
(lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura 
eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 200º C. São apoiadas 
lateralmente entre par de corrediças telescópicas de 02 
estágios, com deslizamento por esferas de aço. 
Corrediças telescópicas medindo aprox. P 400 x h 45 mm 
em aço relaminado com acabamento em Zinco eletrolítico 

10,00 UND FORTLINE LINHA  
PREMIATTO 
MODELO 
PREMIATTO
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cromatizado, de abertura total e prolongamento de curso 
em 27 mm do comprimento nominal. Fixação lateral, 
sistema 32 mm, com 04 parafusos cabeça panela  PHS
AA 3,5 de cada lado. Autotravante fim de curso aberto e 
travas fim de curso que permitem a retirada da gaveta. 
Gavetas (02 gavetas), em chapa metálica dobrada com 
espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por 
fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - 
fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó 
texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. São 
apoiadas lateralmente entre par de trilhos metálicos, 
dotados de roldanas em nylon auto-lubrificantes de 
deslizamento suave. Corpo (frentes) constituídos por 
painéis de partículas de média densidade (  - Médium MDP
Density Particleboard), selecionadas de eucalypto e pinus 
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de 
espessura, revestidos em ambas as faces com filme 
termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 
mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. O bordo que 
acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com 
fita de poliestireno de espessura mínima 2 mm, arestas 
arredondadas com raio ergonômico de 2 mm, coladas 
com adesivo hot melt. A montagem das peças deve ser 
feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e 
parafusos ocultos tipo minifix. As frentes são dotadas de 
puxadores tipo "alça", injetados em zamak, com rosca 
interna M4 com acabamento níquel fosco. A fixação dos 
mesmos deve ser feita por dois parafusos, à razão de 128 
mm. Tampo inferior apoiado em sapatas niveladoras em 
nylon injetado. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal 
com trava simultânea das gavetas. A rotação 180º da 
chave aciona haste em aço conduzida por guias, com 
ganchos para travamento simultâneo das gavetas. 
Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos 
escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e 
capa plástica. 

0062 Conexão Angular de 90°, para mesas com saídas de 600 
mm ± tampo confeccionado com chapa de partículas de 
madeira selecionadas de eucalypto, pinus ou madeira 
similar de reflorestamento, aglutinadas e consolidadas 
com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, 
com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces 
com filme termo-prensado de melaminico com espessura 
de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e anti-reflexo. O bordo 
que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado 
em fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, 
coladas com adesivo hot melt. Com arestas arredondadas 
com raio ergonômico de 2,5 mm - Medindo: 670x670mm. 

14,00 UND FORTLINE LINHA  
GENIUS MODELO  
F78099

R$ 512,68 R$ 480,00 -6,37 FORMA OFFICE COMERCIO DE  -    
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0063 Tubo conector para montagem de painéis divisórios em 
diferentes formações, tipo X, L ou T. Metálico medindo no 
mínimo 70x70mm. Todo a peça deve ser submetida a um 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem 
- decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em 
tinta híbrida epóxi-poliéster em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 200º C. Acompanham sapatas 
cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Altura: 1100mm.

310,00 UND FORTLINE LINHA  
CONECTA 
MODELO DCNT 711

R$ 199,25 R$ 132,00 -33,75 FORMA OFFICE COMERCIO DE  -    
MOVEIS INTERIORES LTDA E   - 
OUTROS

0064 Tampo de sobrepor confeccionado com chapas de 
partículas de madeira de média densidade (  MDP ±
Médium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalipto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 
mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno do tampo é 
encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de 
acordo com as Normas . Dimensões ABNT
800x300x740mm. Próprio para fixação por encaixe no 
topo de painéis divisórios panorâmicos. 

43,00 UND FORTLINE LINHA  
CONECTA 
MODELO BA 28080
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0065 Tampo suspenso confeccionado com chapas de 
partículas de madeira de média densidade (  MDP ±
Medium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalypto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces por filme termo-prensado de 
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-
fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 
média de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno do tampo é 
encabeçado com fita de poliestireno de 2,5 mm de 
espessura, coladas com adesivo hot melt, com arestas 
arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo 
com as Normas . O acesso do cabeamento ao ABNT
tampo deverá dar-se por meio de três orifícios redondos 
de diâmetro 60 mm, acabados com passa cabos de  PVC
rígido, com tampa removível, e abertura para passagem 
de cabos. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por 
meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de 
buchas metálicas confeccionadas em  cravadas ZAMAK
na face inferior do tampo. Dimensões 1600(600)x1600
(600)x740mm. Suporte do tampo tipo mão francesa, 
fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 1,9 
mm, estampada e dobrada, dotada de garras para fixação 
nas divisórias. Todas as partes metálicas é submetido a 
um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco 
(lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura 
eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 220º C. Apresentar junto à 
proposta,: * Certificação  13967, da . NBR ABNT

84,00 UND FORTLINE LINHA  
CONECTA 
MODELO T781616

R$ 868,48 R$ 828,00 -4,66 FORMA OFFICE COMERCIO DE  -    
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0066 Tampo suspenso confeccionado com chapas de 
partículas de madeira de média densidade (  MDP ±
Medium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalypto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces por filme termo-prensado de 
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-
fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 
média de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno do tampo é 
encabeçado com fita de poliestireno de 2,5 mm de 
espessura, coladas com adesivo hot melt, com arestas 
arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo 
com as Normas . O acesso do cabeamento ao ABNT
tampo deverá dar-se por meio de três orifícios redondos 
de diâmetro 60 mm, acabados com passa cabos de  PVC
rígido, com tampa removível, e abertura para passagem 
de cabos. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por 
meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de 
buchas metálicas confeccionadas em  cravadas ZAMAK
na face inferior do tampo. Dimensões 1600(600)x1200
(600)x740mm. Suporte do tampo tipo mão francesa, 
fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 1,9 
mm, estampada e dobrada, dotada de garras para fixação 
nas divisórias. Todas as partes metálicas é submetido a 
um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco 
(lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura 
eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 220º C. Apresentar junto à 
proposta,: * Certificação  13967, da . NBR ABNT

200,00 UND FORTLINE LINHA  
CONECTA 
MODELO T781612

R$ 704,19 R$ 671,00 -4,71 FORMA OFFICE COMERCIO DE  -    
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0067 Tampo suspenso confeccionado com chapas de 
partículas de madeira de média densidade (  MDP ±
Medium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalypto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces por filme termo-prensado de 
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-
fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 
média de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno do tampo é 
encabeçado com fita de poliestireno de 2,5 mm de 
espessura, coladas com adesivo hot melt, com arestas 
arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo 
com as Normas . O acesso do cabeamento ao ABNT
tampo deverá dar-se por meio de três orifícios redondos 
de diâmetro 60 mm, acabados com passa cabos de  PVC
rígido, com tampa removível, e abertura para passagem 
de cabos. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por 
meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de 
buchas metálicas confeccionadas em  cravadas ZAMAK
na face inferior do tampo. Dimensões 1600(600)x1400
(600)x740mm. Suporte do tampo tipo mão francesa, 
fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 1,9 
mm, estampada e dobrada, dotada de garras para fixação 
nas divisórias. Todas as partes metálicas é submetido a 
um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco 
(lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura 
eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 220º C. Apresentar junto à 
proposta,: * Certificação  13967, da . NBR ABNT

432,00 UND FORTLINE LINHA  
CONECTA 
MODELO T781614
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0068 Tampo suspenso confeccionado com chapas de 
partículas de madeira de média densidade (  MDP ±
Medium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalypto e pinus reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas 
sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em 
ambas as faces por filme termo-prensado de melaminico 
com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e 
anti-reflexo. As chapas possuem densidade média de 565 
Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, 
resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, resistência à 
tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as 
normas  14810-1 - Terminologia,  14810-2 - NBR NBR
Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo NBR
que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado 
com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas 
com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio 
ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas . ABNT
O acesso do cabeamento ao tampo deverá dar-se por 
meio de três orifícios redondos de diâmetro 60 mm, 
acabados com passa cabos de  rígido, com tampa PVC
removível, e abertura para passagem de cabos. A fixação 
tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos 
máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas 
confeccionadas em  cravadas na face inferior do ZAMAK
tampo. Dimensões 1400(600)x1400(600)x740mm. 
Suporte do tampo tipo mão francesa, fabricado em chapa 
de aço com espessura mínima de 1,9 mm, estampada e 
dobrada, dotada de garras para fixação nas divisórias. 
Todas as partes metálicas é submetido a um pré-
tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - 
decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta 
epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 220º 
C. Apresentar junto à proposta,: * Certificação  NBR
13967, da . ABNT

492,00 UND FORTLINE LINHA  
CONECTA 
MODELO T781414

R$ 705,41 R$ 669,07 -5,15 FORMA OFFICE COMERCIO DE  -    
MOVEIS INTERIORES LTDA E   - 
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0069 Tampo suspenso confeccionado com chapas de 
partículas de madeira de média densidade (  MDP ±
Medium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalypto e pinus reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas 
sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em 
ambas as faces por filme termo-prensado de melaminico 
com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e 
anti-reflexo. As chapas possuem densidade média de 565 
Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, 
resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, resistência à 
tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as 
normas  14810-1 - Terminologia,  14810-2 - NBR NBR
Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo NBR
que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado 
com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas 
com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio 
ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas . ABNT
O acesso do cabeamento ao tampo deverá dar-se por 
meio de três orifícios redondos de diâmetro 60 mm, 
acabados com passa cabos de  rígido, com tampa PVC
removível, e abertura para passagem de cabos. A fixação 
tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos 
máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas 
confeccionadas em  cravadas na face inferior do ZAMAK
tampo. Dimensões 1500(600)x1500(600)x740mm. 
Suporte do tampo tipo mão francesa, fabricado em chapa 
de aço com espessura mínima de 1,9 mm, estampada e 
dobrada, dotada de garras para fixação nas divisórias. 
Todas as partes metálicas é submetido a um pré-
tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - 
decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta 
epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 220º 
C. Apresentar junto à proposta,: * Certificação  NBR
13967, da . ABNT

94,00 UND FORTLINE LINHA  
CONECTA 
MODELO T781515

R$ 799,27 R$ 762,00 -4,66 FORMA OFFICE COMERCIO DE  -    
MOVEIS INTERIORES LTDA E   - 
OUTROS
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0070 Tampo suspenso confeccionado com chapas de 
partículas de madeira de média densidade (  MDP ±
Medium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalypto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces por filme termo-prensado de 
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-
fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 
média de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno do tampo é 
encabeçado com fita de poliestireno de 2,5 mm de 
espessura, coladas com adesivo hot melt, com arestas 
arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo 
com as Normas . O acesso do cabeamento ao ABNT
tampo deverá dar-se por meio de três orifícios redondos 
de diâmetro 60 mm, acabados com passa cabos de  PVC
rígido, com tampa removível, e abertura para passagem 
de cabos. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por 
meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de 
buchas metálicas confeccionadas em  cravadas ZAMAK
na face inferior do tampo. Dimensões 1200(600)x1200
(600)x740mm. Suporte do tampo tipo mão francesa, 
fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 1,9 
mm, estampada e dobrada, dotada de garras para fixação 
nas divisórias. Todas as partes metálicas é submetido a 
um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco 
(lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura 
eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 220º C. Apresentar junto à 
proposta,: * Certificação  13967, da . NBR ABNT

88,00 UND FORTLINE LINHA  
CONECTA 
MODELO T781212

R$ 692,83 R$ 647,72 -6,51 FORMA OFFICE COMERCIO DE  -    
MOVEIS INTERIORES LTDA E   - 
OUTROS

0071 Painel divisório. Estrutura com a parte inferior constituída 
por rodapé com três dutos horizontais para passagem de 
fiação, sendo: a base em tubo de aço quadrado de 25 x 
25 x 1,2 mm, com as extremidades dotadas de dispositivo 
em "U", que permite, de forma precisa, união, 
alinhamento vertical e horizontal de um novo módulo de 
divisória. No lado superior do tubo é fixada uma chapa em 
formato "U" confeccionado em chapa de aço #20 medindo 
P 22 x H 10 mm servindo como o 1° leito de fiação 
elétrica, telefonia ou lógica, com outra peça de mesmas 
características, funcionalidades e medidas fixada 40 mm 
acima do 1º leito, servindo como 2° leito de fiação. O 
último leito com mesmas características e 
funcionalidades, porém medindo P 22 x H 25 mm, é 
fixado a 60 mm acima do 2º leito. O rodapé possui tampa 
de fechamento em chapa de aço # 24 dobrada em 
formato retangular da mesma largura do biombo e 150 
mm de altura, com duas furações para adaptação de 

75,00 UND FORTLINE LINHA  
CONECTA 
MODELO D70816

R$ 942,06 R$ 942,00 -0,01 FORMA OFFICE COMERCIO DE  -    
MOVEIS INTERIORES LTDA E   - 
OUTROS
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tomadas de energia, telefonia e lógica, com dispositivo de 
acoplamento por garras estampadas na parte interna das 
bordas laterais, possibilitando fácil retirada e colocação 
por saque frontal. Na altura intermediária há um duto 
horizontal para passagem de fiação em formato "U", 
confeccionado em chapa de aço # 18, fixado a 605 mm 
de altura do piso, com as mesmas características, 
funcionalidades e medidas dos leitos do rodapé, além de 
servir como travessa de reforço dando maior estabilidade 
ao conjunto. Calha basculante posicionada a 750 mm de 
altura (imediatamente cima do tampo que possa estar 
acoplado na divisória), com acesso interno as tomadas de 
elétrica, telefonia e dados de forma fácil pelo usuário. A 
parte superior da estrutura tem travessa em tubo de aço 
quadrado de 25 x 25 x 1,2 mm, com as extremidades 
dotadas de dispositivo em "U", que permite, de forma 
precisa, união, alinhamento vertical e horizontal de um 
novo módulo de divisória. As laterais da estrutura são 
compostas por coluna vertical em chapa de aço #18 em 
formato de perfil "U" enrijecido, fixado as bases, leitos e 
eletrocalhas horizontais pelo processo de solda , com MIG
arremate lateral interno em chapa de aço #20 em formato 
"C" com dobras retas, com aberturas ovais medindo L15 x 
H 150 mm, nas mesmas alturas dos leitos para transição 
de cabos entre os vários módulos de divisórias, e com 
cremalheiras distribuídas nas alturas apropriadas para 
fixação de mãos francesas que sustentam tampos, 
superfícies de trabalho, prateleiras suspensas e armários 
suspensos. Placas em  15 mm, com tres MDP
paginações, sendo a 1ª placa localizada logo acima do 
rodapé, com H500 mm; a 2ª placa, uma régua medindo 
H75 mm, fixada na altura de 670 mm do piso, para 
permitir que sejam retiradas as placas que ficam abaixo e 
acima do nível da superfície de trabalho, não sendo 
necessário deslocar a mesma do lugar, possibilitando 
rápido e livre acesso ao interior da estrutura no momento 
da instalação ou manutenção das instalações do 
cabeamento; e a 3ª placa é uma moldura em alumínio 
extrudado, com canal para acoplamento de vidro com 
espessura de 4 mm , com altura variável, vai até o final da 
divisória. As placas inferiores e medianas são 
confeccionadas com chapas de partículas de madeira de 
média densidade (  MDP ± Médium Density Particleboard), 
selecionadas de eucalipto, pinus ou madeira similar de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 15 mm 
de espessura, revestido em ambas as faces com filme 
termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 
mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 
possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão 
estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial 
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas  14810-1 - NBR
Terminologia,  14810-2 - Requisitos e  14810-3 - NBR NBR
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Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o 
contorno da placa é encabeçado em fita de poliestireno 
com 1 mm de espessura mínima, coladas com adesivo 
hot melt, com dispositivo de acoplamento por clicks de 
pvc na parte interna possibilitando fácil retirada e 
colocação por saque frontal. Acabamentos laterais e 
superiores da divisória em perfil de alumínio extrudado, e 
com ranhuras estéticas, sendo os vértices arrematados 
com ponteiras de  da mesma cor da estrutura, PVC
proporcionando acabamento impecável. Dimensões 
800x70x1600mm. Todo o conjunto metálico da divisória é 
submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base 
de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura 
eletrostática em tinta híbrida epóxi-poliéster em pó 
texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. 
Acompanham sapatas em  com diâmetro de 63 mm e PVC
rosca 3/8 pol., cuja função será contornar eventuais 
desníveis de piso. Apresentar junto à proposta,: * 
Certificação  13964, da . NBR ABNT

0072 Painel divisório. Estrutura com a parte inferior constituída 
por rodapé com três dutos horizontais para passagem de 
fiação, sendo: a base em tubo de aço quadrado de 25 x 
25 x 1,2 mm, com as extremidades dotadas de dispositivo 
em "U", que permite, de forma precisa, união, 
alinhamento vertical e horizontal de um novo módulo de 
divisória. No lado superior do tubo é fixada uma chapa em 
formato "U" confeccionado em chapa de aço #20 medindo 
P 22 x H 10 mm servindo como o 1° leito de fiação 
elétrica, telefonia ou lógica, com outra peça de mesmas 
características, funcionalidades e medidas fixada 40 mm 
acima do 1º leito, servindo como 2° leito de fiação. O 
último leito com mesmas características e 
funcionalidades, porém medindo P 22 x H 25 mm, é 
fixado a 60 mm acima do 2º leito. O rodapé possui tampa 
de fechamento em chapa de aço # 24 dobrada em 
formato retangular da mesma largura do biombo e 150 
mm de altura, com duas furações para adaptação de 
tomadas de energia, telefonia e lógica, com dispositivo de 
acoplamento por garras estampadas na parte interna das 
bordas laterais, possibilitando fácil retirada e colocação 
por saque frontal. Na altura intermediária há um duto 
horizontal para passagem de fiação em formato "U", 
confeccionado em chapa de aço # 18, fixado a 605 mm 
de altura do piso, com as mesmas características, 
funcionalidades e medidas dos leitos do rodapé, além de 
servir como travessa de reforço dando maior estabilidade 
ao conjunto. Calha basculante posicionada a 750 mm de 
altura (imediatamente cima do tampo que possa estar 
acoplado na divisória), com acesso interno as tomadas de 
elétrica, telefonia e dados de forma fácil pelo usuário. A 
parte superior da estrutura tem travessa em tubo de aço 
quadrado de 25 x 25 x 1,2 mm, com as extremidades 
dotadas de dispositivo em "U", que permite, de forma 

20,00 UND FORTLINE LINHA  
CONECTA 
MODELO D70411

R$ 548,59 R$ 548,00 -0,11 FORMA OFFICE COMERCIO DE  -    
MOVEIS INTERIORES LTDA E   - 
OUTROS
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precisa, união, alinhamento vertical e horizontal de um 
novo módulo de divisória. As laterais da estrutura são 
compostas por coluna vertical em chapa de aço #18 em 
formato de perfil "U" enrijecido, fixado as bases, leitos e 
eletrocalhas horizontais pelo processo de solda , com MIG
arremate lateral interno em chapa de aço #20 em formato 
"C" com dobras retas, com aberturas ovais medindo L15 x 
H 150 mm, nas mesmas alturas dos leitos para transição 
de cabos entre os vários módulos de divisórias, e com 
cremalheiras distribuídas nas alturas apropriadas para 
fixação de mãos francesas que sustentam tampos, 
superfícies de trabalho, prateleiras suspensas e armários 
suspensos. Placas em  15 mm, com tres MDP
paginações, sendo a 1ª placa localizada logo acima do 
rodapé, com H500 mm; a 2ª placa, uma régua medindo 
H75 mm, fixada na altura de 670 mm do piso, para 
permitir que sejam retiradas as placas que ficam abaixo e 
acima do nível da superfície de trabalho, não sendo 
necessário deslocar a mesma do lugar, possibilitando 
rápido e livre acesso ao interior da estrutura no momento 
da instalação ou manutenção das instalações do 
cabeamento; e a 3ª placa é uma moldura em alumínio 
extrudado, com canal para acoplamento de vidro com 
espessura de 4 mm, com altura variável, vai até o final da 
divisória. As placas inferiores e medianas são 
confeccionadas com chapas de partículas de madeira de 
média densidade (  MDP ± Médium Density Particleboard), 
selecionadas de eucalipto, pinus ou madeira similar de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 15 mm 
de espessura, revestido em ambas as faces com filme 
termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 
mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 
possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão 
estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial 
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas  14810-1 - NBR
Terminologia,  14810-2 - Requisitos e  14810-3 - NBR NBR
Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o 
contorno da placa é encabeçado em fita de poliestireno 
com 1 mm de espessura mínima, coladas com adesivo 
hot melt, com dispositivo de acoplamento por clicks de 
pvc na parte interna possibilitando fácil retirada e 
colocação por saque frontal. Acabamentos laterais e 
superiores da divisória em perfil de alumínio extrudado, e 
com ranhuras estéticas, sendo os vértices arrematados 
com ponteiras de  da mesma cor da estrutura, PVC
proporcionando acabamento impecável. Dimensões 
400x70x1100mm. Todo o conjunto metálico da divisória é 
submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base 
de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura 
eletrostática em tinta híbrida epóxi-poliéster em pó 
texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. 
Acompanham sapatas em  com diâmetro de 63 mm e PVC
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rosca 3/8 pol., cuja função será contornar eventuais 
desníveis de piso. Apresentar junto à proposta,: * 
Certificação  13964, da . NBR ABNT

0073 Painel divisório. Estrutura com a parte inferior constituída 
por rodapé com três dutos horizontais para passagem de 
fiação, sendo: a base em tubo de aço quadrado de 25 x 
25 x 1,2 mm, com as extremidades dotadas de dispositivo 
em "U", que permite, de forma precisa, união, 
alinhamento vertical e horizontal de um novo módulo de 
divisória. No lado superior do tubo é fixada uma chapa em 
formato "U" confeccionado em chapa de aço #20 medindo 
P 22 x H 10 mm servindo como o 1° leito de fiação 
elétrica, telefonia ou lógica, com outra peça de mesmas 
características, funcionalidades e medidas fixada 40 mm 
acima do 1º leito, servindo como 2° leito de fiação. O 
último leito com mesmas características e 
funcionalidades, porém medindo P 22 x H 25 mm, é 
fixado a 60 mm acima do 2º leito. O rodapé possui tampa 
de fechamento em chapa de aço # 24 dobrada em 
formato retangular da mesma largura do biombo e 150 
mm de altura, com duas furações para adaptação de 
tomadas de energia, telefonia e lógica, com dispositivo de 
acoplamento por garras estampadas na parte interna das 
bordas laterais, possibilitando fácil retirada e colocação 
por saque frontal. Na altura intermediária há um duto 
horizontal para passagem de fiação em formato "U", 
confeccionado em chapa de aço # 18, fixado a 605 mm 
de altura do piso, com as mesmas características, 
funcionalidades e medidas dos leitos do rodapé, além de 
servir como travessa de reforço dando maior estabilidade 
ao conjunto. Calha basculante posicionada a 750 mm de 
altura (imediatamente cima do tampo que possa estar 
acoplado na divisória), com acesso interno as tomadas de 
elétrica, telefonia e dados de forma fácil pelo usuário. A 
parte superior da estrutura tem travessa em tubo de aço 
quadrado de 25 x 25 x 1,2 mm, com as extremidades 
dotadas de dispositivo em "U", que permite, de forma 
precisa, união, alinhamento vertical e horizontal de um 
novo módulo de divisória. As laterais da estrutura são 
compostas por coluna vertical em chapa de aço #18 em 
formato de perfil "U" enrijecido, fixado as bases, leitos e 
eletrocalhas horizontais pelo processo de solda , com MIG
arremate lateral interno em chapa de aço #20 em formato 
"C" com dobras retas, com aberturas ovais medindo L15 x 
H 150 mm, nas mesmas alturas dos leitos para transição 
de cabos entre os vários módulos de divisórias, e com 
cremalheiras distribuídas nas alturas apropriadas para 
fixação de mãos francesas que sustentam tampos, 
superfícies de trabalho, prateleiras suspensas e armários 
suspensos. Placas em  15 mm, com tres MDP
paginações, sendo a 1ª placa localizada logo acima do 
rodapé, com H500 mm; a 2ª placa, uma régua medindo 
H75 mm, fixada na altura de 670 mm do piso, para 

833,00 UND FORTLINE LINHA  
CONECTA 
MODELO D70611
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permitir que sejam retiradas as placas que ficam abaixo e 
acima do nível da superfície de trabalho, não sendo 
necessário deslocar a mesma do lugar, possibilitando 
rápido e livre acesso ao interior da estrutura no momento 
da instalação ou manutenção das instalações do 
cabeamento; e a 3ª placa é uma moldura em alumínio 
extrudado, com canal para acoplamento de vidro com 
espessura de 4 mm, com altura variável, vai até o final da 
divisória. As placas inferiores e medianas são 
confeccionadas com chapas de partículas de madeira de 
média densidade (  MDP ± Médium Density Particleboard), 
selecionadas de eucalipto, pinus ou madeira similar de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 15 mm 
de espessura, revestido em ambas as faces com filme 
termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 
mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 
possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão 
estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial 
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas  14810-1 - NBR
Terminologia,  14810-2 - Requisitos e  14810-3 - NBR NBR
Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o 
contorno da placa é encabeçado em fita de poliestireno 
com 1 mm de espessura mínima, coladas com adesivo 
hot melt, com dispositivo de acoplamento por clicks de 
pvc na parte interna possibilitando fácil retirada e 
colocação por saque frontal. Acabamentos laterais e 
superiores da divisória em perfil de alumínio extrudado, e 
com ranhuras estéticas, sendo os vértices arrematados 
com ponteiras de  da mesma cor da estrutura, PVC
proporcionando acabamento impecável. Dimensões 
600x70x1100mm. Todo o conjunto metálico da divisória é 
submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base 
de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura 
eletrostática em tinta híbrida epóxi-poliéster em pó 
texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. 
Acompanham sapatas em  com diâmetro de 63 mm e PVC
rosca 3/8 pol., cuja função será contornar eventuais 
desníveis de piso. Apresentar junto à proposta,: * 
Certificação  13964, da . NBR ABNT

0074 Painel divisório. Estrutura com a parte inferior constituída 
por rodapé com três dutos horizontais para passagem de 
fiação, sendo: a base em tubo de aço quadrado de 25 x 
25 x 1,2 mm, com as extremidades dotadas de dispositivo 
em "U", que permite, de forma precisa, união, 
alinhamento vertical e horizontal de um novo módulo de 
divisória. No lado superior do tubo é fixada uma chapa em 
formato "U" confeccionado em chapa de aço #20 medindo 
P 22 x H 10 mm servindo como o 1° leito de fiação 
elétrica, telefonia ou lógica, com outra peça de mesmas 
características, funcionalidades e medidas fixada 40 mm 
acima do 1º leito, servindo como 2° leito de fiação. O 
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último leito com mesmas características e 
funcionalidades, porém medindo P 22 x H 25 mm, é 
fixado a 60 mm acima do 2º leito. O rodapé possui tampa 
de fechamento em chapa de aço # 24 dobrada em 
formato retangular da mesma largura do biombo e 150 
mm de altura, com duas furações para adaptação de 
tomadas de energia, telefonia e lógica, com dispositivo de 
acoplamento por garras estampadas na parte interna das 
bordas laterais, possibilitando fácil retirada e colocação 
por saque frontal. Na altura intermediária há um duto 
horizontal para passagem de fiação em formato "U", 
confeccionado em chapa de aço # 18, fixado a 605 mm 
de altura do piso, com as mesmas características, 
funcionalidades e medidas dos leitos do rodapé, além de 
servir como travessa de reforço dando maior estabilidade 
ao conjunto. Calha basculante posicionada a 750 mm de 
altura (imediatamente cima do tampo que possa estar 
acoplado na divisória), com acesso interno as tomadas de 
elétrica, telefonia e dados de forma fácil pelo usuário. A 
parte superior da estrutura tem travessa em tubo de aço 
quadrado de 25 x 25 x 1,2 mm, com as extremidades 
dotadas de dispositivo em "U", que permite, de forma 
precisa, união, alinhamento vertical e horizontal de um 
novo módulo de divisória. As laterais da estrutura são 
compostas por coluna vertical em chapa de aço #18 em 
formato de perfil "U" enrijecido, fixado as bases, leitos e 
eletrocalhas horizontais pelo processo de solda , com MIG
arremate lateral interno em chapa de aço #20 em formato 
"C" com dobras retas, com aberturas ovais medindo L15 x 
H 150 mm, nas mesmas alturas dos leitos para transição 
de cabos entre os vários módulos de divisórias, e com 
cremalheiras distribuídas nas alturas apropriadas para 
fixação de mãos francesas que sustentam tampos, 
superfícies de trabalho, prateleiras suspensas e armários 
suspensos. Placas em  15 mm, com tres MDP
paginações, sendo a 1ª placa localizada logo acima do 
rodapé, com H500 mm; a 2ª placa, uma régua medindo 
H75 mm, fixada na altura de 670 mm do piso, para 
permitir que sejam retiradas as placas que ficam abaixo e 
acima do nível da superfície de trabalho, não sendo 
necessário deslocar a mesma do lugar, possibilitando 
rápido e livre acesso ao interior da estrutura no momento 
da instalação ou manutenção das instalações do 
cabeamento; e a 3ª placa é uma moldura em alumínio 
extrudado, com canal para acoplamento de vidro com 
espessura de 4 mm , com altura variável, vai até o final da 
divisória. As placas inferiores e medianas são 
confeccionadas com chapas de partículas de madeira de 
média densidade (  MDP ± Médium Density Particleboard), 
selecionadas de eucalipto, pinus ou madeira similar de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 15 mm 
de espessura, revestido em ambas as faces com filme 
termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 
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mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 
possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão 
estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial 
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas  14810-1 - NBR
Terminologia,  14810-2 - Requisitos e  14810-3 - NBR NBR
Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o 
contorno da placa é encabeçado em fita de poliestireno 
com 1 mm de espessura mínima, coladas com adesivo 
hot melt, com dispositivo de acoplamento por clicks de 
pvc na parte interna possibilitando fácil retirada e 
colocação por saque frontal. Acabamentos laterais e 
superiores da divisória em perfil de alumínio extrudado, e 
com ranhuras estéticas, sendo os vértices arrematados 
com ponteiras de  da mesma cor da estrutura, PVC
proporcionando acabamento impecável. Dimensões 
700x70x1100mm. Todo o conjunto metálico da divisória é 
submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base 
de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura 
eletrostática em tinta híbrida epóxi-poliéster em pó 
texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. 
Acompanham sapatas em  com diâmetro de 63 mm e PVC
rosca 3/8 pol., cuja função será contornar eventuais 
desníveis de piso. Apresentar junto à proposta,: * 
Certificação  13964, da . NBR ABNT

0075 Painel divisório. Estrutura com a parte inferior constituída 
por rodapé com três dutos horizontais para passagem de 
fiação, sendo: a base em tubo de aço quadrado de 25 x 
25 x 1,2 mm, com as extremidades dotadas de dispositivo 
em "U", que permite, de forma precisa, união, 
alinhamento vertical e horizontal de um novo módulo de 
divisória. No lado superior do tubo é fixada uma chapa em 
formato "U" confeccionado em chapa de aço #20 medindo 
P 22 x H 10 mm servindo como o 1° leito de fiação 
elétrica, telefonia ou lógica, com outra peça de mesmas 
características, funcionalidades e medidas fixada 40 mm 
acima do 1º leito, servindo como 2° leito de fiação. O 
último leito com mesmas características e 
funcionalidades, porém medindo P 22 x H 25 mm, é 
fixado a 60 mm acima do 2º leito. O rodapé possui tampa 
de fechamento em chapa de aço # 24 dobrada em 
formato retangular da mesma largura do biombo e 150 
mm de altura, com duas furações para adaptação de 
tomadas de energia, telefonia e lógica, com dispositivo de 
acoplamento por garras estampadas na parte interna das 
bordas laterais, possibilitando fácil retirada e colocação 
por saque frontal. Na altura intermediária há um duto 
horizontal para passagem de fiação em formato "U", 
confeccionado em chapa de aço # 18, fixado a 605 mm 
de altura do piso, com as mesmas características, 
funcionalidades e medidas dos leitos do rodapé, além de 
servir como travessa de reforço dando maior estabilidade 
ao conjunto. Calha basculante posicionada a 750 mm de 
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altura (imediatamente cima do tampo que possa estar 
acoplado na divisória), com acesso interno as tomadas de 
elétrica, telefonia e dados de forma fácil pelo usuário. A 
parte superior da estrutura tem travessa em tubo de aço 
quadrado de 25 x 25 x 1,2 mm, com as extremidades 
dotadas de dispositivo em "U", que permite, de forma 
precisa, união, alinhamento vertical e horizontal de um 
novo módulo de divisória. As laterais da estrutura são 
compostas por coluna vertical em chapa de aço #18 em 
formato de perfil "U" enrijecido, fixado as bases, leitos e 
eletrocalhas horizontais pelo processo de solda , com MIG
arremate lateral interno em chapa de aço #20 em formato 
"C" com dobras retas, com aberturas ovais medindo L15 x 
H 150 mm, nas mesmas alturas dos leitos para transição 
de cabos entre os vários módulos de divisórias, e com 
cremalheiras distribuídas nas alturas apropriadas para 
fixação de mãos francesas que sustentam tampos, 
superfícies de trabalho, prateleiras suspensas e armários 
suspensos. Placas em  15 mm, com tres MDP
paginações, sendo a 1ª placa localizada logo acima do 
rodapé, com H500 mm; a 2ª placa, uma régua medindo 
H75 mm, fixada na altura de 670 mm do piso, para 
permitir que sejam retiradas as placas que ficam abaixo e 
acima do nível da superfície de trabalho, não sendo 
necessário deslocar a mesma do lugar, possibilitando 
rápido e livre acesso ao interior da estrutura no momento 
da instalação ou manutenção das instalações do 
cabeamento; e a 3ª placa é uma moldura em alumínio 
extrudado, com canal para acoplamento de vidro com 
espessura de 4 mm , com altura variável, vai até o final da 
divisória. As placas inferiores e medianas são 
confeccionadas com chapas de partículas de madeira de 
média densidade (  MDP ± Médium Density Particleboard), 
selecionadas de eucalipto, pinus ou madeira similar de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 15 mm 
de espessura, revestido em ambas as faces com filme 
termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 
mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 
possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão 
estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial 
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas  14810-1 - NBR
Terminologia,  14810-2 - Requisitos e  14810-3 - NBR NBR
Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o 
contorno da placa é encabeçado em fita de poliestireno 
com 1 mm de espessura mínima, coladas com adesivo 
hot melt, com dispositivo de acoplamento por clicks de 
pvc na parte interna possibilitando fácil retirada e 
colocação por saque frontal. Acabamentos laterais e 
superiores da divisória em perfil de alumínio extrudado, e 
com ranhuras estéticas, sendo os vértices arrematados 
com ponteiras de  da mesma cor da estrutura, PVC
proporcionando acabamento impecável. Dimensões 
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800x70x1100mm. Todo o conjunto metálico da divisória é 
submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base 
de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura 
eletrostática em tinta híbrida epóxi-poliéster em pó 
texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. 
Acompanham sapatas em  com diâmetro de 63 mm e PVC
rosca 3/8 pol., cuja função será contornar eventuais 
desníveis de piso. Apresentar junto à proposta,: * 
Certificação  13964, da . NBR ABNT

0076 Armário Baixo Lateral. Tampo superior confeccionado 
com chapa de partículas de madeira selecionadas de 
eucalypto e pinus reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas 
sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em 
ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico 
com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e anti-
reflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do 
tampo é encabeçado em fita de poliestireno com 2,5 mm 
de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm. 
Porta confeccionada com 18 mm de espessura, com 
mesmo revestimento do tampo. O bordo que acompanha 
todo o contorno da porta é encabeçado em fita de 
poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas 
com adesivo hot melt . A porta sustenta-se em 02 
dobradiças Top, em Zamak com acabamento niquelado e 
fixação lateral com calço de 5 mm altura, aumentando o 
espaço interno útil evitando acidentes por não ter cantos 
vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura 
de até 270 graus. Cada dobradiça é fixada por 5 
parafusos fixados em pontos pré-marcados para perfeito 
alinhamento da porta no conjunto. A porta possui 
fechadura com travamento em 03 pontos acionados por 
lingueta lateral, gancho superior e gancho inferior. A 
rotação 180º da chave aciona simultaneamente 02 hastes 
em aço niquelado, conduzidas por guias em nylon 
injetado, com ganchos articuláveis nas extremidades para 
travamento em pinos de aço niquelado fixados como 
batente superior e inferior. Acompanham 02 chaves 
(principal e reserva) com corpos escamoteáveis com 
acabamento cromado e capa plástica. Porta dotada de 
puxador tipo "alça" oval de 96 mm, injetado em zamak, 
com rosca interna M4 com acabamento níquel fosco. 
Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 
prateleira móvel) confeccionado com 18 mm de 
espessura, com mesmo revestimento do tampo. Os 
bordos conjunto são encabeçados em fita de poliestireno 
com 2 mm de espessura mínima quando aparentes e com 
0,3 mm de espessura quando não aparentes, coladas 
com adesivo hot melt (não será permitida nenhuma borda 
sem acabamento). As laterais e o fundo devem ter 
furações para regulagem de prateleira com pinos de 
sustentação em aço niquelado. Medindo 
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400x600x740mm. A montagem das peças deve ser feita 
por meio de acessórios internos, como cavilhas e 
parafusos ocultos tipo minifix. Base retangular fechada 
em tubo de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, 
submetido a um pré tratamento por fosfatização a base 
de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura 
eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 220º C. A base é apoiada por 04 
sapatas articuladas em nylon injetado com regulador de 
altura interno (por dentro do armário) e nivelamento 
ajustável. Sob nenhuma hipótese será admitido parafusos 
direto na madeira, devido facilitação de montagem e 
remontagem futuras. 

0077 Armário baixo lateral. Tampo superior confeccionado com 
chapa de partículas de madeira selecionadas de 
eucalypto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco e anti-reflexo . O bordo que acompanha todo o 
contorno do tampo é encabeçado em fita de poliestireno 
com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo 
hot melt, com arestas arredondadas com raio ergonômico 
de 2,5 mm. Portas confeccionadas com 18 mm de 
espessura, com mesmo revestimento do tampo. O bordo 
que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado 
em fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, 
coladas com adesivo hot melt . O par de Portas sustenta-
se em 04 dobradiças Top, em Zamak com acabamento 
niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura, 
aumentando o espaço interno útil evitando acidentes por 
não ter cantos vivos, permitindo ainda diversas 
regulagens com abertura de até 270 graus. Cada 
dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados em pontos pré-
marcados para perfeito alinhamento do par de portas no 
conjunto. A porta direita possui fechadura com travamento 
em 03 pontos acionados por lingueta lateral, gancho 
superior e gancho inferior. A rotação 180º da chave aciona 
simultaneamente 02 hastes em aço niquelado, 
conduzidas por guias em nylon injetado, com ganchos 
articuláveis nas extremidades para travamento em pinos 
de aço niquelado fixados como batente superior e inferior. 
Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos 
escamoteáveis com acabamento cromado e capa 
plástica. A porta esquerda é automaticamente travada 
pela direita, por meio de 03 chapas metálicas 80 x 50 x 
1,2 mm, permitindo assim o fechamento do par de portas 
com apenas uma operação. Ambas as portas são dotadas 
de puxadores tipo "alça" oval de 96 mm, injetados em 
zamak, com rosca interna M4 com acabamento níquel 
fosco. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 
prateleira móvel) confeccionado com 18 mm de 
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espessura, com mesmo revestimento do tampo. Os 
bordos conjunto são encabeçados em fita de poliestireno 
com 2 mm de espessura mínima quando aparentes e com 
0,3 mm de espessura quando não aparentes, coladas 
com adesivo hot melt (não será permitida nenhuma borda 
sem acabamento). As laterais e o fundo devem ter 
furações para regulagem de prateleiras com pinos de 
sustentação em aço niquelado. Medindo 
600x600x740mm. A montagem das peças deve ser feita 
por meio de acessórios internos, como cavilhas e 
parafusos ocultos tipo minifix. Base retangular fechada 
em tubo de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, 
submetido a um pré tratamento por fosfatização a base 
de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura 
eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 220º C. A base é apoiada por 04 
sapatas articuladas em nylon injetado com regulador de 
altura interno (por dentro do armário) e nivelamento 
ajustável. Sob nenhuma hipótese será admitido parafusos 
direto na madeira, devido facilitação de montagem e 
remontagem futuras. 

0078 Armário baixo lateral. Tampo superior confeccionado com 
chapa de partículas de madeira selecionadas de 
eucalypto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco e anti-reflexo . O bordo que acompanha todo o 
contorno do tampo é encabeçado em fita de poliestireno 
com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo 
hot melt, com arestas arredondadas com raio ergonômico 
de 2,5 mm. Portas confeccionadas com 18 mm de 
espessura, com mesmo revestimento do tampo. O bordo 
que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado 
em fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, 
coladas com adesivo hot melt . O par de Portas sustenta-
se em 04 dobradiças Top, em Zamak com acabamento 
niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura, 
aumentando o espaço interno útil evitando acidentes por 
não ter cantos vivos, permitindo ainda diversas 
regulagens com abertura de até 270 graus. Cada 
dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados em pontos pré-
marcados para perfeito alinhamento do par de portas no 
conjunto. A porta direita possui fechadura com travamento 
em 03 pontos acionados por lingueta lateral, gancho 
superior e gancho inferior. A rotação 180º da chave aciona 
simultaneamente 02 hastes em aço niquelado, 
conduzidas por guias em nylon injetado, com ganchos 
articuláveis nas extremidades para travamento em pinos 
de aço niquelado fixados como batente superior e inferior. 
Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos 
escamoteáveis com acabamento cromado e capa 
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plástica. A porta esquerda é automaticamente travada 
pela direita, por meio de 03 chapas metálicas 80 x 50 x 
1,2 mm, permitindo assim o fechamento do par de portas 
com apenas uma operação. Ambas as portas são dotadas 
de puxadores tipo "alça" oval de 96 mm, injetados em 
zamak, com rosca interna M4 com acabamento níquel 
fosco. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 
prateleira móvel) confeccionado com 18 mm de 
espessura, com mesmo revestimento do tampo. Os 
bordos conjunto são encabeçados em fita de poliestireno 
com 2 mm de espessura mínima quando aparentes e com 
0,3 mm de espessura quando não aparentes, coladas 
com adesivo hot melt (não será permitida nenhuma borda 
sem acabamento). As laterais e o fundo devem ter 
furações para regulagem de prateleiras com pinos de 
sustentação em aço niquelado. Medindo 
800x600x740mm. A montagem das peças deve ser feita 
por meio de acessórios internos, como cavilhas e 
parafusos ocultos tipo minifix. Base retangular fechada 
em tubo de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, 
submetido a um pré tratamento por fosfatização a base 
de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura 
eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 220º C. A base é apoiada por 04 
sapatas articuladas em nylon injetado com regulador de 
altura interno (por dentro do armário) e nivelamento 
ajustável. Sob nenhuma hipótese será admitido parafusos 
direto na madeira, devido facilitação de montagem e 
remontagem futuras. 

0079 Armário baixo. Tampo superior confeccionado com 
chapas de partículas de madeira de média densidade 
(  MDP ± Médium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalipto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 
mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3.1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno do tampo é 
encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de 
acordo com as Normas . Portas confeccionadas ABNT
com chapas de partículas de madeira de média 
densidade (  MDP ± Médium Density Particleboard), 
selecionadas de eucalipto, pinus ou madeira similar de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm 
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de espessura, revestido em ambas as faces com filme 
termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 
mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 
possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão 
estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial 
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas  14810-1 - NBR
Terminologia,  14810-2 - Requisitos e  14810-3 - NBR NBR
Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o 
contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno 
com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo 
hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 
2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia -17. O NR
par de Portas sustenta-se em seis dobradiças Top (três 
por porta), em Zamak com acabamento niquelado e 
fixação lateral com calço de 5 mm altura, aumentando o 
espaço interno útil evitando acidentes por não ter cantos 
vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura 
de até 270 graus. Cada dobradiça é fixada por 5 
parafusos fixados em pontos pré-marcados para perfeito 
alinhamento do par de portas no conjunto. A porta direita 
possui fechadura cilíndrica com travamento por lingüeta 
lateral. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com 
corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento 
zincado e capa plástica. A porta esquerda é 
automaticamente travada pela direita, por meio de 02 
chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o 
fechamento do par de portas com apenas uma operação. 
Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo "alça", 
injetados em zamak, com rosca interna M4 com 
acabamento níquel fosco. A fixação deve ser feita por dois 
parafusos, à razão de 96 mm. Corpo (02 laterais, 01 
fundo, 01 tampo inferior, e 01 prateleira móvel) 
confeccionado com chapas de partículas de madeira de 
média densidade (  MDP ± Médium Density Particleboard), 
selecionadas de eucalipto, pinus ou madeira similar de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm 
de espessura, revestido em ambas as faces com filme 
termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 
mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 
possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão 
estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial 
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas  14810-1 - NBR
Terminologia,  14810-2 - Requisitos e  14810-3 - NBR NBR
Métodos de ensaio. Os bordos aparentes do conjunto são 
encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de 
acordo com as Normas de Ergonomia -17, e os bordos NR
não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de 
poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas 
com adesivo hot melt. As laterais e o fundo devem ter 
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furações para regulagem de prateleiras em toda a altura 
útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. As 
prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos 
em Zamak, fixados com rosca com pino vertical para 
impedir deslizamento horizontal da prateleira. A 
montagem das peças deve ser feita por meio de 
acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos 
tipo minifix. Rodapé retangular fechada em tubo de aço 
de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a um 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem 
- decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em 
tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 
200º C. Dimensões 800x500x740mm. A base é apoiada 
por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com 
regulador de altura interno (por dentro do armário) e 
nivelamento auto ajustável cuja função será contornar 
eventuais desníveis de piso. Apresentar junto à proposta,: 
* Certificação  13961, da . NBR ABNT

0080 Armário médio. Tampo superior confeccionado com 
chapas de partículas de madeira de média densidade 
(  MDP ± Médium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalipto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 
mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno do tampo é 
encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de 
acordo com as Normas . Dimensões ABNT
800x500x1000mm. Portas confeccionadas com chapas 
de partículas de madeira de média densidade (  MDP ±
Médium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalipto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 
mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno da porta é 
encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de 
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espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de 
acordo com as Normas de Ergonomia -17. O par de NR
Portas sustenta-se em seis dobradiças Top (três por 
porta), em Zamak com acabamento niquelado e fixação 
lateral com calço de 5 mm altura, aumentando o espaço 
interno útil evitando acidentes por não ter cantos vivos, 
permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 
270 graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos 
fixados em pontos pré-marcados para perfeito 
alinhamento do par de portas no conjunto. A porta direita 
possui fechadura cilíndrica com travamento por lingüeta 
lateral. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com 
corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento 
zincado e capa plástica. A porta esquerda é 
automaticamente travada pela direita, por meio de 02 
chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o 
fechamento do par de portas com apenas uma operação. 
Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo "alça", 
injetados em zamak, com rosca interna M4 com 
acabamento níquel fosco. A fixação deve ser feita por dois 
parafusos, à razão de 96 mm. Corpo (02 laterais, 01 
fundo, 01 tampo inferior, e 02 prateleiras móveis) 
confeccionado com chapas de partículas de madeira de 
média densidade (  MDP ± Médium Density Particleboard), 
selecionadas de eucalipto, pinus ou madeira similar de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm 
de espessura, revestido em ambas as faces com filme 
termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 
mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 
possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão 
estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial 
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas  14810-1 - NBR
Terminologia,  14810-2 - Requisitos e  14810-3 - NBR NBR
Métodos de ensaio. Os bordos aparentes do conjunto são 
encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de 
acordo com as Normas de Ergonomia -17, e os bordos NR
não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de 
poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas 
com adesivo hot melt. As laterais e o fundo devem ter 
furações para regulagem de prateleiras em toda a altura 
útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. As 
prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos 
em Zamak, fixados com rosca com pino vertical para 
impedir deslizamento Horizontal da prateleira. A 
montagem das peças deve ser feita por meio de 
acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos 
tipo minifix. Rodapé retangular fechada em tubo de aço 
de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a um 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem 
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- decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em 
tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 
200º C. A base é apoiada por 04 sapatas articuláveis em 
nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro 
do armário) e nivelamento auto ajustável cuja função será 
contornar eventuais desníveis de piso. Apresentar junto à 
proposta,: Certificação  13961, da .NBR ABNT

0081 Armário alto. Tampo superior confeccionado com chapas 
de partículas de madeira de média densidade (  MDP ±
Médium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalipto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 
mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3.1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno do tampo é 
encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de 
acordo com as Normas . Dimensões ABNT
800x500x1600mm. Portas confeccionadas com chapas 
de partículas de madeira de média densidade (  MDP ±
Médium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalipto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 
mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3.6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno da porta é 
encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de 
acordo com as Normas de Ergonomia -17. O par de NR
Portas sustenta-se em seis dobradiças Top (3 por porta), 
em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral 
com calço de 5 mm altura, aumentando o espaço interno 
útil evitando acidentes por não ter cantos vivos, 
permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 
270 graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos 
fixados em pontos pré-marcados para perfeito 
alinhamento do par de portas no conjunto. A porta direita 
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possui fechadura cilíndrica com travamento por lingüeta 
com 02 chaves (principal e reserva) com corpos 
escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado e capa 
plástica. A porta esquerda é automaticamente travada 
pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 
1,2 mm, permitindo assim o fechamento do par de portas 
com apenas uma operação. Ambas as portas são dotadas 
de puxadores tipo "alça", injetados em zamak com rosca 
interna M4 com acabamento níquel fosco. A fixação dos 
mesmos deve ser feita por dois parafusos, à razão de 96 
mm. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 01 
prateleira fixa, e 03 prateleiras móveis) confeccionado 
com chapas de partículas de madeira de média 
densidade (  MDP ± Médium Density Particleboard), 
selecionadas de eucalipto, pinus ou madeira similar de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm 
de espessura, revestido em ambas as faces com filme 
termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 
mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 
possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular kgf/cm² = 3.6, resistência à flexão 
estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial 
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas  14810-1 - NBR
Terminologia,  14810-2 - Requisitos e  14810-3 - NBR NBR
Métodos de ensaio. Os bordos aparentes do conjunto são 
encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de 
acordo com as Normas de Ergonomia -17, e os bordos NR
não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de 
poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas 
com adesivo hot melt. As laterais e o fundo devem ter 
furações para regulagem de prateleiras em toda a altura 
útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. As 
prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos 
em Zamak, fixados com rosca com pino vertical para 
impedir deslizamento horizontal da prateleira. A 
montagem das peças deve ser feita por meio de 
acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos 
tipo minifix. Rodapé retangular fechado em tubos de aço 
de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a um 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem 
- decapagem - fosfatização) e Pintura eletrostática em 
tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 
200º C. A base é apoiada por 04 sapatas articuláveis em 
nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro 
do armário) e nivelamento auto ajustável cuja função será 
contornar eventuais desníveis de piso. Apresentar junto à 
proposta,: * Certificação  13961, da . NBR ABNT

0082 Armário alto. Tampo superior confeccionado com chapas 
de partículas de madeira de média densidade (  MDP ±
Médium Density Particleboard), selecionadas de 
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eucalipto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 
mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno do tampo é 
encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de 
acordo com as Normas . Dimensões ABNT
800x500x2100mm. Portas confeccionadas com chapas 
de partículas de madeira de média densidade (  MDP ±
Médium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalipto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 
mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno da porta é 
encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de 
acordo com as Normas de Ergonomia -17. O par de NR
Portas sustenta-se em oito dobradiças Top (4 por porta), 
em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral 
com calço de 5 mm altura, aumentando o espaço interno 
útil evitando acidentes por não ter cantos vivos, 
permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 
270 graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos 
fixados em pontos pré-marcados para perfeito 
alinhamento do par de portas no conjunto. A porta direita 
possui fechadura cilíndrica com travamento por lingüeta 
com 02 chaves (principal e reserva) com corpos 
escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado e capa 
plástica. A porta esquerda é automaticamente travada 
pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 
1,2 mm, permitindo assim o fechamento do par de portas 
com apenas uma operação. Ambas as portas são dotadas 
de puxadores tipo "alça", injetados em zamak com rosca 
interna M4 com acabamento níquel fosco. A fixação dos 
mesmos deve ser feita por dois parafusos, à razão de 96 
mm. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 01 
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prateleira fixa, e 05 prateleiras móveis) confeccionado 
com chapas de partículas de madeira de média 
densidade (  MDP ± Médium Density Particleboard), 
selecionadas de eucalipto, pinus ou madeira similar de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm 
de espessura, revestido em ambas as faces com filme 
termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 
mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 
possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão 
estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial 
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas  14810-1 - NBR
Terminologia,  14810-2 - Requisitos e  14810-3 - NBR NBR
Métodos de ensaio. Os bordos aparentes do conjunto são 
encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de 
acordo com as Normas de Ergonomia -17, e os bordos NR
não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de 
poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas 
com adesivo hot melt. As laterais e o fundo devem ter 
furações para regulagem de prateleiras em toda a altura 
útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. As 
prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos 
em Zamak, fixados com rosca com pino vertical para 
impedir deslizamento horizontal da prateleira. A 
montagem das peças deve ser feita por meio de 
acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos 
tipo minifix. Rodapé retangular fechado em tubos de aço 
de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a um 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem 
- decapagem - fosfatização) e Pintura eletrostática em 
tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 
200º C. A base é apoiada por 04 sapatas articuláveis em 
nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro 
do armário) e nivelamento auto ajustável cuja função será 
contornar eventuais desníveis de piso. Apresentar junto à 
proposta,: * Certificação  13961, da . NBR ABNT

0083 Armário suspenso. Confeccionado com chapas de 
partículas de madeira de média densidade (  MDP ±
Médium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalipto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 
mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. Os NBR
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bordos aparentes do conjunto são encabeçado com fita 
de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas 
com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio 
ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de 
Ergonomia -17. Porta confeccionada em  termo NR MDP
estabilizado, com 18 mm de espessura, revestido em 
ambas as faces em laminado melamínico de baixa 
pressão ( ), sendo os bordos do conjunto com BP
encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 2 
mm, coladas com adesivo hot melt a 200º. Porta 
confeccionada com chapas de partículas de madeira de 
média densidade (  MDP ± Médium Density Particleboard), 
selecionadas de eucalipto, pinus ou madeira similar de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm 
de espessura, revestido em ambas as faces com filme 
termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 
mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 
possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão 
estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial 
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas  14810-1 - NBR
Terminologia,  14810-2 - Requisitos e  14810-3 - NBR NBR
Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o 
contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno 
com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo 
hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 
2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia -17. NR
Abertura da porta é de 90º para cima, e sustenta-se por 
meio de duas dobradiças de pressão com abertura de 95 
graus e mecanismo articulável pneumático a gás que 
mantém a mesma totalmente aberta proporcionando o 
livre acesso ao interior do armário. Corpo (laterais, fundo, 
tampo inferior, 1 prateleira móvel) confeccionado com 
chapas de partículas de madeira de média densidade 
(  MDP ± Médium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalipto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 
mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. Os NBR
bordos aparentes do conjunto são encabeçado com fita 
de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas 
com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio 
ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de 
Ergonomia -17. As laterais devem ter furações para NR
regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, 
com 04 pontos de apoio por prateleira. As prateleiras 
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móveis são apoiadas por suportes em  rígido. A PVC
montagem das peças deve ser feita por meio de 
acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos 
tipo minifix. Suporte de Fixação tipo mão francesa, 
fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 1,9 
mm, estampada e dobrada, dotada de garras para fixação 
nas divisórias. Todas as partes metálicas são submetidas 
a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco 
(lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura 
eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 220º C. Dimensões: 800 x 334 x 
440 mm (LxPxH).

0084 Armário baixo. Tampo superior confeccionado com 
chapas de partículas de madeira de média densidade 
(  MDP ± Médium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalipto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 
mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3.1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno do tampo é 
encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de 
acordo com as Normas . Portas confeccionadas ABNT
com chapas de partículas de madeira de média 
densidade (  MDP ± Médium Density Particleboard), 
selecionadas de eucalipto, pinus ou madeira similar de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm 
de espessura, revestido em ambas as faces com filme 
termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 
mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 
possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão 
estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial 
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas  14810-1 - NBR
Terminologia,  14810-2 - Requisitos e  14810-3 - NBR NBR
Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o 
contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno 
com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo 
hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 
2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia -17. O NR
par de Portas sustenta-se em seis dobradiças Top (três 
por porta), em Zamak com acabamento niquelado e 
fixação lateral com calço de 5 mm altura, aumentando o 
espaço interno útil evitando acidentes por não ter cantos 
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vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura 
de até 270 graus. Cada dobradiça é fixada por 5 
parafusos fixados em pontos pré-marcados para perfeito 
alinhamento do par de portas no conjunto. A porta direita 
possui fechadura cilíndrica com travamento por lingüeta 
lateral. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com 
corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento 
zincado e capa plástica. A porta esquerda é 
automaticamente travada pela direita, por meio de 02 
chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o 
fechamento do par de portas com apenas uma operação. 
Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo "alça", 
injetados em zamak, com rosca interna M4 com 
acabamento níquel fosco. A fixação deve ser feita por dois 
parafusos, à razão de 96 mm. Corpo (02 laterais, 01 
fundo, 01 tampo inferior, e 01 prateleira móvel) 
confeccionado com chapas de partículas de madeira de 
média densidade (  MDP ± Médium Density Particleboard), 
selecionadas de eucalipto, pinus ou madeira similar de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm 
de espessura, revestido em ambas as faces com filme 
termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 
mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 
possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão 
estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial 
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas  14810-1 - NBR
Terminologia,  14810-2 - Requisitos e  14810-3 - NBR NBR
Métodos de ensaio. Os bordos aparentes do conjunto são 
encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de 
acordo com as Normas de Ergonomia -17, e os bordos NR
não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de 
poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas 
com adesivo hot melt. As laterais e o fundo devem ter 
furações para regulagem de prateleiras em toda a altura 
útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. As 
prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos 
em Zamak, fixados com rosca com pino vertical para 
impedir deslizamento horizontal da prateleira. A 
montagem das peças deve ser feita por meio de 
acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos 
tipo minifix. Rodapé retangular fechada em tubo de aço 
de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a um 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem 
- decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em 
tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 
200º C. Dimensões 900x500x740mm. A base é apoiada 
por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com 
regulador de altura interno (por dentro do armário) e 
nivelamento auto ajustável cuja função será contornar 
eventuais desníveis de piso. Apresentar junto à proposta,: 
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* Certificação  13961, da . NBR ABNT

0085 Armário alto. Tampo superior confeccionado com chapas 
de partículas de madeira de média densidade (  MDP ±
Médium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalipto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 
mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno do tampo é 
encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de 
acordo com as Normas . Dimensões ABNT
900x500x2100mm. Portas confeccionadas com chapas 
de partículas de madeira de média densidade (  MDP ±
Médium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalipto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 
mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno da porta é 
encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de 
acordo com as Normas de Ergonomia -17. O par de NR
Portas sustenta-se em oito dobradiças Top (4 por porta), 
em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral 
com calço de 5 mm altura, aumentando o espaço interno 
útil evitando acidentes por não ter cantos vivos, 
permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 
270 graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos 
fixados em pontos pré-marcados para perfeito 
alinhamento do par de portas no conjunto. A porta direita 
possui fechadura cilíndrica com travamento por lingüeta 
com 02 chaves (principal e reserva) com corpos 
escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado e capa 
plástica. A porta esquerda é automaticamente travada 
pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 
1,2 mm, permitindo assim o fechamento do par de portas 
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com apenas uma operação. Ambas as portas são dotadas 
de puxadores tipo "alça", injetados em zamak com rosca 
interna M4 com acabamento níquel fosco. A fixação dos 
mesmos deve ser feita por dois parafusos, à razão de 96 
mm. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 01 
prateleira fixa, e 05 prateleiras móveis) confeccionado 
com chapas de partículas de madeira de média 
densidade (  MDP ± Médium Density Particleboard), 
selecionadas de eucalipto, pinus ou madeira similar de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm 
de espessura, revestido em ambas as faces com filme 
termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 
mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 
possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão 
estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial 
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas  14810-1 - NBR
Terminologia,  14810-2 - Requisitos e  14810-3 - NBR NBR
Métodos de ensaio. Os bordos aparentes do conjunto são 
encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de 
acordo com as Normas de Ergonomia -17, e os bordos NR
não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de 
poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas 
com adesivo hot melt. As laterais e o fundo devem ter 
furações para regulagem de prateleiras em toda a altura 
útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. As 
prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos 
em Zamak, fixados com rosca com pino vertical para 
impedir deslizamento horizontal da prateleira. A 
montagem das peças deve ser feita por meio de 
acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos 
tipo minifix. Rodapé retangular fechado em tubos de aço 
de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a um 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem 
- decapagem - fosfatização) e Pintura eletrostática em 
tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 
200º C. A base é apoiada por 04 sapatas articuláveis em 
nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro 
do armário) e nivelamento auto ajustável cuja função será 
contornar eventuais desníveis de piso. Apresentar junto à 
proposta,: * Certificação  13961, da .NBR ABNT

0086 Armário alto. Tampo superior confeccionado com chapas 
de partículas de madeira de média densidade (  MDP ±
Médium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalipto, pinus ou madeira similar reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 
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mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno do tampo é 
encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de 
acordo com as Normas . Dimensões ABNT
600x500x2100mm. Portas confeccionadas com chapas 
de partículas de madeira de média densidade (  MDP ±
Médium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalipto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 
mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno da porta é 
encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de 
acordo com as Normas de Ergonomia -17. O par de NR
Portas sustenta-se em oito dobradiças Top (4 por porta), 
em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral 
com calço de 5 mm altura, aumentando o espaço interno 
útil evitando acidentes por não ter cantos vivos, 
permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 
270 graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos 
fixados em pontos pré-marcados para perfeito 
alinhamento do par de portas no conjunto. A porta direita 
possui fechadura cilíndrica com travamento por lingüeta 
com 02 chaves (principal e reserva) com corpos 
escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado e capa 
plástica. A porta esquerda é automaticamente travada 
pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 
1,2 mm, permitindo assim o fechamento do par de portas 
com apenas uma operação. Ambas as portas são dotadas 
de puxadores tipo "alça", injetados em zamak com rosca 
interna M4 com acabamento níquel fosco. A fixação dos 
mesmos deve ser feita por dois parafusos, à razão de 96 
mm. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 01 
prateleira fixa, e 05 prateleiras móveis) confeccionado 
com chapas de partículas de madeira de média 
densidade (  MDP ± Médium Density Particleboard), 
selecionadas de eucalipto, pinus ou madeira similar de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm 
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de espessura, revestido em ambas as faces com filme 
termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 
mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 
possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão 
estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial 
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas  14810-1 - NBR
Terminologia,  14810-2 - Requisitos e  14810-3 - NBR NBR
Métodos de ensaio. Os bordos aparentes do conjunto são 
encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de 
acordo com as Normas de Ergonomia -17, e os bordos NR
não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de 
poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas 
com adesivo hot melt. As laterais e o fundo devem ter 
furações para regulagem de prateleiras em toda a altura 
útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. As 
prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos 
em Zamak, fixados com rosca com pino vertical para 
impedir deslizamento horizontal da prateleira. A 
montagem das peças deve ser feita por meio de 
acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos 
tipo minifix. Rodapé retangular fechado em tubos de aço 
de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a um 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem 
- decapagem - fosfatização) e Pintura eletrostática em 
tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 
200º C. A base é apoiada por 04 sapatas articuláveis em 
nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro 
do armário) e nivelamento auto ajustável cuja função será 
contornar eventuais desníveis de piso. Apresentar junto à 
proposta,: * Certificação  13961, da .NBR ABNT

0087 Armário alto. Tampo superior confeccionado com chapas 
de partículas de madeira de média densidade (  MDP ±
Médium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalipto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 
mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno do tampo é 
encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de 
acordo com as Normas . Dimensões ABNT
900x500x1600mm. Portas confeccionadas com chapas 
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de partículas de madeira de média densidade (  MDP ±
Médium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalipto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 
mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno da porta é 
encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de 
acordo com as Normas de Ergonomia -17. O par de NR
Portas sustenta-se em oito dobradiças Top (4 por porta), 
em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral 
com calço de 5 mm altura, aumentando o espaço interno 
útil evitando acidentes por não ter cantos vivos, 
permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 
270 graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos 
fixados em pontos pré-marcados para perfeito 
alinhamento do par de portas no conjunto. A porta direita 
possui fechadura cilíndrica com travamento por lingüeta 
com 02 chaves (principal e reserva) com corpos 
escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado e capa 
plástica. A porta esquerda é automaticamente travada 
pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 
1,2 mm, permitindo assim o fechamento do par de portas 
com apenas uma operação. Ambas as portas são dotadas 
de puxadores tipo "alça", injetados em zamak com rosca 
interna M4 com acabamento níquel fosco. A fixação dos 
mesmos deve ser feita por dois parafusos, à razão de 96 
mm. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 01 
prateleira fixa, e 05 prateleiras móveis) confeccionado 
com chapas de partículas de madeira de média 
densidade (  MDP ± Médium Density Particleboard), 
selecionadas de eucalipto, pinus ou madeira similar de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm 
de espessura, revestido em ambas as faces com filme 
termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 
mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 
possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão 
estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial 
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas  14810-1 - NBR
Terminologia,  14810-2 - Requisitos e  14810-3 - NBR NBR
Métodos de ensaio. Os bordos aparentes do conjunto são 
encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
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arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de 
acordo com as Normas de Ergonomia -17, e os bordos NR
não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de 
poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas 
com adesivo hot melt. As laterais e o fundo devem ter 
furações para regulagem de prateleiras em toda a altura 
útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. As 
prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos 
em Zamak, fixados com rosca com pino vertical para 
impedir deslizamento horizontal da prateleira. A 
montagem das peças deve ser feita por meio de 
acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos 
tipo minifix. Rodapé retangular fechado em tubos de aço 
de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a um 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem 
- decapagem - fosfatização) e Pintura eletrostática em 
tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 
200º C. A base é apoiada por 04 sapatas articuláveis em 
nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro 
do armário) e nivelamento auto ajustável cuja função será 
contornar eventuais desníveis de piso. Apresentar junto à 
proposta,: Certificação  13961, da .NBR ABNT

0088 Armário baixo. Tampo superior confeccionado com 
chapas de partículas de madeira de média densidade 
(  MDP ± Médium Density Particleboard), selecionadas de 
eucalipto, pinus ou madeira similar de reflorestamento, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado 
de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 
mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3.1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, 
resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo 
com as normas  14810-1 - Terminologia,  14810-NBR NBR
2 - Requisitos e  14810-3 - Métodos de ensaio. O NBR
bordo que acompanha todo o contorno do tampo é 
encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de 
acordo com as Normas . Portas confeccionadas ABNT
com chapas de partículas de madeira de média 
densidade (  MDP ± Médium Density Particleboard), 
selecionadas de eucalipto, pinus ou madeira similar de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm 
de espessura, revestido em ambas as faces com filme 
termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 
mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 
possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão 
estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial 
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas  14810-1 - NBR
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Terminologia,  14810-2 - Requisitos e  14810-3 - NBR NBR
Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o 
contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno 
com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo 
hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 
2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia -17. O NR
par de Portas sustenta-se em seis dobradiças Top (três 
por porta), em Zamak com acabamento niquelado e 
fixação lateral com calço de 5 mm altura, aumentando o 
espaço interno útil evitando acidentes por não ter cantos 
vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura 
de até 270 graus. Cada dobradiça é fixada por 5 
parafusos fixados em pontos pré-marcados para perfeito 
alinhamento do par de portas no conjunto. A porta direita 
possui fechadura cilíndrica com travamento por lingüeta 
lateral. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com 
corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento 
zincado e capa plástica. A porta esquerda é 
automaticamente travada pela direita, por meio de 02 
chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o 
fechamento do par de portas com apenas uma operação. 
Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo "alça", 
injetados em zamak, com rosca interna M4 com 
acabamento níquel fosco. A fixação deve ser feita por dois 
parafusos, à razão de 96 mm. Corpo (02 laterais, 01 
fundo, 01 tampo inferior, e 01 prateleira móvel) 
confeccionado com chapas de partículas de madeira de 
média densidade (  MDP ± Médium Density Particleboard), 
selecionadas de eucalipto,pinus ou madeira similar de 
reflorestamento, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm 
de espessura, revestido em ambas as faces com filme 
termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 
mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 
possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão 
estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial 
Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas  14810-1 - NBR
Terminologia,  14810-2 - Requisitos e  14810-3 - NBR NBR
Métodos de ensaio. Os bordos aparentes do conjunto são 
encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de 
acordo com as Normas de Ergonomia -17, e os bordos NR
não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de 
poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas 
com adesivo hot melt. As laterais e o fundo devem ter 
furações para regulagem de prateleiras em toda a altura 
útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. As 
prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos 
em Zamak, fixados com rosca com pino vertical para 
impedir deslizamento horizontal da prateleira. A 
montagem das peças deve ser feita por meio de 
acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos 
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tipo minifix. Rodapé retangular fechada em tubo de aço 
de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a um 
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem 
- decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em 
tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 
200º C. Dimensões 600x500x740mm. A base é apoiada 
por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com 
regulador de altura interno (por dentro do armário) e 
nivelamento auto ajustável cuja função será contornar 
eventuais desníveis de piso. Apresentar junto à proposta,: 
Certificação  13961, da . NBR ABNT

0089 Suporte para os Pés - Regulagem de inclinação, de dois 
ângulos conforme necessidade do usuário, estrutura em 
aço tubular trefilado com 11mm de diâmetro e 1,9mm de 
espessura, soldado por sistema Mig, suporte para apoiar 
os pés em polipropileno pigmentado estrutura de grande 
resistência mecânica na cor preta. Medidas: 460x300mm 
- Largura x Profundidade. 

1.031,00 UND FORTLINE 
MODELO APR 

R$ 332,25 R$ 293,00 -11,81 FORMA OFFICE COMERCIO DE  -    
MOVEIS INTERIORES LTDA E   - 
OUTROS

0090 Cadeira confeccionada em madeira maciça Tauari ou 
madeira similar com lâminas de 15mm no encosto e 
assento. Toda madeira é seca em estufa recebendo alta 
temperatura para extração de umidade, sendo após 
submetida a um choque de vapor de água com produtos 
químicos repelentes a pragas e cupins típicos à madeira e 
ainda para evitar o empenamento da peça. Toda cadeira é 
estruturada pelo sistema de espiga tendo recortes nas 
extremidades de cada peça para encaixe de uma a uma 
até a montagem de todo produto, sem utilização de 
cavilhas, evitando molejos nas junções de cada peça. 
Totalmente lixada para retirada de imperfeições. 
Tingimento com novo polimento de lixa para 
uniformização total do produto. Aplicação da folha 
laminada de madeira de Imbuia ou madeira similar com 
desenhos que formam veios com tonalidades 
diferenciadas por processo natural; sendo finalizado com 
aplicação de verniz catalizador aveludado a prova de 
álcool e água. Encosto e assento serão tapeçados em 
tecido tipo chenille ou similar com 65% algodão. 
Dimensões Altura total: 900mm Profundidade total: 
420mm Largura total: 340 a 390mm Altura do encosto: 
400mm. 

251,00 UND FORTLINE  
MODELO MONZA 

R$ 588,90 R$ 588,00 -0,15 FORMA OFFICE COMERCIO DE  -    
MOVEIS INTERIORES LTDA E   - 
OUTROS

0091 Padrão T1 ± Painel do tipo piso/teto, com painel cego 
total. com 90mm de espessura, elevação painel cego do 
piso até o teto, modulação nas dimensões de 900mm a 
1200mm, para melhor composição dos ambientes. 
Painéis com placas de saque frontal e individual, 
facilitando o acesso ao interior das mesmas para 
eventuais manutenção. As divisórias possuem um fácil 
sistema de montagem, com guias fixadas no piso e no 
teto, sendo as placas em  de partículas aglomeradas MDP
e/ou  de fibra de média densidade, espessura de 15 MDF
mm, moduladas com topos encabeçados em perfil de 

2.287,00 M² BRADIV R$ 843,31 R$ 824,00 -2,29 BRADIV INDUSTRIA COMERCIA LTDA  E  
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PVC, ou conforme Revestimnetos, fixadas aos montantes 
através de grapas especiais que se encaixam aos 
conectores instalados nos montantes e saídas de parede. 
Revestimnetos das placas: Laminado melamínico 
texturizado, laminado fenólico melamínico texturizado, 
termo fundido a baixa pressão, liso em ambas as faces 
(cores a definir), encabeçamento em fita de  de 1mm PVC
de espessura, na mesma cor do laminado, colocado a 
quente pelo sistema hot-melt e na face externa e 
laminado de fibra fenólica na face interna, para 
balanceamento dos painéis, laminado de madeira, ou vinil 
no padrão a ser definido. Montante: Perfil em ³X´ de 
secção 40 x 60 mm em alumínio confeccionado pelo 
processo de extrusão, polido, dotado de canaletas em 
toda a sua extensão para passagem de fiação, com 
tampas de saque independentes em cada lado da peça. 
O mesmo será fixo a guia de teto e piso através de 
suportes metálicos especiais com acabamento 
bicromatado. Perfil apropriado para receber travessas 
horizontais e acessórias para a fixação de painéis e 
quadros de vidros, aceitando a regulagem independente 
de cada painel sem parafusos aparentes. Material com 
tratamento anticorrosivo em aludine com pintura à base 
de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com 
polimerização em estufa na cor a ser definida, com 
acabamento fosco, anodizado ao natural ou em cor a ser 
definida. Travessas horizontais tipo: ³i´ Perfil em ³i´ de 
secção 30 x 60 mm em alumínio confeccionado pelo 
processo de extrusão, polido, dotado de canaletas em 
toda a sua extensão para passagem de fiação , em cada 
lado da peça. O mesmo será fixo a estrutura através de 
acessório de conexão tipo fixador com especiais e 
acabamento bicromatado. Perfil apropriado para encaixar-
se nos montantes, saída de parede, e receber acessórios 
para a fixação de painéis e quadros de vidros. Material 
com tratamento anticorrosivo em aludine com pintura à 
base de epóxi pó pelo processo de deposição 
eletrostática com polimerização em estufa na cor a ser 
definida, com acabamento fosco, anodizado ao natural ou 
em cor a ser definida. Perfil usado como travessa em 
quantidades necessárias conforme cada elevação. 
Montantes de canto: Em perfil angular (curvo) 90° ou 
quadrangular de secção 91 x 91mm em alumínio 
confeccionado pelo processo de extrusão, polido, fixo a 
estrutura através de parafusos especiais com 
acabamento bicromatado. Perfil apropriado para dar 
acabamento nos cantos paredes de divisórias 
perpendiculares. Material com tratamento anticorrosivo 
em aludine com pintura à base de epóxi pó pelo processo 
de deposição eletrostática com polimerização em estufa 
na cor a ser definida, com acabamento fosco, anodizado 
ao natural ou em cor a ser definida. Saída de parede: 
Perfil em ³í de secção 30 x 60 mm em alumínio 
confeccionado pelo processo de extrusão, dotado de 
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canaletas em toda a sua extensão para passagem de 
fiação, em cada lado da peça. O mesmo será fixo a guia 
de teto e piso através de suportes metálicos especiais, ou 
a paredes existentes através de buchas e parafusos 
especiais com acabamento bicromatado. Perfil apropriado 
para receber travessas horizontais e acessórias para a 
fixação de painéis e quadros de vidros, aceitando a 
regulagem independente de cada painel sem parafusos 
aparentes. Instalado com o uso de borracha neopreme 
auto colante para vedação acústica. Material com 
tratamento anticorrosivo em aludine com pintura à base 
de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com 
polimerização em estufa na cor a ser definida, com 
acabamento fosco, anodizado ao natural ou em cor a ser 
definida. Guia de teto: Perfil em ³i´ de secção 30 x 60 mm 
em alumínio confeccionado pelo processo de extrusão, 
polido, dotado de canaletas em toda a sua extensão para 
passagem de fiação, em cada lado da peça. O mesmo 
será fixo ao teto através de buchas e parafusos especiais 
com acabamento bicromatado. Perfil apropriado para 
receber montantes, saída de parede e acessórios para a 
fixação de painéis e quadros de vidros sem parafusos 
aparentes. Instalado com o uso de borracha neopreme 
autocolante para vedação acústica. Material com 
tratamento anticorrosivo em aludine com pintura à base 
de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com 
polimerização em estufa na cor a ser definida, com 
acabamento fosco, anodizado ao natural ou em cor a ser 
definida. Perfil usado como guia de teto. Guia de piso: 
Perfil em forma de árvore, secção 126 x 60 mm, em 
alumínio confeccionado pelo processo de extrusão, 
polido, dotado de quatro canais independentes em ambos 
os lados da peça em toda a sua extensão, formando um 
conjunto único, permitindo com esses canais a passagem 
de fiação elétrica, lógica e telefonia, sem contato entre as 
mesmas. Dotado com aba superior e inferior para encaixe 
dos rodapés permitindo o saque e colocação frontal. A 
guia será fixa ao piso, através de buchas e parafusos 
especiais com acabamento bicromatado. Instalado com o 
uso de borracha neopreme autocolante para vedação 
acústica. Guia apropriado para receber montantes, saída 
de parede e acessórios para a fixação de painéis e 
quadros de vidros sem parafusos aparentes. Material com 
tratamento anticorrosivo em aludine com pintura à base 
de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com 
polimerização em estufa na cor a ser definida, com 
acabamento fosco, anodizado ao natural ou em cor a ser 
definida. Rodapé: Perfil individual, modulado ou linear, de 
secção 15 x 105 mm, em alumínio confeccionado pelo 
processo de extrusão, polido, dotado de aba com chanfro 
para encaixe perfeito na guia de piso proporcionando o 
saque e colocação frontal. Tampas em alumínio usinado 
ou polietileno injetado na mesma cor dos rodapés. O perfil 
será dotado de estamparia especial para receber saída 
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de rede elétrica universal, -45 para rede lógica -11 RJ RJ
para rede telefônica no novo padrão brasileiro ( ) ABNT
com espaçamento entre si de 55 mm e uma estampa 
para rede estabilizada. Material com tratamento 
anticorrosivo em aludine com pintura à base de epóxi pó 
pelo processo de deposição eletrostática com 
polimerização em estufa na cor a ser definida, com 
acabamento fosco, anodizado ao natural ou em cor a ser 
definida. Vedação: Em todos os encontros e uniões com 
teto, paredes, esquadrias serão instaladas borrachas 
esponjosas auto adesivas para isolamento e propagação 
de som.Todas as guias de teto, piso, e saídas de parede 
receberão essa borracha que deverá ter no mínimo 5mm 
de espessura.

SIRP - Sistema Informatizado de Registro de Preços Anexo gerado em 02/05/2016 10:53:36 Página 136

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA    
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS LICITAÇÕES SUPEL    E  - 

Nº  : DO PROCESSO 1108.00008-00-2014

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS     Nº: 107/2016

Nº  DO PREGÃO ELETRÔNICO : 211/2014

DATA DE HOMOLOGAÇÃO  : 03/05/2016

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE    : 03/05/2016

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE IMOBILIÁRIO SUPEL     - 



Porto Velho, 03.05.2016DOE  N° 79 93

0092 Padrão T6 ± Painel do tipo piso/teto, com porta simples 
até o teto. Folha de porta simples cega total do piso ao 
teto com ou sem bandeira e modulações de 900mm 
largura até 2100mm e/ou piso ao teto. Requadrada em 
madeira de lei seca e desempenada, contraplacadas em 
MDP MDF de partículas aglomeradas e/ou  ± chapa de 
fibra de média densidade de 6 mm de espessura, com 
miolo em sarrafos de madeira e lã de rocha de 40 kg/m³ 
Encabeçamento em perfil de  1mm, ou conforme PVC
Revestimnetos. Revestimnetos em Laminado melamínico 
texturizado, laminado fenólico melamínico texturizado, 
termo fundido a baixa pressão, liso em ambas as faces 
(cores a definir), encabeçamento em fita de  de 1mm PVC
de espessura, na mesma cor do laminado, colocado a 
quente pelo sistema hot-melt, laminado de madeira, no 
padrão a ser definido. Marcos de porta: Perfil em ³c´ de 
secção 50 x 25 x 90 mm em alumínio confeccionado pelo 
processo de extrusão, polido, dotado de canaletas em 
toda a sua extensão para passagem de fiação, em cada 
lado da peça. O mesmo será constituído por duas laterais 
e um contra marco superior juntos em 45° por meio de 
cantoneira especial com acabamento bicromatado e 
fixados à estrutura através de parafusos, porcas e arrue-
las especiais com acabamento bicromatado. Perfil 
apropriado para encaixar nos montantes, saída de 
parede, guia de teto e piso e receber a instalação de 
porta de até 42 mm de espessura. Os batentes deverão 
receber guarnições e borrachas de pressão com 
atenuadores para uma melhor vedação acústica. 
Instalado do piso ao teto e fixado pelo lado interno 
através dos acessórios especiais sem parafusos 
aparentes. Material com tratamento anticorrosivo em 
aludine com pintura à base de epóxi pó pelo processo de 
deposição eletrostática com polimerização em estufa na 
cor a ser definida, com acabamento fosco, anodizado ao 
natural ou em cor a ser definida. Ferragens ± dobradiças: 
3" x 3¹/²"dotadas de pino central, com anéis, acabamento 
CR CRA CRP, ,  ou conforme especificações do projeto e 
fechadura com maçaneta ou tipo tubular com pino central 
giratório, duas chaves, acabamento , , .CR CRA CRP

45,00 UND BRADIV R$ 2.167,09 R$ 2.118,00 -2,27 BRADIV INDUSTRIA COMERCIA LTDA  E  

0093 Padrão T3 ± Painel do tipo piso/teto, com painel cego até 
1.100mm de altura e vidro duplo até o teto - Divisória com 
90mm de espessura, composta Painel divisório ½ cego 
com altura de 1.100mm, painel ½ vidro duplo cristal 4 a 
6mm conforme perímetro da área até o teto, com 
modulações variadas (900mm a 1200mm), para melhor 
composição dos ambientes. Painéis com placas de saque 
frontal e individual, facilitando o acesso ao interior das 
mesmas para eventuais manutenção. As divisórias 
possuem um fácil sistema de montagem, com guias 
fixadas no piso e no teto, sendo o quadro para vidro 
duplo: Quadros emoldurado por perfil em alumínio 
confeccionado pelo processo de extrusão, polido, de 

1.076,00 M² BRADIV R$ 1.095,34 R$ 1.070,00 -2,31 BRADIV INDUSTRIA COMERCIA LTDA  E  
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secção 45 x 40 mm dotado de canaletas para encaixe de 
vidros de até 10 mm de espessura. Perfil com formato 
angular (curvo) sem baguetes adicionais, formando um 
quadro rígido de cada lado da estrutura juntado por meio 
de acessório tipo cantoneira metálica com acabamento 
bicromatado formando juntas em 45° graus. Os mesmo 
serão encaixados à estrutura por meio de conectores e 
grapas especiais, todos em acabamento bicromatado, 
permitindo o saque frontal dos mesmos. Serão 
distanciados entre si na montagem, com frisos 
reentrantes de 10 mm. Os vidros serão instalados com o 
uso de guarnições e borrachas de pressão e atenuadores 
para uma melhor vedação acústica. O conjunto deverá 
permitir a instalação de micro persiana entre vidros com 
comando externo de cabo de aço e botão giratório. 
Material com tratamento anticorrosivo em aludine com 
pintura à base de epóxi pó pelo processo de deposição 
eletrostática com polimerização em estufa na cor a ser 
definida, com acabamento fosco, anodizado ao natural ou 
em cor a ser definida. Montante: Perfil em ³X´ de secção 
40 x 60 mm em alumínio confeccionado pelo processo de 
extrusão, polido, dotado de canaletas em toda a sua 
extensão para passagem de fiação, com tampas de 
saque independentes em cada lado da peça. O mesmo 
será fixo a guia de teto e piso através de suportes 
metálicos especiais com acabamento bicromatado. Perfil 
apropriado para receber travessas horizontais e 
acessórias para a fixação de painéis e quadros de vidros, 
aceitando a regulagem independente de cada painel sem 
parafusos aparentes. Material com tratamento 
anticorrosivo em aludine com pintura à base de epóxi pó 
pelo processo de deposição eletrostática com 
polimerização em estufa na cor a ser definida, com 
acabamento fosco, anodizado ao natural ou em cor a ser 
definida. Montantes de canto: Em perfil angular (curvo) 
90° ou quadrangular de secção 91 x 91mm em alumínio 
confeccionado pelo processo de extrusão, polido, fixo a 
estrutura através de parafusos especiais com 
acabamento bicromatado. Perfil apropriado para dar 
acabamento nos cantos paredes de divisórias 
perpendiculares. Material com tratamento anticorrosivo 
em aludine com pintura à base de epóxi pó pelo processo 
de deposição eletrostática com polimerização em estufa 
na cor a ser definida, com acabamento fosco, anodizado 
ao natural ou em cor a ser definida. Saída de parede: 
Perfil em ³í de secção 30 x 60 mm em alumínio 
confeccionado pelo processo de extrusão, dotado de 
canaletas em toda a sua extensão para passagem de 
fiação, em cada lado da peça. O mesmo será fixo a guia 
de teto e piso através de suportes metálicos especiais, ou 
a paredes existentes através de buchas e parafusos 
especiais com acabamento bicromatado. Perfil apropriado 
para receber travessas horizontais e acessórias para a 
fixação de painéis e quadros de vidros, aceitando a 
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regulagem independente de cada painel sem parafusos 
aparentes. Instalado com o uso de borracha neopreme 
auto colante para vedação acústica. Material com 
tratamento anticorrosivo em aludine com pintura à base 
de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com 
polimerização em estufa na cor a ser definida, com 
acabamento fosco, anodizado ao natural ou em cor a ser 
definida. Guia de teto: Perfil em ³i´ de secção 30 x 60 mm 
em alumínio confeccionado pelo processo de extrusão, 
polido, dotado de canaletas em toda a sua extensão para 
passagem de fiação, em cada lado da peça. O mesmo 
será fixo ao teto através de buchas e parafusos especiais 
com acabamento bicromatado. Perfil apropriado para 
receber montantes, saída de parede e acessórios para a 
fixação de painéis e quadros de vidros sem parafusos 
aparentes. Instalado com o uso de borracha neopreme 
autocolante para vedação acústica. Material com 
tratamento anticorrosivo em aludine com pintura à base 
de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com 
polimerização em estufa na cor a ser definida, com 
acabamento fosco, anodizado ao natural ou em cor a ser 
definida. Perfil usado como guia de teto. Guia de piso: 
Perfil em forma de árvore, secção 126 x 60 mm, em 
alumínio confeccionado pelo processo de extrusão, 
polido, dotado de quatro canais independentes em ambos 
os lados da peça em toda a sua extensão, formando um 
conjunto único, permitindo com esses canais a passagem 
de fiação elétrica, lógica e telefonia, sem contato entre as 
mesmas. Dotado com aba superior e inferior para encaixe 
dos rodapés permitindo o saque e colocação frontal. A 
guia será fixa ao piso, através de buchas e parafusos 
especiais com acabamento bicromatado. Instalado com o 
uso de borracha neopreme autocolante para vedação 
acústica. Guia apropriado para receber montantes, saída 
de parede e acessórios para a fixação de painéis e 
quadros de vidros sem parafusos aparentes. Material com 
tratamento anticorrosivo em aludine com pintura à base 
de epóxi pó pelo processo de deposição eletrostática com 
polimerização em estufa na cor a ser definida, com 
acabamento fosco, anodizado ao natural ou em cor a ser 
definida. Rodapé: Perfil individual, modulado ou linear, de 
secção 15 x 105 mm, em alumínio confeccionado pelo 
processo de extrusão, polido, dotado de aba com chanfro 
para encaixe perfeito na guia de piso proporcionando o 
saque e colocação frontal. Tampas em alumínio usinado 
ou polietileno injetado na mesma cor dos rodapés. O perfil 
será dotado de estamparia especial para receber saída 
de rede elétrica universal, -45 para rede lógica -11 RJ RJ
para rede telefônica no novo padrão brasileiro ( ) ABNT
com espaçamento entre si de 55 mm e uma estampa 
para rede estabilizada. Material com tratamento 
anticorrosivo em aludine com pintura à base de epóxi pó 
pelo processo de deposição eletrostática com 
polimerização em estufa na cor a ser definida, com 

SIRP - Sistema Informatizado de Registro de Preços Anexo gerado em 02/05/2016 10:53:36 Página 139

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA    
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS LICITAÇÕES SUPEL    E  - 

Nº  : DO PROCESSO 1108.00008-00-2014

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS     Nº: 107/2016

Nº  DO PREGÃO ELETRÔNICO : 211/2014

DATA DE HOMOLOGAÇÃO  : 03/05/2016

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE    : 03/05/2016

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE IMOBILIÁRIO SUPEL     - 

acabamento fosco, anodizado ao natural ou em cor a ser 
definida. Travessas horizontais tipo: ³i´ Perfil em ³i´ de 
secção 30 x 60 mm em alumínio confeccionado pelo 
processo de extrusão, polido, dotado de canaletas em 
toda a sua extensão para passagem de fiação , em cada 
lado da peça. O mesmo será fixo a estrutura através de 
acessório de conexão tipo fixador com especiais e 
acabamento bicromatado. Perfil apropriado para encaixar-
se nos montantes, saída de parede, e receber acessórios 
para a fixação de painéis e quadros de vidros. Material 
com tratamento anticorrosivo em aludine com pintura à 
base de epóxi pó pelo processo de deposição 
eletrostática com polimerização em estufa na cor a ser 
definida, com acabamento fosco, anodizado ao natural ou 
em cor a ser definida. Perfil usado como travessa em 
quantidades necessárias conforme cada elevação. 
Placas: Em  de partículas aglomeradas e/ou  MDP MDF ±
chapa de fibra de média densidade, espessura de 15 mm, 
moduladas com topos encabeçados em perfil de , ou PVC
conforme Revestimnetos, fixadas aos montantes através 
de grapas especiais que se encaixam aos conectores 
instalados nos montantes e saídas de parede. 
Revestimnetos das placas: Laminado melamínico 
texturizado, laminado fenólico melamínico texturizado, 
termo fundido a baixa pressão, liso em ambas as faces 
(cores a definir), encabeçamento em fita de  de 1mm PVC
de espessura, na mesma cor do laminado, colocado a 
quente pelo sistema hot-melt e na face externa e 
laminado de fibra fenólica na face interna, para 
balanceamento dos painéis, laminado de madeira, ou vinil 
no padrão a ser definido. Vedação: Em todos os 
encontros e uniões com teto, paredes, esquadrias serão 
instaladas borrachas esponjosas auto adesivas para 
isolamento e propagação de som.Todas as guias de teto, 
piso, e saídas de parede receberão essa borracha que 
deverá ter no mínimo 5mm de espessura.

0094 Padrão  PS ± Persiana embutida para Divisória - Micro 
Persianas em lâminas de alumínio com 16 mm de largura 
com pintura em poliéster. Acionadas por botão têm os 
mecanismos discretamente embutidos nos perfis da 
estrutura das divisórias.

515,00 M² BRADIV R$ 342,92 R$ 334,00 -2,60 BRADIV INDUSTRIA COMERCIA LTDA  E  
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0095 Divisória ± Padrão  TD ± Painel do tipo piso/ teto, com 
porta dupla até o teto. Folha de porta dupla cega total do 
piso ao teto com ou sem bandeira e modulações de 
1.800mm largura até 2100mm e/ou piso ao teto. 
Requadrada em madeira de lei seca e desempenada, 
contraplacadas em  de partículas aglomeradas e/ou MDP
MDF ± chapa de fibra de média densidade de 6 mm de 
espessura, com miolo em sarrafos de madeira e lã de 
rocha de 40 kg/m³ Encabeçamento em perfil de  PVC
1mm, ou conforme Revestimnetos. Revestimnetos em 
Laminado melamínico texturizado, laminado fenólico 
melamínico texturizado, termo fundido a baixa pressão, 
liso em ambas as faces (cores a definir), encabeçamento 
em fita de  de 1mm de espessura, na mesma cor do PVC
laminado, colocado a quente pelo sistema hot-melt, 
laminado de madeira, no padrão a ser definido. Marcos 
de porta: Perfil em ³c´ de secção 50 x 25 x 90 mm em 
alumínio confeccionado pelo processo de extrusão, 
polido, dotado de canaletas em toda a sua extensão para 
passagem de fiação, em cada lado da peça. O mesmo 
será constituído por duas laterais e um contra marco 
superior juntos em 45° por meio de cantoneira especial 
com acabamento bicromatado e fixados à estrutura 
através de parafusos, porcas e arruelas especiais com 
acabamento bicromatado. Perfil apropriado para encaixar 
nos montantes, saída de parede, guia de teto e piso e 
receber a instalação de porta de até 42 mm de 
espessura. Os batentes deverão receber guarnições e 
borrachas de pressão com atenuadores para uma melhor 
vedação acústica. Instalado do piso ao teto e fixado pelo 
lado interno através dos acessórios especiais sem 
parafusos aparentes. Material com tratamento 
anticorrosivo em aludine com pintura à base de epóxi pó 
pelo processo de deposição eletrostática com 
polimerização em estufa na cor a ser definida, com 
acabamento fosco, anodizado ao natural ou em cor a ser 
definida. Ferragens ± dobradiças: 3" x 3¹/²"dotadas de 
pino central, com anéis, acabamento , ,  ou CR CRA CRP
conforme especificações do projeto e fechadura com 
maçaneta ou tipo tubular com pino central giratório, duas 
chaves, acabamento , , .CR CRA CRP

11,00 UND BRADIV R$ 4.069,46 R$ 3.977,00 -2,27 BRADIV INDUSTRIA COMERCIA LTDA  E  

0096 Padrão T7 ± Tratamento Acústico - Miolo das divisórias 
com miolo acústico composto de 01(uma) chapa de gesso 
acartonado de 12 mm no centro, juntamente com 01(uma) 
chapa de isolante super acústico em celulose desfibrada 
de 12 mm e 02(duas) camadas de lã de rocha de 25 mm 
densidade 80 kg/m². Os itens formarão miolo tipo 
sanduíche acústicos. Vedação: Em todos os encontros e 
uniões com teto, paredes, esquadrias serão instaladas 
borrachas esponjosas auto adesivas para isolamento e 
propagação de som.Todas as guias de teto, piso, e saídas 
de parede receberão essa borracha que deverá ter no 
mínimo 5mm de espessura.

1.591,00 M² BRADIV R$ 323,86 R$ 315,00 -2,74 BRADIV INDUSTRIA COMERCIA LTDA  E  
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0097 Armário Multiuso - Com 02 (duas) portas confeccionado 
em aço  1010, contendo: 02 (duas) laterais em aço SAE
espessura 0.9mm, um fundo e dois tampos (superior e 
inferior) confeccionados em aço com espessura de 
0.9mm, reforço interno (esquadro) também em aço 
1,20mm fixado as laterais e a base, confeccionada em 
aço 1,2mm dobrada em ¨U¨. A base deve conter um 
rodapé também em aço 1.20mm com altura de 100mm e 
quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de 
pequenos desníveis. O armário deverá conter 02 (dois) 
compartimentos com portas também confeccionadas em 
aço 0.9mm, sendo que, cada porta deverá conter 02 
(duas) dobradiças internas e uma fechadura universal 
para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 
(duas) chaves cada. As portas possuem na parte frontal 
perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que 
servem como ventilação dos compartimentos. Bandeja 
intermediária para separação interna, confeccionada em 
aço 0.9mm de espessura. Montagem através de rebites. 
Acabamento com sistema de tratamento químico da 
chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através 
de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de 
tinta de 60 micras. Medidas: 1850x300x450mm (Altura x 
Largura x Profundidade). Apresentar junto à proposta,: 
Laudo certificador  10443 e  8094, da .NBR NBR ABNT

239,00 UND BICCATECA 
MODELO 5020

R$ 1.229,45 R$ 784,60 -36,18 ATLANTA COMÉRCIO  E 
REPRESENTAÇÃO LTDA EPP  

0098 Estante de aço com colunas duplas, medindo 20x40mm, 
confeccionadas em chapa de aço 14 usg, com furação 
padronizada em passos de 50mm. Constituída de oito 
prateleiras reguláveis, confeccionadas em chapa de aço 
22 usg, bordas com três dobras nos quatro lados das 
prateleiras, para maior capacidade de peso. Reforço tipo 
ômega sob as mesmas, com reforço X nas laterais e 
fundo, confeccionadas em chapa de aço 14usg medindo: 
1980x340x925mm. Cada prateleira deverá suportar no 
mínimo 150kg. As peças sofrem um rigoroso tratamento 
químico protético, são aero-transportadas, sem contato 
manual, por um túnel de 7 estágios, sendo posteriormente 
secadas e pintadas eletrostaticamente com tinta a pó com 
secagem em estufa a 180ºc graus, resultando assim em 
uma pintura com perfeita cura e aderência.

700,00 UND W3  -MODELO PR
420/C1980-
14/ 420 -RLX RFX
925

R$ 846,68 R$ 749,00 -11,54 ATLANTA COMÉRCIO  E 
REPRESENTAÇÃO LTDA EPP  

0099 Banco para Vestiário - Bancos multiuso, estrutura 
confeccionada em aço tubular quadrado com seção de 
25x25mm, parede 1,06mm, assento formado por réguas 
de madeira de lei maciça, tratada e envernizada, com 04 
(quatro) sapatas reguláveis. Montagem do assento 
através de parafusos. Acabamento com sistema de 
tratamento químico da parte metálica (anti-ferruginoso e 
fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a 
pó, com camada mínima de tinta de 60 micras - Medidas: 
390x300x1500mm (altura x profundidade x comprimento). 
Cor a definir.

55,00 UND BICCATECA 
MODELO 5070

R$ 999,26 R$ 575,00 -42,46 ATLANTA COMÉRCIO  E 
REPRESENTAÇÃO LTDA EPP  
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0100 Roupeiro em aço com 4 portas sobrepostas - 
Confeccionado em chapa nº 0,60mm 24. Painel, lateral e 
fundo em chapa de aço 26 , com furação USG
padronizada em passos de 50 mm. Constituída de 04 
(quatro) portas sobrepostas, sendo que cada porta deverá 
conter 02 (duas) dobradiças internas com abertura de 
180º. Venezianas para ventilação, dispositivo para 
cadeado e/ou fechadura Papaiz, para travamento das 
portas. Um porta-cabide de poliuretano em cada 
compartimento. As peças sofrem um rigoroso tratamento 
químico protetivo, são aero-transportadas, sem contato 
manual, por um túnel de 7 estágios, sendo posteriormente 
secadas e pintadas eletrostaticamente com tinta a pó com 
secagem em estufa a 180ºc graus, resultando assim em 
uma pintura com perfeita cura e aderência. Medidas: 
1850x300x450mm (altura x Largura x profundidade). 
Apresentar junto à proposta,: Laudo certificador  NBR
10443 e  8094, da . NBR ABNT

57,00 UND BICCATECA 
MODELO 5040

R$ 1.391,59 R$ 1.194,30 -14,18 ATLANTA COMÉRCIO  E 
REPRESENTAÇÃO LTDA EPP  

0101 Beliche em Aço - Em metal tubular 50x30, com diâmetro 
de 76,20mm e parede com espessura de 2,25mm 
totalmente soldada por sistema . Acabamento em MIG
pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó 
com pré tratamento antiferruginoso fosfatizado, revestindo 
totalmente a estrutura com película de aproximadamente 
100 mícrons com propriedades de resistência a agentes 
químicos, cor cinza, dotada escada em aço acoplável 
podendo ser desmontável, com 2 camas, medindo: 
2000x840x1750mm, estrado confeccionado em 
compensado de 18mm de espessura prensado, lixado 
livres de farpas com perfeito acabamento envernizado. 
Dotada de sapatas reguladoras de nível em polipropileno 
injetado de alto impacto. Acompanhado do colchão com 
espuma D33.

269,00 UND FENIX MODELO BL  R$ 1.828,50 R$ 1.740,00 -4,84 ATLANTA COMÉRCIO  E 
REPRESENTAÇÃO LTDA EPP  

0102 Carrinho para transporte. Confeccionados em aço  SAE
1010 contendo 2 estruturas tubulares em aço 20x20 
parede 1,20mm de espessura, 2 níveis de bandejas 
inclinadas com divisória central, confeccionadas em 
chapa 0,90mm, cada um deles com dois anteparos em 
chapa 1,20mm, unidos as bandejas e as estruturas 
através de solda, 01 (uma) base com prateleira plana 
confeccionada em chapa 0,90mm. Na parte inferior da 
mesma, fixados através de solda, 2 (dois) suportes para 
rodas confeccionados em chapa com espessura de 
1,50mm. Unidas a eles através de parafusos e porcas 04 
(quatro) rodízios giratórios com ́ Acabamento com 
sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso 
e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a 
pó, com camada mínima de tinta de 60 micras. Medidas: 
1020x500x700mm (Altura x Largura x Comprimento). A 
empresa deverá apresentar: Laudos técnicos conforme 
ABNT NBR NBR-  10443/1988,  8094/1983 emitidos por 
laboratórios credenciados e capacitados para tal. 

25,00 UND BICCATECA 
MODELO 1060

R$ 1.333,32 R$ 1.200,00 -10,00 ATLANTA COMÉRCIO  E 
REPRESENTAÇÃO LTDA EPP  
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0103 Longarina de Três Lugares com Apóia Braço. Assento: 
Interno em compensado multilâminas de madeira 
moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 
Kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm. Espuma em 
poliuretano flexível , isenta de , alta resilência, alta HR CFC
resistência à propagação de rasgo, resistência de 
alongamento na ruptura de no mínimo 65% (média), baixa 
fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com 
densidade de 50 a 55 Kg/m3 e moldada anatomicamente 
com espessura média de 40 mm. Largura de 490 mm e 
profundidade de 460 mm. Capa de proteção e 
acabamento injetada em polipropileno com indice de 
tóxides menor que 5 (  713/1983), texturizado e NES
bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de 
PVC. Encosto: Interno em polipropileno injetado estrutural 
de grande resistência mecânica, conformado 
anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível , HR
isenta de , alta resilência, alta resistência à CFC
propagação de rasgo, resistência de alongamento na 
ruptura de no mínimo 65% (média), baixa fadiga dinâmica 
e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 
50 Kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para 
apoio lombar e espessura média de 40 mm. Largura de 
430 mm e altura de 390 mm. Capa de proteção e 
acabamento injetada em polipropileno com indice de 
tóxides menor que 5 (  713/1983), texturizado e NES
bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de 
PVC. Revestimento em couro microperfurado composto 
por polímeros a base de  com gramatura de 700 a PVC
780 g/m2, espessura 0,90mm, aditivado contra raios  e UV
com aditivos antichama ou alternativamente em tecido 
100% polyester tipo crepe com gramatura de 235 g/m2, 
solidez da cor à luz e à fricção e tratamento retardante à 
propagação de chamas. Placa para fixação do assento 
junto á longarina para banco componível fabricada em 
chapa de aço estampada de 3,35 mm de grande 
resistência mecânica. Acabamento em pintura 
eletrostática automatizada em epóxi pó com pré 
tratamento antiferruginoso, revestindo totalmente o 
mecanismo com película de aproximadamente de 60 
mícrons com propriedades de resistência a agentes 
químicos. O sistema de acoplamento á longarina através 
de abraçadeira e parafusos M 10, possibilita a fixação em 
qualquer ponto da longarina, garantindo mobilidade, 
robustez e facilidade de manutenção. Longarina para 
banco componível em tubo de aço 80 x 40 mm e 
espessura de 1,90 mm acabamento em pintura 
eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com 
pré tratamento antiferruginoso, revestindo totalmente a 
superfície com película de aproximadamente 60 mícrons 
com propriedades de resistência a agentes químicos. 
Comprimentos 1810 mm para 03 lugares. Lateral para 
banco componível em aço, fabricada por processo de 
solda sistema  em aço tubular 550 x 330 mm com MIG

67,00 UND FLEXFORM MODE/
LO ERME  
LONGARINA 03 
LUGARES

R$ 3.126,24 R$ 2.622,00 -16,13 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA   
LTDA

SIRP - Sistema Informatizado de Registro de Preços Anexo gerado em 02/05/2016 10:53:37 Página 144

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA    
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS LICITAÇÕES SUPEL    E  - 

Nº  : DO PROCESSO 1108.00008-00-2014

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS     Nº: 107/2016

Nº  DO PREGÃO ELETRÔNICO : 211/2014

DATA DE HOMOLOGAÇÃO  : 03/05/2016

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE    : 03/05/2016

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE IMOBILIÁRIO SUPEL     - 



Porto Velho, 03.05.2016DOE  N° 79 97

formato em ³T´ invertido com acabamento de superfície 
pintado. Acabamento em pintura eletrostática totalmente 
automatizada em epóxi pó pré tratamento antiferruginoso, 
revestindo totalmente a superfície com película de 
aproximadamente 60 mícrons com propriedades de 
resistência a agentes químicos. A lateral possui sistema 
de acoplamento á longarina através de parafusos M10 
que possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, 
garantindo robustez e facilidade de manutenção. Ponteira 
de acabamento para longarina injetada em polipropileno. 
Apoia braços fixos 3 Pares Injetados em termoplástico 
composto texturizado polipropileno, possui design 
moderno e grande resistência mecânica.

0104 Longarina de Dois Lugares com Apóia Braço. Assento: 
Interno em compensado multilâminas de madeira 
moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 
Kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm. Espuma em 
poliuretano flexível , isenta de , alta resilência, alta HR CFC
resistência à propagação de rasgo, resistência de 
alongamento na ruptura de no mínimo 65% (média), baixa 
fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com 
densidade de 50 a 55 Kg/m3 e moldada anatomicamente 
com espessura média de 40 mm. Largura de 490 mm e 
profundidade de 460 mm. Capa de proteção e 
acabamento injetada em polipropileno com indice de 
tóxides menor que 5 (  713/1983), texturizado e NES
bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de 
PVC. Encosto: Interno em polipropileno injetado estrutural 
de grande resistência mecânica, conformado 
anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível , HR
isenta de , alta resilência, alta resistência à CFC
propagação de rasgo, resistência de alongamento na 
ruptura de no mínimo 65% (média), baixa fadiga dinâmica 
e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 
50 Kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para 
apoio lombar e espessura média de 40 mm. Largura de 
430 mm e altura de 390 mm. Capa de proteção e 
acabamento injetada em polipropileno com indice de 
tóxides menor que 5 (  713/1983), texturizado e NES
bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de 
PVC. Revestimneto em couro microperfurado composto 
por polímeros a base de  com gramatura de 700 a PVC
780 g/m2, espessura 0,90mm, aditivado contra raios  e UV
com aditivos antichama ou alternativamente em tecido 
100% polyester tipo crepe com gramatura de 235 g/m2, 
solidez da cor à luz e à fricção e tratamento retardante à 
propagação de chamas. Placa para fixação do assento 
junto á longarina para banco componível fabricada em 
chapa de aço estampada de 3,35 mm de grande 
resistência mecânica. Acabamento em pintura 
eletrostática automatizada em epóxi pó com pré 
tratamento antiferruginoso, revestindo totalmente o 
mecanismo com película de aproximadamente de 60 
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mícrons com propriedades de resistência a agentes 
químicos. O sistema de acoplamento á longarina através 
de abraçadeira e parafusos M 10, possibilita a fixação em 
qualquer ponto da longarina, garantindo mobilidade, 
robustez e facilidade de manutenção. Longarina para 
banco componível em tubo de aço 80 x 40 mm e 
espessura de 1,90 mm acabamento em pintura 
eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com 
pré tratamento antiferruginoso, revestindo totalmente a 
superfície com película de aproximadamente 60 mícrons 
com propriedades de resistência a agentes químicos. 
Comprimentos 1130 mm para 02 lugares. Lateral para 
banco componível em aço, fabricada por processo de 
solda sistema  em aço tubular 550 x 330 mm com MIG
formato em ³T´ invertido com acabamento de superfície 
pintado. Acabamento em pintura eletrostática totalmente 
automatizada em epóxi pó pré tratamento antiferruginoso 
, revestindo totalmente a superfície com película de 
aproximadamente 60 mícrons com propriedades de 
resistência a agentes químicos. A lateral possui sistema 
de acoplamento á longarina através de parafusos M10 
que possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, 
garantindo robustez e facilidade de manutenção. Ponteira 
de acabamento para longarina injetada em polipropileno. 
Apoia braços fixos 2 Pares Injetados em termoplástico 
composto texturizado polipropileno, possui design 
moderno e grande resistência mecânica. Apresentar junto 
à proposta: Certificação  16031, da .NBR ABNT

0105 Longarina de 05 lugares - Assento: Interno em 
compensado multilâminas de madeira moldada 
anatomicamente a quente com pressão de 10 Kgf/cm2 e 
espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível 
HR CFC, isenta de , alta resilência, alta resistência à 
propagação de rasgo, resistência de alongamento na 
ruptura de no mínimo 65% (média), baixa fadiga dinâmica 
e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 
55 Kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura 
média de 40 mm. Largura de 490 mm e profundidade de 
460 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em 
polipropileno com indice de tóxides menor que 5 (  NES
713/1983), texturizado e bordas arredondadas que 
dispensam o uso do perfil de . Encosto: Interno em PVC
polipropileno injetado estrutural de grande resistência 
mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em 
poliuretano flexível , isenta de , alta resilência, alta HR CFC
resistência à propagação de rasgo, resistência de 
alongamento na ruptura de no mínimo 65% (média), baixa 
fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com 
densidade de 45 a 50 Kg/m3 e moldada anatomicamente 
com saliência para apoio lombar e espessura média de 
40 mm. Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Capa de 
proteção e acabamento injetada em polipropileno com 
indice de tóxides menor que 5 (  713/1983), NES
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texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso 
do perfil de . Revestimento em tecido 100% polyester PVC
tipo crepe com gramatura de 235 g/m2, solidez da cor à 
luz e à fricção e tratamento retardante à propagação de 
chamas. Placa para fixação do assento junto á longarina 
para banco componível fabricada em chapa de aço 
estampada de 3,35 mm de grande resistência mecânica. 
Acabamento em pintura eletrostática automatizada em 
epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso, revestindo 
totalmente o mecanismo com película de 
aproximadamente de 60 mícrons com propriedades de 
resistência a agentes químicos. O sistema de 
acoplamento á longarina através de abraçadeira e 
parafusos M 10, possibilita a fixação em qualquer ponto 
da longarina, garantindo mobilidade, robustez e facilidade 
de manutenção. Longarina para banco componível em 
tubo de aço 80 x 40 mm e espessura de 1,90 mm 
acabamento em pintura eletrostática totalmente 
automatizada em epoxi pó com pré tratamento 
antiferruginoso, revestindo totalmente a superfície com 
película de aproximadamente 60 mícrons com 
propriedades de resistência a agentes químicos. 
Comprimento 2270 mm para 04 lugares. Lateral para 
banco componível em aço, fabricada por processo de 
solda sistema  em aço tubular 550 x 330 mm com MIG
formato em ³T´ invertido com acabamento de superfície 
pintado. Acabamento em pintura eletrostática totalmente 
automatizada em epóxi pó pré tratamento antiferruginoso, 
revestindo totalmente a superfície com película de 
aproximadamente 60 mícrons com propriedades de 
resistência a agentes químicos. A lateral possui sistema 
de acoplamento á longarina através de parafusos M10 
que possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, 
garantindo robustez e facilidade de manutenção. Ponteira 
de acabamento para longarina injetada em polipropileno. 
Apresentar junto à proposta: Certificação  16031, da NBR
ABNT.

0106 Longarina de Três Lugares com Apóia Braço na Cor a 
Definir. Assento Interno em compensado multilâminas de 
madeira moldada anatomicamente a quente com pressão 
de 10 Kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm. Espuma em 
poliuretano flexível , isenta de , alta resilência, alta HR CFC
resistência à propagação de rasgo, resistência de 
alongamento na ruptura de no mínimo 65% (média), baixa 
fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com 
densidade de 50 a 55 Kg/m3 e moldada anatomicamente 
com espessura média de 40 mm. Largura de 490 mm e 
profundidade de 460 mm. Capa de proteção e 
acabamento injetada em polipropileno com indice de 
tóxides menor que 5 (  713/1983), texturizado e NES
bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de 
PVC. Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural 
de grande resistência mecânica, conformado 
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anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível , HR
isenta de , alta resilência, alta resistência à CFC
propagação de rasgo, resistência de alongamento na 
ruptura de no mínimo 65% (média), baixa fadiga dinâmica 
e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 
50 Kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para 
apoio lombar e espessura média de 40 mm. Largura de 
430 mm e altura de 390 mm. Capa de proteção e 
acabamento injetada em polipropileno com indice de 
tóxides menor que 5 (  713/1983), texturizado e NES
bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de 
PVC. Placa para fixação do assento junto á longarina 
para banco componível fabricada em chapa de aço 
estampada de 3,35 mm de grande resistência mecânica. 
Acabamento em pintura eletrostática automatizada em 
epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso, revestindo 
totalmente o mecanismo com película de 
aproximadamente de 60 mícrons com propriedades de 
resistência a agentes químicos. O sistema de 
acoplamento á longarina através de abraçadeira e 
parafusos M 10, possibilita a fixação em qualquer ponto 
da longarina, garantindo mobilidade, robustez e facilidade 
de manutenção. Longarina para banco componível em 
tubo de aço 80 x 40 mm e espessura de 1,90 mm 
acabamento em pintura eletrostática totalmente 
automatizada em epoxi pó com pré tratamento 
antiferruginoso , revestindo totalmente a superfície com 
película de aproximadamente 60 mícrons com 
propriedades de resistência a agentes químicos. 
Comprimentos 1810 mm para 03 lugares. Lateral para 
banco componível em aço, fabricada por processo de 
solda sistema  em aço tubular 550 x 330 mm com MIG
formato em ³T´ invertido com acabamento de superfície 
pintado. Acabamento em pintura eletrostática totalmente 
automatizada em epóxi pó pré tratamento antiferruginoso 
, revestindo totalmente a superfície com película de 
aproximadamente 60 mícrons com propriedades de 
resistência a agentes químicos. A lateral possui sistema 
de acoplamento á longarina através de parafusos M10 
que possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, 
garantindo robustez e facilidade de manutenção. Ponteira 
de acabamento para longarina injetada em polipropileno. 
Apoia braços fixos 3 Pares Injetados em termoplástico 
composto texturizado polipropileno, indicado para 
cadeiras e poltronas de médio porte, possui design 
moderno e grande resistência mecânica.

0107 Poltrona Giratória com apoio de cabeça. Encosto com 
estrutura em resina de engenharia termoplástica injetada 
de alta resistência mecânica. Estrutura provida de 
superfície de tecido tipo tela, sem utilização de espuma 
ou similares. Encosto com sistema de articulação que 
acompanha movimento lateral/ diagonal do usuário. Este 
sistema é provido por um eixo usinado com cabeça com 
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forma de calota esférica e joelho formado por duas peças, 
sendo uma de resina rígida de engenharia e outra de 
borracha sintética. Com apóia-cabeça em poliuretano 
integral-skin de alta resistência. Assento com interno em 
resina de engenharia termoplástica injetada com alta 
resistência mecânica conformado anatomicamente. 
Espuma em poliuretano flexível, isento de , alta CFC
resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta 
tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e 
baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 
kg/m3 e moldada anatomicamente com e espessura 
média de 40 mm. Revestimneto em couro natural cor 
preta. Botão posicionado a direta do assento para 
regulagem de profundidade útil do assento, com 
amplitude de 50 mm de bloqueio em cinco posições, 
fornecendo ao usuário melhor aproveitamento de toda a 
extensão da superfície do assento. Manual de uso 
embutido sob o assento com sistema tipo gaveta. Apóia-
braços com estrutura em alumínio injetado polido. 
Sistema interno em poliamida de alta resistência que 
promove ajuste de altura em sete posições, liberado por 
alavanca deslizante. Regulagem de abertura através de 
manipulo sob assento. Parte superior do apóia-braço em 
poliuretano integral skin. Mecanismo Universal  Syncron. II
Mecanismo com corpo injetado em liga de alumínio sob 
pressão e placa superior em chapa de aço estampada 
que garante bom acabamento e alta resistência 
mecânica. Acabamento em pintura eletrostática, realizado 
por processo totalmente automatizado em tintura em pó 
isenta de metais pesados, revestindo totalmente a 
estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons, 
com propriedades de resistência a agentes químicos, com 
pré tratamento antiferruginoso isento de metais pesados, 
compostos orgânicos voláteis ou hidrocarbonetos 
aromáticos policíclicos e solventes. Possui alavanca sob 
o assento, a direita do usuário, para regulagem de altura 
do assento, na mesma alavanca, em sua extremidade 
possui manivela telescópica para regulagem da tensão 
que possibilita adequar o movimento relax ao biotipo do 
usuário, aumentando a tensão girando a manivela no 
sentido horário e diminuindo no sentido anti-horário. 
Alavanca posicionada a esquerda do assento desbloqueia 
o movimento de inclinação sincronizado entre encosto e 
assento deslocando na proporção 2:1 respectivamente, 
este movimento permite com que o apoio lombar da 
poltrona mantenha contato com a região lombar do 
usuário no movimento de reclinação. Internamente ao 
mecanismo, o movimento trabalha através de sistemas de 
engrenagens sobre duas molas de compressão tornando 
o movimento muito mais suave. Possui 11 posições 
diferentes de bloqueio do movimento de reclinação, 
dispõe também de sistema anti-impacto para o encosto o 
que impede o choque do encosto com o usuário ao 
desbloquear o mesmo. Alavancas posicionadas sob o 
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assento, próxima a região posterior do assento, que 
possibilidade inclinar na posição positiva (para frente) em 
4 graus independentemente à inclinação do encosto, 
completando assim todas as possibilidades de dinamismo 
(movimentos) ao usuário ao produto. Seu sistema preciso 
de acoplamento a coluna central dá-se através de cone 
morse, o que confere facilidade para montagem e casos 
eventuais de manutenção. Coluna de regulagem de altura 
por acionamento a gás com grande curso de regulagem 
em 120 mm, fabricada em tubo de aço de 50 mm. 
Acabamento cromado, revestindo totalmente a coluna. 
Pistões a gás com diâmetro de 33 mm para melhor guia 
de apoio sobre a bucha. Pistão em conformidade com a 
norma  4550 classe 4, fixados ao tubo central através DIN
de porca rápida. O movimento de rotação da coluna é 
sobre rolamento de esferas tratadas termicamente 
garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito 
suavizando o movimento de rotação. Seu sistema preciso 
de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de 
cone morse, o que confere facilidade para montagem e 
casos eventuais de manutenção. Base com 5 patas, 
fabricada em liga de alumínio injetado sob pressão que 
garante alta resistência mecânica. Acabamento de 
superfície através de polimento manual realçando o brilho 
natural do alumínio. Alojamento para engate do rodízio no 
diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de 
fixação. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna 
central dá-se através de cone morse, o que confere 
facilidade para montagem e casos eventuais de 
manutenção. Rodízio duplo, com rodas de 65 mm de 
diâmetro, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com 
diâmetro de 11 mm, dotado de anel elástico em aço que 
possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Cada roda 
possui rolamento de roletes (duplo rolamento), 
substituindo o tradicional eixo horizontal. Com este 
sistema impede-se o acumulo de sujeiras que podem 
apresentar travamento das rodas. Com isto possui furo 
central de 31 mm propiciando leveza ao design do 
produto. Este rodízio possui banda de rodagem mórbida 
em poliuretano, que pode ser utilizado em qualquer tipo 
de piso. Medidas: Altura do assento: Mínima:390mm 
Máxima:510mm; Altura total: Mínima:1165mm 
Máxima:1285mm; Profundidade do assento: 
Mínima:440/490mm; Largura do assento:Mínima: 500mm; 
Altura do espaldar: 770mm. Apresentar junto à proposta: 
Laudo de conformidade ergonômica do produto, em 
acordo com a -17 do Ministério do Trabalho, emitido NR
por profissional competente certificado pela  ABERGO ±
Associação Brasileira de Ergonomia.

0108 Poltrona Giratória. Encosto com estrutura em resina de 
engenharia termoplástica injetada de alta resistência 
mecânica. Estrutura provida de superfície de tecido tipo 
tela, sem utilização de espuma ou similares. Encosto com 
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sistema de articulação que acompanha movimento lateral/ 
diagonal do usuário. Este sistema é provido por um eixo 
usinado com cabeça com forma de calota esférica e 
joelho formado por duas peças, sendo uma de resina 
rígida de engenharia e outra de borracha sintética. 
Assento com interno em resina de engenharia 
termoplástica injetada com alta resistência mecânica 
conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano 
flexível, isento de , alta resiliência, alta resistência a CFC
propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e 
ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 
permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada 
anatomicamente com e espessura média de 40 mm. 
Revestimneto em couro natural cor preta. Botão 
posicionado a direta do assento para regulagem de 
profundidade útil do assento, com amplitude de 50 mm de 
bloqueio em cinco posições, fornecendo ao usuário 
melhor aproveitamento de toda a extensão da superfície 
do assento. Manual de uso embutido sob o assento com 
sistema tipo gaveta. Apóia-braços com estrutura em 
alumínio injetado polido. Sistema interno em poliamida de 
alta resistência que promove ajuste de altura em sete 
posições, liberado por alavanca deslizante. Regulagem 
de abertura através de manipulo sob assento. Parte 
superior do apóia-braço em poliuretano integral skin. 
Mecanismo Universal  Syncron. Mecanismo com corpo II
injetado em liga de alumínio sob pressão e placa superior 
em chapa de aço estampada que garante bom 
acabamento e alta resistência mecânica. Acabamento em 
pintura eletrostática, realizado por processo totalmente 
automatizado em tintura em pó isenta de metais pesados, 
revestindo totalmente a estrutura com película de 
aproximadamente 60 mícrons, com propriedades de 
resistência a agentes químicos, com pré tratamento 
antiferruginoso isento de metais pesados, compostos 
orgânicos voláteis ou hidrocarbonetos aromáticos 
policíclicos e solventes. Possui alavanca sob o assento, a 
direita do usuário, para regulagem de altura do assento, 
na mesma alavanca, em sua extremidade possui 
manivela telescópica para regulagem da tensão que 
possibilita adequar o movimento relax ao biotipo do 
usuário, aumentando a tensão girando a manivela no 
sentido horário e diminuindo no sentido anti-horário. 
Alavanca posicionada a esquerda do assento desbloqueia 
o movimento de inclinação sincronizado entre encosto e 
assento deslocando na proporção 2:1 respectivamente, 
este movimento permite com que o apoio lombar da 
poltrona mantenha contato com a região lombar do 
usuário no movimento de reclinação. Internamente ao 
mecanismo, o movimento trabalha através de sistemas de 
engrenagens sobre duas molas de compressão tornando 
o movimento muito mais suave. Possui 11 posições 
diferentes de bloqueio do movimento de reclinação, 
dispõe também de sistema anti-impacto para o encosto o 
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que impede o choque do encosto com o usuário ao 
desbloquear o mesmo. Alavancas posicionadas sob o 
assento, próxima a região posterior do assento, que 
possibilidade inclinar na posição positiva (para frente) em 
4 graus independentemente à inclinação do encosto, 
completando assim todas as possibilidades de dinamismo 
(movimentos) ao usuário ao produto. Seu sistema preciso 
de acoplamento a coluna central dá-se através de cone 
morse, o que confere facilidade para montagem e casos 
eventuais de manutenção. Coluna de regulagem de altura 
por acionamento a gás com grande curso de regulagem 
em 120 mm, fabricada em tubo de aço de 50 mm. 
Acabamento cromado, revestindo totalmente a coluna. 
Pistões a gás com diâmetro de 33 mm para melhor guia 
de apoio sobre a bucha. Pistão em conformidade com a 
norma  4550 classe 4, fixados ao tubo central através DIN
de porca rápida. O movimento de rotação da coluna é 
sobre rolamento de esferas tratadas termicamente 
garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito 
suavizando o movimento de rotação. Seu sistema preciso 
de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de 
cone morse, o que confere facilidade para montagem e 
casos eventuais de manutenção. Base com 5 patas, 
fabricada em liga de alumínio injetado sob pressão que 
garante alta resistência mecânica. Acabamento de 
superfície através de polimento manual realçando o brilho 
natural do alumínio. Alojamento para engate do rodízio no 
diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de 
fixação. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna 
central dá-se através de cone morse, o que confere 
facilidade para montagem e casos eventuais de 
manutenção. Rodízio duplo, com rodas de 65 mm de 
diâmetro, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com 
diâmetro de 11 mm, dotado de anel elástico em aço que 
possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Cada roda 
possui rolamento de roletes (duplo rolamento), 
substituindo o tradicional eixo horizontal. Com este 
sistema impede-se o acumulo de sujeiras que podem 
apresentar travamento das rodas. Com isto possui furo 
central de 31 mm propiciando leveza ao design do 
produto. Este rodízio possui banda de rodagem mórbida 
em poliuretano, que pode ser utilizado em qualquer tipo 
de piso. Medidas: Altura do assento: Mínima:390mm e 
Máxima: 510mm; Altura total: Mínima: 970mm e Máxima: 
1190mm; Profundidade do assento: Mínima: 440/490mm; 
Largura do assento: Mínima: 500mm; Altura do espaldar: 
570mm. Apresentar junto à proposta: Laudo de 
conformidade ergonômica do produto, em acordo com a 
NR-17 do Ministério do Trabalho, emitido por profissional 
competente certificado pela  ABERGO ± Associação 
Brasileira de Ergonomia. 

0109 Poltrona giratória com apoio de cabeça fabricado em 
poliuretano. Estrutura do encosto em resina de 
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engenharia termoplástica injetada de alta resistência 
mecânica. Estrutura provida de revestimento tipo tela 
maleável, sem utilização de espuma e similares, 
oferecendo excelente conforto inclusive no que se refere 
à transpiração. Encosto fixo com a saliência para apoio 
lombar regulável na altura. Assento com interno em 
compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 
mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em 
poliuretano flexível isenta de , alta resiliência, alta CFC
resistência a propagação de rasgo, alta tensão de 
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa 
deformação permanente com densidade de 45 a 55kg/m3 
em forma anatômica com espessura média de 40 mm. 
Profundidade de 460 mm e largura de 460 mm. Capa de 
proteção e acabamento injetada sob o assento em 
polipropileno texturizado com bordas arredondadas que 
dispensam o uso do perfil de . Botão posicionado a PVC
direita do assento para regulagem de profundidade útil do 
assento, com amplitude de 50 mm de bloqueio em cinco 
posições, fornecendo ao usuário melhor aproveitamento 
de toda a extensão da superfície do assento. 
Revestimento em couro microperfurado composto por 
polímeros a base de  com gramatura de 700 a 780 PVC
g/m2, espessura 0,90mm, aditivado contra raios  e UV
com aditivos antichama ou alternativamente em tecido 
100% polyester tipo crepe com gramatura de 235 g/m2, 
solidez da cor à luz e à fricção e tratamento retardante à 
propagação de chamas. Apóia-braços em forma de ³T´
reguláveis verticalmente. Mecanismo com movimento 
relax fabricado por processo robotizado de solda sistema 
MIG em chapa de aço estampada de 3 mm de espessura 
garantindo bom acabamento e alta resistência mecânica. 
Ângulo de inclinação do mecanismo aproximadamente 
17°. Acabamento em pintura eletrostática realizado por 
processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo 
totalmente a estrutura com película de aproximadamente 
70 mícrons com propriedades de resistência a agentes 
químicos, com pré-tratamento antiferruginoso 
(desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando 
fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica 
e excelente acabamento). Este mecanismo possibilita o 
bloqueio do movimento na posição de trabalho utilizando 
a mesma alavanca de regulagem de altura. Sistema de 
ajuste de tensão sob o assento permite a perfeita 
adequação do movimento relax ao biótipo do usuário. O 
sistema de acoplamento da coluna central dá-se através 
de cone morse, facilitando a montagem e casos eventuais 
de manutenção. Coluna giratória com regulagem de altura 
por acionamento a gás com 100 mm de curso, fabricada 
em tubo de aço de 50mm e 1,50 mm de espessura. 
Acabamento em pintura eletrostática realizado por 
processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo 
com película de aproximadamente 70 mícrons com 
propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-
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tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de 
nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem 
grande resistência mecânica e excelente acabamento). 
Bucha guia para o pistão injetada em resina de 
engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e 
calibrada individualmente com precisão de 0,03 mm. Com 
comprimento de 86 mm proporciona guia adequada para 
o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e 
garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem 
de altura em conformidade com a norma  4550 classe DIN
4, fixados ao tubo central através de porca rápida. O 
movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de 
esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência 
ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de 
rotação. Seu sistema preciso de acoplamento ao 
mecanismo e a base dá-se através de cone morse, o que 
confere facilidade para montagem e casos eventuais de 
manutenção. Capa telescópica de 3 elementos, injetada 
em polipropileno texturizado que proporciona ótimo 
acabamento e proteção à coluna central, sendo elemento 
de ligação estética entre a base e o mecanismo. Base 
com 5 patas, fabricada por processo de injeção em resina 
de engenharia , poliamida (nylon 6), com aditivo anti-
ultravioleta, modificador de impacto e fibra de vidro com 
características de excepcional tenacidade, resistência 
mecânica, resistência a abrasão dos calçados e produtos 
químicos. Com 5 (cinco) hastes e alojamento para engate 
do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de 
buchas de fixação. Possui sistema preciso de 
acoplamento a coluna central através de cone morse, o 
que confere facilidade para montagem em casos 
eventuais de manutenção. Rodízio duplo, com rodas de 
50 mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia 
poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta e 
modificador de impacto, eixo vertical em aço trefilado 
1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal 
também em aço trefilado 1010/1020. O eixo vertical é 
dotado de anel elástico em aço que possibilita 
acoplamento fácil e seguro à base. Injetado em nylon com 
grande resistência estrutural o que assegura ausência de 
folgas no cavalete e mínimo desgaste das rodas mesmo 
após a realização dos mais rígidos testes segundo norma 
ABNT NBR  13962. Apresentar junto à proposta: Laudo de 
conformidade ergonômica do produto, em acordo com a 
NR-17 do Ministério do Trabalho, emitido por profissional 
competente certificado pela  ABERGO ± Associação 
Brasileira de Ergonomia. 

0110 Poltrona giratória. Estrutura do encosto em resina de 
engenharia termoplástica injetada de alta resistência 
mecânica. Estrutura provida de revestimento tipo tela 
maleável, sem utilização de espuma e similares, 
oferecendo excelente conforto inclusive no que se refere 
à transpiração. Encosto fixo com a saliência para apoio 
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lombar regulável na altura. Assento com interno em 
compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 
mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em 
poliuretano flexível isenta de , alta resiliência, alta CFC
resistência a propagação de rasgo, alta tensão de 
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa 
deformação permanente com densidade de 45 a 55kg/m3 
em forma anatômica com espessura média de 40 mm. 
Profundidade de 460 mm e largura de 460 mm. Capa de 
proteção e acabamento injetada sob o assento em 
polipropileno texturizado com bordas arredondadas que 
dispensam o uso do perfil de . Botão posicionado a PVC
direita do assento para regulagem de profundidade útil do 
assento, com amplitude de 50 mm de bloqueio em cinco 
posições, fornecendo ao usuário melhor aproveitamento 
de toda a extensão da superfície do assento. 
Revestimento em couro microperfurado composto por 
polímeros a base de  com gramatura de 700 a 780 PVC
g/m2, espessura 0,90mm, aditivado contra raios  e UV
com aditivos antichama ou alternativamente em tecido 
100% polyester tipo crepe com gramatura de 235 g/m2, 
solidez da cor à luz e à fricção e tratamento retardante à 
propagação de chamas. Apóia-braços em forma de ³T´
reguláveis verticalmente. Mecanismo com movimento 
relax fabricado por processo robotizado de solda sistema 
MIG em chapa de aço estampada de 3 mm de espessura 
garantindo bom acabamento e alta resistência mecânica. 
Ângulo de inclinação do mecanismo aproximadamente 
17°. Acabamento em pintura eletrostática realizado por 
processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo 
totalmente a estrutura com película de aproximadamente 
70 mícrons com propriedades de resistência a agentes 
químicos, com pré-tratamento antiferruginoso 
(desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando 
fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica 
e excelente acabamento). Este mecanismo possibilita o 
bloqueio do movimento na posição de trabalho utilizando 
a mesma alavanca de regulagem de altura. Sistema de 
ajuste de tensão sob o assento permite a perfeita 
adequação do movimento relax ao biótipo do usuário. O 
sistema de acoplamento da coluna central dá-se através 
de cone morse, facilitando a montagem e casos eventuais 
de manutenção. Coluna giratória com regulagem de altura 
por acionamento a gás com 100 mm de curso, fabricada 
em tubo de aço de 50mm e 1,50 mm de espessura. 
Acabamento em pintura eletrostática realizado por 
processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo 
com película de aproximadamente 70 mícrons com 
propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-
tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de 
nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem 
grande resistência mecânica e excelente acabamento). 
Bucha guia para o pistão injetada em resina de 
engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e 
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calibrada individualmente com precisão de 0,03 mm. Com 
comprimento de 86 mm proporciona guia adequada para 
o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e 
garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem 
de altura em conformidade com a norma  4550 classe DIN
4, fixados ao tubo central através de porca rápida. O 
movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de 
esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência 
ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de 
rotação. Seu sistema preciso de acoplamento ao 
mecanismo e a base dá-se através de cone morse, o que 
confere facilidade para montagem e casos eventuais de 
manutenção. Capa telescópica de 3 elementos, injetada 
em polipropileno texturizado que proporciona ótimo 
acabamento e proteção à coluna central, sendo elemento 
de ligação estética entre a base e o mecanismo. Base 
com 5 patas, fabricada por processo de injeção em resina 
de engenharia , poliamida (nylon 6), com aditivo anti-
ultravioleta, modificador de impacto e fibra de vidro com 
características de excepcional tenacidade, resistência 
mecânica, resistência a abrasão dos calçados e produtos 
químicos. Com 5 (cinco) hastes e alojamento para engate 
do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de 
buchas de fixação. Possui sistema preciso de 
acoplamento a coluna central através de cone morse, o 
que confere facilidade para montagem em casos 
eventuais de manutenção. Rodízio duplo, com rodas de 
50 mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia 
poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta e 
modificador de impacto, eixo vertical em aço trefilado 
1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal 
também em aço trefilado 1010/1020. O eixo vertical é 
dotado de anel elástico em aço que possibilita 
acoplamento fácil e seguro à base. Injetado em nylon com 
grande resistência estrutural o que assegura ausência de 
folgas no cavalete e mínimo desgaste das rodas mesmo 
após a realização dos mais rígidos testes segundo norma 
ABNT NBR  13962. Apresentar junto à proposta: Laudo de 
conformidade ergonômica do produto, em acordo com a 
NR-17 do Ministério do Trabalho, emitido por profissional 
competente certificado pela  ABERGO ± Associação 
Brasileira de Ergonomia.

0111 Poltrona giratória executiva com apoio de cabeça. 
Revestimento em couro natural, com costuras que 
compõem seu design. Assento e Encosto, tipo monobloco 
de espaldar alto, estrutura interna em compensado multi 
laminado, de madeira moldada anatomicamente a quente 
com pressão e espessura aproximada de 12 mm. 
Espuma injetada de poliuretano do assento e apóia-
cabeça de alta resiliência, alta resistência a propagação 
de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa 
fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com 
densidade média de 50 kg/m3 e moldada 
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anatomicamente com espessura média de 50 mm, com 
cobertura de manta acrílica que garante uniformidade ao 
revestimento. Totalmente tapeçada em couro natural com 
detalhes de costura. Apoio de cabeça com relevo de 
destaque. Encosto com detalhes de costura em três 
gomos horizontais grandes. Detalhes na parte posterior 
da concha com 4 gomos verticais em sua parte inferior. 
Altura total da poltrona 1190/1310mm. Largura do encosto 
520mm. Profundidade do assento 475mm. Altura piso ao 
assento 390/510mm. Apóia-braços injetados em 
poliuretano (integral-skin), possuindo alma de aço interna, 
totalmente revestido em couro natural. Fixação através de 
parafusos e seus acabamentos cromados. Mecanismo 
com corpo injetado em alumínio sob pressão e bloqueio 
em 03 (três) posições, propicia melhor qualidade, 
resistência, leveza e maior conforto ao usuário. Alavancas 
exclusivas injetadas em resina de engenharia, para esta 
função, possuindo também ajuste da tensão sob o 
assento, recurso este que possibilita adequar o 
movimento relax ao biotipo do usuário. Coluna de 
regulagem de altura por acionamento a gás com 100 mm 
de curso, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm 
de espessura. Acabamento em pintura eletrostática 
totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento 
antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a 
coluna com película de aproximadamente 70 mícrons 
com propriedades de resistência a agentes químicos. A 
bucha guia para o pistão é injetada em resina de 
engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e 
calibrada individualmente em dois passes com precisão 
de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a 
guia adequada para o perfeito funcionamento do 
conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. 
Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade 
com a norma  4550 classe 4, fixados ao tubo central DIN
através de porca rápida. O movimento de rotação da 
coluna é sobre rolamento de esferas tratadas 
termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e 
mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Seu 
sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base 
dá-se através de cone morse, o que confere facilidade 
para montagem e casos eventuais de manutenção. Base 
com 5 patas, fabricada em liga de alumínio injetado sob 
pressão que garante alta resistência mecânica. 
Acabamento de superfície através de polimento manual 
realçando o brilho natural do alumínio. Alojamento para 
engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o 
uso de buchas de fixação. Seu sistema preciso de 
acoplamento a coluna central dá-se através de cone 
morse, o que confere facilidade para montagem e casos 
eventuais de manutenção. Rodízio duplo, com rodas de 
65 mm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado com 
diâmetro de 11 mm, dotado de anel elástico em aço que 
possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Cada roda 
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possui rolamento de roletes (duplo rolamento), 
substituindo o tradicional eixo horizontal. Com este 
sistema impede-se o acumulo de sujeiras que podem 
apresentar travamento das rodas. Possui furo central de 
31 mm propiciando leveza ao design do produto. Este 
rodízio possui banda de rodagem em poliuretano, que 
pode ser utilizado em qualquer tipo de piso. Apresentar 
junto à proposta: * Laudo de conformidade ergonômica do 
produto, em acordo com a -17 do Ministério do NR
Trabalho, emitido por profissional competente certificado 
pela  ABERGO ± Associação Brasileira de Ergonomia. 

0112 Poltrona giratória executiva espaldar médio. 
Revestimento em couro natural, com costuras que 
compõem seu design. Assento e Encosto, tipo monobloco 
de espaldar médio, estrutura interna em compensado 
multi laminado, de madeira moldada anatomicamente a 
quente com pressão e espessura aproximada de 12 mm. 
Espuma injetada de poliuretano do assento de alta 
resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta 
tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e 
baixa deformação permanente com densidade média de 
50 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura 
média de 50 mm, com cobertura de manta acrílica que 
garante uniformidade ao revestimento. Totalmente 
tapeçada em couro natural com detalhes de costura. 
Encosto com detalhes de costura em três gomos 
horizontais grandes. Detalhes na parte posterior da 
concha com 4 gomos verticais em sua parte inferior. 
Altura total da poltrona 970/1090mm. Largura do encosto 
520mm. Profundidade do assento 475mm. Altura piso ao 
assento 390/510mm. Apóia-braços injetados em 
poliuretano (integral-skin), possuindo alma de aço interna, 
totalmente revestido em couro natural. Fixação através de 
parafusos e seus acabamentos cromados. Mecanismo 
com corpo injetado em alumínio sob pressão e bloqueio 
em 03 (três) posições, propicia melhor qualidade, 
resistência, leveza e maior conforto ao usuário. Alavancas 
exclusivas injetadas em resina de engenharia, para esta 
função, possuindo também ajuste da tensão sob o 
assento, recurso este que possibilita adequar o 
movimento relax ao biotipo do usuário. Coluna de 
regulagem de altura por acionamento a gás com 100 mm 
de curso, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm 
de espessura. Acabamento em pintura eletrostática 
totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento 
antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a 
coluna com película de aproximadamente 70 mícrons 
com propriedades de resistência a agentes químicos. A 
bucha guia para o pistão é injetada em resina de 
engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e 
calibrada individualmente em dois passes com precisão 
de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a 
guia adequada para o perfeito funcionamento do 

16,00 UND FLEXFORM 
MODELO PARIS 

R$ 4.653,43 R$ 4.549,00 -2,24 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA   
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conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. 
Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade 
com a norma  4550 classe 4, fixados ao tubo central DIN
através de porca rápida. O movimento de rotação da 
coluna é sobre rolamento de esferas tratadas 
termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e 
mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Seu 
sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base 
dá-se através de cone morse, o que confere facilidade 
para montagem e casos eventuais de manutenção. Base 
com 5 patas, fabricada em liga de alumínio injetado sob 
pressão que garante alta resistência mecânica. 
Acabamento de superfície através de polimento manual 
realçando o brilho natural do alumínio. Alojamento para 
engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o 
uso de buchas de fixação. Seu sistema preciso de 
acoplamento a coluna central dá-se através de cone 
morse, o que confere facilidade para montagem e casos 
eventuais de manutenção. Rodízio duplo, com rodas de 
65 mm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado com 
diâmetro de 11 mm, dotado de anel elástico em aço que 
possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Cada roda 
possui rolamento de roletes (duplo rolamento), 
substituindo o tradicional eixo horizontal. Com este 
sistema impede-se o acumulo de sujeiras que podem 
apresentar travamento das rodas. Possui furo central de 
31 mm propiciando leveza ao design do produto. Este 
rodízio possui banda de rodagem em poliuretano, que 
pode ser utilizado em qualquer tipo de piso. Apresentar 
junto à proposta: Laudo de conformidade ergonômica do 
produto, em acordo com a -17 do Ministério do NR
Trabalho, emitido por profissional competente certificado 
pela  ABERGO ± Associação Brasileira de Ergonomia. 
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0113 Poltrona fixa executiva espaldar médio. Revestimento em 
couro natural, com costuras que compõem seu design. 
Assento e Encosto, tipo monobloco de espaldar médio, 
estrutura interna em compensado multi laminado, de 
madeira moldada anatomicamente a quente com pressão 
e espessura aproximada de 12 mm. Espuma injetada de 
poliuretano do assento de alta resiliência, alta resistência 
a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e 
ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 
permanente com densidade média de 50 kg/m3 e 
moldada anatomicamente com espessura média de 50 
mm, com cobertura de manta acrílica que garante 
uniformidade ao revestimento. Totalmente tapeçada em 
couro natural com detalhes de costura. Encosto com 
detalhes de costura em três gomos horizontais grandes. 
Detalhes na parte posterior da concha com 4 gomos 
verticais em sua parte inferior. Altura total da poltrona 
970mm. Largura do encosto 520mm. Profundidade do 
assento 475mm. Altura piso ao assento 490mm. Estrutura 
fixa contínua com fixação no assento e encosto, feita em 
tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e 
espessura de 2,25 mm, totalmente soldada por sistema 
MIG e acabamento de superfície cromado. Apóia-braços 
fazem parte da estrutura fixa contínua, com acabamento 
superior em polipropileno curvado acoplado na estrutura. 
Sapatas injetadas em polipropileno. Apresentar junto à 
proposta: Laudo de conformidade ergonômica do produto, 
em acordo com a -17 do Ministério do Trabalho, NR
emitido por profissional competente certificado pela 
ABERGO ± Associação Brasileira de Ergonomia. 

10,00 UND FLEXFORM 
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0114 Poltrona fixa executiva de espaldar médio. Encosto em 
resina de engenharia termoplástica injetada de alta 
resistência mecânica. Estrutura provida de superfície de 
tecido tipo tela, sem utilização de espuma e similares, 
oferecendo excelente conforto também no que se refere à 
transpiração, diminuindo a sensação de aumento de 
temperatura corporal. Encosto fixo. Assento com interno 
em resina de engenharia termoplástica injetada com alta 
resistência mecânica conformado anatomicamente. 
Espuma em poliuretano flexível, isento de , alta CFC
resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta 
tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e 
baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 
kg/m3, e moldada anatomicamente. Revestimento em 
couro microperfurado composto por polímeros a base de 
PVC com gramatura de 700 a 780 g/m2, espessura 
0,90mm, aditivado contra raios  e com aditivos UV
antichama. Altura total da poltrona 865mm. Largura do 
encosto 480mm. Profundidade do assento 465mm. Altura 
piso ao assento 450mm. Estrutura fixa contínua em tubo 
de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura 
de 2,25 mm, totalmente soldada por sistema  e MIG
acabamento de superfície cromado. Esta estrutura possui 
acoplamento para fixação encosto e do apóia-braços com 
acabamento em polipropileno na parte superior. Sapatas 
envolventes injetadas em polipropileno. Apresentar junto 
à proposta: Laudo de conformidade ergonômica do 
produto, em acordo com a -17 do Ministério do NR
Trabalho, emitido por profissional competente certificado 
pela  ABERGO ± Associação Brasileira de Ergonomia. 

14,00 UND FLEXFORM 
MODELO 
TURANDOT

R$ 2.060,47 R$ 1.252,00 -39,24 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA   
LTDA

0115 Poltrona Fixa Espaldar Médio com Apóia Braço. Assento 
Interno em compensado multilâminas de madeira 
moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 
kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm. Espuma em 
poliuretano flexível , isento de  comprovado HR CFC
através de ensaio laboratorial, alta resiliência entre 45% à 
50%, resistência ao rasgamento de no mínimo 380N/m 
(média), resistência de alongamento na ruptura de no 
mínimo 65% (média), baixa fadiga dinâmica e baixa 
deformação permanente com densidade de 50 a 55 
kg/m3 e moldada anatômicamente com espessura média 
de 40 mm. Largura de 490 mm e profundidade de 
460mm. Capa de proteção e acabamento injetada em 
polipropileno com indice de tóxides menor que 5 (  NES
713/1983), texturizado e bordas arredondadas que 
dispensam o uso do perfil de pvc. Encosto Interno em 
polipropileno injetado estrutural de grande resistência 
mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em 
poliuretano flexível , isento de  comprovado HR CFC
através de ensaio laboratorial, alta resiliência entre 45% à 
50%, resistência ao rasgamento de no mínimo 380N/m 
(média), resistência de alongamento na ruptura de no 
mínimo 65% (média), baixa fadiga dinâmica e baixa 

28,00 UND FLEXFORM 
MODELO ERME 

R$ 722,94 R$ 722,00 -0,13 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA   
LTDA
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deformação permanente com densidade de 45 a 50 
kg/m3 e moldada anatômicamente com saliência para 
apoio lombar e espessura média de 40 mm. Largura de 
430 mm e altura de 460 mm. Capa de proteção e 
acabamento injetada em polipropileno com indice de 
tóxides menor que 5 (  713/1983), texturizado e NES
bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de 
pvc. Revestimneto em couro microperfurado composto 
por polímeros a base de  com gramatura de 700 a PVC
780 g/m2, espessura 0,90mm, aditivado contra raios  e UV
com aditivos antichama ou alternativamente em tecido 
100% polyester tipo crepe com gramatura de 235 g/m2, 
solidez da cor à luz e à fricção e tratamento retardante à 
propagação de chamas. Estrutura fixa contínua em tubo 
de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura 
de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 
3,00 mm , totalmente soldada por sistema  e MIG
acabamento de superfície pintado. Acabamento em 
pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó 
com pré tratamento antiferruginoso, revestindo totalmente 
a estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons 
com propriedades de resistência a agentes químicos . 
Esta estrutura possui acoplamento para fixação do 
suporte para encosto tipo lâmina diretamente na placa de 
fixação do assento sendo mais resistente que a usual 
fixação no interno do assento. Sapatas envolventes 
injetadas em polipropileno. Apoia braços fixos Injetados 
em termoplástico composto texturizado polipropileno, 
possui design moderno e grande resistência mecânica. 
Apresentar junto à proposta: Laudo de conformidade 
ergonômica do produto, em acordo com a -17 do NR
Ministério do Trabalho, emitido por profissional 
competente certificado pela  ABERGO ± Associação 
Brasileira de Ergonomia. 
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0116 Poltrona Giratória. Modelo de sustentabilidade ± de 
reciclabilidade. Apóia braço integrado à estrutura do 
encosto. Assento com sistema de amortecimento ao 
sentar. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de 
CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de 
rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga 
dinâmica e baixa deformação. tecido 100% polyester tipo 
crepe com gramatura de 235 g/m2, solidez da cor à luz e 
à fricção e tratamento retardante à propagação de 
chamas. Capa de proteção e acabamento injetada sob o 
assento com bordas arredondadas que dispensam o uso 
do perfil de . Sem utilização de cola na fixação do PVC
revestimento. Regulagem de profundidade do assento. 
Encosto com estrutura injetada em peça única com furos 
que favorecem a troca de calor do usuário. Mecanismo 
sincronizado excêntrico com regulagem automática de 
tensão do movimento de reclinagem. Coluna giratória 
com regulagem de altura a gás. Pistões a gás para 
regulagem de altura em conformidade com a norma  DIN
4550 classe 4. Base com 5 patas, fabricada por processo 
de injeção em resina de engenharia , poliamida (nylon 6), 
com aditivo anti-ultravioleta, modificador de impacto e 
fibra de vidro com características de excepcional 
tenacidade, resistência mecânica, resistência a abrasão 
dos calçados e produtos químicos. Com 5 (cinco) hastes 
e alojamento para engate do rodízio. Rodízio duplo 
injetado com grande resistência estrutural e atendimento 
a norma   13962. Apresentar junto à proposta: ABNT NBR
Laudo de conformidade ergonômica do produto, em 
acordo com a -17 do Ministério do Trabalho.NR

422,00 UND FLEXFORM 
MODELO MY  
CHAIR

R$ 1.259,81 R$ 1.247,00 -1,02 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA   
LTDA

0117 Poltrona giratória com apoio de cabeça. Assento com 
interno em compensado multilâminas de madeira 
moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 
kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm. Espuma em 
poliuretano flexível, isento de , alta resiliência, alta CFC
resistência a propagação de rasgo, alta tensão de 
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa 
deformação permanente com densidade de 50 a 55 
kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média 
de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em 
polipropileno texturizado. Encosto totalmente em espuma 
em poliuretano flexível, isento de , alta resiliência, CFC
alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de 
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa 
deformação permanente com densidade de 50 a 55 
kg/m3 e moldada anatomicamente com interno em 
madeira prensada a quente em formato anatômico de 
10,5 mm de espessura. Encosto totalmente revestido com 
detalhes em costuras duplas sem utilização de capa 
plástica e perfil de . Revestimento em couro PVC
microperfurado composto por polímeros a base de  PVC
com gramatura de 700 a 780 g/m2, espessura 0,90mm, 
aditivado contra raios  e com aditivos antichama. UV

8,00 UND FLEXFORM 
MODELO ROMA 

R$ 2.665,87 R$ 2.593,00 -2,73 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA   
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Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado 
em chapa de aço estampada de 6,00 mm com alta 
resistência mecânica. Acabamento em pintura 
eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com 
pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo 
totalmente a superfície com película de aproximadamente 
100 mícrons com propriedades de resistência a agentes 
químicos. Para um perfeito apoio lombar, dispõe de 
regulagem de altura com curso de 60 mm e 12 posições 
de ajuste, com acionamento automático sem necessidade 
de botões ou manípulos. O sistema de regulagem é 
fabricado em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de 
alta resistência mecânica e durabilidade, com engates 
fáceis, precisos e isento de ruídos. Apóia-braço tubular 
48x20 mm com regulagem automática (sem botões ou 
manípulos) de altura em nove estágios e manípulo de 
regulagem de abertura. Acabamento em polipropileno 
texturizado. Dispositivos internos de regulagem em nylon 
(  6). Curso de regulagem de 85 mm. Dimensões: PA
Comprimento 258 mm e largura 94 mm.Dimensões: 
Encosto: Altura 730 mm (sem o apoio de cabeça); 
Largura: 500 mm; Assento: Profundidade: 460 mm; 
Largura: 490 mm; Altura do assento em relação ao piso: 
440 mm mínimo e 525 mm máximo. Mecanismo com 
corpo injetado em liga de alumínio sob pressão e placa 
superior em chapa de aço estampada que garante bom 
acabamento e alta resistência mecânica. Acabamento de 
superfície pintada eletrostaticamente em epoxi pó 
revestindo totalmente o mecanismo com película de 
aproximadamente 100 mícrons com propriedades de 
resistência a agentes químicos. Com design e projeto de 
última geração, dispõe de acoplamento para suporte para 
encosto. Este mecanismo dispõe também de sistema 
anti-impacto para o encosto o que impede o choque do 
encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. Seu 
sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se 
através de cone morse, o que confere facilidade para 
montagem e casos eventuais de manutenção. Coluna de 
regulagem de altura por acionamento a gás com 100 mm 
de curso, fabricada em tubo de aço de 1,50 mm. 
Acabamento em pintura eletrostática totalmente 
automatizada em epoxi pó com pré tratamento 
antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a 
coluna com película de aproximadamente 100 mícrons 
com propriedades de resistência a agentes químicos. A 
bucha guia para o pistão é injetada em resina de 
engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e 
calibrada individualmente em dois passes com precisão 
de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a 
guia adequada para o perfeito funcionamento do 
conjunto, evitando folgas e garantindo a 
durabilidade.Possuindo pistões a gás para regulagem de 
altura em conformidade com a norma  4550, classe 4, DIN
fixados ao tubo central através de porca rápida. O 
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movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de 
esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência 
ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de 
rotação. Seu sistema preciso de acoplamento ao 
mecanismo e a base dá-se através de cone morse, o que 
confere facilidade para montagem e casos eventuais de 
manutenção. Capa telescópica de 3 elementos, injetada 
em polipropileno texturizado que proporciona ótimo 
acabamento e proteção à coluna central, sendo elemento 
de ligação estética entre a base e o mecanismo. Eficiente 
sistema de fixação tanto na parte superior quanto na 
inferior propiciam travamento perfeito evitando que 
durante o uso da cadeira esta venha a se desprender da 
base ou, deixe o pistão aparecendo na parte superior 
perdendo sua função estética e de proteção, 
possibilitando assim, que o acúmulo de partículas possa 
prejudicar o funcionamento do sistema de regulagem de 
altura. Base com 5 patas, fabricada por processo de 
injeção em resina de engenharia , poliamida (nylon 6), 
com aditivo anti-ultravioleta, modificador de impacto e 
fibra de vidro com características de excepcional 
tenacidade, resistência mecânica, resistência a abrasão 
dos calçados e produtos químicos. Alojamento para 
engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o 
uso de buchas de fixação. Seu sistema preciso de 
acoplamento a coluna central dá-se através de cone 
morse, o que confere facilidade para montagem e casos 
eventuais de manutenção. Rodízio duplo, com rodas de 
50 mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia , 
poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta e 
modificador de impacto, eixo vertical em aço trefilado 
1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal em 
aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 8 mm e rodas 
com diâmetro de 50 mm. O eixo vertical é dotado de anel 
elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro 
à base. Apresentar junto à proposta,: * Laudo de 
conformidade ergonômica do produto, em acordo com a 
NR-17 do Ministério do Trabalho, emitido por profissional 
competente certificado pela  ABERGO ± Associação 
Brasileira de Ergonomia, e Relatório de ensaio de 
conformidade com a Certificação  13962, da  NBR ABNT
emitido por Laboratório acreditado pelo Inmetro.

0118 Poltrona giratória. Assento com interno em compensado 
multilâminas de madeira moldada anatomicamente a 
quente com pressão de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 
mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de , alta CFC
resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta 
tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e 
baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 
kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média 
de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em 
polipropileno texturizado. Encosto totalmente em espuma 
em poliuretano flexível, isento de , alta resiliência, CFC

84,00 UND FLEXFORM 
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alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de 
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa 
deformação permanente com densidade de 50 a 55 
kg/m3 e moldada anatomicamente com interno em 
madeira prensada a quente em formato anatômico de 
10,5 mm de espessura. Encosto totalmente revestido com 
detalhes em costuras duplas sem utilização de capa 
plástica e perfil de . Revestimento em couro PVC
microperfurado composto por polímeros a base de  PVC
com gramatura de 700 a 780 g/m2, espessura 0,90mm, 
aditivado contra raios  e com aditivos antichama. UV
Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado 
em chapa de aço estampada de 6,00 mm com alta 
resistência mecânica. Acabamento em pintura 
eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com 
pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo 
totalmente a superfície com película de aproximadamente 
100 mícrons com propriedades de resistência a agentes 
químicos. Para um perfeito apoio lombar, dispõe de 
regulagem de altura com curso de 60 mm e 12 posições 
de ajuste, com acionamento automático sem necessidade 
de botões ou manípulos. O sistema de regulagem é 
fabricado em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de 
alta resistência mecânica e durabilidade, com engates 
fáceis, precisos e isento de ruídos. Apóia-braço tubular 
48x20 mm com regulagem automática (sem botões ou 
manípulos) de altura em nove estágios e manípulo de 
regulagem de abertura. Acabamento em polipropileno 
texturizado. Dispositivos internos de regulagem em nylon 
(  6). Curso de regulagem de 85 mm. Dimensões: PA
Comprimento 258 mm e largura 94 mm. Dimensões: 
Encosto: Altura 730 mm; Largura: 500 mm; Assento: 
Profundidade: 460 mm; Largura: 490 mm; Altura do 
assento em relação ao piso: 440 mm mínimo e 525 mm 
máximo. Mecanismo com corpo injetado em liga de 
alumínio sob pressão e placa superior em chapa de aço 
estampada que garante bom acabamento e alta 
resistência mecânica. Acabamento de superfície pintada 
eletrostaticamente em epoxi pó revestindo totalmente o 
mecanismo com película de aproximadamente 100 
mícrons com propriedades de resistência a agentes 
químicos. Com design e projeto de última geração, dispõe 
de acoplamento para suporte para encosto. Este 
mecanismo dispõe também de sistema anti-impacto para 
o encosto o que impede o choque do encosto com o 
usuário ao desbloquear o mesmo. Seu sistema preciso de 
acoplamento a coluna central dá-se através de cone 
morse, o que confere facilidade para montagem e casos 
eventuais de manutenção. Coluna de regulagem de altura 
por acionamento a gás com 100 mm de curso, fabricada 
em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura 
eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com 
pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo 
totalmente a coluna com película de aproximadamente 
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100 mícrons com propriedades de resistência a agentes 
químicos. A bucha guia para o pistão é injetada em resina 
de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e 
calibrada individualmente em dois passes com precisão 
de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a 
guia adequada para o perfeito funcionamento do 
conjunto, evitando folgas e garantindo a 
durabilidade.Possuindo pistões a gás para regulagem de 
altura em conformidade com a norma  4550, classe 4, DIN
fixados ao tubo central através de porca rápida. O 
movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de 
esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência 
ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de 
rotação. Seu sistema preciso de acoplamento ao 
mecanismo e a base dá-se através de cone morse, o que 
confere facilidade para montagem e casos eventuais de 
manutenção. Capa telescópica de 3 elementos, injetada 
em polipropileno texturizado que proporciona ótimo 
acabamento e proteção à coluna central, sendo elemento 
de ligação estética entre a base e o mecanismo. Eficiente 
sistema de fixação tanto na parte superior quanto na 
inferior propiciam travamento perfeito evitando que 
durante o uso da cadeira esta venha a se desprender da 
base ou, deixe o pistão aparecendo na parte superior 
perdendo sua função estética e de proteção, 
possibilitando assim, que o acúmulo de partículas possa 
prejudicar o funcionamento do sistema de regulagem de 
altura. Base com 5 patas, fabricada por processo de 
injeção em resina de engenharia , poliamida (nylon 6), 
com aditivo anti-ultravioleta, modificador de impacto e 
fibra de vidro com características de excepcional 
tenacidade, resistência mecânica, resistência a abrasão 
dos calçados e produtos químicos. Alojamento para 
engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o 
uso de buchas de fixação. Seu sistema preciso de 
acoplamento a coluna central dá-se através de cone 
morse, o que confere facilidade para montagem e casos 
eventuais de manutenção. Rodízio duplo, com rodas de 
50 mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia , 
poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta e 
modificador de impacto, eixo vertical em aço trefilado 
1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal em 
aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 8 mm e rodas 
com diâmetro de 50 mm. O eixo vertical é dotado de anel 
elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro 
à base. Apresentar junto à proposta,: Laudo de 
conformidade ergonômica do produto, em acordo com a 
NR-17 do Ministério do Trabalho, emitido por profissional 
competente certificado pela  ABERGO ± Associação 
Brasileira de Ergonomia, e à Certificação  13962, da NBR
ABNT ABNT. Deverá ter afixado selo de conformidade .
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0119 Poltrona fixa tipo interlocutor. Encosto totalmente em 
espuma em poliuretano flexível, isento de , alta CFC
resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta 
tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e 
baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 
kg/m3 e moldada anatomicamente com interno em 
madeira prensada a quente em formato anatômico de 
10,5 mm de espessura. Encosto totalmente revestido com 
detalhes em costuras duplas sem utilização de capa 
plástica e perfil de . Assento com interno em resina PVC
de engenharia termoplástica injetada com alta resistência 
mecânica conformado anatomicamente. Espuma em 
poliuretano flexível, isento de , alta resiliência, alta CFC
resistência a propagação de rasgo, alta tensão de 
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa 
deformação permanente com densidade de 50 a 55 
kg/m3 e moldada anatomicamente com e espessura 
média de 40 mm. Revestimento em couro microperfurado 
composto por polímeros a base de  com gramatura PVC
de 700 a 780 g/m2, espessura 0,90mm, aditivado contra 
raios  e com aditivos antichama. Dimensões assento UV
com 460mm de profundidade e 490mm de largura. 
Encosto com largura de 490mm e altura de 660mm. 
Altura piso/assento de 480mm. Estrutura fixa 4 pés 
tubular de aço curvado de 25,4 mm de diâmetro e 
2,25mm de espessura totalmente soldada por sistema 
MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento 
cromado. Apóia-braços incorporados à própria estrutura 
com acessórios de polipropileno na parte superior como 
apoio e acabamento. Apresentar junto à proposta,: * 
Laudo de conformidade ergonômica do produto, em 
acordo com a -17 do Ministério do Trabalho, emitido NR
por profissional competente certificado pela  ABERGO ±
Associação Brasileira de Ergonomia.

14,00 UND FLEXFORM 
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0120 Poltrona Giratória Espaldar Alto. Assento Interno em 
resina de engenharia termoplástica injetada com alta 
resistência mecânica conformado anatomicamente. 
Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de , CFC
alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, 
alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga 
dinâmica e baixa deformação permanente com densidade 
de 45 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com 
espessura média de 40 mm. Profundidade de 460 mm e 
largura de 460 mm. Botão posicionado a esquerda do 
assento para regulagem de profundidade útil do assento, 
com amplitude de 50 mm de bloqueio em cinco posições, 
com opção de livre movimento, fornecendo ao usuário 
melhor aproveitamento de toda a extensão da superfície 
do assento. Encosto Estrutura do encosto em resina de 
engenharia termoplástica injetada de alta resistência 
mecânica. Acabamento em tela flexível especial. Apoio 
lombar com regulagem de altura. Suporte do encosto 
injetado em poliamida com fibra de vidro. Mecanismo 

20,00 UND FLEXFORM 
MODELO LED 
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Mecanismo da cadeira com corpo injetado em liga de 
alumínio sob pressão e placa superior em aço estampado 
com 3mm. Possui sincronismo em sua regulagem, 
mantendo o apoio lombar permanente e permitindo a 
circulação sanguínea nas pernas do usuário. O 
mecanismo possui comandos extremamente fáceis que 
permitem que as regulagens são acessadas sem a 
necessidade de o usuário levantar-se da poltrona. Possui 
alavanca sob o assento a direita do usuário, para 
regulagem de altura, a alavanca posicionada a esquerda 
do assento desbloqueia o movimento de inclinação 
sincronizado entre encosto e assento deslocando na 
proporção 2:1 respectivamente, este movimento permite 
com que o apoio lombar da poltrona mantenha contato 
com a região lombar do usuário no movimento de 
reclinação. A regulagem de inclinação do encosto 
proporciona 5 pontos de parada. Possui ajuste de tensão 
possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do 
usuário e sistema anti-impacto que impede o choque do 
encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. 
Acabamento em pintura eletrostática. O sistema de 
acoplamento da coluna central dá-se através de cone 
morse, facilitando a montagem e casos eventuais de 
manutenção. Coluna de regulagem de altura Coluna de 
regulagem de altura por acionamento a gás com 100 mm 
de curso, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm 
de espessura. Acabamento em pintura eletrostática 
realizado por processo totalmente automatizado em tinta 
pó, revestindo totalmente a estrutura com película de 
aproximadamente 60 mícrons com propriedades de 
resistência a agentes químicos, com pré-tratamento 
antiferruginoso (desengraxe e processo de 
nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem 
grande resistência mecânica e excelente acabamento). A 
bucha guia para o pistão é injetada em resina de 
engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e 
calibrada individualmente em dois passes com precisão 
de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a 
guia adequada para o perfeito funcionamento do 
conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. 
Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade 
com a norma  4550 classe 4, fixados ao tubo central DIN
através de porca rápida. O movimento de rotação da 
coluna é sobre rolamento de esferas tratadas 
termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e 
mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Seu 
sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base 
dá-se através de cone morse, o que confere facilidade 
para montagem e casos eventuais de manutenção. Base 
Base para cadeira e poltrona, com 5 patas, fabricada por 
processo de injeção em resina de engenharia , poliamida 
(nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta, modificador de 
impacto e fibra de vidro com características de 
excepcional tenacidade, resistência mecânica, resistência 
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a abrasão dos calçados e produtos químicos. Com 5 
(cinco) hastes e alojamento para engate do rodízio no 
diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de 
fixação. Possui sistema preciso de acoplamento a coluna 
central através de cone morse, o que confere facilidade 
para montagem em casos eventuais de manutenção. 
Rodízios Rodízio duplo, com rodas de 65 mm de 
diâmetro, eixo vertical em aço trefilado com diâmetro de 
11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita 
acoplamento fácil e seguro à base. Possui eixo horizontal 
de ligação entre as rodas em aço. Rodas e cavaletes 
injetados em resina de engenharia termoplástica. Este 
rodízio possui banda de rodagem mórbida em 
poliuretano, que pode ser utilizado em qualquer tipo de 
piso. Apóia-braços Apoia-braço injetado em resina de 
engenharia termoplástica, dotado de sistema de 
regulagem de altura em 7 posições realizado através de 
botão. Possui apoio em poliuretano.

0121 Poltrona Giratória Espaldar Alto. Encosto Estrutura do 
encosto em resina de engenharia termoplástica injetada 
de alta resistência mecânica. Estrutura provida de 
superfície de resina de engenharia maleavel, Espuma em 
poliuretano flexível, isento de , alta resiliência, alta CFC
resistência a propagação de rasgo, alta tensão de 
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa 
deformação permanente com densidade de 45 a 50 
kg/m3, moldada anatomicamente. Possui suporte de 
apoio lombar, injetado em resina de engenharia regulável 
na altura e na profundidade através de alavanca de fácil 
acesso na parte posterior do encosto. Apóia cabeça 
injetado em resina de engenharia. Possui suporte de 
apoio lombar, injetado em resina de engenharia regulável 
na altura e na profundidade através de alavanca de fácil 
acesso na parte posterior do encosto Assento Interno em 
resina de engenharia termoplástica injetada com alta 
resistência mecânica conformado anatomicamente. 
Espuma em poliuretano flexível, isento de , alta CFC
resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta 
tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e 
baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 
kg/m3 e moldada anatomicamente com e espessura 
média de 40 mm. Mecanismo Mecanismo da cadeira com 
corpo injetado em liga de alumínio sob pressão e placa 
superior em aço estampado com 3mm. Possui 
sincronismo em sua regulagem, mantendo o apoio lombar 
permanente e permitindo a circulação sanguínea nas 
pernas do usuário. O mecanismo possui comandos 
extremamente fáceis que permitem que as regulagens 
são acessadas sem a necessidade de o usuário levantar-
se da poltrona. Possui alavanca sob o assento a direita 
do usuário, pararegulagem de altura, a alavanca 
posicionada a esquerda do assento desbloqueia o 
movimento de inclinação sincronizado entre encosto e 
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assento deslocando na proporção 2:1 respectivamente, 
este movimento permite com que o apoio lombar da 
poltrona mantenha contato com a região lombar do 
usuário no movimento de reclinação. A regulagem de 
inclinação do encosto proporciona 5 pontos de parada. 
Possui ajuste de tensão possibilitando adequar o 
movimento relax ao biótipo do usuário e sistema anti-
impacto que impede o choque do encosto com o usuário 
ao desbloquear o mesmo. Acabamento em pintura 
eletrostática. O sistema de acoplamento da coluna central 
dá-se através de cone morse, facilitando a montagem e 
casos eventuais de manutenção. Coluna de regulagem de 
altura por acionamento a gás com 100 mm de curso, 
fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de 
espessura. Acabamento em pintura eletrostática realizado 
por processo totalmente automatizado em tinta pó, 
revestindo totalmente a estrutura com película de 
aproximadamente 60 mícrons com propriedades de 
resistência a agentes químicos, com pré-tratamento 
antiferruginoso (desengraxe e processo de 
nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem 
grande resistência mecânica e excelente acabamento). A 
bucha guia para o pistão é injetada em resina de 
engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e 
calibrada individualmente em dois passes com precisão 
de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a 
guia adequada para o perfeito funcionamento do 
conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. 
Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade 
com a norma  4550 classe 4, fixados ao tubo central DIN
através de porca rápida. O movimento de rotação da 
coluna é sobre rolamento de esferas tratadas 
termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e 
mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Seu 
sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base 
dá-se através de cone morse, o que confere facilidade 
para montagem e casos eventuais de manutenção. Base 
B-10 Base com 5 patas, fabricada em liga de alumínio 
injetado sob pressão que garante alta resistência 
mecânica. Acabamento de superfície através de 
polimento manual realçando o brilho natural do alumínio. 
Alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm 
dispensando o uso de buchas de fixação. Possui pintura 
por sistema eletrostática epóxi pó, preta na parte inferior. 
Rodízios Rodízio duplo, com rodas de 65 mm de 
diâmetro, eixo vertical em aço trefilado com diâmetro de 
11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita 
acoplamento fácil e seguro à base. Possui eixo horizontal 
de ligação entre as rodas em aço. Rodas e cavaletes 
injetados em resina de engenharia termoplástica. Este 
rodízio possui banda de rodagem mórbida em 
poliuretano, que pode ser utilizado em qualquer tipo de 
piso. 
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0122 Poltrona Giratória de espaldar alto e com apoio de 
cabeça. Com estrutura interna em compensado 
multilaminado, de madeira moldada anatomicamente a 
quente com pressão e espessura aproximada de 12mm. 
Espuma injetada do assento de alta resiliência, alta 
resistência a propagação de rasgo, alta tensão de 
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa 
deformação permanente com densidade média de 
50kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura 
média de 50mm, com cobertura de manta acrílica que 
garante uniformidade ao Revestimneto. Totalmente 
tapeçada em couro natural com detalhes de costura, com 
detalhe de separação entre o apóia-cabeça e o encosto. 
Encosto com detalhes de costura em gomos horizontais 
grandes. Detalhes na parte posterior da concha com 
gomos verticais em sua parte inferior. Espuma flexível do 
apóia-cabeça também injetada. Mecanismo Universal  II
Relax: Mecanismo com corpo injetado em liga de 
alumínio sob pressão e placa superior em chapa de aço 
estampada que garante bom acabamento e alta 
resistência mecânica. Acabamento de superfície pintada 
eletrostaticamente em epóxi pó revestindo totalmente o 
mecanismo com película com propriedades de resistência 
a agentes químicos. Possui alavanca sob o assento, a 
direita do usuário, para regulagem de altura do assento, 
na mesma alavanca, em sua extremidade possui 
manivela telescópica para regulagem da tensão que 
possibilita adequar o movimento relax ao biotipo do 
usuário, aumentando a tensão girando a manivela no 
sentido horário e diminuindo no sentido anti-horário, 
diferente dos sistemas de regulagem de tensão sob o 
assento dificultando o acesso ao usuário. Alavanca 
posicionada a esquerda do assento desbloqueia o 
movimento de inclinação da concha. Internamente ao 
mecanismo, o movimento trabalha através de sistemas de 
engrenagens sobre duas molas de compressão tornando 
o movimento muito mais suave. Possui 11 posições 
diferentes de bloqueio do movimento de reclinação, 
dispõe também de sistema anti-impacto para o encosto o 
que impede o choque do encosto com o usuário ao 
desbloquear o mesmo. Seu sistema preciso de 
acoplamento a coluna central dá-se através de cone 
morse, o que confere facilidade para montagem e casos 
eventuais de manutenção. Coluna de regulagem de altura 
por acionamento a gás com 100mm de curso. 
Acabamento cromado. Pistão a gás para regulagem de 
altura Em conformidade com a Norma  4550 classe 4, DIN
fixados ao tubo central através de porca rápida. O 
movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de 
esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência 
ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de 
rotação. Acoplamento da coluna a base através de 
encaixe também sistema cone morse na parte superior da 
coluna. Base com 5 patas, fabricada em liga de alumínio 

72,00 UND FLEXFORM 
MODELO PARIS 

R$ 3.228,87 R$ 3.228,87 0,00 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA   
LTDA
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injetado sob pressão que garante alta resistência 
mecânica. Acabamento de superfície através de 
polimento manual realçando o brilho natural do alumínio. 
Alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11mm 
dispensando o uso de buchas de fixação. Seu sistema 
preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de 
cone morse, o que confere facilidade para montagem e 
casos eventuais de manutenção. Rodízio duplo, com 
rodas de 65 mm de diâmetro, eixo vertical em aço 
trefilado com diâmetro de 11mm, dotado de anel elástico 
em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. 
Cada roda possui rolamento de roletes (duplo rolamento), 
substituindo o tradicional eixo horizontal. Com este 
sistema impede-se o acumulo de sujeiras que podem 
apresentar travamento das rodas. Com isto possui furo 
central de 31mm propiciando leveza ao design do 
produto. Este rodízio possui banda de rodagem mórbida 
em poliuretano, que pode ser utilizado em qualquer tipo 
de piso. Apóia-braços injetados em poliuretano (integral-
skin), possuindo alma de aço interna. Fixação através de 
parafusos e acabamentos cromados. Dimensões: Largura 
assento: 490mm; Profundidade assento: 460mm; Altura 
até assento: 440mm (na regulagem de altura mínima) a 
540mm (na regulagem de altura máxima); Altura total: 
1240mm (na regulagem de altura mínima) a 1340mm (na 
regulagem de altura máxima). 

0123 Poltrona de Espera . Conchas interligadas com parte 
posterior em madeira mutilaminada tingida ou ebanizada 
e frontal estofado e revestido em tecido ou couro 
ecológico. Cor a definir. Base tipo ³ pés´ cromado, 
dotados de deslizadores. Dimensões aproximadas 
730x710x810/430

12,00 UND FLEXFORM 
MODELO ROMA 

R$ 3.046,85 R$ 1.749,00 -42,60 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA   
LTDA

0124 Poltrona Giratória de espaldar alto. Com estrutura interna 
em compensado multilaminado, de madeira moldada 
anatomicamente a quente com pressão e espessura 
aproximada de 12mm. Espuma injetada do assento de 
alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, 
alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga 
dinâmica e baixa deformação permanente com densidade 
média de 50kg/m3 e moldada anatomicamente com 
espessura média de 50 mm, com cobertura de manta 
acrílica que garante uniformidade ao Revestimneto. 
Totalmente tapeçada em couro natural com detalhes de 
costura. Encosto com detalhes de costura em gomos 
horizontais grandes. Detalhes na parte posterior da 
concha com gomos verticais em sua parte inferior. 
Mecanismo Universal  Relax: Em conformidade com a II
Norma   13962. Mecanismo com corpo injetado ABNT NBR
em liga de alumínio sob pressão e placa superior em 
chapa de aço estampada que garante bom acabamento e 
alta resistência mecânica. Acabamento de superfície 
pintada eletrostaticamente em epóxi pó revestindo 
totalmente o mecanismo com película com propriedades 

409,00 UND FLEXFORM 
MODELO PARIS 

R$ 2.705,58 R$ 2.705,58 0,00 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA   
LTDA
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de resistência a agentes químicos. Possui alavanca sob o 
assento, a direita do usuário, para regulagem de altura do 
assento, na mesma alavanca, em sua extremidade possui 
manivela telescópica para regulagem da tensão que 
possibilita adequar o movimento relax ao biotipo do 
usuário, aumentando a tensão girando a manivela no 
sentido horário e diminuindo no sentido anti-horário, 
diferente dos sistemas de regulagem de tensão sob o 
assento dificultando o acesso ao usuário. Alavanca 
posicionada a esquerda do assento desbloqueia o 
movimento de inclinação da concha. Internamente ao 
mecanismo, o movimento trabalha através de sistemas de 
engrenagens sobre duas molas de compressão tornando 
o movimento muito mais suave. Possui 11 posições 
diferentes de bloqueio do movimento de reclinação, 
dispõe também de sistema anti-impacto para o encosto o 
que impede o choque do encosto com o usuário ao 
desbloquear o mesmo. Base com 5 patas, fabricada em 
liga de alumínio injetado sob pressão que garante alta 
resistência mecânica. Acabamento de superfície através 
de polimento manual realçando o brilho natural do 
alumínio. Alojamento para engate do rodízio no diâmetro 
de 11mm dispensando o uso de buchas de fixação. Seu 
sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se 
através de cone morse, o que confere facilidade para 
montagem e casos eventuais de manutenção. Coluna de 
regulagem de altura por acionamento a gás com 100mm 
de curso. Acabamento cromado. Pistão a gás para 
regulagem de altura Em conformidade com a Norma  DIN
4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca 
rápida. O movimento de rotação da coluna é sobre 
rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo 
alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o 
movimento de rotação. Base com 5 patas, fabricada em 
liga de alumínio injetado sob pressão que garante alta 
resistência mecânica. Acabamento de superfície através 
de polimento manual realçando o brilho natural do 
alumínio. Alojamento para engate do rodízio no diâmetro 
de 11mm dispensando o uso de buchas de fixação. 
Acoplamento da coluna a base através de encaixe 
também sistema cone morse que confere facilidade para 
montagem e casos eventuais de manutenção. Rodízio 
duplo, com rodas de 65mm de diâmetro, eixo vertical em 
aço trefilado com diâmetro de 11mm, dotado de anel 
elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro 
à base. Cada roda possui rolamento de roletes (duplo 
rolamento), substituindo o tradicional eixo horizontal. Com 
este sistema impede-se o acumulo de sujeiras que podem 
apresentar travamento das rodas. Com isto possui furo 
central de 31 mm propiciando leveza ao design do 
produto. Este rodízio possui banda de rodagem mórbida 
em poliuretano, que pode ser utilizado em qualquer tipo 
de piso. Apóia-braços injetados em poliuretano (integral-
skin), possuindo alma de aço interna, totalmente revestido 
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em couro natural. Fixação através de parafusos e 
acabamentos cromados. Dimensões: Largura assento: 
490mm; Profundidade assento: 460mm; Altura até 
assento: 440mm (na regulagem de altura mínima) a 
540mm (na regulagem de altura máxima); Altura total: 
1030mm (na regulagem de altura mínima) a 1130mm (na 
regulagem de altura máxima). 

0125 Poltrona Fixa. Monobloco de espaldar médio. Estrutura 
interna em compensado multilaminado, de madeira 
moldada anatomicamente a quente com pressão e 
espessura aproximada de 12 mm. Assento medindo 
490x460mm. Espuma injetada do assento de alta 
resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta 
tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e 
baixa deformação permanente com densidade média de 
50 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura 
média de 50 mm, com cobertura de manta acrílica que 
garante uniformidade ao revestimento. Totalmente 
tapeçada em couro natural com detalhes de costura. 
Encosto medindo 490x660mm com detalhes de costura. 
Na parte posterior da concha revestimento em couro liso 
com costura horizontal. Estrutura cromada fixa contínua 
formando os braços e os quatro pés. Fixação no assento 
e encosto, feita em tubo de aço curvado com diâmetro de 
25,40 mm e espessura de 2,25 mm, totalmente soldada 
por sistema , o apóia-braço acoplado na estrutura MIG
acompanhando a curva da estrutura, recoberto com 
espuma injetada. Sapatas injetadas em polipropileno. 
Altura até assento: 480mm; Altura total: 950mm.

207,00 UND FLEXFORM 
MODELO PARIS 

R$ 3.014,96 R$ 2.320,04 -23,05 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA   
LTDA

0126 Poltrona Giratória de espaldar Médio. Com estrutura 
interna em compensado multilaminado, de madeira 
moldada anatomicamente a quente com pressão e 
espessura aproximada de 12mm. Espuma injetada do 
assento de alta resiliência, alta resistência a propagação 
de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa 
fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com 
densidade média de 50kg/m3 e moldada anatomicamente 
com espessura média de 50 mm, com cobertura de 
manta acrílica que garante uniformidade ao 
Revestimneto. Totalmente tapeçada em couro natural com 
detalhes de costura. Encosto com detalhes de costura em 
gomos horizontais grandes. Detalhes na parte posterior 
da concha com gomos verticais em sua parte inferior. 
Mecanismo Universal  Relax: Em conformidade com a II
Norma   13962. Mecanismo com corpo injetado ABNT NBR
em liga de alumínio sob pressão e placa superior em 
chapa de aço estampada que garante bom acabamento e 
alta resistência mecânica. Acabamento de superfície 
pintada eletrostaticamente em epóxi pó revestindo 
totalmente o mecanismo com película com propriedades 
de resistência a agentes químicos. Possui alavanca sob o 
assento, a direita do usuário, para regulagem de altura do 
assento, na mesma alavanca, em sua extremidade possui 

327,00 UND FLEXFORM 
MODELO PARIS 

R$ 3.148,94 R$ 2.705,58 -14,08 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA   
LTDA
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manivela telescópica para regulagem da tensão que 
possibilita adequar o movimento relax ao biotipo do 
usuário, aumentando a tensão girando a manivela no 
sentido horário e diminuindo no sentido anti-horário, 
diferente dos sistemas de regulagem de tensão sob o 
assento dificultando o acesso ao usuário. Alavanca 
posicionada a esquerda do assento desbloqueia o 
movimento de inclinação da concha. Internamente ao 
mecanismo, o movimento trabalha através de sistemas de 
engrenagens sobre duas molas de compressão tornando 
o movimento muito mais suave. Possui 11 posições 
diferentes de bloqueio do movimento de reclinação, 
dispõe também de sistema anti-impacto para o encosto o 
que impede o choque do encosto com o usuário ao 
desbloquear o mesmo. Base com 5 patas, fabricada em 
liga de alumínio injetado sob pressão que garante alta 
resistência mecânica. Acabamento de superfície através 
de polimento manual realçando o brilho natural do 
alumínio. Alojamento para engate do rodízio no diâmetro 
de 11mm dispensando o uso de buchas de fixação. Seu 
sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se 
através de cone morse, o que confere facilidade para 
montagem e casos eventuais de manutenção. Coluna de 
regulagem de altura por acionamento a gás com 100mm 
de curso. Acabamento cromado. Pistão a gás para 
regulagem de altura Em conformidade com a Norma  DIN
4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca 
rápida. O movimento de rotação da coluna é sobre 
rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo 
alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o 
movimento de rotação. Base com 5 patas, fabricada em 
liga de alumínio injetado sob pressão que garante alta 
resistência mecânica. Acabamento de superfície através 
de polimento manual realçando o brilho natural do 
alumínio. Alojamento para engate do rodízio no diâmetro 
de 11mm dispensando o uso de buchas de fixação. 
Acoplamento da coluna a base através de encaixe 
também sistema cone morse que confere facilidade para 
montagem e casos eventuais de manutenção. Rodízio 
duplo, com rodas de 65mm de diâmetro, eixo vertical em 
aço trefilado com diâmetro de 11mm, dotado de anel 
elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro 
à base. Cada roda possui rolamento de roletes (duplo 
rolamento), substituindo o tradicional eixo horizontal. Com 
este sistema impede-se o acumulo de sujeiras que podem 
apresentar travamento das rodas. Com isto possui furo 
central de 31 mm propiciando leveza ao design do 
produto. Este rodízio possui banda de rodagem mórbida 
em poliuretano, que pode ser utilizado em qualquer tipo 
de piso. Apóia-braços injetados em poliuretano (integral-
skin), possuindo alma de aço interna, totalmente revestido 
em couro natural. Fixação através de parafusos e 
acabamentos cromados. Dimensões: Largura assento: 
490mm; Profundidade assento: 460mm; Altura até 
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assento: 440mm (na regulagem de altura mínima) a 
540mm (na regulagem de altura máxima); Altura total: 
1030mm (na regulagem de altura mínima) a 1130mm (na 
regulagem de altura máxima). 

0127 Poltrona Fixa. Assento e Encosto Fabricado em concha 
única injetado em polipropileno, com o apoia braço 
fazendo parte da própria concha. Próximo a área de 
junção entre o assento e encosto, existe um rasgo que 
evita o acúmulo de líquido na limpeza. Estrutura fixa 
Estrutura fixa tipo ³ pés³ fabricada em duas partes 
(frontal e traseira) em tubo de aço curvado com diâmetro 
mínimo de 19,05 e 1,90mm de espessura, soldada por 
sistema . Possui 2 travessas de união da estrutura, MIG
fabricadas em tubo oblongo 16x30x1,9mm. Fixação da 
concha na estrutura realizada por 4 parafusos rosca 
soberba. Ponteiras injetadas em polipropileno. Cadeira 
empilhável. Possui 4 suportes fabricados em 
termoplástico, montados no tubo oblongo com objetivo de 
melhor acomodar as cadeira quando empilhada. Largura 
total da cadeira: 570mm. Largura do assento: 370mm. 
Altura da borda do assento: 440mm Altura total do 
encosto: 820mm.

6,00 UND FLEXFORM 
MODELO GEOS 

R$ 689,44 R$ 424,00 -38,50 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA   
LTDA

0128 Poltrona de Espera. Poltrona de Espera com 04 pés - 
Dimensões ( ): L82 cm A81 cm P80 cm. Estrutura: CM
Base em aço inox. Estrutura interna em madeira Pinus ou 
similar imunizada e com controle de umidade. 
Revestimento: Couro ecológico, natural ou suede.

105,00 UND FLEXFORM 
MODELO ROMA 

R$ 4.415,52 R$ 1.749,00 -60,39 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA   
LTDA

0129 Cadeira Giratória Espaldar Alto com Apóia Braço. Assento 
Interno em compensado multilâminas de madeira 
moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 
kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm. Espuma em 
poliuretano flexível , isento de  comprovado HR CFC
através de ensaio laboratorial, alta resiliência entre 45% à 
50%, resistência ao rasgamento de no mínimo 380N/m 
(média), resistência de alongamento na ruptura de no 
mínimo 65% (média), baixa fadiga dinâmica e baixa 
deformação permanente com densidade de 50 a 55 
kg/m3 e moldada anatômicamente com espessura média 
de 40 mm. Largura de 490 mm e profundidade de 
460mm. Capa de proteção e acabamento injetada em 
polipropileno com indice de tóxides menor que 5 (  NES
713/1983), texturizado e bordas arredondadas que 
dispensam o uso do perfil de pvc. Encosto Interno em 
compensado multilâminas de madeira moldada 
anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm2 e 
espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível 
HR CFC, isento de  comprovado através de ensaio 
laboratorial, alta resiliência entre 45% à 50%, resistência 
ao rasgamento de no mínimo 380N/m (média), resistência 
de alongamento na ruptura de no mínimo 65% (média), 
baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente 
com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada 
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anatômicamente com saliência para apoio lombar e 
espessura média de 40 mm. Largura de 480 mm e altura 
de 560 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em 
polipropileno com indice de tóxides menor que 5 (  NES
713/1983), texturizado e bordas arredondadas que 
dispensam o uso do perfil de pvc. Revestimneto em couro 
microperfurado composto por polímeros a base de  PVC
com gramatura de 700 a 780 g/m2, espessura 0,90mm, 
aditivado contra raios  e com aditivos antichama ou UV
alternativamente em tecido 100% polyester tipo crepe 
com gramatura de 235 g/m2, solidez da cor à luz e à 
fricção e tratamento retardante à propagação de chamas. 
Suporte para encosto e capa de acabamento. Suporte 
para encosto com regulagem de altura fabricado em 
chapa de aço estampada de 6,00 mm com nervura 
estrutural de reforço que confere alta resistência 
mecânica. Acabamento em pintura eletrostática 
totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento 
antiferruginoso, revestindo totalmente a superfície com 
película de aproximadamente 60 mícrons com 
propriedades de resistência a agentes químicos. Para um 
perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com 
curso de 65 mm com 12 estágios e acionamento 
automático sem necessidade de botões ou manípulos. O 
sistema de regulagem é fabricado em resina de 
engenharia poliamida de alta resistência mecânica e 
durabilidade, com engates fáceis, precisos e isento de 
ruídos. Capa do suporte para encosto injetada em 
polipropileno com indice de tóxides menor que 5 (  NES
713/1983), texturizado que proporciona perfeito 
acabamento, integrando o design entre o assento e o 
encosto. Mecanismo com corpo injetado em liga de 
alumínio sob pressão e placa superior em chapa de aço 
estampada que garante bom acabamento e alta 
resistência mecânica. Acabamento de superfície pintada 
eletrostaticamente em epoxi pó revestindo totalmente o 
mecanismo com película de aproximadamente 60 
mícrons com propriedades de resistência a agentes 
químicos. Com design e projeto de última geração, dispõe 
de acoplamento para suporte para encosto. Este 
mecanismo dispõe também de sistema anti-impacto para 
o encosto o que impede o choque do encosto com o 
usuário ao desbloquear o mesmo. Seu sistema preciso de 
acoplamento a coluna central dá-se através de cone 
morse, o que confere facilidade para montagem e casos 
eventuais de manutenção. Coluna de regulagem de altura 
e tubo telescópico de acabamento. Coluna de regulagem 
de altura por acionamento a gás com 100 mm de curso, 
fabricada em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em 
pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó 
com pré tratamento antiferruginoso, revestindo totalmente 
a coluna com película de aproximadamente 60 mícrons 
com propriedades de resistência a agentes químicos. A 
bucha guia para o pistão é injetada em resina de 
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engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e 
calibrada individualmente em dois passes com precisão 
de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a 
guia adequada para o perfeito funcionamento do 
conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. 
Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade 
com a norma  4550 classe 4, fixados ao tubo central DIN
através de porca rápida. O movimento de rotação da 
coluna é sobre rolamento de esferas tratadas 
termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e 
mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Seu 
sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base 
dá-se através de cone morse, o que confere facilidade 
para montagem e casos eventuais de manutenção. Capa 
telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno 
com indice de tóxides menor que 5 (  713/1983), NES
texturizado que proporciona ótimo acabamento e 
proteção à coluna central, sendo elemento de ligação 
estética entre a base e o mecanismo. Eficiente sistema de 
fixação tanto na parte superior quanto na inferior 
propiciam travamento perfeito evitando que durante o uso 
da cadeira esta venha a se desprender da base ou, deixe 
o pistão aparecendo na parte superior perdendo sua 
função estética e de proteção, possibilitando assim, que o 
acúmulo de partículas possa prejudicar o funcionamento 
do sistema de regulagem de altura. Base com 5 patas, 
fabricada por processo de injeção em resina de 
engenharia , poliamida (nylon 6), com aditivo anti-
ultravioleta, modificador de impacto e fibra de vidro (30%) 
com características de excepcional tenacidade, 
resistência mecânica, resistência a abrasão dos calçados 
e produtos químicos. Com 5 (cinco) hastes e alojamento 
para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm 
dispensando o uso de buchas de fixação. Seu sistema 
preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de 
cone morse, o que confere facilidade para montagem e 
casos eventuais de manutenção. Rodízio duplo, com 
rodas de 50 mm de diâmetro injetados em resina de 
engenharia, poliamida, com aditivo anti-ultravioleta e 
modificador de impacto, eixo vertical em aço trefilado 
1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal em 
aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 8 mm e rodas 
com diâmetro de 50 mm. O eixo vertical é dotado de anel 
elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro 
à base. Por ser injetado em nylon possui grande 
resistência estrutural o que assegura ausência de folgas 
no cavalete e mínimo desgaste das rodas mesmo após a 
realização dos mais rígidos testes segundo normas. 
Apoia-braços Injetado em polipropileno com indice de 
tóxides menor que 5 (  713/1983), texturizado com NES
256 mm de comprimento e 81 mm de largura. Suporte do 
apóia-braço regulável, injetado em termoplástico 
composto texturizado e alma de aço estrutural estampada 
de 6,00 mm de espessura. Acabamento em pintura 
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eletrostática, realizado por processo totalmente 
automatizado em tintura em pó isenta de metais pesados 
conforme diretiva RoHs, revestindo totalmente a estrutura 
com película de aproximadamente 60 mícrons, com 
propriedades de resistência a agentes químicos, com pré 
tratamento antiferruginoso isento de metais pesados, 
( 's) compostos orgânicos voláteis ou hidrocarbonetos VOC
aromáticos policíclicos e solventes. Possui regulagem 
vertical com 7 estágios e curso de 55 mm. O sistema 
interno de regulagem é fabricado em resina de 
engenharia poliacetal. Apresentar junto à proposta: Laudo 
de conformidade ergonômica do produto, em acordo com 
a -17 do Ministério do Trabalho, emitido por NR
profissional competente certificado pela  ABERGO ±
Associação Brasileira de Ergonomia, e à Certificação 
NBR ABNT 13962, da . Toda cadeira receberá selo de 
garantia afixada sob o assento com código identificador 
do produto, contendo dados e contato do fabricante afim 
de rastreamento para efeito de garantia e assistência 
técnica. Deverá ainda ter afixado selo de conformidade 
ABNT e também manual de instruções ilustrado para o 
usuário. 

0130 Cadeira com Interno do assento em madeira compensada 
multi-lâminas (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada com 
pressão anatomicamente a quente. Espuma injetada em 
poliuretano flexível, isento de , alta resiliência, alta CFC
resistência a propagação de rasgo, alta tensão de 
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa 
deformação permanente com densidade de 50 a 55 
kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 
mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o 
assento em polipropileno texturizado e bordas 
arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De 
fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e 
resistente a produtos químicos. Interno do encosto em 
madeira compensada multi-lâminas (7 lâminas com 1,5 
mm cada) moldada com pressão anatomicamente a 
quente. Espuma injetada em poliuretano flexível, isento 
de , alta resiliência, alta resistência a propagação de CFC
rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga 
dinâmica e baixa deformação permanente com densidade 
de 45 a 50 kg/m3 em forma anatômica com espessura 
média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento 
injetada em polipropileno texturizado e bordas 
arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De 
fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e 
resistente a produtos químicos. Revestimento em tecido 
100% poliéster, com 310g/m² com estrutura 3d, com 
macro poros, macios e confortável, que permitem a 
absorção de energia e passagem de ar, evitando dessa 
maneira retenção de odores. Resistência a tração: 
longitudinal 500n, transversal 500n conforme norma (  DIN
53857). Resistência ao esgarçamento: longitudinal 50n, 

926,00 UND FLEXFORM 
MODELO PLUS 

R$ 905,67 R$ 888,00 -1,95 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA   
LTDA

SIRP - Sistema Informatizado de Registro de Preços Anexo gerado em 02/05/2016 10:53:39 Página 180

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA    
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS LICITAÇÕES SUPEL    E  - 

Nº  : DO PROCESSO 1108.00008-00-2014

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS     Nº: 107/2016

Nº  DO PREGÃO ELETRÔNICO : 211/2014

DATA DE HOMOLOGAÇÃO  : 03/05/2016

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE    : 03/05/2016

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE IMOBILIÁRIO SUPEL     - 



Porto Velho, 03.05.2016DOE  N° 79 115

transversal 50n conforme norma (  53859). Resistência DIN
à abrasão de 600 ciclos conforme norma (shopper). 
Flamabilidade: 100mm/min conforme norma (  75200). DIN
Solidez da cor à luz: 3 escalas cinza conforme norma. 
Solidez das cores à lavagem: 3 escalas cinza conforme 
norma. Solidez da cor à fricção: seca/úmido 4 conforme 
norma. Suporte para encosto com regulagem de altura 
fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm com 
nervura estrutural de reforço que confere alta resistência 
mecânica. Acabamento em pintura eletrostática 
totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento 
antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a 
superfície com película de aproximadamente 70 mícrons 
com propriedades de resistência a agentes químicos. 
Apoiá-braços com alma de aço estrutural revestido em 
poliuretano pré-polímero integral skin, texturizado. Por se 
tratar de um pré-polímero possui toque macio e altíssima 
resistência ao rasgo, que não é possível nos materiais 
convencionais. Dimensões externas 255 x 82 mm. 
Suporte do apóia-braço regulável, injetado em 
termoplástico composto texturizado e alma de aço 
estrutural estampada de 6,00 mm de espessura. Possui 
regulagem vertical com 7 estágios e curso de 55 mm. O 
sistema interno de regulagem é fabricado em resina de 
engenharia poliacetal que confere alta resistência ao 
desgaste e durabilidade ao produto. Mecanismo com 
regulagem do encosto e com sistema "contato 
permanente" com bloqueio em qualquer posição. Para um 
perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura, com 
acionamento automático sem necessidade de botões ou 
manípulos. O sistema de regulagem é fabricado em 
resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta 
resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis, 
precisos e isento de ruídos. Seu sistema preciso de 
acoplamento a coluna central dá-se através de cone 
morse, o que confere facilidade para montagem e casos 
eventuais de manutenção. Coluna de regulagem de altura 
por acionamento a gás, fabricada em tubo de aço de 50 
mm e 1,50 mm de espessura. A bucha guia para o pistão 
é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta 
resistência ao desgaste e calibrada individualmente em 
dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento 
de 86 mm proporciona a guia adequada para o perfeito 
funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo 
a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura 
em conformidade com a norma  4550 classe 4, DIN
fixados ao tubo central através de porca rápida. O 
movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de 
esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência 
ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de 
rotação. Seu sistema preciso de acoplamento ao 
mecanismo e a base dá-se através de cone morse, o que 
confere facilidade para montagem e casos eventuais de 
manutenção. Capa telescópica de 3 elementos, injetada 
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em polipropileno texturizado que proporciona ótimo 
acabamento e proteção à coluna central, sendo elemento 
de ligação estética entre a base e o mecanismo. Base 
com 5 patas, fabricada por processo de injeção em resina 
de engenharia, poliamida (nylon 6), com aditivo anti-
ultravioleta, modificador de impacto e fibra de vidro (30%) 
com características de excepcional tenacidade, 
resistência mecânica, resistência a abrasão dos calçados 
e produtos químicos. Com 5 (cinco) hastes e alojamento 
para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm 
dispensando o uso de buchas de fixação. Seu sistema 
preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de 
cone morse, o que confere facilidade para montagem e 
casos eventuais de manutenção. Rodízio duplo, com 
rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em resina de 
engenharia poliamida (nylon 6), com aditivo anti-
ultravioleta e modificador de impacto, eixo vertical em aço 
trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo 
horizontal também em aço trefilado 1010/1020. O eixo 
vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita 
acoplamento fácil e seguro à base. Por ser injetado em 
nylon possui grande resistência estrutural o que assegura 
ausência de folgas no cavalete e mínimo desgaste das 
rodas mesmo após a realização dos mais rígidos testes 
segundo normas internacionais. Altura total: 90cm(na 
regulagem de altura mínima) 104cm(na regulagem de 
altura máxima) Profundidade assento: 46 cm. Altura do 
assento: 42 a 51 cm. Largura do assento: 46 cm. 
Apresentar junto à proposta: Laudo de conformidade 
ergonômica do produto, em acordo com a -17 do NR
Ministério do Trabalho, emitido por profissional 
competente certificado pela  ABERGO ± Associação 
Brasileira de Ergonomia. 

0131 Cadeira com Interno do assento em madeira compensada 
multi-lâminas (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada com 
pressão anatomicamente a quente. Espuma injetada em 
poliuretano flexível, isento de , alta resiliência, alta CFC
resistência a propagação de rasgo, alta tensão de 
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa 
deformação permanente com densidade de 50 a 55 
kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 
mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o 
assento em polipropileno texturizado e bordas 
arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De 
fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e 
resistente a produtos químicos. Interno do encosto em 
madeira compensada multi-lâminas (7 lâminas com 1,5 
mm cada) moldada com pressão anatomicamente a 
quente. Espuma injetada em poliuretano flexível, isento 
de , alta resiliência, alta resistência a propagação de CFC
rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga 
dinâmica e baixa deformação permanente com densidade 
de 45 a 50 kg/m3 em forma anatômica com espessura 
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média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento 
injetada em polipropileno texturizado e bordas 
arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De 
fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e 
resistente a produtos químicos. Revestimento em tecido 
100% poliéster, com 310g/m² com estrutura 3d, com 
macro poros, macios e confortável, que permitem a 
absorção de energia e passagem de ar, evitando dessa 
maneira retenção de odores. Resistência a tração: 
longitudinal 500n, transversal 500n conforme norma (  DIN
53857). Resistência ao esgarçamento: longitudinal 50n, 
transversal 50n conforme norma (  53859). Resistência DIN
à abrasão de 600 ciclos conforme norma (shopper). 
Flamabilidade: 100mm/min conforme norma (  75200). DIN
Solidez da cor à luz: 3 escalas cinza conforme norma. 
Solidez das cores à lavagem: 3 escalas cinza conforme 
norma. Solidez da cor à fricção: seca/úmido 4 conforme 
norma. Suporte para encosto com regulagem de altura 
fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm com 
nervura estrutural de reforço que confere alta resistência 
mecânica. Acabamento em pintura eletrostática 
totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento 
antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a 
superfície com película de aproximadamente 70 mícrons 
com propriedades de resistência a agentes químicos. 
Apoiá-braços com alma de aço estrutural revestido em 
poliuretano pré-polímero integral skin, texturizado. Por se 
tratar de um pré-polímero possui toque macio e altíssima 
resistência ao rasgo, que não é possível nos materiais 
convencionais. Dimensões externas 255 x 82 mm. 
Suporte do apóia-braço regulável, injetado em 
termoplástico composto texturizado e alma de aço 
estrutural estampada de 6,00 mm de espessura. Possui 
regulagem vertical com 7 estágios e curso de 55 mm. O 
sistema interno de regulagem é fabricado em resina de 
engenharia poliacetal que confere alta resistência ao 
desgaste e durabilidade ao produto. Mecanismo com 
regulagem do encosto e com sistema "contato 
permanente" com bloqueio em qualquer posição. Para um 
perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura, com 
acionamento automático sem necessidade de botões ou 
manípulos. O sistema de regulagem é fabricado em 
resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta 
resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis, 
precisos e isento de ruídos. Seu sistema preciso de 
acoplamento a coluna central dá-se através de cone 
morse, o que confere facilidade para montagem e casos 
eventuais de manutenção. Coluna de regulagem de altura 
por acionamento a gás, fabricada em tubo de aço de 50 
mm e 1,50 mm de espessura. A bucha guia para o pistão 
é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta 
resistência ao desgaste e calibrada individualmente em 
dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento 
de 86 mm proporciona a guia adequada para o perfeito 
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funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo 
a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura 
em conformidade com a norma  4550 classe 4, DIN
fixados ao tubo central através de porca rápida. O 
movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de 
esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência 
ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de 
rotação. Seu sistema preciso de acoplamento ao 
mecanismo e a base dá-se através de cone morse, o que 
confere facilidade para montagem e casos eventuais de 
manutenção. Capa telescópica de 3 elementos, injetada 
em polipropileno texturizado que proporciona ótimo 
acabamento e proteção à coluna central, sendo elemento 
de ligação estética entre a base e o mecanismo. Base 
com 5 patas, fabricada por processo de injeção em resina 
de engenharia, poliamida (nylon 6), com aditivo anti-
ultravioleta, modificador de impacto e fibra de vidro (30%) 
com características de excepcional tenacidade, 
resistência mecânica, resistência a abrasão dos calçados 
e produtos químicos. Com 5 (cinco) hastes e alojamento 
para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm 
dispensando o uso de buchas de fixação. Seu sistema 
preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de 
cone morse, o que confere facilidade para montagem e 
casos eventuais de manutenção. Rodízio duplo, com 
rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em resina de 
engenharia poliamida (nylon 6), com aditivo anti-
ultravioleta e modificador de impacto, eixo vertical em aço 
trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo 
horizontal também em aço trefilado 1010/1020. O eixo 
vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita 
acoplamento fácil e seguro à base. Por ser injetado em 
nylon possui grande resistência estrutural o que assegura 
ausência de folgas no cavalete e mínimo desgaste das 
rodas mesmo após a realização dos mais rígidos testes 
segundo normas internacionais. Altura total: 90cm(na 
regulagem de altura mínima) 104cm(na regulagem de 
altura máxima) Profundidade assento: 46 cm. Altura do 
assento: 42 a 51 cm. Largura do assento: 46 cm. Altura 
total: 79cm(na regulagem de altura mínima) 93cm(na 
regulagem de altura máxima). Profundidade assento: 46 
cm. Altura do assento: 41 a 50 cm. Largura do assento: 
46 cm. Apresentar junto à proposta,: Laudo de 
conformidade ergonômica do produto, em acordo com a 
NR-17 do Ministério do Trabalho, emitido por profissional 
competente certificado pela  ABERGO ± Associação 
Brasileira de Ergonomia. 

0132 Cadeira Fixa com braços. Interno do assento em 
compensado multilâminas de madeira moldada 
anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm2 e 
espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível 
HR CFC, isento de , alta resistência a propagação de 
rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga 
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dinâmica e baixa deformação permanente com densidade 
de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com 
espessura média de 40 mm. Capa de proteção e 
acabamento injetada em polipropileno texturizado e 
bordas arredondadas, com raio de curvatura maior que 
2mm, que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil 
limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e 
resistente a produtos químicos. Interno do encosto em 
polipropileno injetado estrutural de grande resistência 
mecânica, com formato anatomicamente. Espuma em 
poliuretano flexível , isento de , alta resiliência, HR CFC
alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de 
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa 
deformação permanente com densidade de 45 a 50 
kg/m3 e moldada anatômicamente com saliência para 
apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de 
proteção e acabamento injetada em polipropileno 
texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso 
do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência 
mecânica contra impactos e resistente a produtos 
químicos. Revestimento em tecido 100% poliéster, cor 
preta, com 310g/m² com estrutura 3D,com macro poros, 
macios e confortável, que permitem a absorção de 
energia e passagem de ar, evitando dessa maneira 
retenção de odores. Resistência a tração: longitudinal 
500N, transversal 500N conforme norma ( 53857). DIN
Resistência ao esgarçamento: longitudinal 50N, 
transversal 50N conforme norma ( 53859). Resistência DIN
à abrasão de 600ciclosconforme norma . Flamabilidade: 
100mm/min conforme norma (  75200). Solidez da cor DIN
à luz: 3 escalas cinza conforme norma . Solidez das cores 
à lavagem: 3 escalas cinza conforme norma . Solidez da 
cor à fricção: Seca/úmido 4 conforme norma. Suporte 
para encosto fixo fabricado em chapa de aço estampada 
de 6,00 mm com nervura estrutural de reforço que confere 
alta resistência mecânica. Acabamento em pintura 
eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com 
pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo 
totalmente a superfície com película de aproximadamente 
100 mícrons com propriedades de resistência a agentes 
químicos. Capa do suporte para encosto injetada em 
polipropileno texturizado que proporciona perfeito 
acabamento, integrando o design entre o assento e o 
encosto. Braços fixos, ovais, confeccionados em aço 
estampado de 6,00mm de espessura, acabamento em 
pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó 
com pré tratamento antiferruginoso (fostatizado) revestido 
totalmente com película de aproximadamente 100microns 
com propriedades de resistência a agentes químicos. 
Acabamento em poliuretano integral Skin, macio ao 
toque, não quebradiço e alta resistência ao rasgo. 
Medindo: largura 355mm e profundidade de 80mm. 
fixação diretamente na placa de fixação do assento . 
Estrutura fixa contínua em tubo de aço curvado com 
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diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa 
do assento em aço estampado de 3,00 mm , totalmente 
soldada por sistema  e acabamento de superfície MIG
pintado. Acabamento em pintura eletrostática totalmente 
automatizada em epoxi pó com pré tratamento 
antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a 
estrutura com película de aproximadamente 100 mícrons 
com propriedades de resistência a agentes químicos. 
Esta estrutura possui acoplamento para fixação do 
suporte para encosto tipo lâmina diretamente na placa de 
fixação do assento sendo mais resistente que a usual 
fixação no interno do assento. Sapatas envolventes 
injetadas em polipropileno. Altura total: 87 cm. 
Profundidade assento: 46 cm. Altura do assento: 47 cm. 
Largura do assento: 46 cm. Apresentar junto à proposta,: 
Laudo de conformidade ergonômica do produto, em 
acordo com a -17 do Ministério do Trabalho, emitido NR
por profissional competente certificado pela  ABERGO ±
Associação Brasileira de Ergonomia, e Relatório de 
ensaio de conformidade com a Certificação  13962, NBR
da  emitido por Laboratório acreditado pelo Inmetro.ABNT

0133 Cadeira giratória ± Espaldar médio com braços. Assento 
interno em compensado multi lâminas de madeira 
moldada anatomicamente a quente com pressão e 
espessura de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, 
isento de , alta resiliência, alta resistência a CFC
propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e 
ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 
permanente com densidade entre 40 a 50 kg/m3 e 
moldada anatomicamente com espessura média de 40 
mm. Medidas aproximadas: Largura de 460 mm e 
profundidade de 460mm. Capa de proteção e 
acabamento injetada em polipropileno texturizado e 
bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de 
pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra 
impactos e resistente a produtos químicos. Encosto 
interno em polipropileno injetado estrutural de grande 
resistência mecânica, conformado anatomicamente. 
Espuma injetada em poliuretano flexível, isento de , CFC
alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, 
alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga 
dinâmica e baixa deformação permanente com densidade 
de 45 a 50 kg/m3 em forma anatômica com espessura 
média de 40 mm. Medidas aproximadas: Largura de 400 
mm e altura de 350 mm. Capa de proteção e acabamento 
injetada em polipropileno texturizado e bordas 
arredondadas. Revestimento em tecido 100% poliéster-
crepe. Suporte para encosto com regulagem de altura 
fabricado em tubo de aço 30 x 16 x 1,90 mm com 
acabamento em pintura eletrostática totalmente 
automatizada em epóxi pó com pré tratamento anti-
ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a 
superfície com aproximadamente 70 mícrons de 
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espessura. Dispõe de regulagem milimétrica de altura 
através de manípulo com curso de 60 mm para ajuste do 
apoio lombar e caneca articulada de acabamento injetada 
em termoplástico composto texturizado com eixo de giro 
em aço trefilado e sistema amortecedor flexível injetado 
em  de grande resistência e isenta de ruídos. PVC
Acabamento externo em sanfona flexível e também 
manípulo para ajuste horizontal. Ajuste de regulagem 
antero-posterior do encosto através de manípulo 
localizado sob o assento. Mecanismo com corpo 
fabricado por processo robotizado de solda sistema  MIG
em chapa de aço estampada de 3 mm e encosto 
articulado em chapa de aço de 2 mm conformados por 
processo de estampagem progressiva. Suporte do 
encosto em chapa 3 mm em forma ³U´ conformada 
também por estampagem progressiva com acabamento 
em Zinco Branco. Corpo e encosto com acabamento em 
pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó 
com pré tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), 
revestindo totalmente o mecanismo com película de 
aproximadamente 70 mícrons. Este mecanismo possui 
assento fixo e encosto com inclinação regulável com +13° 
para frente e -19° para trás, com bloqueio em qualquer 
posição e contato permanente na posição livre. O 
travamento é através do sistema ³freio fricção´ de 8 
lâminas, seu comando é através de alavanca de ponta 
excêntrica que permite a liberação e o bloqueio de forma 
simples e com mínimo esforço através de simples toque. 
Suporte para encosto com regulagem de altura 
automática que dispensa o uso de botão ou manípulo 
para o acionamento, com 8 níveis de ajuste e com curso 
aproximado de 80 mm, caneca articulada de acabamento 
injetada em termoplástico composto texturizado com eixo 
de giro em aço trefilado e sistema amortecedor flexível 
injetado em  de grande resistência e isenta de ruídos. PVC
Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central da 
cadeira dá-se através de cone morse, o que confere 
facilidade para montagem e casos eventuais de 
manutenção. Coluna de regulagem de altura por 
acionamento a gás com 130 mm de curso, fabricada em 
tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. 
Acabamento em pintura eletrostática totalmente 
automatizada em epóxi pó com pré tratamento 
antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a 
coluna com película de aproximadamente 70 mícrons 
com propriedades de resistência a agentes químicos. A 
bucha guia para o pistão é injetada em resina de 
engenharia poli acetal de alta resistência ao desgaste e 
calibrada individualmente em dois passes com precisão 
de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a 
guia adequada para o perfeito funcionamento do 
conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. 
Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade 
com a norma  4550 classe 4, fixados ao tubo central DIN
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através de porca rápida. O movimento de rotação da 
coluna é sobre rolamento de esferas tratadas 
termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e 
mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Seu 
sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base 
dá-se através de cone morse, o que confere facilidade 
para montagem e casos eventuais de manutenção. Capa 
telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno 
texturizado que proporciona ótimo acabamento e 
proteção à coluna central, sendo elemento de ligação 
estética entre a base e o mecanismo. Base com 5 patas, 
fabricada por processo robotizado de solda sistema  MIG
em aço tubular 25x25x1,50 mm com acabamento de 
superfície pintado. Película de acabamento em pintura 
eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com 
pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo 
totalmente a base com película de aproximadamente 70 
mícrons. Alojamento para engate do rodízio no diâmetro 
de 11 mm feito através de conformação a frio na 
extremidade da haste da base. Capa protetora em 
polipropileno injetado texturizado, sem emendas. Seu 
sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se 
através de cone morse, o que confere facilidade para 
montagem e casos eventuais de manutenção. Rodízio 
duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro, injetado em 
polipropileno, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 
com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal também em aço 
trefilado 1010/1020. O eixo vertical é dotado de anel 
elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro 
à base. Apoia-braços injetado em polipropileno 
texturizado com 256 mm de comprimento e 81 mm de 
largura. Suporte do apóia-braço regulável, injetado em 
termoplástico composto texturizado e alma de aço 
estrutural estampada de 6,00 mm de espessura indicado 
para cadeiras e poltronas de médio e grande porte porte. 
Acabamento em pintura eletrostática totalmente 
automatizada em epoxi pó com pré tratamento 
antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a 
superfície com película de aproximadamente 70 mícrons 
com propriedades de resistência a agentes químicos. 
Possui regulagem vertical com 7 estágios e curso de 55 
mm. O sistema interno de regulagem é fabricado em 
resina de engenharia poliacetal que confere alta 
resistência ao desgaste e durabilidade ao produto. 

SIRP - Sistema Informatizado de Registro de Preços Anexo gerado em 02/05/2016 10:53:40 Página 188

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA    
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS LICITAÇÕES SUPEL    E  - 

Nº  : DO PROCESSO 1108.00008-00-2014

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS     Nº: 107/2016

Nº  DO PREGÃO ELETRÔNICO : 211/2014

DATA DE HOMOLOGAÇÃO  : 03/05/2016

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE    : 03/05/2016

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE IMOBILIÁRIO SUPEL     - 



Porto Velho, 03.05.2016DOE  N° 79 119

0134 Poltrona para Auditório com assento e encosto rebatíveis. 
Lateral inicial com . Dotada de porta-copo em LED
polipropileno preto e sinalização de fileira. Assento em 
compensado de madeira moldado anatomicamente a 
quente, com 15mm de espessura, estofado em espuma 
de poliuretano moldada anatomicamente com espessura 
média de 60mm, densidade de 55kg/m3. Com capa de 
proteção em polipropileno dispensando o perfil de . PVC
Encosto em compensado de madeira moldado 
anatomicamente a quente, com 15mm de espessura, 
estofado em espuma de poliuretano moldada 
anatomicamente com espessura média de 60mm, 
densidade de 45kg/m3. Com capa de proteção em 
polipropileno dispensando o perfil de . Revestimento PVC
em tecido crepe 100% poliéster. Pés com sapata com 
opção para piso em ângulo - estrutura fabricado em aço 
de seção tubular 20x48mm,  1010/1020 com 1.9mm SAE
de espessura, soldada no suporte de fixação ao piso em 
chapa de aço estampado medindo 65x300x1,8mm fixada 
ao piso com parafuso autotarraxante e buchas em nylon 
natural. Sistema de solda  automático que permite um MIG
perfeito acabamento e resistência. Componentes 
metálicos com tratamento antiferruginoso de desengraxe, 
decapagem e fosfatização, inclusive no interior dos tubos 
a fim de evitar corrosão do material, o acabamento se dá 
através de pintura eletrostática epóxi-pó texturizado, 
curado em estufa a 180°, na cor preta. Laterais fechadas 
em aço laminado estampado 1010/1020 com 0,9mm SAE
espessura. Apóia braços integrados aos pés 
laterais/base, constituídos em espuma de poliuretano 
injetado integral Skin, com alma de aço. Painel fechado 
na parte interna do braço em aço estampado pintado na 
cor do pé lateral/base. Prancheta escamoteável embutida 
nos apóia braços. Estrutura da prancheta executada em 
aço laminado pintado na cor da base,  1010/1020 SAE
com 3mm de espessura medindo 255x235mm com 
cantos arredondados, com eixo de giro em aço micro-
fundido com zincagem natural. Fixação ao piso através de 
04 parafusos e buchas. Altura total: 940mm; Profundidade 
total aberta (sem a prancheta): 700mm; Profundidade 
total fechada: 360mm; Altura do assento: 450mm; e 
Largura total com par de braços: 620mm. Apresentar junto 
à proposta, nos termos do Parágrafo 7.3 do edital: Laudo 
de conformidade ergonômica do produto, em acordo com 
a -17 do Ministério do Trabalho, emitido por NR
profissional competente certificado pela  ABERGO ±
Associação Brasileira de Ergonomia, e à Certificação 
NBR ABNT 15878, da . Deverá ter afixado selo de 
conformidade .ABNT
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0135 Poltrona de Auditório para obesos. Lateral inicial com 
LED. Dotada de porta-copo em polipropileno preto e 
sinalização de fileira. Assento em compensado de 
madeira moldado anatomicamente a quente, com 15mm 
de espessura, estofado em espuma de poliuretano 
moldada anatomicamente com espessura média de 
60mm, densidade de 55kg/m3. Com capa de proteção em 
polipropileno dispensando o perfil de . Encosto em PVC
compensado de madeira moldado anatomicamente a 
quente, com 15mm de espessura, estofado em espuma 
de poliuretano moldada anatomicamente com espessura 
média de 60mm, densidade de 45kg/m3. Com capa de 
proteção em polipropileno dispensando o perfil de . PVC
Revestimento em tecido crepe 100% poliéster. Pés com 
sapata com opção para piso em ângulo - estrutura 
fabricado em aço de seção tubular 20x48mm,  SAE
1010/1020 com 1.9mm de espessura, soldada no suporte 
de fixação ao piso em chapa de aço estampado medindo 
65x300x1,8mm fixada ao piso com parafuso 
autotarraxante e buchas em nylon natural. Sistema de 
solda  automático que permite um perfeito MIG
acabamento e resistência. Componentes metálicos com 
tratamento antiferruginoso de desengraxe, decapagem e 
fosfatização, inclusive no interior dos tubos a fim de evitar 
corrosão do material, o acabamento se dá através de 
pintura eletrostática epóxi-pó texturizado, curado em 
estufa a 180°, na cor preta. Laterais fechadas em aço 
laminado estampado 1010/1020 com 0,9mm SAE
espessura. Apóia braços integrados aos pés 
laterais/base, constituídos em espuma de poliuretano 
injetado integral Skin, com alma de aço. Painel fechado 
na parte interna do braço em aço estampado pintado na 
cor do pé lateral/base. Prancheta escamoteável embutida 
nos apóia braços. Estrutura da prancheta executada em 
aço laminado pintado na cor da base,  1010/1020 SAE
com 3mm de espessura medindo 255x235mm com 
cantos arredondados, com eixo de giro em aço micro-
fundido com zincagem natural. Fixação ao piso através de 
04 parafusos e buchas. Altura total: 940mm; Profundidade 
total: 700mm; Altura do assento: 450mm e Eixo a Eixo: 
1150mm.

62,00 UND FLEXFORM 
MODELO 
EVENTUM

R$ 4.902,56 R$ 3.778,32 -22,93 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA   
LTDA

Márcio Rogério Gabriel
Superintendente

Marcia Carvalho Guedes
Gerente do Registro de Preços
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IPERON

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2015/SUPEL/RO

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO ESTADO DE RONDÔNIA torna público para conhecimento dos interessados
que, considerando a Ata de Realização do Pregão Eletrônico n. 035/2015/SUPEL
– Complementar nº 1, fls. 610 a 617, o Resultado por Fornecedor, fls. 619, o
Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico, fls. 620 a 622, Despacho da Procu-
radoria Geral do IPERON datado de 19/04/2016 e acolhido pela Presidência em
25/04/2016, fls. 627 a 628 e demais documentos constantes do Processo Admi-
nistrativo nº 01-2220.01980-0000/2014, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada para realização de serviços na rede lógica e telefonia com inclu-
são de materiais para atender as necessidades do Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Estado de Rondônia (sede), com fundamento no artigo 4º,
inciso XXII, da Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei 8.666/1993,
HOMOLOGA o certame licitatório modalidade Pregão Eletrônico, que foi devida-
mente ADJUDICADO pelo Pregoeiro, em favor da empresa J. L DINIZ & CIA LTDA
- EPP, inscrita no CNPJ nº 04.503.070/0001-13, a qual foi vencedora dos itens 1
ao 23, no valor total de R$ 134.980,00 (cento e trinta e quatro mil, novecentos e
oitenta reais), por apresentar o menor preço e proposta mais vantajosa para a
Administração Pública.

Publique-se nos meios previstos em Lei.
Porto Velho-RO, 28 de abril de 2016.

Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira
Presidente do IPERON

PORTARIA Nº 253/GARH/DAF/GAB/IPERON DE 27 DE ABRIL DE 2016.

Remarcar Férias.

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLI-
COS DO ESTADO DE RONDÔNIA no uso de suas atribuições que lhe confere
o Decreto de 15 de janeiro de 2015;

Considerando as atribuições definidas no Decreto nº 13.627, de 21/05/
2008, especificamente o Artigo 8º, inciso XIX;

Considerando o teor da Resolução Normativa nº 004/GAB/IPERON de 03/
11/2014, publicada no DOE/RO nº 2577 de 06/11/2014;

Considerando o teor do Processo 01-1320.00199-0000/2016.

RESOLVE:

 Art. 1º TORNAR SEM EFEITO a Portaria 244/GARH/DAF/GAB/IPERON
DE 13 DE ABRIL DE 2016, por erro material;

Art. 2º REMARCAR as férias do servidor JOSÉ DA COSTA CASTRO,
matrícula 300033378, ocupante do cargo de Técnico em Previdência,
pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo do Instituto de Previdência
dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON, de 01 a 20/
03/2016 para 02 a 21/05/2016, referente ao exercício de 2016, por
interesse da Administração Pública.

Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.
MARIA REJANE SAMPAIO DOS SANTOS VIEIRA

Presidente do IPERON

PORTARIA Nº 254/GARH/DAF/GAB/IPERON DE 25 DE ABRIL DE 2016.

Suspender férias.

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLI-
COS DO ESTADO DE RONDÔNIA no uso de suas atribuições que lhe confere
o Decreto de 15 de janeiro de 2015;

CNPJ Razão Social Endereço Cidade Representante CPF Telefone

05.040.644/0001-27 LONDON ARQUIVOS SISTEMAS LTDA  E  RUA CORBÉLIA EMILIANO , 1303 -  
PERNETA PINHAIS 

PINHAIS PR - MARLON ELIAS DA COSTA    
LEANDRO

033.103.239-27 (41) 3356-5632

09.813.581/0001-55 FORMA OFFICE COMERCIO DE  -    
MOVEIS INTERIORES LTDA OUTROS E   - 

SHCGN QD BL LOJA  708/709  D  07, 
7 -  ASA NORTE

BRASILIA DF - GILVAN PEREIRA CAMPOS  764.998.986-00 (61) 3033-4353

32.918.377/0001-10 BRADIV INDUSTRIA COMERCIA LTDA  E  SIA TRECHO TRECHO  02, 1090 -  
02

BRASILIA DF - ADILSON ALVES DE FREITAS   067.108.755-87 (61) 3234-0925

84.558.634/0001-54 ATLANTA COMÉRCIO  E 
REPRESENTAÇÃO LTDA EPP  

Rua Abunã, 2280 - São João Bosco PORTO VELHO  - 
RO

Edilmar Mendonça Brasil 063.004.212-87 (69)3224-4459

49.058.654/0001-65 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA   
LTDA

AV PAPA JOÃO PAULO.    I, 1849 - 
CUMBICA

GUARULHOS SP - CLAUDIO RODRIGUES DE   
ABREU

001.065.598-00 (11) 2431-5527
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Considerando as atribuições definidas no Decreto nº 13.627, de 21/05/2008,
especificamente o Artigo 8º, inciso XIX;

Considerando o teor da Resolução Normativa nº 004/GAB/IPERON de 03/11/
2014, publicada no DOE/RO nº 2577 de 06/11/2014;

Considerando o teor do Processo 01-1320.00199-0000/2016.

RESOLVE:

  Art. 1º SUSPENDER as férias do servidor JOSÉ DA COSTA CASTRO,
matrícula 300033378, ocupante do cargo de Técnico em Previdência,
pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo do Instituto de Previdência
dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON, remarcadas
para 02 a 21/05/2016, referente ao exercício de 2016, por interesse da
Administração Pública.

Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.

MARIA REJANE SAMPAIO DOS SANTOS VIEIRA
Presidente do IPERON

PORTARIA Nº 259/GARH/DAF/GAB/IPERON DE 26 DE ABRIL DE 2016.

Conceder férias.

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO ESTADO DE RONDÔNIA no uso de suas atribuições que lhe confere o Decreto
de 15 de janeiro de 2015;

Considerando as atribuições definidas no Decreto nº 13.627, de 21/05/2008,
especificamente o Artigo 8º, inciso XIX;

Considerando o teor da Resolução Normativa nº 004/GAB/IPERON de 03/11/
2014, publicada no DOE/RO nº 2577 de 06/11/2014;

Considerando o teor da Portaria 722/GARH/GAB/IPERON de 27/11/2015
publicada no DOE 2832 de 30/11/2015;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER férias a servidora LILIANE BORGES DE AGUIAR, matrícula
300106689, ocupante do cargo de Assistente II, lotada no Instituto de Previdência
dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON, concernente ao período
de 02 a 31/05/2016, referente ao exercício de 2016.

Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.

MARIA REJANE SAMPAIO DOS SANTOS VIEIRA
Presidente do IPERON

PORTARIA Nº 260/GARH/DAF/GAB/IPERON DE 26 DE ABRIL DE 2016.

Conceder férias.

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO ESTADO DE RONDÔNIA no uso de suas atribuições que lhe confere o Decreto
de 15 de janeiro de 2015;

Considerando as atribuições definidas no Decreto nº 13.627, de 21/05/2008,
especificamente o Artigo 8º, inciso XIX;

Considerando o teor da Resolução Normativa nº 004/GAB/IPERON de 03/11/
2014, publicada no DOE/RO nº 2577 de 06/11/2014;

Considerando o teor da Portaria 722/GARH/GAB/IPERON de 27/11/2015
publicada no DOE 2832 de 30/11/2015;

Considerando a portaria nº 017 de 12/01/2016.

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER férias a servidora MARIA DE LOURDES FEITOSA,
ocupante do cargo de Técnico em Previdência, pertencente ao Quadro de Pessoal
Efetivo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia
- IPERON, matricula nº 300034439, concernente ao período de 02 a 31/05/2016,
referente ao exercício de 2016.

Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.

MARIA REJANE SAMPAIO DOS SANTOS VIEIRA
Presidente do IPERON

PORTARIA Nº 261/GARH/DAF/GAB/IPERON DE 26 DE ABRIL DE 2016.

Conceder férias.

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLI-
COS DO ESTADO DE RONDÔNIA no uso de suas atribuições que lhe confere
o Decreto de 15 de janeiro de 2015;

Considerando as atribuições definidas no Decreto nº 13.627, de 21/05/
2008, especificamente o Artigo 8º, inciso XIX;

Considerando o teor da Resolução Normativa nº 004/GAB/IPERON de 03/
11/2014, publicada no DOE/RO nº 2577 de 06/11/2014;

Considerando o teor da Portaria 722/GARH/GAB/IPERON de 27/11/2015
publicada no DOE 2832 de 30/11/2015;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER férias ao servidor JOÃO FERREIRA DA SILVA, ocupante
do cargo de Motorista, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON,
matricula nº 300033813, concernente ao período de 12 a 31/05/2016, referente
ao exercício de 2016.

Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.

MARIA REJANE SAMPAIO DOS SANTOS VIEIRA
Presidente do IPERON

PORTARIA Nº 263/GARH/DAF/GAB/IPERON DE 26 DE ABRIL DE 2016.

Conceder férias.

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLI-
COS DO ESTADO DE RONDÔNIA no uso de suas atribuições que lhe confere
o Decreto de 15 de janeiro de 2015;

Considerando as atribuições definidas no Decreto nº 13.627, de 21/05/
2008, especificamente o Artigo 8º, inciso XIX;

Considerando o teor da Resolução Normativa nº 004/GAB/IPERON de 03/
11/2014, publicada no DOE/RO nº 2577 de 06/11/2014;

Considerando o teor da Portaria 722/GARH/GAB/IPERON de 27/11/2015
publicada no DOE 2832 de 30/11/2015;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER férias a servidora ANANDA GABRIELE DE FIGUEIREDO,
matrícula 300128451, ocupante do cargo de Assessor Técnico, lotada no
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia -
IPERON, concernente ao período de 12 a 31/05/2016, referente ao exercício
de 2016.

Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.
MARIA REJANE SAMPAIO DOS SANTOS VIEIRA

Presidente do IPERON

PORTARIA Nº 264/GARH/DAF/GAB/IPERON DE 26 DE ABRIL DE 2016.

Conceder férias.

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLI-
COS DO ESTADO DE RONDÔNIA no uso de suas atribuições que lhe confere
o Decreto de 15 de janeiro de 2015;

Considerando as atribuições definidas no Decreto nº 13.627, de 21/05/
2008, especificamente o Artigo 8º, inciso XIX;

Considerando o teor da Resolução Normativa nº 004/GAB/IPERON de 03/
11/2014, publicada no DOE/RO nº 2577 de 06/11/2014;

Considerando o teor da Portaria 432/GARH/GAB/IPERON de 01/12/2014
publicada no DOE 2612 de 30/12/2014;

Considerando a portaria nº 463 de 23/07/2015.

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER férias a servidora JOELMA ALENCAR DINIZ, ocupante
do cargo de Assistente em Previdência, pertencente ao Quadro de Pessoal
Efetivo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de
Rondônia - IPERON, matricula nº 300033961, concernente ao período de 02 a
31/05/2016, referente ao exercício de 2015.

Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.
MARIA REJANE SAMPAIO DOS SANTOS VIEIRA

Presidente do IPERON
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PORTARIA Nº 265/GARH/DAF/GAB/IPERON DE 26 DE ABRIL DE 2016.

Conceder férias.

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO ESTADO DE RONDÔNIA no uso de suas atribuições que lhe confere o Decreto
de 15 de janeiro de 2015;

Considerando as atribuições definidas no Decreto nº 13.627, de 21/05/2008,
especificamente o Artigo 8º, inciso XIX;

Considerando o teor da Resolução Normativa nº 004/GAB/IPERON de 03/11/
2014, publicada no DOE/RO nº 2577 de 06/11/2014;

Considerando o teor da Portaria 722/GARH/GAB/IPERON de 27/11/2015
publicada no DOE 2832 de 30/11/2015;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER férias a servidora MARILÚ TEREZINHA DALMASSO DE
ROSSO, ocupante do cargo de Assistente em Previdência, pertencente ao Quadro
de Pessoal Efetivo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado
de Rondônia - IPERON, matricula nº 300034046, concernente ao período de 02 a
31/05/2016, referente ao exercício de 2016.

Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.

MARIA REJANE SAMPAIO DOS SANTOS VIEIRA
Presidente do IPERON

PORTARIA Nº 266/GARH/DAF/GAB/IPERON DE 26 DE ABRIL DE 2016.

Conceder férias.

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO ESTADO DE RONDÔNIA no uso de suas atribuições que lhe confere o Decreto
de 15 de janeiro de 2015;

Considerando as atribuições definidas no Decreto nº 13.627, de 21/05/2008,
especificamente o Artigo 8º, inciso XIX;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER férias ao servidor ANTONIO ALMEIDA SILVA, ocupante
do cargo de Técnico em Previdência, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo
do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia -
IPERON, matricula nº 300031372, concernente ao período de 12 a 31/05/2016,
referente ao exercício de 2013.

Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.
MARIA REJANE SAMPAIO DOS SANTOS VIEIRA

Presidente do IPERON

PORTARIA Nº 268/GARH/DAF/GAB/IPERON DE 26 DE ABRIL DE 2016.

Alterar Escala de Férias.

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO ESTADO DE RONDÔNIA no uso de suas atribuições que lhe confere o Decreto
de 15 de janeiro de 2015;

Considerando as atribuições definidas no Decreto nº 13.627, de 21/05/2008,
especificamente o Artigo 8º, inciso XIX;

Considerando o teor da Resolução Normativa nº 004/GAB/IPERON de 03/11/
2014, publicada no DOE/RO nº 2577 de 06/11/2014;

Considerando o teor da Portaria 722/GARH/GAB/IPERON de 27/11/2015
publicada no DOE nº 2832 de 30/11/2015;

Considerando o teor do Requerimento de 11/04/2016.

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR a Escala de Férias da servidora MARILENE REBOUÇAS,
ocupante do cargo de Técnico em Previdência, pertencente ao Quadro de Pessoal
Efetivo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia
- IPERON, matricula 300033864, referente ao exercício 2016, de 01 a 30/08/2017
para 03/10 a 01/11/2016.

Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.
MARIA REJANE SAMPAIO DOS SANTOS VIEIRA

Presidente do IPERON

PORTARIA Nº 269/GARH/DAF/GAB/IPERON DE 26 DE ABRIL DE 2016.

Convalidar a Conversão da Licença Prêmio por Assiduidade em pecúnia.

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLI-
COS DO ESTADO DE RONDÔNIA no uso de suas atribuições que lhe confere
o Decreto de 15 de janeiro de 2015;

Considerando as atribuições definidas no Decreto nº 13.627, de 21/05/
2008, especificamente o Artigo 8º, inciso XIX;

Considerando Resolução Normativa 003/GAB/IPERON de 22/10/2014;

Considerando o teor do Processo 01-1320.01333-0000/2015.

RESOLVE:

 Art. 1º  CONVALIDAR a conversão de  Licença Prêmio por
Assiduidade em pecúnia, dos meses de fevereiro, março e abril/
2016, do servidor SAULO JOSÉ MENDES PEREIRA, ocupante do cargo de
Chefe de Equipe de Software, matrícula 300129304, lotado no Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON,
referente ao 1º quinquênio, concernente ao período de 12/11/2003 a
09/11/2008, por interesse da Administração Pública.

Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.

MARIA REJANE SAMPAIO DOS SANTOS VIEIRA
Presidente do IPERON

PORTARIA Nº 270/GARH/DAF/GAB/IPERON DE 26 DE ABRIL DE 2016.

Remarcar férias.

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLI-
COS DO ESTADO DE RONDÔNIA no uso de suas atribuições que lhe confere
o Decreto de 15 de janeiro de 2015;

Considerando as atribuições definidas no Decreto nº 13.627, de 21/05/
2008, especificamente o Artigo 8º, inciso XIX;

Considerando o teor da Resolução Normativa nº 004/GAB/IPERON de 03/
11/2014, publicada no DOE/RO nº 2577 de 06/11/2014;

Considerando o teor do Requerimento datado de 15/03/2016.

RESOLVE:

Art. 1º REMARCAR as férias da servidora SANDRA MARIA DOS SANTOS
MAIA SILVA, ocupante do cargo de Técnico em Previdência, pertencente ao
Quadro de Pessoal Efetivo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
do Estado de Rondônia - IPERON, matricula 300034161, conforme abaixo:

Exercício Período de Fruição
2013 01 a 30/06/2016
2014 01 a 30/08/2016

Publique-se.   Registre-se.   Cumpra-se.

MARIA REJANE SAMPAIO DOS SANTOS VIEIRA
Presidente do IPERON

PORTARIA Nº 271/GARH/DAF/GAB/IPERON DE 26 DE ABRIL DE 2016.

Marcar férias.

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLI-
COS DO ESTADO DE RONDÔNIA no uso de suas atribuições que lhe confere
o Decreto de 15 de janeiro de 2015;

Considerando as atribuições definidas no Decreto nº 13.627, de 21/05/
2008, especificamente o Artigo 8º, inciso XIX;

Considerando o teor da Resolução Normativa nº 004/GAB/IPERON de 03/
11/2014, publicada no DOE/RO nº 2577 de 06/11/2014;

Considerando o teor da Portaria 432/GARH/GAB/IPERON de 01/12/2014
publicada no DOE 2612 de 30/12/2014;

Considerando o teor do Requerimento de 16/03/2016.
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RESOLVE:

Art. 1º MARCAR  Férias da servidora SANDRA MARIA DOS SANTOS MAIA
SILVA, ocupante do cargo de Técnico em Previdência, pertencente ao Quadro
de Pessoal Efetivo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado
de Rondônia - IPERON, matrícula 300034161, referente ao exercício 2015,  para
03/10 a 01/11/2016.

Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.

MARIA REJANE SAMPAIO DOS SANTOS VIEIRA
Presidente do IPERON

PORTARIA Nº 273/GARH/DAF/GAB/IPERON DE 27 DE ABRIL DE 2016.

Marcar férias.

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO ESTADO DE RONDÔNIA no uso de suas atribuições que lhe confere o Decreto
de 15 de janeiro de 2015;

Considerando as atribuições definidas no Decreto nº 13.627, de 21/05/2008,
especificamente o Artigo 8º, inciso XIX;

Considerando o teor da Resolução Normativa nº 004/GAB/IPERON de 03/11/
2014, publicada no DOE/RO nº 2577 de 06/11/2014;

Considerando o teor do processo nº 01-1320.00404-0000/2016.

RESOLVE:

Art. 1º MARCAR as férias da servidora MARIA NEIRY DE OLIVEIRA, ocupante
do cargo de Técnico em Previdência, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo
do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia -
IPERON, matricula nº 300033873, conforme abaixo:

Exercício Período de Fruição
2014 01 a 30/06/2016
2015 01 a 30/07/2016
2016 01 a 30/12/2016

Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.

MARIA REJANE SAMPAIO DOS SANTOS VIEIRA
Presidente do IPERON

PORTARIA Nº 274/GARH/DAF/GAB/IPERON DE 28 DE ABRIL DE 2016.

Remarcar férias.

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO ESTADO DE RONDÔNIA no uso de suas atribuições que lhe confere o Decreto
de 15 de janeiro de 2015;

Considerando as atribuições definidas no Decreto nº 13.627, de 21/05/2008,
especificamente o Artigo 8º, inciso XIX;

Considerando o teor da Resolução Normativa nº 004/GAB/IPERON de 03/11/
2014, publicada no DOE/RO nº 2577 de 06/11/2014;

Considerando o teor da Portaria 722/GARH/GAB/IPERON de 27/11/2015
publicada no DOE nº 2832 de 30/11/2015;

Considerando o teor do Memorando nº 015/Patrimônio e Almoxarifado/GARH
de 26/04/2016.

RESOLVE:

Art. 1º REMARCAR as férias da servidora LEIDIMAR RAIMUNDA NUNES DE
LIMA, ocupante do cargo de Técnico em Previdência, pertencente ao Quadro de
Pessoal Efetivo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de
Rondônia - IPERON, matricula 300031412, referente ao exercício 2016, de 02 a
31/01/2017 para 01 a 30/09/2016.

Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.

MARIA REJANE SAMPAIO DOS SANTOS VIEIRA
Presidente do IPERON

PORTARIA Nº 275/GARH/DAF/GAB/IPERON, DE 28 DE ABRIL DE 2016.

Prorrogar prazo da Comissão.

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLI-
COS DO ESTADO DE RONDÔNIA no uso de suas atribuições que lhe confere
o Decreto de 15 de janeiro de 2015;

Considerando as atribuições definidas no Decreto nº 13.627, de 21/05/
2008, especificamente o Artigo 8º, inciso XIX;

Considerando o teor do Processo 01-1320.00791-0000/2015;
Considerando o teor do Memorando 002/COMISSÃO-2016 de 12/04/2016 e

Memorando 39/DAF/IPERON de 18/04/2016.

RESOLVE:

Art. 1º PRORROGAR por 30 (trinta) dias o prazo concedido a Comissão,
constituída pela Portaria 180/DAF/GAB/IPERON, de 28 de abril de 2016, que tem
por objeto a revisão do Enquadramento do PCCS da LC. 746/2013.

Art. 2º Ficam mantidos todos os dispositivos previstos na Portaria que constituiu
a Comissão.

Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.

MARIA REJANE SAMPAIO DOS SANTOS VIEIRA
Presidente do IPERON

ATO CONCESSÓRIO DE APOSENTADORIA Nº 007/IPERON/TJRO,
DE 04/04/2016.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA e a
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO ESTADO DE RONDÔNIA – IPERON, no uso das atribuições que lhes confe-
rem as Leis Complementares nºs 228, de 10.01.2000, publicada no D.O.E. n°
4422, de 31.01.2000 e 432, de 03.03.2008, publicada no D.O.E. n° 0955, de
13.03.2008, conforme processo nº -01-1320.00278-0000/2015.

RESOLVEM:

1 – Conceder aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição
com proventos integrais a servidora MARIA ABADIA DE CASTRO MARIANO
SOARES LIMA, cadastro nº 1010972, ocupante do cargo de Juíza de Direi-
to da 3ª Entrância,/ pertencente ao Quadro de Pessoal do Tribunal de Justiça
do Estado de Rondônia, nos moldes do inciso VI do art. 93 da Constitui-
ção Federal c/c o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 e Lei
Complementar nº 432/2008.

2 – Os reajustes serão revistos na mesma proporção e na mesma data,
sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade.

3 – Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retro-
ativos a 15/01/2015.

Desembargador SANSÃO BATISTA SALDANHA
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

MARIA REJANE S. DOS SANTOS VIEIRA
Presidente do IPERON

ATO CONCESSÓRIO DE APOSENTADORIA Nº 013/IPERON/TJRO,
 DE 11/04/2016.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA e a
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO-
RES PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA – IPERON, no uso das atribuições
que lhes conferem as Leis Complementares nºs 228, de 10.01.2000, publicada
no D.O.E. n° 4422, de 31.01.2000 e 432, de 03.03.2008, publicada no D.O.E. n°
0955, de 13.03.2008, conforme processo nº 01-1320.00788-0000/2015.

RESOLVEM:

1 – Conceder aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição
com proventos integrais à servidora RITA DE CASSIA NUNES DE CASTILHO,
cadastro nº 0022330, ocupante do cargo de Técnico Judiciário/Oficial
Contador, nível superior, padrão 28, pertencente ao Quadro de Pessoal do
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Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, nos termos do artigo 3º da Emenda
Constitucional nº 47/2005 e Lei Complementar nº 432/2008.

2 – Os reajustes serão revistos na mesma proporção e na mesma data,
sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade.

3 – Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Desembargador SANSÃO BATISTA SALDANHA
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

UNIVERSA LAGOS
Presidente em exercício do IPERON

ATO CONCESSÓRIO Nº 066/DIPREV/2016, DE 28/04/2016.

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO ESTADO DE RONDÔNIA - IPERON, no uso das atribuições legais que lhe
conferem as Leis Complementares nºs 228, de 10.01.2000, publicada no DOE n°
4422, de 31.01.2000 e 432, de 03.03.2008, publicada no DOE n° 0955, de
13.03.2008 e o art. 8°, Inciso XVIII, do Decreto n° 13627, de 21.05.2008, publicado
no DOE n° 1002, de 26.05.2008.

RESOLVE:

1 – Retificar o teor do ATO 167/DIPREV/09, publicado no DOE Nº 1276, de
02.07.2009, que concedeu pensão mensal a beneficiária do ex-servidor/ativo
MARCELO MARTINS DOS SANTOS, matrícula nº 300037862, ocupante do car-
go de Agente Penitenciário, pertencente ao quadro de pessoal da Superin-
tendência de Assuntos Penitenciários - SEAPEN, em decorrência de seu
falecimento ocorrido em 05/10/2002, com fundamento nos artigos 22, II, e 51 da
Lei Complementar Estadual nº 228/2000, com redação da LC nº 253/2002,
combinada com o artigo 40, §7º, da Constituição Federal, com redação
da Emenda Constitucional nº 20/98, conforme DECISÃO Nº 035/GCSOPD/
2016, de 30 de março de 2016 e DESPACHO/PROGER, de 26 de abril de 2016.

a) Pensão Mensal Vitalícia a DIVANIL GUEDES MARTINS (genitora), porta-
dora do CPF nº 312.901.082-34, correspondente a 100% (cem por cento) do
valor da pensão, com efeitos financeiros a partir da Decisão Judicial, 18/08/2005.

2 – O Instituto de Previdência dos Servidores Público do Estado de Rondônia
- IPERON, atualizará o presente benefício previdenciário na mesma data e pro-
porção dos vencimentos dos Servidores Públicos Civis do Estado de Rondônia
em atividade.

MARIA REJANE S. DOS SANTOS VIEIRA
Presidente do IPERON

UNIVERSA LAGOS
Diretora de Previdência

RETIFICAÇÃO DE ATO CONCESSÓRIO DE APOSENTADORIA, 11/04/2016.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA e a
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA - IPERON, no uso das atribuições legais
que lhes são conferidas pelas Leis Complementares nºs 228/2000, publicada no
DOE n° 4422, de 31.01.2000 e 432/2008, publicada no DOE n° 0955, de 13.03.2008.

RESOLVEM:

Retificar o ATO CONCESSÓRIO DE APOSENTADORIA Nº 53/IPERON/TJ-RO,
de 03.12.2015, publicado no DOE nº 2845, de 17.12.2015 que aposentou a
servidora MARISTELA PEREZ DE JESUS, cadastro nº 0022640, conforme POR-
TARIA Nº 2385/2015/PR; OFÍCIO Nº 023/DRH/2016 e PARECER Nº 648/2016/
AUDIPREV, de 23.03.2016, constantes nos autos 01-1320.00333-0000/2015.

ONDE SE LÊ:

...referência 23...

LEIA-SE:

...referência 25...

Desembargador SANSÃO BATISTA SALDANHA
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

UNIVERSA LAGOS
Presidente em exercício do IPERON

CAERD

ADENDO MODIFICADOR DO PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 024/2016/CAERD/RO

A Companhia de Água e Esgotos de Rondônia - CAERD, através de seu
Pregoeiro, designada por força das disposições contidas na Portaria Nº. 024/
DE/2016, de 12/01/16, publicada no DOE de nº 017 em 27.01.2016, torna
público aos interessados, em especial as empresas que retiraram o instru-
mento convocatório, que houve necessidade de alterar o instrumento
convocatório, conforme segue:
ONDE SE LÊ: DATA DE ABERTURA: 10 de maio de 2016. LEIA-SÊ: DATA DE
ABERTURA: 16 de maio de 2016.
Todas as demais informações permanecem inalteradas. Publique-se.

Porto Velho - RO, 29 de abril de 2016.

ADM. JAMIL MANASFI DA CRUZ
Pregoeiro CAERD/RO

Mat. 09188-4

ERRATA DE PUBLICAÇÃO DO AVISO
DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A Companhia de Água e Esgotos de Rondônia - CAERD, através de sua
Diretora Presidente da CAERD, vem comunicar aos interessados a seguinte
errata: No termo de ratificação publicado no DOE nº 2701 de 19/05/2015,
folha 69, ONDE SE LÊ: valor total de R$ 13.378,67 (treze mil, trezentos e
setenta e oito reais e sessenta e sete centavos) LEIA-SE: valor total de R$
15.256,00 (quinze mil duzentos e cinquenta e seis reais).

Porto Velho - RO, 29 de abril de 2016.

IACIRA TEREZINHA RODRIGUES DE AZAMOR
Diretora Presidente

Secretaria de Saúde

PORTARIA Nº.587/GAB/SESAU                 Porto Velho, 05 de Abril  de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que
lhe confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de
2015, publicada no DOE n. 2831 de 27 de novembro de 2015  e conforme
consta nos Ofícios nº 149/HRSFG/RH/2016, Autorizo do Secretário/SESAU,
Parecer da CCI/SESAU e Parecer da Comissão de Avaliação de Plantões
Especiais do HRSFG/2016.

Considerando o Processo de nº 01.1712.03254-0000/2016.

R E S O L V E:

CONCEDER, de acordo com o Artigo 4º da Lei nº 1993, de 02 de dezembro
de 2008, publicada no DOE nº 1140 de 09.12.2008, alterada pela Lei n. 2475,
de 26 de maio de 2011, publicada no DOE n. 1741 de 27.5.2011, os Plantões
Especiais, ao servidor abaixo relacionado, lotado no Hospital Regional de
São Francisco do Guaporé/HRSFG/SESAU, referente ao mês de MARÇO/
2016.

SERVIDOR EFETIVO
Nome Cargo Matrícula Hs
Ricardo Corrêa de Abreu Administrador Hospitalar 300131549 120

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.588/GAB/SESAU                 Porto Velho, 05 de Abril  de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que
lhe confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de
2015, publicada no DOE n. 2831 de 27 de novembro de 2015  e conforme
consta nos Ofícios n. 164/HRSFG/RH-2016, Autorizo do Secretário/SESAU,
Parecer da CCI/SESAU e Parecer da Comissão de Avaliação de Plantões
Especiais do HRSFG/2016.

Considerando o teor do Processo nº 01-1712.03252-0000/2016.
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R E S O L V E:

CONCEDER, de acordo com o Artigo 4º da Lei nº 1993, de 02 de dezembro de
2008, publicada no DOE nº 1140 de 09.12.2008, alterada pela Lei n. 2475, de 26
de maio de 2011, publicada no DOE n. 1741 de 27.5.2011, o Plantão Especial,
aos servidores abaixo relacionados, lotados no Hospital Regional de São
Francisco do Guaporé/SESAU, referente ao mês de MARÇO/2016.

SERVIDORES EFETIVOS
Nível Superior
Nome Cargo Matrícula HS
Gessica Meira de Almeida Enfermeira 300131283 120
Nível Médio
Nome Cargo Matrícula HS
Adenilson Rocha dos Santos Téc. em Enfermagem 300131374 36
Deysimara Matos dos Santos Téc. em Enfermagem 300131230 120
Dieila Mendes da Silva Téc. em Enfermagem 300131217 96
Nivalda Oliveira dos Santos Souza Téc. em Enfermagem 300132016 120
Sidnei de Oliveira Xavier Téc. em Enfermagem 300131528 24
Nivel Fundamental
Nome
Maria Clarice Coldebella Aux. de Enfermagem 300017271 120
Ruth Gonçalves Beltrame Aux. de Enfermagem 300044256 96
Servidores  Emergenciais
Nome
Cristiano Ferreira da Silva Téc. em Enfermagem 300136454 108

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.589/GAB/SESAU                 Porto Velho, 05 de Abril  de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que lhe
confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de 2015,
publicada no DOE n. 2831 de 27 de novembro de 2015  e conforme consta nos
Ofícios nº 133/HRSFG/RH/2016, Autorizo do Secretário/SESAU, Parecer da CCI/
SESAU e Parecer da Comissão de Avaliação de Plantões Especiais do HRSFG/
2016.

Considerando o Processo de nº 01.1712.03255-0000/2016.

R E S O L V E:

CONCEDER, de acordo com o Artigo 4º da Lei nº 1993, de 02 de dezembro de
2008, publicada no DOE nº 1140 de 09.12.2008, alterada pela Lei n. 2475, de 26
de maio de 2011, publicada no DOE n. 1741 de 27.5.2011, os Plantões Especi-
ais, ao servidor abaixo relacionado, lotado no Hospital Regional de São Fran-
cisco do Guaporé/HRSFG/SESAU, referente ao mês de FEVEREIRO/2016.

SERVIDOR EFETIVO
Nome Cargo Matrícula Hs
Potthyer Vieira Costa Clinico Geral 300136363 72

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
 Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.590/GAB/SESAU                 Porto Velho, 05 de Abril  de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que lhe
confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de 2015,
publicada no DOE n. 2831 de 27 de novembro de 2015  e conforme consta nos
Ofícios nº 147/HRSFG/RH/2016, Autorizo do Secretário/SESAU, Parecer da CCI/
SESAU e Parecer da Comissão de Avaliação de Plantões Especiais do HRSFG/2016.

Considerando o Processo de nº 01.1712.03253-0000/2016.

R E S O L V E:

CONCEDER, de acordo com o Artigo 4º da Lei nº 1993, de 02 de dezembro de
2008, publicada no DOE nº 1140 de 09.12.2008, alterada pela Lei n. 2475, de 26
de maio de 2011, publicada no DOE n. 1741 de 27.5.2011, os Plantões Especi-
ais, ao servidor abaixo relacionado, lotado no Hospital Regional de São Fran-
cisco do Guaporé/HRSFG/SESAU, referente ao mês de FEVEREIRO/2016.

SERVIDOR EFETIVO
Nome Cargo Matrícula Hs
Jorge Sejas Terjerina Cirurgião Geral 300135579 120

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.612/GAB/SESAU                 Porto Velho, 06 de Abril  de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que
lhe confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de
2015 e conforme consta no Memo. nº 029/2016/CAPS/SESAU, Autorizo do
Secretário/SESAU, Parecer da CCI/SESAU e Justificativa.

Considerando o teor do Processo nº 01-1712.03363-0000/2016.

R E S O L V E:

CONCEDER, de acordo com o Art. 92, da Lei Complementar n. 68/1992,
horas extras, pela prestação de Serviços Extraordinários, aos  servido-
res lotados na Secretaria de Estado da Saúde, desenvolvendo suas ativida-
des no   Centro de Atenção Psicossocial - CAPS II Madeira Mamoré/
SESAU, referente ao mês de MARÇO/2016, conforme relacionado abaixo.

NOME MATRÍCULA HS
Ligia Venancio Silva 300006046 38
Maria Perpetuo Socorro Azevedo 300102171 36
Priscila Mendes e Silva 300099801 42
Sandra Cristine Arca 300037227 42
Tania Maria Nunes Nogueira Guedes 300038917 40

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.613/GAB/SESAU                 Porto Velho, 06 de Abril  de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que
lhe confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de
2015 e conforme consta no Memo. nº 101/2016/CAFII/DAF/SESAU, Autorizo
do Secretário/SESAU, Parecer da CCI/SESAU e Justificativa.

Considerando o teor do Processo nº 01-1712.03353-0000/2016.
R E S O L V E:

CONCEDER, de acordo com o Art. 92, da Lei Complementar n. 68/1992,
horas extras, pela prestação de serviços extraordinários, dos servidores
lotados na Secretaria de Estado da Saúde, desenvolvendo suas atividades
na Diretoria de Gestão e Assistência Farmacêutica/DGAF/SESAU, re-
ferente ao mês de MARÇO/2016, conforme relacionado abaixo.

Nome Matrícula Horas
Caroline da Silva Noé 300135158 36
Felipe Alves Cruz 300132658 14

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.614/GAB/SESAU                 Porto Velho, 06 de Abril  de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que
lhe confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de
2015 e conforme consta no Ofício nº 0355/HRE/2016. Autorizo do Secretário/
SESAU, Parecer da CCI/SESAU e Justificativa,

Considerando o teor do Processo nº 01-1712-03354-0000/2016.
R E S O L V E:

CONCEDER, de acordo com o Art. 92, da Lei Complementar n. 68/1992,
pela prestação de Serviços Extraordinários, a servidora lotada na Secre-
taria de Estado da Saúde, desenvolvendo suas atividades no Hospital Regi-
onal de Extrema/HRE/SESAU, referente ao Mês de FEVEREIRO/2016, con-
forme relacionada abaixo.

NOME MATRÍCULA HS
Maria Fogassa 300027916 42

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde
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PORTARIA Nº.615/GAB/SESAU                 Porto Velho, 06 de Abril  de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que lhe
confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de 2015 e
conforme consta no Ofício nº 0356/HRE/2016. Autorizo do Secretário/SESAU,
Parecer da CCI/SESAU e Justificativa,

Considerando o teor do Processo nº 01-1712-03355-0000/2016.

R E S O L V E:

CONCEDER, de acordo com o Art. 92, da Lei Complementar n. 68/1992, pela
prestação de Serviços Extraordinários, a servidora lotada na Secretaria de
Estado da Saúde, desenvolvendo suas atividades no Hospital Regional de
Extrema/HRE/SESAU, referente ao Mês de MARÇO/2016, conforme relaciona-
da abaixo.

NOME MATRÍCULA HS
Maria Fogassa 300027916 42

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.616/GAB/SESAU                 Porto Velho, 06 de Abril  de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que lhe
confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de 2015 e
conforme consta no Memo. nº 042/DIRETORIA/CES/RO, Autorizo do Secretário/
SESAU, Parecer da CCI/SESAU e Justificativa.

Considerando o teor do Processo nº 01-1712.03356-0000/2016.

R E S O L V E:

CONCEDER, de acordo com o Art. 92, da Lei Complementar n. 68/1992, horas
extras, pela prestação de Serviços Extraordinários, aos servidores lotados na
Secretaria de Estado da Saúde, desenvolvendo suas atividades no Conse-
lho de Saúde/CES/SESAU, referente ao Mês de MARÇO/2016, conforme rela-
cionado abaixo.

NOME MATRÍCULA HS
Daniel Alves Constantino 300076266 38
Iana Queli de Souza Mota 300093701 38
Josemar Magdalon 300136492 30
Rita Brito Oliveira 300043724 38

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.618/GAB/SESAU                 Porto Velho, 06 de Abril  de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que lhe
confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de 2015   e
conforme consta no Ofício nº 111/CDA/SESAU, Autorizo do Secretário/SESAU,
Parecer da CCI/SESAU e Justificativa.

Considerando o teor do Processo nº 01-1712.03358-0000/2016.

R E S O L V E:

CONCEDER, de acordo com o Art. 92, da Lei Complementar n. 68/1992, horas
extras, pela prestação de serviços extraordinários, aos servidores lotados na
Secretaria de Estado da Saúde, desenvolvendo suas atividades na Gerência
Regional de Saúde de Ariquemes/Centro de Diálise/CDA/SESAU, referen-
te ao mês de MARÇO/2016, conforme relacionado abaixo.

Servidores Efetivos
Nome Matrícula Hs
Adalgisa Cristina dos Santos 300120538 44
Edine Pereira da Silva Nascimento 300009226 26
Francisca Delfina da Silva Goulart 300062958 44
Geovana Cruz dos Santos 300069546 24
Gilberto Biscola Martins 300044651 44
Greyce Kelly dos Santos Lopes 300098946 36
Isaac Orlando Ovani 300119988 44
Jose Carlos Gois 300069347 18
Katia Aparecida de Lima 300101634 44
Katia Regina Mroczkoski 300004878 44

Luiz Carlos Fernandes 300017509 42
Maria Genoy de Goes Alves 300043869 26
Maria Rodrigues dos Santos 300017256 28
Nelma Ines da Costa 300073290 44
Rosilene Firmino Magno 300104840 12
Rubens Santana 300007198 28

EMERGENCIAL

Nome Matrícula Hs
Eric Domingos Ribas 300135683 30
Laudinea Mendes Pereira Ferreira 300135696 44
Maria Leidi Ribeiro da Costa 300135693 24
Marilene de Souza 300134526 24
Neiva Orechio dos Reis 300135694 24
Nilza Maria de Oliveira Carvalho 300135680 44
Odete Silvino Nunes 300135695 36
Rosimeire Souza Barcellos 300135697 44

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.619/GAB/SESAU                 Porto Velho, 06 de Abril  de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que
lhe confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de
2015   e conforme consta no Memorando n° 101/2016/GERREG/SESAU; Auto-
rizo do Secretário/SESAU, Parecer da CCI/SESAU e Justificativa,

Considerando o teor do Processo nº 01-1712.03359-0000/2016.

R E S O L V E:

CONCEDER, de acordo com o Art. 92, da Lei Complementar n. 68/1992,
horas extras, pela prestação de Serviços Extraordinários, aos servido-
res lotados na Gerência de Regulação do SUS/GERREG/SESAU, referente
ao mês de MARÇO/2016, conforme relacionados abaixo.

NOME MATRÍCULA HS
Alessandra Guimarães Gomes 300120431 42
Aline Façanha Silva 300119436 42
Arineide Ereira Teles 300120426 42
Bernadete Mendes Monteiro 300009426 42
Bruno Fabricio Melo da Costa 300136350 42
Caio Cezar Diniz Gemelli 300136390 42
Elias Pereira dos Santos 300127030 42
Helica Alves dos Santos 300126869 42
Iasmin Tabosa de Mendonça 300134760 42
Jane Helena Ramos de Oliveira 300011832 42
Josilene Almeida de Barros 300022752 42
Larissa Fernandes Ferreira da Silva 300120819 40
Laura Leticia Brito do Nascimento 300135010 42
Lina Nice Falcão 300062456 42
Luis da Silva Pinto 300094077 42
Maria da Conceição Rodrigues dos Santos 300001167 42
Sebastião Alves Rodrigues 300120376 42
Vera Lucia Cavalcante de Oliveira 300046715 22
Virginia Lucia Freitas Oliveira Almeida 300068570 42

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.620/GAB/SESAU                 Porto Velho, 06 de Abril  de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que
lhe confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de
2015  e conforme consta nos Ofício nº 314/II GRS- Cacoal, Autorizo do Secre-
tário/SESAU, Parecer da CCI/SESAU e Justificativa,

Considerando o teor do Processo nº 01-1712.03361-0000/2016.

R E S O L V E:

CONCEDER, de acordo com o Art. 92, da Lei Complementar n. 68/1992,
horas extras, pela prestação de serviços extraordinários, aos servidores
lotados na Secretaria de Estado da Saúde, desenvolvendo suas atividades
na Gerência Regional de Saúde de Cacoal/II GRS/SESAU, referente ao
mês de MARÇO/2016, conforme relacionado abaixo.
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NOME MATRÍCULA HS
Djanira Maria de Paula 300016628 09
Iraildes Ribeiro dos Santos 300032585 17
Ivaneide de Araujo Portella 300016806 15

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.622/GAB/SESAU                 Porto Velho, 06 de Abril  de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que lhe
confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de 2015 e
conforme consta no Ofício nº 0356/HRE/2016. Autorizo do Secretário/SESAU,
Parecer da CCI/SESAU e Justificativa,

Considerando o teor do Processo nº 01-1712-03360-0000/2016.

R E S O L V E:

CONCEDER, de acordo com o Art. 92, da Lei Complementar n. 68/1992, pela
prestação de Serviços Extraordinários, a servidora lotada na Secretaria de
Estado da Saúde, desenvolvendo suas atividades no Hospital Regional de
Extrema/HRE/SESAU, referente ao Mês de MARÇO/2016, conforme relaciona-
da abaixo.

NOME MATRÍCULA HS
Claudia Hardt 300131159 24

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.624/GAB/SESAU                 Porto Velho, 06 de Abril  de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que lhe
confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de 2015 e
conforme consta no Ofício n° 350/HRE/2016; Autorizo do Secretário/SESAU,
Parecer da CCI/SESAU e Parecer da Comissão de Avaliação de Plantões Especi-
ais do HRE/2016,

Considerando o teor do Processo nº 01.1712.03366-0000/2016.

 R E S O L V E:

Conceder de acordo com o Artigo 4º da Lei nº 1993, de 02 de dezembro de
2008, publicada no DOE nº 1140 de 09.12.2008, alterada pela Lei n. 2475, de 26
de maio de 2011, publicada no DOE n. 1741 de 27.5.2011, o Plantão Especial,
aos servidores abaixo relacionados, lotados no Hospital Regional de Extre-
ma/HRE/SESAU, referente ao mês de MARÇO/2016.

Médicos Efetivos
Alex Nunes Callado Médico Anestesista 300133251 44
Anibal Francisco Mendoza Zegarra Médico Anestesista 300039745 44
Deusmar Singui Filho Médico Cirurgião Geral 300105734 44
Gilda Orencia Arbizu Pinheiro Medica Anestesiologista 300093451 44
Italo Maia Vieira Médico Clínico Geral 300133961 24
Karina Arcela Costa Freire Medica Pediatra 300136518 44
Magali Rojas Tuesta de Araujo Médica Gineco-Obstetra 300098961 44
Maryson da Silva Ribeiro Médico Clínico Geral 300070763 44
Olga Liliana Silva Furtado Medica Pediatra 300136498 18
Paulo Fernando Sturmer Medico Ortopedista 300123159 60
Raimundo Nonato Anute de Lima Médico Cirurgiao Geral 300095953 88
Raphael Lemos da Silva Araújo Médico Clínico Geral 300096041 44
Rolando Edward Marca Oliveira Médico Gineco-Obstetra 300094370 44
SophiaTrovão de Carvalho Médico Clínico Geral 300069534 44

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.625/GAB/SESAU                 Porto Velho, 06 de Abril  de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que lhe
confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de 2015  e
conforme consta no Ofício n° 263/HRE/2016; Autorizo do Secretário/SESAU,
Parecer da CCI/SESAU e Parecer da Comissão de Avaliação de Plantões Especi-
ais do HRE/2016,

Considerando o teor do Processo nº 01.1712.03368-0000/2016.

R E S O L V E:

Conceder de acordo com o Artigo 4º da Lei nº 1993, de 02 de dezembro de
2008, publicada no DOE nº 1140 de 09.12.2008, alterada pela Lei n. 2475, de
26 de maio de 2011, publicada no DOE n. 1741 de 27.5.2011, o Plantão
Especial, a servidora abaixo relacionada, lotada no Hospital Regional de
Extrema/HRE/SESAU, referente ao mês de MARÇO/2016.

NOME MATRÍCULA HS
Jeane Patricia Lima Costa 300101008 42

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.626/GAB/SESAU                 Porto Velho, 06 de Abril  de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que
lhe confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de
2015  e conforme consta no Ofício n° 354/HRE/2016; Autorizo do Secretário/
SESAU, Parecer da CCI/SESAU e Parecer da Comissão de Avaliação de Plan-
tões Especiais do HRE/2016,

Considerando o teor do Processo nº 01.1712.03369-0000/2016.

R E S O L V E:

Conceder de acordo com o Artigo 4º da Lei nº 1993, de 02 de dezembro de
2008, publicada no DOE nº 1140 de 09.12.2008, alterada pela Lei n. 2475, de
26 de maio de 2011, publicada no DOE n. 1741 de 27.5.2011, o Plantão
Especial, ao servidor abaixo relacionado, lotado no Hospital Regional de
Extrema/HRE/SESAU, referente ao mês de MARÇO/2016.

NOME MATRÍCULA HS
Luis Orlando Trevino Torrico 300133980 96

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.627/GAB/SESAU                 Porto Velho, 06 de Abril  de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que
lhe confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de
2015 e conforme consta nos Ofícios n° 353/HRE/2016; Autorizo do Secretá-
rio/SESAU, Parecer da CCI/SESAU e Parecer da Comissão de Avaliação de
Plantões Especiais do HRE/2016,

Considerando o teor do Processo nº 01.1712.03370-0000/2016.

R E S O L V E:

Conceder de acordo com o Artigo 4º da Lei nº 1993, de 02 de dezembro de
2008, publicada no DOE nº 1140 de 09.12.2008, alterada pela Lei n. 2475, de
26 de maio de 2011, publicada no DOE n. 1741 de 27.5.2011, o Plantão
Especial, aos servidores abaixo relacionados, lotados no Hospital Regio-
nal de Extrema/HRE/SESAU, referente ao mês de MARÇO/2016.

Nível Superior
Nome Cargo Matrícula Hs
Aline Paulino de Brito Enfermeira 300131117 78
Joice Ferreira Santana da Cruz Enfermeira 300100119 12
Jobisson Lagassi Dias Enfermeiro 300100135 96
Maria Maryland de Santana Enfermeira 300062873 72
Raul dos Santos Aguirre Enfermeiro 300104835 48

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.628/GAB/SESAU                 Porto Velho, 06 de Abril  de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que
lhe confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de
2015 e conforme consta no Ofício nº 167/GAB/HRB; Autorizo do Secretário/
SESAU, Parecer da CCI/SESAU e Justificativa,

Considerando o teor do Processo nº 01-1712.03365-0000/2016.

 R E S O L V E:

CONCEDER, de acordo com o Artigo 4º da Lei nº 1993, de 02 de dezembro
de 2008, publicada no DOE nº 1140 de 09.12.2008, alterada pela Lei n. 2475,



Porto Velho, 03.05.2016128 DOE  N° 79

de 26 de maio de 2011, publicada no DOE n. 1741 de 27.5.2011, o Plantão
Especial, ao servidor abaixo relacionado, lotado no Hospital Regional de
Buritis/HRB/SESAU, referente ao mês de FEVEREIRO/2016.

NOME MATRÍCULA HS
Jose Cleuvison Freitas Cassiano 300100304 60

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.630/GAB/SESAU                 Porto Velho, 06 de Abril  de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que lhe
confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de 2015 e
conforme consta no Memo. nº 151/2016/CAP/SESAU, Autorizo do Secretário/
SESAU, Parecer da CCI/SESAU e Justificativa.

Considerando o teor do Processo nº 01-1712.03440-0000/2016.

R E S O L V E:

CONCEDER, de acordo com o Art. 92, da Lei Complementar n. 68/1992, horas
extras, pela prestação de Serviços Extraordinários, aos servidores lotados
na Secretaria de Estado da Saúde, desenvolvendo suas atividades na
Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio/CAP/SESAU, referente ao
mês de MARÇO/2016, conforme relacionados abaixo.

NOME MATRÍCULA HS
Junior Santana de Araujo 300120358 42
Marcel da Costa Breguedo 300131432 42

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.651/GAB/SESAU                 Porto Velho, 11 de Abril  de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que lhe
confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de 2015 e
conforme consta no Memorando nº 362/GAD/SESAU; Autorizo do Secretário/
SESAU, Parecer da CCI/SESAU e Justificativa.

Considerando o teor do Processo nº 01-1712.03552-0000/2016.

R E S O L V E:

CONCEDER, de acordo com o Art. 92, da Lei Complementar n. 68/1992, horas
extras, pela prestação de serviços extraordinários, aos servidores efetivos
lotados na Gerência Administrativa/GAD/SESAU, referente ao Mês de MAR-
ÇO/2016, conforme relacionado abaixo.

NOME MATRÍCULA HS
Cleinton Silva de Amorim 300097771 42
Francisco de A. Nascimento Silva 300015179 42
Josete Tavares de Queiroz 300043641 42
Maria das Merces dos Santos Rocha 300014997 42
Maria de Nazareth Bittencourt 300016140 36
Sebastião Flaviano A. Conceição 300120304 42
Oralda kelia do Nascimento Silva 300134254 42
Oziel Alves de Jesus 300002510 42

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.653/GAB/SESAU                 Porto Velho, 11 de Abril  de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que lhe
confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de 2015 e
conforme consta no Ofício nº 170                    ADM/IGRS/2016, Autorizo do
Secretário/SESAU, Parecer da CCI/SESAU e Justificativa,

Considerando o teor do Processo nº 01-1712.03593-0000/2016.

R E S O L V E:

CONCEDER, de acordo com o Art. 92, da Lei Complementar n. 68/1992, horas
extras, pela prestação de serviços extraordinários, aos servidores lotados na
Secretaria de Estado da Saúde, desenvolvendo suas atividades na Gerência
Regional de Saúde de Jí-Paraná/IGRS/SESAU, referente ao mês de MARÇO/
2016, conforme relacionado abaixo.

NOME MATRÍCULA            HORAS
Antonio Gonçalves de Oliveira 300004701 26
Josmara Pereira Gomes 300010910 34

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº657/GAB/SESAU                      Porto Velho, 12 de Abril de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que
lhe confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de
2015, publicada no DOE n. 2831 de 27 de novembro de 2015 e conforme
consta Ofício n. 21/CERO/CRH/SESAU, Parecer da CCI/SESAU e Justificativa,

Considerando o teor do Processo nº 01-1712.00974-0000/2016.

R E S O L V E:

CONCEDER, de acordo com o Art. 74, da Lei nº 8.112/90, e cabendo as
despesas ao Estado, de acordo com a Cláusula terceira, item 3.3, do convênio
nº 006 de 22/05/2002, o Adicional de Serviços Extraordinários, ao servi-
dor abaixo relacionado, pertencente ao Quadro de Pessoal em extinção do
Ex-Território Federal de Rondônia, exercendo atividades nesta Secretaria de
Estado da Saúde, lotado no Centro de Reabilitação de Rondônia - CERO/
SESAU, referente ao Mês de JANEIRO/2016, conforme relacionado abaixo.

NOME MATRÍCULA HS
Francisco Batista Nunes 2282374 38

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.667/GAB/SESAU                     Porto Velho, 13 de Abril  de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que
lhe confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de
2015, publicada no DOE n. 2831 de 27 de novembro de 2015.

R E S O L V E:

Art. 1º. – RELOTAR,  a contar de 01 de Abril de 2016, na  IV Gerência
Regional de Saúde - IV GRS/Ariquemes, com disposição de 20 horas de
seu contrato para exercer suas atividades na Unidade de Coleta e Trans-
fusão de Ariquemes -  FHEMERON/ARIQUEMES, o servidor  ELI DE SOUZA
MUSSI, matricula n. 300077624, cargo de Medico Clinico Geral, pertencente ao
Quadro Permanente de Pessoal Civil do Estado de Rondônia, anteriormente
lotado no Hospital de Pronto Socorro João Paulo II - HPSJPII.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se,Publique-se e Cumpra-se.

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº668/GAB/SESAU                      Porto Velho, 13 de Abril de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que
lhe confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de
2015, publicada no DOE n. 2831 de 27 de novembro de 2015e conforme
consta no Ofício n. 195/GAB/HRB, Autorizo do Secretário/SESAU, Parecer da
CCI/SESAU e Parecer da Comissão de Avaliação de Plantões Especiais do
HRB.

Considerando o teor do Processo nº 01-1712.03666-0000/2016.

R E S O L V E:

CONCEDER, de acordo com o Artigo 4º da Lei nº 1993, de 02 de dezembro
de 2008, publicada no DOE nº 1140 de 09.12.2008, alterada pela Lei n. 2475,
de 26 de maio de 2011, publicada no DOE n. 1741 de 27.5.2011, o Plantão
Especial, aos servidores abaixo relacionados, lotados no Hospital Regio-
nal de Buritis/HRB/SESAU, referente ao mês de MARÇO/2016.

Médicos/Emergencial
Nome Cargo Matrícula    Hs
Antonio Nobel Aires Moura Anestesiologista 300134405   72
Eder Aparecido Bueno Gineco/Obstetra 300134315   108
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Paulo da Costa Teixeira Pediatra 300135688 48
Saori Kadowaki Bem Carloto Clinico Geral 300135864 54
Médicos/Efetivo
Nome Cargo Matrícula
Hs
Ellis Neide Alves Carneiro Clinico Geral 300131384 42
Luciano Fogaça Dias Clinico Geral 300131420 36
Marcos Arantes Costa Resende Clinico Geral 300131449 60
Miriele de Freitas Clinico Geral 300131477 48
Rubens Pereira de Almeida Clinico Geral 300131566
120
Walter Campostrini Filho Pediatra 300062788
120
Willian Ernesto Zevallos Pollito Cirurgião geral 300131666
120
Nível Superior
Nome Cargo Matrícula
Hs
Greice Quele Saar Enfermeira 300131933
108
Nubia Regina Massaroto Silva Enfermeira 300068632
108
Pablo Henrique Rosa da Silva Enfermeiro 300131895 84
Roberio Santana Coqueiro Enfermeiro 300101133 72
Roberto Henrique Gibim    Oliveira Enfermeiro 300100138 24
Vanessa Aparecida de Souza Oliveira Enfermeira 300131582 12
Nível Médio
Nome Cargo Matrícula
Hs
Adenilson Gude Butzke Téc. Enfermagem 300062454 48
Alessandra Inacio Leite Téc. Enfermagem 300073782 36
Ana Paula Batista da Silva Téc. Enfermagem 300100120 36
Ancyra Juliani Fandinho da Silva Téc. Enfermagem 300100709 36
Jaqueline Albino Dias Téc. Enfermagem 300131768 48
Maria Luiza Oliveira Correia Téc. Enfermagem 300073413 24
Maria Sueli Barros da Silva Téc. Enfermagem 300131472 12
Marlene Pereira Téc. Enfermagem 300099460 24
Ronen Alves Gomes Téc. Enfermagem 300073300 36
Rosa Martins Téc. Enfermagem 300068909 24
Rosane Catarina Antunes de Almeida Téc. Enfermagem 300068910 24
Rosane Faria Batista Téc. Enfermagem 300133778 36
Sielton Mantovanelli Téc. Enfermagem 300093863 36
Nível Fundamental
Nome
Gilmar Pereira dos Santos Aux. de Enfermagem 300057512 36
Marcia Aguitoni Aux. de Serviços de Saúde 300017176 48

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.689/GAB/SESAU                     Porto Velho, 19 de Abril  de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que lhe
confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de 2015,
publicada no DOE n. 2831 de 27 de novembro de 2015.

R E S O L V E:

Art. 1º. – RELOTAR, a partir de 01 desta data, no Hospital Regional de
Cacoal - o Francisco do Guaporé - HRSFG/SESAU,  a servidora ANA LUCIA
ZANGRANDI SILVA, ocupante do cargo de Auxiliar em Enfermagem, matrícula
nº. 300034745, pertencente ao Quadro Permanente de Pessoal Civil do Estado
de Rondônia, anteriormente lotada no Hospital de Urgência e Emergência
Regional de Cacoal/HUERC.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se,Publique-se e Cumpra-se.
WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA

Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.690/GAB/SESAU                     Porto Velho, 19 de Abril  de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que lhe
confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de 2015,
publicada no DOE n. 2831 de 27 de novembro de 2015.

R E S O L V E:

Art. 1º. – RELOTAR, a partir de 01 de Maio de 2016, no Complexo Hospita-
lar Regional de Cacoal - COHREC/SESAU,  a servidora NUBIA REGINA

MASSAROTO SILVA, ocupante do cargo de Enfermeira, matrícula nº.
300068632, pertencente ao Quadro Permanente de Pessoal Civil do Estado de
Rondônia, anteriormente lotada no Hospital Regional de Buritis - HRB/
SESAU.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se,Publique-se e Cumpra-se.

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.691/GAB/SESAU                 Porto Velho, 11 de Abril  de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que
lhe confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de
2015 e conforme consta no Ofício n. 388/VGRS/SESAU, Autorizo do Secretá-
rio/SESAU, Parecer da CCI/SESAU e Justificativa.

Considerando o teor do Processo de nº 01-1712.03595-0000/2016.

R E S O L V E:

CONCEDER, de acordo com o Art. 92, da Lei Complementar n. 68/1992,
horas extras, pela prestação de Serviços Extraordinários, ao servidor
lotado na Gerência Regional de Saúde de Rolim de Moura/V GRS/SESAU,
referente ao mês de MARÇO/2016, conforme relacionado abaixo.

NOME MATRÍCULA HS
Daniel Francisco Mangueira 300009551 30

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.692/GAB/SESAU                     Porto Velho, 25 de Abril de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que
lhe confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de
2015, publicada no DOE n. 2831 de 27 de novembro de 2015, e

Considerando teor do Processo nº 01-1712.04033-00/2014, e amparado
no Art. 6º B, da Lei nº. 1386 de 14 de Setembro de 2004.

 R E S O L V E:

Art. 1º. – RETIFICAR, os termos da Portaria de n.º 412/GAB/SESAU de
01.03.2016, publicada no Diário Oficial de nº 46 de 11.03.2016, a qual Concede
o Enquadramento no PCCS/SESAU, de acordo com o art. 6º B, inciso
IV, alínea B, da Lei 1386 de 14 de Setembro de 2004, a servidora IVONE
APARECIDA DE SOUZA FRANÇA, matrícula nº 300122466, ocupante do Cargo
de Auxiliar de Serviços Gerais, considerando a Lei Complementar nº 698 de
26/12/2012, no no Nível 003, da Classe B, Referência 201, lotada no Complexo
Hospitalar Regional de Cacoal - COHREC/SESAU

ONDE SE LÊ    inciso IV

LEIA-SE :          inciso III

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.693/GAB/SESAU                     Porto Velho, 25 de Abril de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que
lhe confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de
2015, publicada no DOE n. 2831 de 27 de novembro de 2015, e

Considerando teor do Processo nº 01-1712.01937-0000/2016, e ampara-
do no Art. 6º B, da Lei nº. 1386 de 14 de Setembro de 2004



Porto Velho, 03.05.2016130 DOE  N° 79

 R E S O L V E:

Art. 1º. – Conceder o Enquadramento no PCCS/SESAU, de acordo com
o art. 6º B, inciso III, alínea C, da Lei 1386 de 14 de Setembro de 2004, o
servidor MARCEY JOSE TEIXEIRA MOREIRA, matrícula nº 300068952, cargo de
Auxiliar de Serviços Gerais, considerando a Lei Complementar nº 698 de 26/12/
2012, no Nível 003, da Classe C, Referência 304, lotado no Hospital Estadual de
Pronto Socorro João Paulo II/HEPSJP-II/SESAU.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos legais a contar de 29 de Fevereiro de 2016.

Publique-se,Registre-se eCumpra-se.

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.694/GAB/SESAU                     Porto Velho, 25 de Abril de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que lhe
confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de 2015,
publicada no DOE n. 2831 de 27 de novembro de 2015, e

Considerando teor do Processo nº 01-1712.03728-0000/2016, e amparado
no Art. 6º B, da Lei nº. 1386 de 14 de Setembro de 2004

 R E S O L V E:

Art. 1º. – Conceder o Enquadramento no PCCS/SESAU, de acordo com
o art. 6º B, inciso II, alínea C, da Lei 1386 de 14 de Setembro de 2004, a
servidora GERULEILA FERREIRA DA SILVA COSTA, matrícula nº 300092993,
cargo de Técnico em Enfermagem, considerando a Lei Complementar nº 698 de
26/12/2012, no Nível 002, da Classe C, Referência 302, lotada no Hospital Estadual
de Pronto Socorro João Paulo II/HEPSJP-II/SESAU.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos legais a contar de 13 de Abril de 2016.

Publique-se,Registre-se eCumpra-se.

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.695/GAB/SESAU                     Porto Velho, 25 de Abril de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que lhe
confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de 2015,
publicada no DOE n. 2831 de 27 de novembro de 2015, e

Considerando teor do Processo nº 01-1712.03680-0000/2016, e amparado
no Art. 6º B, da Lei nº. 1386 de 14 de Setembro de 2004

 R E S O L V E:

Art. 1º. – Conceder o Enquadramento no PCCS/SESAU, de acordo com
o art. 6º B, inciso II, alínea C, da Lei 1386 de 14 de Setembro de 2004, a
servidora CONCEIÇÃO VIAMONTE BRITO, matrícula nº 300101038, cargo de
Técnico em Enfermagem, considerando a Lei Complementar nº 698 de 26/12/
2012, no Nível 002, da Classe C, Referência 301, lotada no Hospital Estadual de
Pronto Socorro João Paulo II/HEPSJP-II/SESAU.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos legais a contar de 13 de Abril de 2016.

Publique-se,Registre-se eCumpra-se.

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.696/GAB/SESAU                     Porto Velho, 25 de Abril de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que
lhe confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de
2015, publicada no DOE n. 2831 de 27 de novembro de 2015, e

Considerando teor do Processo nº 01-1712.02996-0000/2016, e ampara-
do no Art. 6º B, da Lei nº. 1386 de 14 de Setembro de 2004

 R E S O L V E:

Art. 1º. – Conceder o Enquadramento no PCCS/SESAU, de acordo
com o art. 6º B, inciso III, alínea C, da Lei 1386 de 14 de Setembro de 2004,
a servidora ROSANGELA DE PAULA OLIVEIRA, matrícula nº 300122005,
cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, considerando a Lei Complementar nº
698 de 26/12/2012, no Nível 003, da Classe C, Referência 301, lotada no
Complexo Hospitalar Regional de Cacoal - COHREC/SESAU.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a contar de 01 de Abril de 2016.

Publique-se,Registre-se eCumpra-se.

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.697/GAB/SESAU                     Porto Velho, 25 de Abril de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que
lhe confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de
2015, publicada no DOE n. 2831 de 27 de novembro de 2015, e

Considerando teor do Processo nº 01-1712.02995-0000/2016, e ampara-
do no Art. 6º B, da Lei nº. 1386 de 14 de Setembro de 2004

 R E S O L V E:

Art. 1º. – Conceder o Enquadramento no PCCS/SESAU, de acordo
com o art. 6º B, inciso III, alínea C, da Lei 1386 de 14 de Setembro de 2004,
a servidora JUCIMARA DA SILVA, matrícula nº 300100151, cargo de Auxiliar
de Serviços Gerais, considerando a Lei Complementar nº 698 de 26/12/2012,
no Nível 003, da Classe C, Referência 301, lotada no Complexo Hospitalar
Regional de Cacoal - COHREC/SESAU.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a contar de 01 de Abril de 2016.

Publique-se,Registre-se eCumpra-se.

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.698/GAB/SESAU                     Porto Velho, 25 de Abril de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que
lhe confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de
2015, publicada no DOE n. 2831 de 27 de novembro de 2015, e

Considerando teor do Processo nº 01-1712.03007-0000/2016, e ampara-
do no Art. 6º B, da Lei nº. 1386 de 14 de Setembro de 2004

 R E S O L V E:

Art. 1º. – Conceder o Enquadramento no PCCS/SESAU, de acordo
com o art. 6º B, inciso II, alínea C, da Lei 1386 de 14 de Setembro de 2004,
a servidora DALVA MARIA VIDAL, matrícula nº 300100296, cargo de Agente
Atividade Administrativa, considerando a Lei Complementar nº 698 de 26/12/
2012, no Nível 002, da Classe C, Referência 302, lotada no Complexo
Hospitalar Regional de Cacoal - COHREC/SESAU.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a contar de 01 de Abril de 2016.

Publique-se,Registre-se eCumpra-se.
WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA

Secretário de Estado da Saúde
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PORTARIA Nº.699/GAB/SESAU                     Porto Velho, 25 de Abril de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que lhe
confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de 2015,
publicada no DOE n. 2831 de 27 de novembro de 2015, e

Considerando teor do Processo nº 01-1712.03306-0000/2016, e amparado
no Art. 6º B, da Lei nº. 1386 de 14 de Setembro de 2004

 R E S O L V E:

Art. 1º. – Conceder o Enquadramento no PCCS/SESAU, de acordo com
o art. 6º B, inciso II, alínea C, da Lei 1386 de 14 de Setembro de 2004, o
servidor ADENILDO ALVES VIEIRA, matrícula nº 300060802, cargo de Técnico
em Enfermagem, considerando a Lei Complementar nº 698 de 26/12/2012, no
Nível 002, da Classe C, Referência 304, lotado no Hospital Estadual de Pronto
Socorro João Paulo II/HEPSJP-II/SESAU.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos legais a contar de 04 de Abril de 2016.

Publique-se,Registre-se eCumpra-se.

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.700/GAB/SESAU                     Porto Velho, 25 de Abril de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que lhe
confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de 2015,
publicada no DOE n. 2831 de 27 de novembro de 2015, e

Considerando teor do Processo nº 01-1712.03086-0000/2016, e amparado
no Art. 6º B, da Lei nº. 1386 de 14 de Setembro de 2004

 R E S O L V E:

Art. 1º. – Conceder o Enquadramento no PCCS/SESAU, de acordo com
o art. 6º B, inciso I, alínea B, da Lei 1386 de 14 de Setembro de 2004, a
servidora  MARIA JOELMA DE LIMA, matrícula nº 300122007, cargo de
Assistente Social, considerando a Lei Complementar nº 698 de 26/12/2012, no
Nível 001, da Classe B, Referência 201, lotada no Hospital Estadual de Pronto
Socorro João Paulo II/HEPSJP-II/SESAU.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos legais a contar de 01 de Abril de 2016.

Publique-se,Registre-se eCumpra-se.

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.703/GAB/SESAU                     Porto Velho, 25 de Abril de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que lhe
confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de 2015,
publicada no DOE n. 2831 de 27 de novembro de 2015, e

Considerando teor do Processo nº 01-1712.03489-0000/2016, e amparado
no Art. 6º B, da Lei nº. 1386 de 14 de Setembro de 2004

 R E S O L V E:

Art. 1º. – Conceder o Enquadramento no PCCS/SESAU, de acordo com
o art. 6º B, inciso II, alínea C, da Lei 1386 de 14 de Setembro de 2004, a
servidora  JEANE MARCIA TICO DA SILVA, matrícula nº 300062468, cargo de
Técnico em Enfermagem, considerando a Lei Complementar nº 698 de 26/12/
2012, no Nível 002, da Classe C, Referência 304, lotada no Hospital Infantil São
Cosme e Damião - HISCD/SESAU.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos legais a contar de 11 de Abril de 2016.

Publique-se,Registre-se eCumpra-se.
WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA

Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.704/GAB/SESAU                     Porto Velho, 25 de Abril de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que
lhe confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de
2015, publicada no DOE n. 2831 de 27 de novembro de 2015, e

Considerando teor do Processo nº 01-1712.02993-0000/2016, e ampara-
do no Art. 6º B, da Lei nº. 1386 de 14 de Setembro de 2004

 R E S O L V E:

Art. 1º. – Conceder o Enquadramento no PCCS/SESAU, de acordo
com o art. 6º B, inciso II, alínea C, da Lei 1386 de 14 de Setembro de 2004,
a servidora  ALONCELIA SOARES BARBOSA, matrícula nº 300068939, cargo
de Técnico em Enfermagem, considerando a Lei Complementar nº 698 de 26/
12/2012, no Nível 002, da Classe C, Referência 304, lotada no Hospital
Infantil São Cosme e Damião - HISCD/SESAU.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a contar de 12 de Maio de 2015.

Publique-se,Registre-se eCumpra-se.

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.705/GAB/SESAU                     Porto Velho, 25 de Abril de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que
lhe confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de
2015, publicada no DOE n. 2831 de 27 de novembro de 2015, e

Considerando teor do Processo nº 01-1712.03333-0000/2016, e ampara-
do no Art. 6º B, da Lei nº. 1386 de 14 de Setembro de 2004

 R E S O L V E:

Art. 1º. – Conceder o Enquadramento no PCCS/SESAU, de acordo
com o art. 6º B, inciso II, alínea C, da Lei 1386 de 14 de Setembro de 2004,
a servidora  MAKILANE ALVES ROBERTINO, matrícula nº 300094060, cargo
de Técnico em Enfermagem, considerando a Lei Complementar nº 698 de 26/
12/2012, no Nível 002, da Classe C, Referência 302, lotada no Hospital de
Base Dr. Ary Pinheiro - HBAP/SESAU.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a contar de 12 de Maio de 2015.

Publique-se,Registre-se eCumpra-se.

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.706/GAB/SESAU                     Porto Velho, 25 de Abril de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que
lhe confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de
2015, publicada no DOE n. 2831 de 27 de novembro de 2015, e

Considerando teor do Processo nº 01-1712.03307-0000/2016, e ampara-
do no Art. 6º B, da Lei nº. 1386 de 14 de Setembro de 2004

 R E S O L V E:

Art. 1º. – Conceder o Enquadramento no PCCS/SESAU, de acordo
com o art. 6º B, inciso II, alínea C, da Lei 1386 de 14 de Setembro de 2004,
o servidor ANDERSON FRANÇA MOREIRA, matrícula nº 300073515, cargo
de Técnico em Enfermagem, considerando a Lei Complementar nº 698 de 26/
12/2012, no Nível 002, da Classe C, Referência 303, lotado no Hospital de
Base Dr. Ary Pinheiro - HBAP/SESAU.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a contar de 12 de Maio de 2015.

Publique-se,Registre-se eCumpra-se.
WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA

Secretário de Estado da Saúde
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PORTARIA Nº.707/GAB/SESAU                     Porto Velho, 25 de Abril de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que lhe
confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de 2015,
publicada no DOE n. 2831 de 27 de novembro de 2015, e

Considerando teor do Processo nº 01-1712.03055-0000/2016, e amparado
no Art. 6º B, da Lei nº. 1386 de 14 de Setembro de 2004

 R E S O L V E:

Art. 1º. – Conceder o Enquadramento no PCCS/SESAU, de acordo com
o art. 6º B, inciso I, alínea B, da Lei 1386 de 14 de Setembro de 2004, a
servidora FRANCIELI MARTINI, matrícula nº 300053284, cargo de Enfermeiro,
considerando a Lei Complementar nº 698 de 26/12/2012, no Nível 001, da Classe
C, Referência 305, lotada no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - HBAP/
SESAU.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos legais a contar de 01 de Abril de 2016.

Publique-se,Registre-se eCumpra-se.

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.708/GAB/SESAU                     Porto Velho, 25 de Abril de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que lhe
confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de 2015,
publicada no DOE n. 2831 de 27 de novembro de 2015, e

Considerando teor do Processo nº 01-1712.03225-0000/2016, e amparado
no Art. 6º B, da Lei nº. 1386 de 14 de Setembro de 2004

 R E S O L V E:

Art. 1º. – Conceder o Enquadramento no PCCS/SESAU, de acordo com
o art. 6º B, inciso II, alínea B, da Lei 1386 de 14 de Setembro de 2004, o
servidor JOEL ANDRADE MARTINS, matrícula nº 300034952, cargo de Técnico
em Radiologia, considerando a Lei Complementar nº 698 de 26/12/2012, no Nível
002, da Classe B, Referência 207, lotado no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro
- HBAP/SESAU.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos legais a contar de 31 de Março de 2016.

Publique-se,Registre-se eCumpra-se.

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.709/GAB/SESAU                     Porto Velho, 25 de Abril de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que lhe
confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de 2015,
publicada no DOE n. 2831 de 27 de novembro de 2015, e

Considerando teor do Processo nº 01-1712.03695-0000/2016, e amparado
no Art. 6º B, da Lei nº. 1386 de 14 de Setembro de 2004

 R E S O L V E:

Art. 1º. – Conceder o Enquadramento no PCCS/SESAU, de acordo com
o art. 6º B, inciso II, alínea C, da Lei 1386 de 14 de Setembro de 2004, a
servidora ROZENI TOSTES PAIVA, matrícula nº 300093145, cargo de Técnico
em Enfermagem, considerando a Lei Complementar nº 698 de 26/12/2012, no
Nível 002, da Classe C, Referência 302, lotada na Fundação de Hematologia e
Hemoterapia de Rondônia - FHEMERON/PRESIDENTE MEDICI/RO.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos legais a contar de 11 de Abril de 2016.

Publique-se,Registre-se eCumpra-se.
WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA

Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.710/GAB/SESAU                     Porto Velho, 25 de Abril de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que
lhe confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de
2015, publicada no DOE n. 2831 de 27 de novembro de 2015, e

Considerando teor do Processo nº 01-1712.03677-0000/2016, e ampara-
do no Art. 6º B, da Lei nº. 1386 de 14 de Setembro de 2004

 R E S O L V E:

Art. 1º. – Conceder o Enquadramento no PCCS/SESAU, de acordo
com o art. 6º B, inciso II, alínea C, da Lei 1386 de 14 de Setembro de 2004,
a servidora WILSON DA COSTA GONÇALVES, matrícula nº 300093862, cargo
de Técnico em Enfermagem, considerando a Lei Complementar nº 698 de 26/
12/2012, no Nível 002, da Classe C, Referência 302, lotada no Centro de
Medicina Tropical - CEMETRON/SESAU.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a contar de 13 de Abril de 2016.

Publique-se,Registre-se eCumpra-se.

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.711/GAB/SESAU                     Porto Velho, 25 de Abril de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que
lhe confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de
2015, publicada no DOE n. 2831 de 27 de novembro de 2015, e

Considerando teor do Processo nº 01-1712.03609-0000/2016, e ampara-
do no Art. 6º B, da Lei nº. 1386 de 14 de Setembro de 2004

 R E S O L V E:

Art. 1º. – Conceder o Enquadramento no PCCS/SESAU, de acordo
com o art. 6º B, inciso II, alínea C, da Lei 1386 de 14 de Setembro de 2004,
a servidora ROSILENE XAVIER DA SILVA, matrícula nº 300068635, cargo de
Técnico em Enfermagem, considerando a Lei Complementar nº 698 de 26/12/
2012, no Nível 002, da Classe C, Referência 304, lotada na I Gerencia
Regional de Saúde - I GRS/JI-PARANÁ/SESAU.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a contar de 11 de Abril de 2016.

Publique-se,Registre-se eCumpra-se.

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.712/GAB/SESAU                     Porto Velho, 25 de Abril de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que
lhe confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de
2015, publicada no DOE n. 2831 de 27 de novembro de 2015, e

Considerando teor do Processo nº 01-1712.03542-0000/2016, e ampara-
do no Art. 6º B, da Lei nº. 1386 de 14 de Setembro de 2004

 R E S O L V E:

Art. 1º. – Conceder o Enquadramento no PCCS/SESAU, de acordo
com o art. 6º B, inciso I, alínea C, da Lei 1386 de 14 de Setembro de 2004,
a servidora ANGELA RIBEIRO DE SOUZA, matrícula nº 300002212, cargo de
Sanitarista, considerando a Lei Complementar nº 698 de 26/12/2012, no Nível
001, da Classe C, Referência 315, lotada na Secretaria de Estado da Saúde
- SESAU/RO.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a contar de 11 de Abril de 2016.

Publique-se,Registre-se eCumpra-se.
WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA

Secretário de Estado da Saúde
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PORTARIA Nº.713/GAB/SESAU                      Porto Velho, 26 de Abril de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que lhe
confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de 2015,
publicada no DOE n. 2831 de 27 de novembro de 2015.

 R E S O L V E:

Art. 1º. – DESIGNAR, os servidores, abaixo relacionados, para Compor
Comissão Especial ,  com finalidade de Proceder Estudos Técnicos
Comparativos de Vantagem dentre Locação de Compressor de Ar
Medicinal e Aquisição de Compressor de Ar Medicinal, e Emitir parecer
conclusivo, quanto, à melhor forma correspondente de produção de Ar Medicinal
no âmbito das  Unidades de Saúde Vinculadas a Secretaria de Estado da Saúde
- SESAU/RO, em ônus e prejuízo de suas atividades.

Nome Matricula Cargo
Genival Bastos Almeida 300121252 Engenheiro Mecânico
Gustavo Soares e Silva 300118544 Engenheiro Mecânico
Severino do Ramo Araujo 300002858 Estatístico
Tiago Ramos Pessoa 300136806 Agente Em Atividade Administrativa

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.714/GAB/SESAU                      Porto Velho, 26 de Abril de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que lhe
confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de 2015,
publicada no DOE n. 2831 de 27 de novembro de 2015.

 R E S O L V E:

Art. 1º. – TORNA SEM EFEITO os termos da Portaria de nº 106/GAB/SESAU
de 05.02.2014, publicada no DOE nº 2407 de 24.02.2014.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se,Registre-se e Cumpra-se.

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.715/GAB/SESAU                      Porto Velho, 26 de Abril de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que lhe
confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de 2015,
publicada no DOE n. 2831 de 27 de novembro de 2015 e,

Considerando teor do Oficio nº 356/GRH/HBAP de 04 de Abril de 2016.

R E S O L V E:

Art. 1º. – RELOTAR, a contar de 01 de Abril de 2016 na Policlínica Oswaldo
Cruz - POC/SESAU, a servidora SHIRLENE SAHABO DE BARROS, cargo de
Técnico em Laboratório, Matrícula nº 300119611,   pertencente ao Quadro Perma-
nente de Pessoal Civil do Estado de Rondônia, anteriormente lotada no Hospital
de Base Dr. Ary Pinheiro - HBAP/SESAU.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se,Publique-se e Cumpra-se.

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.716/GAB/SESAU                      Porto Velho, 26 de Abril de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que lhe
confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de 2015,
publicada no DOE n. 2831 de 27 de novembro de 2015 e,

Considerando teor do Oficio nº 1360/CRH/SESAU de 25 de Abril de 2016.

R E S O L V E:

Art. 1º. – RELOTAR, a contar de 25 de Abril de 2016 no Centro de
Medicina Tropical de Rondônia - CEMETRON/SESAU, a servidora
ROSIMEIRE TORQUATRO DE SOUZA, cargo de Técnico em Enfermagem,
Matrícula nº 300099570, pertencente ao Quadro Permanente de Pessoal Civil
do Estado de Rondônia, anteriormente lotada no Hospital Estadual de Pron-
to Socorro João Paulo II/HEPSJP-II/SESAU.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se,Publique-se e Cumpra-se.
WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA

Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.717/GAB/SESAU                      Porto Velho, 26 de Abril de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que
lhe confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de
2015, publicada no DOE n. 2831 de 27 de novembro de 2015.

R E S O L V E:

Art. 1º. – RELOTAR, para fins de regularização funcional, na Gerencia de
tratamento Fora do Domicilio - GTFD/SESAU, a servidora  IVANI DIABES DE
ANDRADE, Cargo de Medica, SIAPE 701454, pertencente ao Quadro do Ex
Território de Rondônia.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se,Publique-se e Cumpra-se.

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.718/GAB/SESAU                      Porto Velho, 28 de Abril de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que
lhe confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de
2015, publicada no DOE n. 2831 de 27 de novembro de 2015.

Considerando o teor do Ofício nº 359/GAB/NGDP/HEPSJP-II de 25 de Abril
de 2016.

R E S O L V E:

Art. 1º. – RELOTAR, a contar de 01 de Maio de 2016, no Hospital de Base
Dr. Ary Pinheiro - HBAP/SESAU, o servidor SANDRO LUIS LOPES DA SIL-
VA, cargo de Medico Cirurgião Geral, matrícula nº 300097906, pertencente ao
Quadro Permanente de Pessoal Civil do Estado de Rondônia, anteriormente
lotado no Hospital de Pronto Socorro João Paulo II - HPSJPII.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se,Publique-se e Cumpra-se.
WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA

Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.719/GAB/SESAU                      Porto Velho, 28 de Abril de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que
lhe confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de
2015, publicada no DOE n. 2831 de 27 de novembro de 2015.

R E S O L V E:

Art. 1º. – RELOTAR, a contar de 01 de Maio de 2016, na Assessoria
Técnica - ASTEC/SESAU,   o servidor SERGIO PAULO DE MELLO FILHO,
cargo de Medico Intensivista, matrícula nº 300054660, pertencente ao Quadro
Permanente de Pessoal Civil do Estado de Rondônia, anteriormente lotado no
Hospital de Pronto Socorro João Paulo II - HPSJPII.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se,Publique-se e Cumpra-se.
WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA

Secretário de Estado da Saúde
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PORTARIA Nº.741/GAB/SESAU                      Porto Velho, 28 de Abril de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que lhe
confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de 2015,
publicada no DOE n. 2831 de 27 de novembro de 2015.

Considerando o teor do Ofício nº 1161/CRH/SESAU de 05 de Abril de 2016.

R E S O L V E:

Art. 1º. – RELOTAR, a contar de 05 de Abril de 2016 na Policlínica Oswaldo
Cruz - POC/SESAU, o servidor HAMILTON MENDES RAMBALDUCCI, cargo de
Medico Ginecologista, Matrícula nº 300039281, pertencente ao Quadro Perma-
nente de Pessoal Civil do Estado de Rondônia.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se,Publique-se e Cumpra-se.

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.742/GAB/SESAU                      Porto Velho, 28 de Abril de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que lhe
confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de 2015,
publicada no DOE n. 2831 de 27 de novembro de 2015.

Considerando o teor do Memo  nº 087/CRH/SESAU de 15 de Abril de 2016.

R E S O L V E:

Art. 1º. – RELOTAR, a contar de 15 de Abril de 2016 na Gerencia de
Regulação e Controle dos Serviços de Saúde - GRECSS/SESAU, a servidora
MARIA RIVA DE SOUZA AMORIM, cargo de Medica, Matrícula nº 300034738,
pertencente ao Quadro Permanente de Pessoal Civil do Estado de Rondônia.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se,Publique-se e Cumpra-se.

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.743/GAB/SESAU                      Porto Velho, 28 de Abril de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que lhe
confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de 2015,
publicada no DOE n. 2831 de 27 de novembro de 2015.

Considerando o teor do Oficio nº 1159/CRH/SESAU de 05 de Abril de 2016.

R E S O L V E:

Art. 1º. – RELOTAR, a contar de 05 de Abril de 2016 no Laboratório Estadu-
al de Patologia Clinica - LEPAC/SESAU, a servidora ALINE DOS SANTOS
TEIXIEIRA, cargo de Agente em Atividade administrativa, Matrícula nº 300101045,
pertencente ao Quadro Permanente de Pessoal Civil do Estado de Rondônia.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se,Publique-se e Cumpra-se.

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.744/GAB/SESAU                      Porto Velho, 28 de Abril de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que lhe
confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de 2015,
publicada no DOE n. 2831 de 27 de novembro de 2015.

R E S O L V E:

Art. 1º. – RETIFICAR, os termos da Portaria nº 684/GAB/SESAU de 18.04.2016,
publicada no DOE nº 73 de 25.04.2016, que RELOTA, a partir de 18 de Fevereiro

de 2016 mediante Permuta, as servidoras abaixo relacionadas, pertencen-
tes ao Quadro de Pessoal Civil do Estado de Rondônia.

Nome Cargo Matricula Lotação Anterior
Lotação Atual
Marcia Regina Costa e Silva Téc. em Enfermagem 300102800 HBAP SAMD /
HPSJP-II
Daniele da Silva Téc. em Enfermagem 300131620 SAMD/HPSJP-II
HBAP

ONDE SE LÊ: a partir de 18 de Fevereiro de 2016.
LEIA-SE:  a partir de 18 de Abril de 2016.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Publique-se,Registre-se eCumpra-se.

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.745/GAB/SESAU             Porto Velho, 28 de Abril de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que
lhe confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de
2015, publicada no DOE n. 2831 de 27 de novembro de 2015.

R E S O L V E:

Art. 1º. – RETIFICAR, os termos da Portaria nº 675/GAB/SESAU de
14.04.2016, publicada no DOE nº 73 de 25.04.2016, que SUSPENDER por
interesse da Administração Pública, o gozo de férias regulamentares da
servidora ANGELITA MARQUES REBELO,  Aux. em Atividades Administrati-
vas, Matricula n°.300044093, lotada na Coordenadoria de Recursos Hu-
manos - CRH/SESAU, 01.03.2016 a 30.03.2016, referente ao exercício de
2015, a qual não pode ser usufruída em virtude da grande demanda dos
serviços desta Coordenadoria.

ONDE SE LÊ:  01.03.2016 a 30.03.2016
LEIA-SE: 11.03.2016 a 30.03.2016

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Publique-se,Registre-se eCumpra-se.

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.746/GAB/SESAU                      Porto Velho, 28 de Abril de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que
lhe confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de
2015, publicada no DOE n. 2831 de 27 de novembro de 2015, e

Considerando o teor do Processo nº 01-1712.03993-0000/2016 e as De-
clarações da FHEMERON, de 13 de Janeiro de 2016.

 R E S O L V E:

Art. 1º. – CONCEDER Licença de 08 (oito) dias, de conformidade com a Lei
n° 865, de 22 de dezembro de 1999, publicada no DOE N° 4.439, de 23/02/
2000, a Servidora LAIANA PEREIRA DA COSTA, ocupante do cargo de
Técnico em Enfermagem, Matrícula nº 300098974, lotada no Hospital de
Base Ary Pinheiro – HBAP/SESAU, no período de 01.10.2016 a 08.10.2016,
por doação de sangue à Fundação de Hematologia e Hemoterapia de
Rondônia/FHEMERON, nas datas de 06.12.2011, 09.04.2012 e 24. 12.2012, e
09.10.2016 a 16.10.2016, por doação de sangue à Fundação de Hematologia
e Hemoterapia de Rondônia/FHEMERON, nas datas de 23.07.2013, 05.12.2013
e 24.04.2014 no total de 06(seis) doações.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde
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PORTARIA Nº.747/GAB/SESAU                      Porto Velho, 28 de Abril de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que lhe
confere nos termos da Lei Complementar nº. 827, Art. 82, I a XIV, de 15 de julho
de 2015, publicada no DOE n. 2739 de 15 de julho de 2015 e,

Considerando o teor do Processo nº 01-1712.04168-0000/2016 e a Declara-
ção da FHEMERON, de 08 de Janeiro de 2016.

 R E S O L V E:

Art. 1º. – CONCEDER Licença de 08 (oito) dias, de conformidade com a Lei n°
865, de 22 de dezembro de 1999, publicada no DOE N° 4.439, de 23/02/2000, a
Servidora ARINEIDE EREIRA TELLES, ocupante do cargo de Agente em Ativida-
des Administrativas, Matrícula nº 300120426, lotada na Gerencia de Regulação
do SUS - GERREG/SESAU, no período de 01.07.2016 a 08.07.2016, por doação
de sangue à Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia/FHEMERON,
nas datas de 29.12.2014, 20.07.2015 e 08.01.2016 no total de 03(três) doações.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA

Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.748/GAB/SESAU                      Porto Velho, 28 de Abril de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que lhe
confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de 2015,
publicada no DOE n. 2831 de 27 de novembro de 2015.

Considerando o teor do Oficio nº 118/GAB/RH/POC de 26 de Abril de 2016.
R E S O L V E:

Art. 1º – EXCLUIR da Portaria nº 481/GAB/SESAU, de 22.04.2015, publicada
no DOE nº. 2687 de 28.04.14, o servidor abaixo relacionado.

Nome Cargo Matricula
Charles da Cunha Aux. em Enfermagem 300038974

Art. 2º. – INCLUIR na referida portaria, a servidora abaixo relacionada, na
Comissão de Coordenação Estadual de práticas supervisionadas
obrigatórias e não obrigatórias, adstrita ao núcleo de Educação Permanente
da Coordenadoria de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da
Saúde.

Nome Cargo Matricula
Conceição de Maria Mesquita Medeiros Assistencial Social          300057669

Art. 3º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se,Publique-se e Cumpra-se.
WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA

Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.750/GAB/SESAU                      Porto Velho, 28 de Abril de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que lhe
confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de 2015,
publicada no DOE n. 2831 de 27 de novembro de 2015

R E S O L V E:

Art. 1º. – REMARCAR por interesse da Administração Pública, o gozo de
férias regulamentares do servidor WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA, Se-
cretário de Estado de Saúde, Matricula n°.300058252, lotado no Gabinete da
Secretaria de Estado da Saúde/SESAU, no período de 01.03.2015 a 30.03.2015,
referente ao exercício de 2014, a qual fica transferida para ser usufruída de
01.06.2016 á 30.06.2016.

Art. 2º - Revogam-se os termos da Portaria nº 1761/GAB/SESAU de 01 de
Dezembro de 2015, publicada no DOE nº 2838 de 01.12.2015.

Registre-se,Publique-se e Cumpra-se.
LUIS EDUARDO MAIORQUIN

Secretario de Estado de Saúde -
Adjunto

PORTARIA Nº.751/GAB/SESAU                      Porto Velho, 28 de Abril de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que
lhe confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de
2015, publicada no DOE n. 2831 de 27 de novembro de 2015

R E S O L V E:

Art. 1º. – REMARCAR por interesse da Administração Pública, o gozo de
férias regulamentares do servidor WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA,
Secretário de Estado de Saúde, Matricula n°.300058252, lotado no Gabinete
da Secretaria de Estado da Saúde/SESAU, no período de 01.01.2016 a
30.01.2016, referente ao exercício de 2016, a qual fica transferida para ser
usufruída de 01.07.2016 á 30.07.2016.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se,Publique-se e Cumpra-se.

LUIS EDUARDO MAIORQUIN
Secretario de Estado de Saúde -

Adjunto

PORTARIA Nº.753/GAB/SESAU                      Porto Velho, 28 de Abril de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que
lhe confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de
2015, publicada no DOE n. 2831 de 27 de novembro de 2015

 R E S O L V E:

Art. 1º. –DESIGNAR, o servidor CLEBIO DIOGO DOS SANTOS, Aux. em
Atividades Administrativas/Chefe de Núcleo, Matrícula 300001604, no período
de 25.04.2016 a 27.04.2016 em substituição ao servidor MARCO TULIO DE
MIRANDA MULIM, cargo de Coordenador de Planejamento, Orçamento e
Projetos, Matricula nº 300007927, da Coordenadoria de Planejamento,
Orçamento e Projetos - CPOP/SESAU,  por motivo de Viagem  do servidor
acima mencionado.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se,Registre-se eCumpra-se.

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde

PORTARIA Nº.755/GAB/SESAU
                   Porto Velho, 26 de Abril de 2016.

O Secretário de Estado da Saúde, no uso das atribuições legais, que
lhe confere nos termos da Lei Complementar nº. 841 de 27 de Novembro de
2015, publicada no DOE n. 2831 de 27 de novembro de 2015 e,

Considerando teor do Memo nº 079/CTFD/SESAU de 09 de Março de 2016.

R E S O L V E:

Art. 1º. – EXCLUIR da Portaria nº 531/GAB/SESAU, de 2402.2011, publicada
no DOE N.1689 de 10.03.2011, a servidora MARFA ANUNCIATA TOLENTINO, a
qual  Inclui a referida servidora para compor Comissão de Recebimento e
Certificação de Materiais de Serviços, no âmbito de suas respectivas lotações.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se,Publique-se e Cumpra-se.

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde
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HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 109/2016

     Processo nº 01.1712.08051-00/2015

A Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Rondônia, nos termos da Lei
Federal nº 8.666/93, nos autos do Processo Administrativo nº 01-1712.08051-
00-2015, torna público o Pregão Eletrônico nº 109/2016/SUPEL/RO, tendo por
objeto REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE CONSUMO (SACO PLÁSTICOS PARA LIXO HOSPITALAR),  PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO JOÃO PAULO II A PEDIDO
DA SESAU/RO. em favor das empresas: D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E
PLACAS LTDA - ME CNPJ: 05.299.150/0001-61, vencedora dos itens (01,02),
no valor total de R$ 77.936,00 (Setenta e sete mil, novecentos e trinta e seis
reais), LABIOTEK COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS
LTDA CNPJ: 08.080.821/0001-97, Vencedora dos itens (3,4), no valor de R$
18.608,80 (Dezoito mil, seiscentos e oito reais e oitenta centavos), Totalizando
R$ 96.544,80 (Noventa e seis mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta
centavos) Conforme Despacho exarado pela SUPEL, acostado às fls. nº. 200 a
203. Publique-se.

Porto Velho, 02 de  Maio de 2016.

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 155/2016

     Processo nº 01.1712.01431-00/2016

A Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Rondônia, nos termos da Lei
Federal nº 8.666/93, nos autos do Processo Administrativo nº 01-1712.01431-
00-2016, torna público o Pregão Eletrônico nº 155/2016/SUPEL/RO, tendo por
objeto REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAL DE CONSUMO (MATERIAL PENSO-RAIO-X, FILMES E RADIOLOGIA) PARA
ATENDER DEMANDA NECESSÁRIA DA UNIDADES DE SAÚDE DA SESAU/RO. À
PEDIDO DA MESMA. em favor das empresas: MBR FERNANDES - ME CNPJ:
16.845.253/0001-04, vencedora dos itens (01,02), no valor total de R$ 96.288,99
(noventa e seis mil, duzentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos),
Conforme Despacho exarado pela SUPEL, acostado às fls. nº. 483 a 485 e
Verso. Publique-se.

Porto Velho, 29 de Abril de 2016.

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 131/2016

     Processo nº 01.1712.03765-00-2015

A Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Rondônia, nos termos da Lei
Federal nº 8.666/93, nos autos do Processo Administrativo nº 01-1712.03765-
00-2015, torna público o Pregão Eletrônico nº 131/2016/SUPEL/RO, tendo por
objeto REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE FRAS-
COS, FRACASSADOS DO PREGÃO ELETRONICO N° 366/2015, A FIM DE ATEN-
DER DEMANDA DO HOSPITAL DE BASE DR. ARY PINHEIRO- HBAP, ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTENSIVA- AMI, HOSPITAL PRONTO SOCORRO JOÃO PAULO II- HPSJII,
HOSPITAL INFANTIL COSME E DAMIÃO- HICD, HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL-
HRC, CENTRO DE MEDICINA TROPICAL DE RONDÔNIA- CEMETRON,  PACIENTES
DOMICILIARES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MULTIDISCIPLINAR DOMICILIAR -
SAMD E NÚCLEO DE MANDADO JUDICIAIS DE FORMA CONTINUADA POR UM
PERÍODO DE 12 MESES. em favor das empresas: LABIOTEK COMERCIO E SER-
VIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ: 08.080.821/0001-97, ven-
cedora do item (01), no valor total de R$ 45.149,00 (Quarenta e cinco mil, cento e
quarenta e nove reais), NEGOCIOS & NEGOCIOS EIRELI CNPJ: 16.718.473/
0001-69, Vencedora dos itens (2,3), no valor de R$ 574.860,60 (Quinhentos e
setenta e quatro mil, oitocentos e sessenta reais e sessenta centavos),
Totalizando R$ 620.009,60 (Seiscentos e vinte mil, nove reais e sessenta centa-
vos) Conforme Despacho exarado pela SUPEL, acostado às fls. nº. 623 a 625 e
Verso. Publique-se.

Porto Velho, 29 de Abril de 2016.

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE

HICD

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 01.1712.01714-0000/2016

A Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Rondônia, segundo os termos
do artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, nos autos do Processo
Administrativo n° 01.1712.01714-00-2016, torna público a dispensa de licitação,
Contratação de Empresa  Especializada em Serviço de rede, para
realização de interligação entre as redes da Policlínica Oswaldo Cruz
e o Laboratório Estadual de Patologias Clinicas. em favor  da  empresa:
M. FERREIRA DE SOUSA CARVALHO - ME CNPJ: 22.928.558/0001-50, no
valor de R$ 6.800,00 (Seis mil e oitocentos reais). Parecer Jurídico nº 570/
PGE-RO/2016. Publique-se.

Porto Velho, 29 de Abril de 2016.

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE

PORTARIA N.  100/GAD/GAB/HICD      01      DE      ABRIL       DE           2016

A DIRETORA GERAL DO HOSPITAL INFANTIL COSME E DAMIÃO, no
uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Complementar n.733, de 10 de
outubro de 2013, publicada no DOE n. 2317 de 10.10.2013, Subseção I, Art.
67, Decreto de 14.10.2013, publicado no DOE n. 2324 de 21.10.2013, e con-
forme consta no Oficio n. 342/GAD/GAB/HICD/2016,

R E S O L V E :

Conceder de acordo com o artigo 92 da Lei Complementar n.68 de
9.12.92, o Adicional por Serviços Extraordinários, aos servidores abai-
xo relacionados, lotados no Hospital Infantil Cosme e Damião, referente ao
mês de março/2016.

ORD NOME MATRÍCULA HS.
1 Ada Magalhães Berlamino da Silva 300001490 42
2 Aldenir Araújo Torres 300014993 42
3 Aurélio Alves de Souza 300002457 36
4 Cláudia Simone de Almeida F. Drews 300006548 42
5 Cleude Costa Pires 300001595 42
6 Daiane Mota de Albuquerque 300056776 42
7 Gleysson Francisco Shreder da Silva 300062632 42
8 Helena Meborach Nascimento 300015121 36
9 João Nunes da Cruz Cassiano 300006717 42
10 Laureni Pessoa dos Santos 300030457 36
11 Luana Canterle da Silva 300124839 20
12 Lucicleia Belo Vilarim 300034238 42
13 Marcelo Rodrigues Portugal 300068863 42
14 Marcileide Dantas da Silva 300016860 42
15 Maria Auxiliadora Lopes Guedes 300011828 40
16 Maria Auxiliadora Piedade de Oliveira 300014980 42
17 Maria da Conceição de Castro Pinheiro 300002561 42
18 Maria Dionisio da Silva 300011633 42
19 Maria do Socorro Botelho de Moraes 300016793 38
20 Maria Lucineide Inácio dos Santos 300015157 42
21 Marivam Azevedo Pereira 300043655 42
22 Maurício Marinho dos Santos 300122387 44
23 Orlando dos Santos Brito 300136545 30
24 Solange Alves de Amorim 300002575 42
25 Terezinha Cândido da Silva 300001409 42
26 Vitorino Vale Junior 300022403 42

ANTONIETA RODRIGUES GAMA
Diretora Geral do Hospital Infantil Cosme e Damião

PORTARIA N.  101/GAD/GAB/HICD      01      DE      ABRIL       DE           2016

A DIRETORA GERAL DO HOSPITAL INFANTIL COSME E DAMIÃO, no
uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Complementar n.733, de 10 de
outubro de 2013, publicada no DOE n. 2317 de 10.10.2013, Subseção I, Art.
67, Decreto de 14.10.2013, publicado no DOE n. 2324 de 21.10.2013, e con-
forme consta no Oficio n. 342/GAD/GAB/HICD/2016,

R E S O L V E :

Conceder de acordo com o Artigo 74 da Lei nº 8.112/90, e cabendo as
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despesas ao Estado, de acordo  com a Cláusula terceira, item 3.3,  do Convênio
nº 006 de 22.5.2002, o Adicional de Serviços Extraordinários, aos servido-
res abaixo relacionados, pertencentes ao Quadro de Pessoal em extinção do ex-
Território Federal de Rondônia, localizados no Hospital Infantil Cosme e Damião,
referente ao mês de março/2016.

ORD NOME MATRÍCULA HS.
1 Aristela da Silva Oliveira 300046753 42
2 Francisco José Sampaio de Alencar 300049163 42
3 Rosaly Ferreira Campos 300070482 36
4 Tito Temas 300049235 42

ANTONIETA RODRIGUES GAMA
Diretora Geral do Hospital Infantil Cosme e Damião

PORTARIA N.  102/GAD/GAB/HICD      01      DE      ABRIL       DE           2016

A DIRETORA GERAL DO HOSPITAL INFANTIL COSME E DAMIÃO, no uso
de suas atribuições que lhe confere a Lei Complementar n.733, de 10 de outubro
de 2013, publicada no DOE n. 2317 de 10.10.2013, Subseção I, Art. 67, Decreto
de 14.10.2013, publicado no DOE n. 2324 de 21.10.2013, e conforme consta no
Oficio n. 342/GAD/GAB/HICD/2016,

R E S O L V E :

Conceder, de acordo com o artigo 92 da Lei Complementar n.68 de 9.12.92,
o Adicional por Serviços Extraordinários ao servidor abaixo relacionados,
exercendo atividades no Hospital Infantil Cosme e Damião, lotado no Hospital de
Base Dr. Ary Pinheiro, referente ao mês de março/2016.

ORD NOME MATRÍCULA HS.
1 Iomar Pompeu de França 300043475 36

ANTONIETA RODRIGUES GAMA
Diretora Geral do Hospital Infantil Cosme e Damião

PORTARIA N.  103/GAD/GAB/HICD      01      DE      ABRIL       DE           2016

A DIRETORA GERAL DO HOSPITAL INFANTIL COSME E DAMIÃO, no uso
de suas atribuições que lhe confere a Lei Complementar n.733, de 10 de outubro
de 2013, publicada no DOE n. 2317 de 10.10.2013, Subseção I, Art. 67, Decreto
de 14.10.2013, publicado no DOE n. 2324 de 21.10.2013, e conforme consta no
Oficio n. 342/GAD/GAB/HICD/2016,

R E S O L V E :

Conceder de acordo com o artigo 92 da Lei Complementar n.68 de 9.12.92,
o Adicional por Serviços Extraordinários, à servidora abaixo relacionada,
exercendo atividades no Hospital Infantil Cosme e Damião, contratada em caráter
emergencial sob o regime da Consolidação de Leis do Trabalho (CLT), referente
ao mês de março/2016.

ORD NOME MATRÍCULA HS.
1 Elizangela Brito Façanha 300131812 42

ANTONIETA RODRIGUES GAMA
Diretora Geral do Hospital Infantil Cosme e Damião

PORTARIA N.  104/GAD/GAB/HICD      01      DE      ABRIL       DE           2016

A DIRETORA GERAL DO HOSPITAL INFANTIL COSME E DAMIÃO, no uso
de suas atribuições que lhe confere a Lei Complementar n.733, de 10 de outubro
de 2013, publicada no DOE n. 2317 de 10.10.2013, Subseção I, Art. 67, Decreto
de 14.10.2013, publicado no DOE n. 2324 de 21.10.2013, e conforme consta no
Oficio n. 342/GAD/GAB/HICD/2016,

R E S O L V E :

Conceder de acordo com o Artigo 74 da Lei nº 8.112/90, e cabendo as
despesas ao Estado, de acordo  com a Cláusula terceira, item 3.3,  do Convênio
nº 006 de 22.5.2002, o Adicional de Serviços Extraordinários, ao servidor
abaixo relacionado, pertencente ao Quadro de Pessoal em extinção do ex-Terri-
tório Federal de Rondônia, localizados no Laboratório Central de Saúde Pública
de Rondônia/Lacen, referente ao mês de março/2016.

ORD NOME MATRÍCULA HS.
1 Ariosvaldo Ferreira Lima 300000496 36

ANTONIETA RODRIGUES GAMA
Diretora Geral do Hospital Infantil Cosme e Damião

PORTARIA N.  105/GAD/GAB/HICD      01      DE      ABRIL       DE           2016

A DIRETORA GERAL DO HOSPITAL INFANTIL COSME E DAMIÃO, no
uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Complementar n.733, de 10 de
outubro de 2013, publicada no DOE n. 2317 de 10.10.2013, Subseção I, Art.
67, Decreto de 14.10.2013, publicado no DOE n. 2324 de 21.10.2013, e con-
forme consta no Oficio n. 343/GAD/GAB/HICD/2016,

R E S O L V E :

Conceder de acordo com o artigo 92 da Lei Complementar n.68 de
9.12.92, o Adicional por Serviços Extraordinários, aos servidores abaixo
relacionados, lotados no Hospital Infantil Cosme e Damião, referente ao mês
de março/2016.

ORD NOME MATRÍCULA HS.
1 Adriane Raquel Glanzel 300092950 12
2 Ana Lúcia da Silva Lima 300018518 36
3 Ana Maria de Souza 300015113 36
4 Arnaldo Fernandes da Silva 300078705 44
5 Bruna Freitas de Sousa 300136408 42
6 Carlos Augusto de Souza Santos 300002521 42
7 Clemisson Rufino de Souza 300074054 36
8 Cosmo Vital Pacheco 300011072 36
9 Deusdete Machado de Macedo 300002313 24
10 Domingos Pastore 300092945 36
11 Elis Regina Nascimento França 300018432 42
12 Elza Cardoso Campos 300044628 44
13 Fernando José dos Santos Ramos 300016676 36
14 Francisco Antônio da Silva 300004007 44
15 Genildo Alves Barroso 300074056 24
16 Geraldo Reis Braga 300068607 12
17 Guaracy Hitzschiki dos Reis 300024591 42
18 Helmo Augusto Bezerra 300001284 44
19 Ildete Morais de Oliveira 300044596 44
20 Izalito Magalhães Berlamino da Silva 300003026 36
21 Jadson Freitas Lopes 300068862 24
22 Janira Lima da Silva 300006544 36
23 José Evanildo Lobo Nascimento 300022948 44
24 José Maria Nunes Basílio 300043556 24
25 José Ribamar de Souza 300007348 44
26 Juracy Amaral Costa 300011129 36
27 Laura Soares de Oliveira 300044181 36
28 Leandro Neves de Oliveira 300070956 24
29 Lena Cardoso Ferre 300034357 36
30 Luzia Barbosa dos Santos 300011875 36
31 Maria Iris Miranda dos Santos 300014784 44
32 Maria Lúcia dos Santos Gonzaga 300015102 44
33 Maria Maysa Carvalho Monteiro 300014955 36
34 Maria Oliveira da Conceição 300001352 24
35 Maria Rocha Farias 300001652 44
36 Mario Lucio Machado Profeta Filho 300073808 42
37 Marta Molina de Souza 300001738 42
38 Moacir de Souza Normando 300002222 44
39 Ronaldo Fernandes Moreira 300008029 24
40 Rosânia Lima da Costa 300007582 36
41 Sidney Nunes de Souza 300016368 42
42 Silvana das Chagas Carlos 300028259 42

ANTONIETA RODRIGUES GAMA
Diretora Geral do Hospital Infantil Cosme e Damião

PORTARIA N.  106/GAD/GAB/HICD      01      DE      ABRIL       DE           2016

A DIRETORA GERAL DO HOSPITAL INFANTIL COSME E DAMIÃO, no
uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Complementar n.733, de 10 de
outubro de 2013, publicada no DOE n. 2317 de 10.10.2013, Subseção I, Art.
67, Decreto de 14.10.2013, publicado no DOE n. 2324 de 21.10.2013, e con-
forme consta no Oficio n. 343/GAD/GAB/HICD/2016,

R E S O L V E :

Conceder, de acordo com o artigo 92 da Lei Complementar n.68 de
9.12.92, o Adicional por Serviços Extraordinários aos servidores abaixo
relacionados, exercendo atividades no Hospital Infantil Cosme e Damião,
lotados no Centro de Medicina Tropical de Rondônia/CEMETRON, referente ao
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mês de março/2016.

ORD NOME MATRÍCULA HS.
1 Maria Izabel Ribeiro dos Santos 300011839 36

ANTONIETA RODRIGUES GAMA
Diretora Geral do Hospital Infantil Cosme e Damião

PORTARIA N.  107/GAD/GAB/HICD      01      DE      ABRIL       DE           2016

A DIRETORA GERAL DO HOSPITAL INFANTIL COSME E DAMIÃO, no uso
de suas atribuições que lhe confere a Lei Complementar n.733, de 10 de outubro
de 2013, publicada no DOE n. 2317 de 10.10.2013, Subseção I, Art. 67, Decreto
de 14.10.2013, publicado no DOE n. 2324 de 21.10.2013, e conforme consta no
Oficio n. 343/GAD/GAB/HICD/2016,

R E S O L V E :

Conceder, de acordo com o artigo 92 da Lei Complementar n.68 de 9.12.92,
o Adicional por Serviços Extraordinários aos servidores abaixo relaciona-
dos, exercendo atividades no Hospital Infantil Cosme e Damião, lotados no Hos-
pital de Base Dr. Ary Pinheiro, referente ao mês de março/2016.

ORD NOME MATRÍCULA HS.
1 Adriana Alves de França 300125792 40
2 Lucélia Martins de Souza 300124850 40
3 Vangela Maia França 300022976 40

ANTONIETA RODRIGUES GAMA
Diretora Geral do Hospital Infantil Cosme e Damião

PORTARIA N.  108/GAD/GAB/HICD      01      DE      ABRIL       DE           2016

A DIRETORA GERAL DO HOSPITAL INFANTIL COSME E DAMIÃO, no uso
de suas atribuições que lhe confere a Lei Complementar n.733, de 10 de outubro
de 2013, publicada no DOE n. 2317 de 10.10.2013, Subseção I, Art. 67, Decreto
de 14.10.2013, publicado no DOE n. 2324 de 21.10.2013, e conforme consta no
Oficio n. 343/GAD/GAB/HICD/2016,

R E S O L V E :

Conceder de acordo com o Artigo 74 da Lei nº 8.112/90, e cabendo as
despesas ao Estado, de acordo  com a Cláusula terceira, item 3.3,  do Convênio
nº 006 de 22.5.2002, o Adicional de Serviços Extraordinários, aos servido-
res abaixo relacionados, pertencentes ao Quadro de Pessoal em extinção do ex-
Território Federal de Rondônia, localizados no Hospital Infantil Cosme e Damião,
referente ao mês de março/2016.

ORD NOME MATRÍCULA HS.
1 Antônio Raimundo Silva dos Santos 300134692 36
2 Bento Torquato Ferreira da Silva Filho 300033456 42
3 Maria Eliene Rodrigues 300051906 42
4 Maria Irlanda Barbosa Araújo 300066085 42

ANTONIETA RODRIGUES GAMA
Diretora Geral do Hospital Infantil Cosme e Damião

PORTARIA N.  109/GAD/GAB/HICD      01      DE      ABRIL       DE           2016

A DIRETORA GERAL DO HOSPITAL INFANTIL COSME E DAMIÃO, no uso
de suas atribuições que lhe confere a Lei Complementar n.733, de 10 de outubro
de 2013, publicada no DOE n. 2317 de 10.10.2013, Subseção I, Art. 67, Decreto
de 14.10.2013, publicado no DOE n. 2324 de 21.10.2013, e conforme consta no
Oficio n. 343/GAD/GAB/HICD/2016,

R E S O L V E :

Conceder de acordo com o artigo 92 da Lei Complementar n.68 de 9.12.92,
o Adicional por Serviços Extraordinários, às servidoras abaixo relaciona-
das, exercendo atividades no Hospital Infantil Cosme e Damião, contratadas em
caráter emergencial sob o regime da Consolidação de Leis do Trabalho (CLT),
referente ao mês de março/2016.

ORD NOME MATRÍCULA HS.
1 Silvia Regina Soares dos Santos Silva 300131927 36

‘ANTONIETA RODRIGUES GAMA
Diretora Geral do Hospital Infantil Cosme e Damião

PORTARIA N.  110/GAD/GAB/HICD      01      DE      ABRIL       DE           2016

A DIRETORA GERAL DO HOSPITAL INFANTIL COSME E DAMIÃO, no
uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Complementar n.733, de 10 de
outubro de 2013, publicada no DOE n. 2317 de 10.10.2013, Subseção I, Art.
67, Decreto de 14.10.2013, publicado no DOE n. 2324 de 21.10.2013, e con-
forme consta no Oficio n. 344/GAD/GAB/HICD/2016,

R E S O L V E :

Conceder de acordo com o artigo 92 da Lei Complementar n.68 de
9.12.92, o Adicional por Serviços Extraordinários, aos servidores abai-
xo relacionados, lotados no Hospital Infantil Cosme e Damião, referente ao
mês de março/2016.

ORD NOME MATRÍCULA HS.
1 Ana Clives Noé Sobreira 300023076 24
2 Assunta Alves Liberalino 300008932 42
3 Benedita Fabiane de Oliveira Barbosa 300039749 42
4 Célia Maria de Oliveira 300022444 12
5 Célia Maria Alves de Souza 300001978 36
6 Clara Borges de Souza 300021455 36
7 Cledson Rodrigues da Rocha 300055981 36
8 Cleide Soares Lins 300043483 36
9 Clidio Macedo de Oliveira 300028367 42
10 Elaine Justiniano da Rocha 300120320 42
11 Elisane Elcira Forte 300038930 24
12 Evelini dos Santos 300053583 42
13 Francisca Rocha Neta 300001245 36
14 Geisa  Santos Pina 300120011 12
15 Ivanilde Anastácio Brasil 300093983 42
16 Ivone Galdino Melgar 300062572 42
17 Izaldite Anastacio Rodrigues 300022453 36
18 Jeane Márcia Tico da Silva 300062468 12
19 Joselma Dutra de Freitas Porfírio 300044436 42
20 José Raimundo Mendes Rodrigues 300120021 24
21 Josenildes Barbosa de  Sousa Oliveira 300034816 36
22 Josilene Martins Noleto da Silva 300039003 36
23 Jucilene Pontes Alves de Lima 300100904 12
24 Jussara dos Santos 300126160 42
25 Keilla dos Santos Andrade 300092992 42
26 Laurinês Ferreira da Silva 300001434 42
27 Leci Lopes de Assis 300034732 42
28 Leonora de Souza Messias 300002038 36
29 Luciana Vieira dos Santos 300041355 42
30 Marciane Medeiros Ribeiro 300131448 42
31 Margareth das Graças Oliveira 300057729 42
32 Maria das Dores Tico 300021458 36
33 Maria de Lourdes Mendes II 300028407 42
34 Maria de Lurdes da Silva Oliveira 300068591 36
35 Maria Ester Salcedo Chaves 300034854 36
36 Maria Renilde Ramos de Almeida Braga 300092777 42
37 Maria Senóbia Rodrigues da Silva 300002054 36
38 Marly Ferreira de Lima 300021464 36
39 Mak Lean da Rocha Santos 300131431 36
40 Maxendel Fernandes de Miranda 300054689 36
41 Miscinely Sobrinho da Silva 300022535 42
42 Neuzalina dos Santos Egidio 300028412 42
43 Niléia Ferreira dos Santos Maia 300094190 36
44 Raniel Oliveira Bentes Júnior 300063707 36
45 Rosiene Silva de Castro 300099473 36
46 Rosilene Laia Antelo 300036301 36
47 Sirleni Marcelino Argemiro Castro 300068736 36
48 Valdelir Ferreira da Silva 300131569 42
49 Valdenira Menezes de Souza 300055778 36
50 Valdires Mangabeira da Silva 300034862 36
51 Vanessa Frois de Oliveira 300131581 24
52 Zely Patene Marcondes 300099483 42

ANTONIETA RODRIGUES GAMA
Diretora Geral do Hospital Infantil Cosme e Damião

PORTARIA N.  111/GAD/GAB/HICD      01      DE      ABRIL       DE           2016

A DIRETORA GERAL DO HOSPITAL INFANTIL COSME E DAMIÃO, no
uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Complementar n.733, de 10 de
outubro de 2013, publicada no DOE n. 2317 de 10.10.2013, Subseção I, Art.
67, Decreto de 14.10.2013, publicado no DOE n. 2324 de 21.10.2013, e con-
forme consta no Oficio n. 344/GAD/GAB/HICD/2016,

R E S O L V E :

Conceder de acordo com o Artigo 74 da Lei nº 8.112/90, e cabendo as
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despesas ao Estado, de acordo  com a Cláusula terceira, item 3.3,  do Convênio
nº 006 de 22.5.2002, o Adicional de Serviços Extraordinários, aos servido-
res abaixo relacionados, pertencentes ao Quadro de Pessoal em extinção do ex-
Território Federal de Rondônia, localizados no Hospital Infantil Cosme e Damião,
referente ao mês de março/2016.

ORD NOME MATRÍCULA HS.
1 Laides Nunes Coelho 300052293 36

ANTONIETA RODRIGUES GAMA
Diretora Geral do Hospital Infantil Cosme e Damião

PORTARIA N.  112/GAD/GAB/HICD      01      DE      ABRIL       DE           2016

A DIRETORA GERAL DO HOSPITAL INFANTIL COSME E DAMIÃO, no uso
de suas atribuições que lhe confere a Lei Complementar n.733, de 10 de outubro
de 2013, publicada no DOE n. 2317 de 10.10.2013, Subseção I, Art. 67, Decreto
de 14.10.2013, publicado no DOE n. 2324 de 21.10.2013, e conforme consta no
Oficio n. 344/GAD/GAB/HICD/2016,

R E S O L V E :

Conceder de acordo com o artigo 92 da Lei Complementar n.68 de 9.12.92,
o Adicional por Serviços Extraordinários, aos servidores abaixo relaciona-
dos, exercendo atividades no Hospital Infantil Cosme e Damião, contratados em
caráter emergencial sob o regime da Consolidação de Leis do Trabalho (CLT),
referente ao mês de março/2016.

ORD NOME MATRÍCULA HS.
1 Katia Cristina Galvão Costa 300135536 24
2 Valdenice Custódio Torres 300135661 41

ANTONIETA RODRIGUES GAMA
Diretora Geral do Hospital Infantil Cosme e Damião

PORTARIA N.  113/GAD/GAB/HICD      01      DE      ABRIL       DE           2016

A DIRETORA GERAL DO HOSPITAL INFANTIL COSME E DAMIÃO, no uso
de suas atribuições que lhe confere a Lei Complementar n.733, de 10 de outubro
de 2013, publicada no DOE n. 2317 de 10.10.2013, Subseção I, Art. 67, Decreto
de 14.10.2013, publicado no DOE n. 2324 de 21.10.2013, e conforme consta no
Oficio n. 347/GAD/GAB/HICD/2016.

R E S O L V E :

Conceder de acordo com a Lei n. 2754, de 5 de junho de 2012, publicada no
DOE n.1988 de 5.6.2012, o Plantão Especial, aos servidores abaixo relaciona-
dos lotados no Hospital Infantil Cosme e Damião, referente ao mês de março/
2016.

NOME CARGO MAT H.P. NIV.
Adriana Ribeiro  Silva Téc Enfermagem 300132250 120 Méd.
Alaíde Leandro Santos Aux. Enfermagem 300028215 120 Fund.
Aliny Sobrinho da Silva Aux. Enfermagem 300038879 120 Fund.
Caterine Silva de Paiva Téc. Enfermagem 300131160 96 Méd.
Cristiane Della Libera Enfermeira 300120301 120 Sup.
Delminda Aparecida da Silva Raimundo Téc Enfermagem 300053530 120 Méd.
Elizete Farias  Araújo Souza Téc Enfermagem 300062444 120 Méd.
Gabriela Maciel Torres Enfermeira 300131292 96 Sup.
Irene Rodrigues de Campos Aux. Enfermagem 300023038 120 Fund.
Ivanete Oliveira Santos Magalhães Téc Enfermagem 300131752 120 Méd.
Karin Alpira Justiniana Aux. Enfermagem 300023058 72 Fund.
Márcia Elizangela Nunes Téc Enfermagem 300053397 72 Méd.
Maria de Fátima Castro de Oliveira Téc Enfermagem 300070778 120 Méd.
Maria José Rodrigues Téc Enfermagem 300056893 120 Méd.
Maria Madalena Ramon Téc Enfermagem 300034876 84 Méd.
Naldira Alves de Jesus Enfermeira 300022568 60 Sup.
Neide Jesus Souto Téc. Enfermagem 300053675 84 Méd.
Nilda de Souza Magalhães Aux. Enfermagem 300027933 120 Fund.
Patricia Lira Panta Enfermeira 300053701 120 Sup.
Reginaldo Silva Franco Aux. Enfermagem 300001425 120 Fund.
Silvana Capiche Enfermeira 300126188 120 Sup.
Silvio Paixão da Silva Aux. Serv. Saúde 300004720 96 Fund.
Tatiana Peres Costa Enfermeira 300125612 96 Sup.
Tiélen Knightz da Silva Téc Enfermagem 300122697 60 Méd.

ANTONIETA RODRIGUES GAMA
Diretora Geral do Hospital Infantil Cosme e Damião

PORTARIA N.  114/GAD/GAB/HICD      01      DE      ABRIL       DE           2016

A DIRETORA GERAL DO HOSPITAL INFANTIL COSME E DAMIÃO, no
uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Complementar n.733, de 10 de
outubro de 2013, publicada no DOE n. 2317 de 10.10.2013, Subseção I, Art.
67, Decreto de 14.10.2013, publicado no DOE n. 2324 de 21.10.2013, e con-
forme consta no Oficio n. 347/GAD/GAB/HICD/2016.

R E S O L V E :

Conceder de acordo com a Lei n. 2754, de 5 de junho de 2012, publicada
no DOE n.1988 de 5.6.2012, o Plantão Especial, a servidora abaixo relacio-
nada exercendo atividades  no Hospital Infantil São Cosme e Damião; lotada
Policlínica Oswaldo Cruz, referente ao mês de março/2016.

NOME CARGO MAT H.P. NIV.
Roselena de Araújo Nunes da Silva Téc. em  Enfermagem 300073786 84 Méd.

ANTONIETA RODRIGUES GAMA
Diretora Geral do Hospital Infantil Cosme e Damião

PORTARIA N.  115/GAD/GAB/HICD      01      DE      ABRIL       DE           2016

A DIRETORA GERAL DO HOSPITAL INFANTIL COSME E DAMIÃO, no
uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Complementar n.733, de 10 de
outubro de 2013, publicada no DOE n. 2317 de 10.10.2013, Subseção I, Art.
67, Decreto de 14.10.2013, publicado no DOE n. 2324 de 21.10.2013, e con-
forme consta no Oficio n. 347/GAD/GAB/HICD/2016.

R E S O L V E :

Conceder de acordo com a Lei n. 2754, de 5 de junho de 2012, publicada
no DOE n.1988 de 5.6.2012, o Plantão Especial, a servidora abaixo relacio-
nada exercendo atividades  no Hospital Infantil São Cosme e Damião; lotada
no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, referente ao mês de março/2016.

NOME CARGO MAT H.P. NIV.
Maria Eunice Aguilera Enfermeira 300102098 48 Sup.

ANTONIETA RODRIGUES GAMA
Diretora Geral do Hospital Infantil Cosme e Damião

PORTARIA N.  116/GAD/GAB/HICD      01      DE      ABRIL       DE           2016

A DIRETORA GERAL DO HOSPITAL INFANTIL COSME E DAMIÃO, no
uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Complementar n.733, de 10 de
outubro de 2013, publicada no DOE n. 2317 de 10.10.2013, Subseção I, Art.
67, Decreto de 14.10.2013, publicado no DOE n. 2324 de 21.10.2013, e con-
forme consta no Oficio n. 347/GAD/GAB/HICD/2016.

R E S O L V E :

Conceder de acordo com a Lei n. 2754, de 5 de junho de 2012, publicada
no DOE n.1988 de 5.6.2012, o Plantão Especial, aos servidores abaixo
relacionados exercendo atividades  no Hospital Infantil Cosme e Damião; con-
tratados em caráter emergencial sob o regime da Consolidação de Leis do
Trabalho (CLT), referente ao mês de março/2016.

NOME CARGO MAT H.P. NIV.
Edimara de Castro Montes Nobre Téc. Enfermagem 30013463760 Méd.
Joana Darque Souza do Nascimento Téc. Enfermagem 300134340120 Méd.
Luzia Gomes Coutinho Téc. Enfermagem 300134486120 Méd.
Mª Auxiliadora Matos da Silva Téc. Enfermagem 30013463696 Méd.
Maria do Amparo Souza Téc. Enfermagem 30013645148 Méd.
Micilene Franco  Costa Téc. Enfermagem 30013609096 Méd.
Noemia da Silva Sena Téc. Enfermagem 30013503448 Méd.
Rita Maria da Conceição Téc. Enfermagem 30013508372 Méd.
Roseli Cícera da Silva Téc. Enfermagem 300134113 60 Méd.

ANTONIETA RODRIGUES GAMA
Diretora Geral do Hospital Infantil Cosme e Damião

PORTARIA N.  117/GAD/GAB/HICD      01      DE      ABRIL       DE           2016

A DIRETORA GERAL DO HOSPITAL INFANTIL COSME E DAMIÃO, no
uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Complementar n.733, de 10 de
outubro de 2013, publicada no DOE n. 2317 de 10.10.2013, Subseção I, Art.



Porto Velho, 03.05.2016140 DOE  N° 79

67, Decreto de 14.10.2013, publicado no DOE n. 2324 de 21.10.2013, e conforme
consta no Oficio n. 346/GAD/GAB/HICD/2016,

R E S O L V E :

Conceder de acordo com a Lei n. 2754, de 5 de junho de 2012, publicada no
DOE n.1988 de 5.6.2012, o Plantão Especial, aos servidores abaixo relaciona-
dos, lotados no Hospital Infantil São Cosme e Damião;  referente ao mês de
março/2016.

NOME CARGO MAT H.P. NIV.
Alba Cristina Bezerra Hermando Enfermeiro 30006888996 Sup.
Anaíta Gomes Andrade Pedersoli Nutricionista 30012318106 Sup.
Anice Braga Ferreira Assistente Social 300131150 60 Sup.
Cleyliane Lopes de Moura Fisioterapeuta 30012683385 Sup.
Daniela Augusta Cabral Nutricionista 30005355260 Sup.
Eliane Teixeira do Nascimento Téc. em Nutrição e Dietética 300127045120 Méd.
Estela Miriam de Oliveira e Silva Fonoaudiólogo 300094171114 Sup.
Hérika Lima Fontenele Assistente Social 300056914120 Sup.
João Francisco Selhorst Soares Psicólogo 30013207684 Sup.
Júlia Mendonça Procópio Téc. em Enfermagem 30005597096 Méd.
Juliana Matte Vacaro Fonoaudiólogo 30013477672 Sup.
Kelma Johnson Psicólogo 300024822120 Sup.
Lisséia Cristiane Souza do Vale Enfermeiro 30002837336 Sup.
Maria Alice Ribeiro de Souza Assistente Social 30002239948 Sup.
Maria Aparecida Jorge dos Santos Psicólogo 30004618372 Sup.
Maria de Fátima Ramalho Assistente Social 30005773924 Sup.
Paula Camilo Eisenberg Meyer Assistente Social 30009319760 Sup.
Queila de Castro Sales Técnico em Enfermagem 30009404090 Méd.
Sandra Valéria Dantas de Souza Técnico em Enfermagem 30009398796 Méd.
Sara Cilea Lopes Cavalcante Feitosa Fisioterapeuta 300126503120 Sup.

ANTONIETA RODRIGUES GAMA
Diretora Geral do Hospital Infantil Cosme e Damião

PORTARIA N.  118/GAD/GAB/HICD      01      DE      ABRIL       DE           2016

A DIRETORA GERAL DO HOSPITAL INFANTIL COSME E DAMIÃO, no uso
de suas atribuições que lhe confere a Lei Complementar n.733, de 10 de outubro
de 2013, publicada no DOE n. 2317 de 10.10.2013, Subseção I, Art. 67, Decreto
de 14.10.2013, publicado no DOE n. 2324 de 21.10.2013, e conforme consta no
Oficio n. 346/GAD/GAB/HICD/2016,

R E S O L V E :

Conceder de acordo com a Lei n. 2754, de 5 de junho de 2012, publicada no
DOE n.1988 de 5.6.2012, o Plantão Especial, aos servidores abaixo relaciona-
dos exercendo atividades  no Hospital Infantil Cosme e Damião; lotados no Hos-
pital de Base Dr. Ary Pinheiro, referente ao mês de março/2016.

NOME CARGO MAT H.P. NIV.
Antônio Leite de Holanda Fisioterapeuta 300022370   54 Sup.
Carla Ribeiro Alexandre Kayano Psicólogo 300068790   90 Sup.
Juliano Colombo Mendes Fisioterapeuta 300052811   120 Sup.
Larissa dos Reis Venturoso Fisioterapeuta 300124109   90 Sup.
Maria Auxiliadora Brito da Silva Assistente Social 300001367   48 Sup.

ANTONIETA RODRIGUES GAMA
Diretora Geral do Hospital Infantil Cosme e Damião

PORTARIA N.  119/GAD/GAB/HICD      01      DE      ABRIL       DE           2016

A DIRETORA GERAL DO HOSPITAL INFANTIL COSME E DAMIÃO, no uso
de suas atribuições que lhe confere a Lei Complementar n.733, de 10 de outubro
de 2013, publicada no DOE n. 2317 de 10.10.2013, Subseção I, Art. 67, Decreto
de 14.10.2013, publicado no DOE n. 2324 de 21.10.2013, e conforme consta no
Oficio n. 346/GAD/GAB/HICD/2016.

R E S O L V E :

Conceder de acordo com a Lei n. 2754, de 5 de junho de 2012, publicada no
DOE n.1988 de 5.6.2012, o Plantão Especial, ao servidor abaixo relacionado
exercendo atividades  no Hospital Infantil Cosme e Damião; contratado em cará-
ter emergencial sob o regime da Consolidação de Leis do Trabalho (CLT); lotados
no Hospital Infantil Cosme e Damião, referente ao mês de março/2016.

NOME CARGO MAT H.P. NIV.
Carla Viana Varela Téc. em Nutrição e Dietética 30013179548 Méd.
Clenilda Gois da Silva Rocha Téc. em Nutrição e Dietética 30013180048 Méd.
Niedija Oliveira Santos Téc. em Nutrição e Dietética 30013189148 Méd.
Shirley Rayssa Riojas Dato Téc. em Nutrição e Dietética 30013191848 Méd.

ANTONIETA RODRIGUES GAMA
Diretora Geral do Hospital Infantil Cosme e Damião

PORTARIA N. 120/GAD/GAB/HICD      01      DE      ABRIL       DE           2016

A DIRETORA GERAL DO HOSPITAL INFANTIL COSME E DAMIÃO, no
uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Complementar n.733, de 10 de
outubro de 2013, publicada no DOE n. 2317 de 10.10.2013, Subseção I, Art.
67, Decreto de 14.10.2013, publicado no DOE n. 2324 de 21.10.2013, e con-
forme consta no Oficio n.346/GAD/GAB/HICD/2016.

R E S O L V E :

Conceder de acordo com a Lei n. 2754, de 5 de junho de 2012, publicada
no DOE n.1988 de 5.6.2012, o Plantão Especial, aos servidores abaixo
relacionados exercendo atividades  no Hospital Infantil São Cosme e Damião;
lotados no Centro de Medicina Tropical de Rondônia, referente ao mês de
março/2016.

NOME CARGO MAT H.P. NIV.
João Tiago Souza Biomédico 300123177 120 Sup.

ANTONIETA RODRIGUES GAMA
Diretora Geral do Hospital Infantil Cosme e Damião

PORTARIA N.  121/GAD/GAB/HICD      01      DE      ABRIL       DE           2016

A DIRETORA GERAL DO HOSPITAL INFANTIL COSME E DAMIÃO, no
uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Complementar n.733, de 10 de
outubro de 2013, publicada no DOE n. 2317 de 10.10.2013, Subseção I, Art.
67, Decreto de 14.10.2013, publicado no DOE n. 2324 de 21.10.2013, e con-
forme consta no Oficio n. 346/GAD/GAB/HICD/2016.

R E S O L V E :

Conceder de acordo com a Lei n. 2754, de 5 de junho de 2012, publicada
no DOE n.1988 de 5.6.2012, o Plantão Especial, ao servidor abaixo relacio-
nado exercendo atividades  no Hospital Infantil Cosme e Damião; contratado
em caráter emergencial sob o regime da Consolidação de Leis do Trabalho
(CLT); lotado no Laboratório Central de Saúde Pública de Rondônia, referente
ao mês de março/2016.

NOME CARGO MAT H.P. NIV.
Weverton dos Santos Téc. em Lab. de Microbiologia 300135011 120 Méd.

ANTONIETA RODRIGUES GAMA
Diretora Geral do Hospital Infantil Cosme e Damião

PORTARIA N.  122/GAD/GAB/HICD      01      DE        ABRIL         DE           2016

A DIRETORA GERAL DO HOSPITAL INFANTIL COSME E DAMIÃO, no
uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Complementar n.733, de 10 de
outubro de 2013, publicada no DOE n. 2317 de 10.10.2013, Subseção I, Art.
67, Decreto de 14.10.2013, publicado no DOE n. 2324 de 21.10.2013, e con-
forme consta no Oficio n. 345/GAD/GAB/HICD/2016, Autorizo do Secretário/
SESAU, Parecer da Comissão de Avaliação de Plantões Especiais do HICD/
2016.

R E S O L V E :

Conceder de acordo com o Artigo 4º da Lei n. 1993, de 2 de dezembro de
2008, publicada no DOE n. 1140 de 9.12.2008, alterada pela Lei n. 2475, de 26
de maio de 2011, publicada no DOE n. 1741 de 27.5.2011, o Plantão Especi-
al, aos servidores abaixo relacionados, lotados no Hospital Infantil Cosme e
Damião, referente ao mês de março/2016.

NOME CARGO MAT H.P.
Alexandre Iglesias Rosa Otorrino 300114280 120
Caio Affonso Neto Pediatra 300131215 48
Carla Regina Ribeiro Brandão Pediatra 300131938 36
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Daniel Pires de Carvalho Pediatra 300027952 24
Gisele Megale Brandão Pediatra 300027956 36
Glória Regina de Abreu Pediatra 300057902 36
Helena Cristina Silveira e Silveira Ortopedista 300100201 72
Hemanoel Fernando dos Anjos Ferro Ortopedista 300099821 84
Isa Maria Assunção Velho Pediatra 300040466 72
Izaura Rodrigues Cézar de Campos Pediatra 300131942 24
Josué de La Cruz Rivera Pediatra 300122304 48
Marcel Basso Pediatra 300132387 24
Marcelo Luiz Feitosa Ferrari Cirurgião Pediatra 300042314 24
Mary Blanca Milan Lanza Pediatra 300132390 12
Natália Yurasseck Parmejiani Pediatra 300132309 36
Reginaldo Fernandes Lourenço Pediatra 300094103 72
Ricardo Torres Negraes Pediatra 300052830 48
Walter Nunes Hitzeschky de Melo Neto Pediatra 300132235 24
Wilmerson Vieira da Silva Pediatra 300097213 24

ANTONIETA RODRIGUES GAMA
Diretora Geral do Hospital Infantil Cosme e Damião

PORTARIA N.  123/GAD/GAB/HICD        01       DE      ABRIL        DE           2016

A DIRETORA GERAL DO HOSPITAL INFANTIL COSME E DAMIÃO, no uso
de suas atribuições que lhe confere a Lei Complementar n.733, de 10 de outubro
de 2013, publicada no DOE n. 2317 de 10.10.2013, Subseção I, Art. 67, Decreto
de 14.10.2013, publicado no DOE n. 2324 de 21.10.2013, e conforme consta no
Oficio n. 345/GAD/GAB/HICD/2016, Autorizo do Secretário/SESAU, Parecer da
Comissão de Avaliação de Plantões Especiais do HICD/2016.

R E S O L V E :

Conceder de acordo com o Artigo 4º da Lei n. 1993, de 2 de dezembro de
2008, publicada no DOE n. 1140 de 9.12.2008, alterada pela Lei n. 2475, de 26 de
maio de 2011, publicada no DOE n. 1741 de 27.5.2011, o Plantão Especial, aos
servidores abaixo relacionados, lotados no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro,
referente ao mês de março/2016.

NOME CARGO MAT H.P.
Alexandre Brito da Silva Cirurgião Torácico 300053345 24
Márcia Viana Carlos Cardoso Pediatra Neonatal 300131849 96
Sérgio da Costa Morais Neurologista 300009941 82

ANTONIETA RODRIGUES GAMA
Diretora Geral do Hospital Infantil Cosme e Damião

PORTARIA N.    124/GAD/GAB/HICD        01      DE      ABRIL       DE           2016

A DIRETORA GERAL DO HOSPITAL INFANTIL COSME E DAMIÃO, no uso
de suas atribuições que lhe confere a Lei Complementar n.733, de 10 de outubro
de 2013, publicada no DOE n. 2317 de 10.10.2013, Subseção I, Art. 67, Decreto
de 14.10.2013, publicado no DOE n. 2324 de 21.10.2013, e conforme consta no
Oficio n. 345/GAD/GAB/HICD/2016, Autorizo do Secretário/SESAU, Parecer da
Comissão de Avaliação de Plantões Especiais do HICD/2016.

R E S O L V E :

Conceder de acordo com o Artigo 4º da Lei n. 1993, de 2 de dezembro de
2008, publicada no DOE n. 1140 de 9.12.2008, alterada pela Lei n. 2475, de 26 de
maio de 2011, publicada no DOE n. 1741 de 27.5.2011, o Plantão Especial, aos
servidores abaixo relacionados, exercendo atividades no Hospital Infantil Cosme
e Damião, contratados em caráter emergencial sob o regime da Consolidação de
Leis do Trabalho (CLT), referente ao mês de março/2016.

NOME CARGO MAT H.P.
Ailton da Silva Alves Pediatra 300135069 72
Carmen Francisca Silva Leite Pediatra 300136002 120
Cristela Martins Ceretta Nefrologista 300135595 48
Fabiane Cristina Moraes Costa Pediatra 300135863 72
Harald Fey Neto Ortopedista 300135965 72
Juliana de Oliveira Cirurgião Geral 300135988 12
Lidiane Cavalcante Costa Pediatra 300134360 12
Marcela Flávia Terra Cruz Cardiopediatra 300136581 48
Maira Tolentino da Costa Albuquerque Pediatra 300134034 96
Petrus Oliva Souza Urologista 300136010 24
Pierre Oliva Souza Urologista 300136011 24
Raimundo da Silva Maia Júnior Cirurgião Geral 300134175 36
Sâmia Cristina Gualberto da Silva Clínico Geral 300135717 120
Vânia de Lourdes Teodora Munhoz Pediatra 300134355 12

ANTONIETA RODRIGUES GAMA
Diretora Geral do Hospital Infantil Cosme e Damião

HBAP

PORTARIA Nº 114/RH/GAB/HBAP,    20 de  abril  de 2016.

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL DE BASE “Dr. ARY PINHEIRO”, no uso
de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e, considerando o dispos-
to no art. 60 do Decreto Estadual nº. 9.997, de 3 de julho de 2002, e disposi-
ções seguintes,

R E S O L V E:

Conceder de acordo com o Artigo 92, Lei Complementar n.68 de 9.12.92,
o Adicional por Serviços Extraordinários, aos servidores abaixo relacio-
nados, pertencentes ao Quadro Permanente de Pessoal Civil do Estado de
Rondônia, lotados no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, referente ao mês de
Março/2016.

Considerando o teor do Processo nº 01-1712.03872-0000/2016

Servidor (a)0 Cargo Matrícula H
ADELIA TORRES DA SILVA Técnico em Enfermagem 300043206 36
ADENILDA SANTOS ARAGAO Auxiliar em Enfermagem 300046430 36
ANTONIA EDNEIA PAIXÃO CRUZ DA SILVA Auxiliar Oficial de Manutenção 300022933 36
APARECIDO DE LIMA Auxiliar de Serviços de Saúde 300002734 42
CELIA ANASTACIA CARNEIRO SILVA Técnico em Enfermagem 300120588 24
DEBORA D APARECIDA TEIXEIRA PAZ Técnico em Enfermagem 300053238 36
EDMILSON RODRIGUES DA SILVA SANTOS Auxiliar de Serviços de Saúde 300044120 42
EDNA DAS GRAÇAS SILVA GUMIERI Administrador 300020995 42
ELIANE CASTRO SANTOS Técnico em Enfermagem 300033869 42
ELINE MARCELO DA SILVA SANTOS Técnico em Serviços de Saúde 300002035 36
ELISANGELA FERREIRA CARDOSO Técnico em Enfermagem 300068922 36
ELISANGELA LEMOS DA CONCEIÇÃO Enfermeiro 300038894 42
ELMARA CRISTINA FREITAS COELHO Técnico em Enfermagem 300062538 24
ESTELITA CAPPELLARO Auxiliar em Enfermagem 300046410 12
EVERLANY SOUZA DA SILVA Enfermeiro 300038880 42
FRANCISCO CHAGAS ALVES PEREIRA Auxiliar de Serviços Gerais 300022943 36
GINALVA CARLA DO AMARAL Técnico em Enfermagem 300053367 24
IRAILDE ELIOENAI DE CARVALHO GUALTER Técnico em Enfermagem 300120342 12
ISAIAS VIANA RIBEIRO Técnico em Enfermagem 300054026 36
JANIELE NASCIMENTO DE OLIVEIRA Técnico em Enfermagem 300131776 24
JURACY FERREIRA DA SILVA SANTOS Auxiliar em Enfermagem 300002019 30
KAREN LUCYENNE FERNANDES ORTIZ Técnico em Enfermagem 300131348 12
KEYTYANNY MELO LOPES Enfermeiro 300054067 42
LINDALVA FERREIRA COSTA Auxiliar em Enfermagem 300022503 36
LUCILIO MENDES RAMOS Auxiliar de Serviços Gerais 300024345 42
MACIEL RODRIGUES CHAVES Técnico em Enfermagem 300077778 36
MARIA APARECIDA SALES NORONHA OLIVEIRA Técnico em Enfermagem 300042343 24
MARIA DAS GRACAS FREITAS DA SILVA Auxiliar em Enfermagem 300001463 24
MARIA DE FATIMA SAMPAIO NEVES Técnico em Serviços de Saúde 300002727 44
MARIA HELENA FERREIRA MOREIRA Oficial de Manutenção 300001234 30
MARIA SALOME PAIVA DOS SANTOS Auxiliar em Enfermagem 300001455 42
MARIA SOLANGE DE ALMEIDA COSTA Auxiliar em Enfermagem 300022366 42
MARINALDA APARECIDA BATISTA Auxiliar de Serviços Gerais 300022507 36
MARINEIDE DA ROCHA PENA Técnico em Enfermagem 300131958 36
NEREIDA NOGUEIRA DA SILVA Técnico em Enfermagem 300053414 42
NILCE LIMA DE MATOS OLIVEIRA Agente de Serviços de Saúde 300001181 30
PATRICIA PEREIRA SILVA Técnico em Enfermagem 300062657 12
RUTH CABREIRA Enfermeiro 300093140 42
SAMIA MARA VIEIRA SOARES Técnico em Enfermagem 300057477 42
SANDRA DE ARAUJO Técnico em Enfermagem 300099488 36
SARA SHOCKNESS Técnico em Laboratório 300001820 42
SERVIA ARAUJO FRANCA Auxiliar de Serviços Gerais 300025075 36
SUZETE MARTINS RODRIGUES Auxiliar de Serviços Gerais 300044474 24
TECLA CHEFRE Enfermeiro 300135577 36
TEREZA ALVES DE OLIVEIRA SILVA Técnico em Enfermagem 300099486 24
TEREZINHA DE JESUS FERREIRA DE ARAUJO Auxiliar em Ativ. Adm. 300001211 42
VERA LUCIA MOLINO LAUREANO Auxiliar de Serviços de Saúde 300044601 42
ZILDA MONTEIRO TELES NONATO DE SOUZA Auxiliar de Serviços Gerais 300070761 24

Joelma  Sampaio do Nascimento
Diretora Geral Adjunta

HBAP?SESAU
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PORTARIA Nº 115/RH/GAB/HBAP., de  20 de abril de 2016.

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL DE BASE “Dr. ARY PINHEIRO”, no uso de
suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e, considerando o disposto no
art. 60 do Decreto Estadual nº. 9.997, de 3 de julho de 2002, e disposições
seguintes,

 R E S O L V E:

Conceder de acordo com o Artigo 74 da Lei n. 8.112/90, e cabendo as
despesas ao Estado de acordo com a Cláusula terceira, item 3.3, Convênio n. 006
de 22.5.2002, o Adicional de Serviços Extraordinários, aos servidores abai-
xo relacionados, pertencentes ao Quadro de Pessoal em extinção do ex-Territó-
rio Federal de Rondônia, lotados no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, referente
ao mês de Março/2016.

Considerando o teor do Processo nº 01-1712.03872-0000/2016

Servidor (a) Cargo Matrícula Siape H
JOSE CARLOS MOREIRA DE SOUZA Motorista 2280959 36
MAISA BARBOSA DENI Técnico em Enfermagem 300066984 699434 42
MARIA NAZARE CARVALHO DA MOTA Auxiliar de Serviços de Saúde 2280981 36
WALDA DANTAS MESQUITA Aux. de Op. de Serv.Diversos 300052287 695617 12

Nilson Cardoso Paniagua
 Diretor Geral/HBAP

PORTARIA Nº 116/RH/GAB/HBAP,  de   20 de abril de 2016.

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL DE BASE “Dr. ARY PINHEIRO”, no uso de
suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e, considerando o disposto no
art. 60 do Decreto Estadual nº. 9.997, de 3 de julho de 2002, e disposições
seguintes,

R E S O L V E:

Conceder de acordo com o Artigo 92, Lei Complementar n.68 de 9.12.92, o
Adicional por Serviços Extraordinários, aos servidores abaixo relaciona-
dos, exercendo atividades no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, lotados na Se-
cretaria de Estado da Saúde, referente ao mês de Março/2016.

Considerando o teor do Processo nº 01-1712.03872-0000/2016

  Servidor (a) Cargo Matrícula H
CLONILDE SANTOS DOS SANTOS Técnico em Enfermagem 300135121 12
DANIELLI DE SOUZA NONATO Técnico em Enfermagem 300136100 24
ELCIO ANDERSON SILVA MARINHO Técnico em Enfermagem 300135456 36
MARIA APARECIDA COSTA GONCALVES Técnico em Enfermagem 300133999 36
MARILENE GONÇALVES PEREIRA Técnico em Enfermagem 300134003 36
SANDRA MARIA MENDES DE OLIVEIRA Técnico em Enfermagem 300134013 12

Nilson Cardoso Paniagua
 Diretor Geral/HBAP

PORTARIA Nº 117/RH/GAB/HBAP,  de 20 de abril de 2016.

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL DE BASE “Dr. ARY PINHEIRO”, no uso de
suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e, considerando o disposto no
art. 60 do Decreto Estadual nº. 9.997, de 3 de julho de 2002, e disposições
seguintes,

 R E S O L V E:

Conceder de acordo com o Artigo 4º da Lei nº 1993, de 02 de dezembro de
2008, publicada no DOE nº 1140 de 09.12.2008, alterada pela Lei n. 2475, de 26
de maio de 2011, publicada no DOE N. 1741 DE 27.05.2011, o Plantão Especial,
aos servidores abaixo relacionados, lotados no Hospital de Base Dr. Ary Pinhei-
ro, referente ao mês de Março/2016.

Considerando o teor do processo nº 01-1712.03906-0000/2016

Nível Superior

Servidor (a) Cargo Matrícula H
ALESSANDRA SUELEN RIBEIRO Enfermeiro 300098932 120
ROMISCLEIA TORRENTE SILVA Enfermeiro 300132383 120

Nível Médio

Servidor (a) Cargo Matrícula H
AIRES FIGUEIREDO DE ARAUJO Técnico em Enfermagem 300062906 48
CLEONICE TEXEIRA DE MIRANDA LEÃO Técnico em Enfermagem 300092853 108
DAIANE GONÇALVES Técnico em Enfermagem 300078199 60
JULIANA JACKELINE TEODORO Técnico em Enfermagem 300103731 120
KEYTIANE MENDES ALVES Técnico em Enfermagem 300132228 120
MARIA DE LOURDES NUNES Técnico em Enfermagem 300053392 120
MEIRE AMORIM RODRIGUES Técnico em Enfermagem 300094162 96
TELMA MARQUES DE CARVALHO Técnico em Enfermagem 300054091 48
VERONICA GOMES MOURA DE BRITO Técnico em Enfermagem 300100196 108

Nível Fundamental

Servidor (a) Cargo Matrícula H
MARIA DA GLORIA CORREA DE FREITAS Auxiliar em Enfermagem 300009537 84

Nilson Cardoso Paniagua
 Diretor Geral/HBAP

PORTARIA Nŗ 118/RH/GAB/HBAP., de 20 de abril de 2016.

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL DE BASE “Dr. ARY PINHEIRO”, no uso
de suas atribuiēões que lhe sćo conferidas por Lei e, considerando o dispos-
to no art. 60 do Decreto Estadual nŗ. 9.997, de 3 de julho de 2002, e disposi-
ēões seguintes,

 R E S O L V E:

Conceder de acordo com o Artigo 4ŗ da Lei nŗ 1993, de 02 de dezembro
de 2008, publicada no DOE nŗ 1140 de 09.12.2008, alterada pela Lei n. 2475,
de 26 de maio de 2011, publicada no DOE N. 1741 DE 27.05.2011, o Plantćo
Especial, aos servidores abaixo relacionados, exercendo atividades no Hos-
pital de Base Dr. Ary Pinheiro, lotado na Secretaria de Estado da Saśde,
referente ao mźs de Marēo/2016.

Considerando o teor do processo nŗ 01-1712.03906-0000/2016
Nível Médio
Servidor (a) Cargo Matrícula H
ADRIANA SOARES DA SILVA Técnico em Enfermagem 300135106 84
CRISTIANE OLIVEIRA MAIA Técnico em Enfermagem 300136082 96
DELANE DE ANDRADE BELO Técnico em Enfermagem 300134040 120
ELISSANDRA ALVES DA SILVA Técnico em Enfermagem 300134396 72
ELINETE ALVES DA SILVA Técnico em Enfermagem 300135322 84
MARIA VALDECI DE PAIVA Técnico em Enfermagem 300134738 102
MARIA SAMARA SILVA FARHAT Técnico em Enfermagem 300135331 120
SAMIA REGINA SOUZA  DOS SANTOS Técnico em Enfermagem 300134121 84
VALDELICE CONCEICAO CUNHA Técnico em Enfermagem 300134448 84
VALQUIRA DA SILVA LIMA Técnico em Enfermagem 300135666 72

Nilson Cardoso Paniagua
 Diretor Geral/HBAP

PORTARIA Nº 119/RH/GAB/HBAP, de 20 de Abril de 2016.

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL DE BASE “Dr. ARY PINHEIRO”, no uso
de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e, considerando o dispos-
to no art. 60 do Decreto Estadual nº. 9.997, de 3 de julho de 2002, e disposi-
ções seguintes,

R E S O L V E:

Conceder de acordo com o Artigo 4º da Lei nº 1993, de 02 de dezembro
de 2008, publicada no DOE nº 1140 de 09.12.2008, alterada pela Lei n. 2475,
de 26 de maio de 2011, publicada no DOE N. 1741 DE 27.05.2011, o Plantão
Especial, aos servidores abaixo relacionados, lotados no Hospital de Base
Dr. Ary Pinheiro, referente ao mês de Março/2016.

Considerando o teor do processo nº 01-1712.03805-0000/2016.

NOME CARGO MATRICULA H.
ALEXANDRE AUGUSTO FERNANDES Médico Ortopedista 300131359 48
ARLETO ZACARIAS SILVA JUNIOR Médico Cir. Cardiovascular 300094268 72
BERNARDO DAL PONTE DESCOVI Médico Cardiologista 300034879/300034882 24
CRISTELA MARTINS CERETA Médico Nefrologista 300132092 48
EDUARDO JOSE CHAMBI TAMES Médico Gin. Obstetra 300034889/300034891 12
FATIMA SANKARI Médico Pediatra 300021325/300021326 66
FERNANDO LUIZ FERRAZ DE SÁ Médico Cir. Cab. e Pescoço300038887 30
KALI MUNDIM DIAS DE JESUS Médico Neonatologista 300132375 30
LEANDRO RODRIGUES LIMA Médico Psiquiatra 300131734 30
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LUIZ AUGUSTO RODRIGUES NOGUEIRA Médico Gin. Obstetra 300076982 12
MIGUEL CIRILO LEDO SILVA Médico Cirurgião Geral 300120314 24
MILITINO FEDER JUNIOR Médico Clínico Geral 300134200 96
SOLINO PRADO DE ASSIS Médico Oftalmologista 300042082 120
TELMA MARCIA ALENCAR DE FREITAS FERREIRA Médico Neonatologista 300056873 60

Joelma  Sampaio  do Nascimento
Diretora Geral Adjunta

HBAP/SESAU

PORTARIA Nŗ 120/RH/GAB/HBAP, de 20 de Abril de 2016.

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL DE BASE “Dr. ARY PINHEIRO”, no uso de
suas atribuiēões que lhe sćo conferidas por Lei e, considerando o disposto no
art. 60 do Decreto Estadual nŗ. 9.997, de 3 de julho de 2002, e disposiēões
seguintes,

 R E S O L V E:

Conceder de acordo com o Artigo 4ŗ da Lei nŗ 1993, de 02 de dezembro de
2008, publicada no DOE nŗ 1140 de 09.12.2008, alterada pela Lei n. 2475, de 26
de maio de 2011, publicada no DOE N. 1741 DE 27.05.2011, o Plantćo Especial,
aos servidores abaixo relacionados, exercendo atividades no Hospital de Base
Dr. Ary Pinheiro, lotados na Secretaria de Estado da Saśde, referente ao mźs de
Marēo/2016.

Considerando o teor do processo nŗ 01-1712.03805-0000/2016.

NOME CARGO MATRICULA     H.
HERLINDO ROGER CLAROS CLAROS Médico Intensivista 300135170 96
RODRIGO DE FIGUEIREDO GONÇALVES Médico Ortopedista 300134043           120
VANESSA MERLEN FALEIROS FERRAZ DE SÁ Médico Oncologista 300135945            24

    Joelma  Sampaio  do Nascimento
Diretora Geral Adjunta

HBAP/SESAU

PORTARIA Nº 123/GAD/GAB/HBAP.,  de 27  de abril de 2016.

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL DE BASE “Dr. ARY PINHEIRO”, no uso de
suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e, considerando o disposto no
art. 60 do Decreto Estadual nº. 9.997, de 3 de julho de 2002, e disposições
seguintes,

 R E S O L V E:

Retificar em partes, a Portaria nº 60/GRH/GAB/HBAP de 8.04.2016, que
concedeu de acordo com o Artigo 4º,  da  Lei nº 1993,  de  2.12.08, alterada pela
Lei nº 2475, de 26.05.11, publicada no DOE nº 1741 de 27.05.11, o Plantão
Especial, a servidora abaixo relacionada, lotada no Hospital de Base Dr. Ary
Pinheiro, referente ao mês de Fevereiro/2016.
Onde se lê:
Nome Cargo Matrícula H
ANTONIA DE CARVALHO BARBOSA Técnico em Enfermagem 300063046 120
Leia-se:
Nome Cargo Matrícula H
ANTONIA DE CARVALHO BARBOSA Técnico em Enfermagem 300093046 120

        Joelma  Sampaio  do Nascimento
Diretora Geral Adjunta

HBAP/SESAU

CEMETRON

PORTARIA N.º 030/GAB/CEMETRON
Porto Velho-RO, 01 de novembro de 2015.

A DIRETORA GERAL DO CENTRO DE MEDICINA TROPICAL DE RONDÔNIA –
CEMETRON, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº
827 de 15 de julho de 2015, publicada no DOE nº 2379 de 15 de julho de 2015,
nomeada em 03 de agosto de 2015, publicada no DOE nº 2752 de 03 de agosto
de 2015 e conforme consta no Ofício nº 1001/GAB/CEMETRON de 08 de setem-
bro de 2015.

RESOLVE:

Art. 1º - TORNAR SEM EFEITO a portaria 124/GAB/CEMETRON de 01 de
novembro de 2015, publicada no DOE nº 33 de 23.02.16 onde DESTITUI e

NOMEIA membros da Comissão Interna de Homologação e Avaliação e
Desempenho - GAD, dos médicos desta Unidade Hospitalar/CEMETRON:

Esta Portaria entra em vigor a partir de desta data.

Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se

Stella Angela Tarallo Zimmerli
Diretora Geral/CEMETRON

PORTARIA N.º 031/GAB/CEMETRON
    Porto Velho-RO, 01 de novembro de 2015.

A DIRETORA GERAL DO CENTRO DE MEDICINA TROPICAL DE RONDÔNIA –
CEMETRON, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Complemen-
tar nº 827 de 15 de julho de 2015, publicada no DOE nº 2379 de 15 de julho de
2015, nomeada em 03 de agosto de 2015, publicada no DOE nº 2752 de 03 de
agosto de 2015 e conforme consta no Ofício nº 1001/GAB/CEMETRON de 08
de setembro de 2015.

RESOLVE:

Art. 1º - DESTITUIR membro da Comissão Interna de Homologação e
Avaliação e Desempenho - GAD, dos médicos desta Unidade Hospitalar/
CEMETRON:

Aline Rézio de Matos,Nutricionista, Mat. nº 3000121017 designada através da
Portaria nº176 /GAB/CEMETRON  de 02 de novembro de 2014;
Andréia Silva Ribeiro, Psicóloga Mat. nº 300054010, designada através da
Portaria nº007/GAB/CEMETRON de 17 de maio de 2013.

Art. 2º - NOMEAR como membros, os servidores:

Bruno Alcebíades Ayres Calháo, Médico Infectologista, Mat. 300131156
GladsonDenny Siqueira, Médico Clínico e Diretor Clínico, Mat. nº300028351/52
Ileziane da Silva Pinto, Administradora Hospitalar, Mat. nº 300125119
Milton César de Aquino Almeida, Administrador HospitalarMat. nº 300097204
Iolanda Rodrigues Moreira, Enfermeira,  Mat. nº 300063689
Rosa Maria Ferreira de Almeida, Enfermeira, Mat. nº 300100846

Art. 3º. O Servidor SÉRGIO DE ALMEIDA BASANO, Médico Clínico Mat. Nº
300028361/62, permanece compondo a Comissão Interna de Homologação e
Avaliação e Desempenho –GAD/CEMETRON.

Esta Portaria entra em vigor a partir de desta data.

Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se

Stella Angela Tarallo Zimmerli
Diretora Geral/CEMETRON

PORTARIA N.º145/GAB/CEMETRON
Porto Velho-RO, 23 de dezembro de 2015.

A DIRETORA GERAL DO CENTRO DE MEDICINA TROPICAL DE RONDÔNIA –
CEMETRON, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Complemen-
tar nº 827 de 15 de julho de 2015, publicada no DOE nº 2379 de 15 de julho de
2015, nomeada em 03 de agosto de 2015, publicada no DOE nº 2752 de 03 de
agosto de 2015 e conforme consta no Ofício nº 1001/GAB/CEMETRON de 08
de setembro de 2015.

Considerando o conteúdo publicado na Portaria Nº34/GAB/CEMETRON/
2013 publicada no DIOF nº 2348 de 26.11.2013, que trata da composição da
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH no âmbito dessa unidade
hospitalar;

RESOLVE:

Art.1º - DESTITUIR como membro executor – presidente a servidora -
GLAUCE ANNE CARDOSO, Médica infectologista, Mat. nº 300098698;

Art. 2º - NOMEAR em substituição como:

Membro Executor/Coordenador, a servidora – DÉBORA ARANTES DO
NASCIMENTO DE MELO – Enfermeira/CEMETRON – Mat. 300062528;

Art. 3º - INCLUIR na Comissão:
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Membro Executor – PATRÍCIA GUEDES TORRES, Médica Clínico Geral, Mat. nº
3000131971.

Art. 4º - Os membros da Comissão não serão remunerados no desempenho
de suas tarefas, porém, serão dispensados, nos horários de trabalho da Comis-
são, das outras atividades do hospital.

Art. 5º -Esta portaria entrará em vigor a partir desta data 23 de dezembro de
2015.

Registre-se, Publique-se, e Cumpra-se.
Dra. Stella Ângela Tarallo Zimmerli

Diretora Geral/CEMETRON

CETAS

RETIFICAÇÃO

No Cronograma das Orientações Pedagógicas, constante do Edital nº. 021/CETAS/
SESAU, de 25 de abril de 2016 (DIOF nº. 73), retificado em 26 de abril de 2016
(DIOF nº. 74), que convoca candidatos para participarem de Orientações Peda-
gógicas, apresentação de documentos e assinatura de Contrato Administrativo
Temporário, para Atividades de Instrutoria e Tutoria, Curso de Qualificação
Assistência em Enfermagem para a Melhoria da Qualidade no Atendimento ao
Usuário do SUS, no município de Guajará Mirim-RO.

Onde-se-lê:

CRONOGRAMA DAS ORIENTAÇÕES

Leia-se:

CRONOGRAMA DAS ORIENTAÇÕES

Porto Velho (RO), 02 de maio de 2016.

ANGELITA DE ALMEIDA ROSA MENDES
Diretora Geral

EDITAL N. 026/CETAS/SESAU, DE 03 DE MAIO DE 2016.

A Direção Geral do Centro de Educação Técnico Profissional na Área de Saúde
– CETAS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 1339, de 20 de
maio de 2004, em cumprimento aos dispositivos dos itens 1.2, 1.2.1, 16.2 e 16.3
do Edital nº. 002, CETAS/SESAU, de 02 de março de 2016, prorrogado pelo Edital
009 CETAS/SESAU, de 21 de março de 2016, com alterações nas datas dos
Cronogramas Previstos para as Atividades de Análise de Documentos e Títulos,
por meio dos Editais nº.s 014 e 015 CETAS/SESAU de 06 e 8 de abril de 2016,
respectivamente, e ainda, considerando o teor do Memo. 117 GT/CETAS de 02 de
maio de 2016, resolve ALTERAR o Cronograma para as Atividades de
Orientações Pedagógicas, constante do Edital nº. 020 CETAS/SESAU de 25
de abril de 2016, que convoca os candidatos aprovados no Processo Seletivo
Simplificado, divulgado pelo Edital nº. 016/CETAS/SESAU de 14 de abril de 2016
(retificado em 14 de abril de 2016, e pelo Edital nº. 017 CETAS/SESAU de 19 de
abril de 2016), com deferimento de Recurso, por meio do Edital nº.018/CETAS/
SESAU de 20 de abril de 2016, que objetiva a contratação de Serviço para
Atividades de Instrutoria e Tutoria para execução do Curso de Qualificação:
Saúde Mental, para o município São Miguel do Guaporé - RO, em ordem de
classificação,  passando a vigorar a nova data, conforme Cronograma  constante
do Anexo Único deste Edital, para se apresentarem e participarem das

Orientações Pedagógicas no local, data e horários especif icados no
Cronograma, bem como munidos de cópias dos documentos relacionados
abaixo, para assinatura do Contrato Administrativo Temporário:
Documentos para profissional com vínculo empregatício com serviço
público:

a) Ter sido aprovado no Processo Seletivo Simplificado;
b) Ser brasileiro nato ou naturalizado;
c) Apresentar cópia RG, CPF legíveis;
d) Certificado de Reservista;
e) Cartão do PIS/PASEP
f) Cópia do Diploma de Graduação e/ou Pós-graduação referente à titulação
para o qual foi aprovado;
       g) Para o cargo de Instrutoria, comprovante de residência atualizado em
um dos municípios pertencentes a Região de Saúde à qual concorre;
h) Para o cargo de Tutoria, comprovante ou Declaração Pessoal de residên-
cia no município para o qual se candidatou;
i) Título de Eleitor e Comprovante que está quite com a Justiça Eleitoral, ver
www.tre.gov.br;
j) Certidão de casamento ou nascimento;
k) Certidão de Nascimento de filhos menores de 18 anos;
l) Duas fotografias 3x4 recentes iguais e coloridas;
m) Comprovante Bancário legível de Conta Corrente de Pessoa Física Indivi-
dual do Banco do Brasil;
n) Declaração Pessoal de disponibilidade de 25horas/mensais diurnas para
Tutor de acordo com o curso e sua formatação;
o) Comprovante de inscrição nos respectivos conselhos representativos e
estar quite com o mesmo;
p) Declaração de Participação de Orientações Pedagógica emitida pelo CETAS;
q) Declaração Pessoal de disponibilidade de no mínimo, 20 horas/mensais
diurnas para Instrutoria, conforme formatação e cronograma do Curso;
r) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais na Comarca em que residir
nos últimos cinco anos;
s) Certidão Negativa de Tributos Estaduais (investidura em cargo por
concurso público) www.portal.sefin.ro.gov.br
t) Certidão Negativa expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia site: www.tce.ro.gov.br
u) Atestado médico, evidenciando a aptidão para a função pretendida, para
portadores de necessidades especiais.
v) Apresentar Declaração Pessoal que não mantêm Cargo Comissionado;
w) Certidão Negativa da Corregedoria Geral da Administração - CGA - Fede-
ral, Estadual ou Municipal;
x) Declaração de compatibilidade de horários (anexo VIII e);
y) Cumprir, na íntegra, as determinações deste Edital.

Documentos para profissional sem vínculo empregatício com serviço
público:

a) Ter sido aprovado no Processo Seletivo Simplificado;
b) Ser brasileiro nato ou naturalizado;
c) Apresentar cópia RG, CPF legíveis;
d) Certificado de Reservista;
e) Cartão do PIS/PASEP;
f) Cópia do Diploma de Graduação e/ou Pós-graduação referente à titulação
para o qual foi aprovado;
g) Para o cargo de Instrutoria, comprovante de residência atualizado em um
dos municípios pertencentes a Região de Saúde à qual concorre;
h) Para o cargo de Tutoria, comprovante ou Declaração Pessoal de
residência no município para o qual se candidatou;
i) Título de Eleitor e Comprovante que está quite com a Justiça Eleitoral, ver
www.tre.gov.br;
j) Certidão de casamento ou nascimento;
k) Certidão de Nascimento de filhos menores de 18 anos;
l) Duas fotografias 3x4 recentes iguais e coloridas;
m) Comprovante Bancário de Conta Corrente de Pessoa Física Individual do
Banco do Brasil;
n) Declaração Pessoal de disponibilidade de no mínimo, 20 horas/mensais
diurnas para Instrutoria, de acordo com o curso e sua formatação;
o) Declaração Pessoal de disponibilidade de 20 horas/mensais diurna para
Tutor de acordo com o curso e sua formatação;
p) Comprovante de inscrição nos respectivos conselhos representativos estar
quite com o mesmo;
q) Declaração de Participação de Orientações Pedagógica emitida pelo
CETAS;
r) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais na Comarca em que residir
nos últimos cinco anos;

ATIVIDADES/LOCAL DATA e HORÁRIOS 

Orientações Pedagógicas – 
Secretaria Municipal de Saúde - 
SEMSAU: Av. Marechal Deodoro, 
nº. 234, Centro, Guajará 
Mirim/RO. 
 

26/04/2016 (das 08h às 12h e das 
14h às 18h) 

27/06/2016 (das 08h às 12h) 

 

ATIV ID ADES/LOC AL  D ATA e HOR ÁRIOS  

Orientações Pedagógicas – 
Secretaria M unic ipal de Saúde - 
SEM SAU: Av. Marechal Deodoro, 
nº. 234, Centro, Guajará 
M irim /RO. 
 

26/04/2016 (das 08h às 12h e das 
14h às  18h) 

27/04/2016 (das 08h às 12h) 

 

http://www.tre.gov.br;
http://www.portal.sefin.ro.gov.br
http://www.tce.ro.gov.br
http://www.tre.gov.br;
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s) Certidão Negativa de Tributos Estaduais (investidura em cargo por concurso
público) www.portal.sefin.ro.gov.br
t) Certidão Negativa expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
site: www.tce.ro.gov.br
u) Atestado médico, evidenciando a aptidão para a função pretendida, para
portadores de necessidades especiais.
v) Exame Médico Admissional;
w) Cumprir, na íntegra, as determinações deste Edital.

CRONOGRAMA DAS ORIENTAÇÕES

Porto Velho (RO), 03 de maio de 2016.

ANGELITA DE ALMEIDA ROSA MENDES
Diretora Geral

ANEXO ÚNICO DO EDITAL N. 026/CETAS/SESAU/2016.

CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DAS ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS E
 ASSINATURA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO

Curso: SAÚDE MENTAL
Localidade: SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
Área de atuação: ENFERMAGEM
Classificação Nome do Candidato RG
1º. Valéria da Silva Aguiar 760.832 SSP/RO

Curso: SAÚDE MENTAL
Localidade: SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
Área de atuação: PSICOLOGIA
Classificação Nome do Candidato RG
1º. Lusilene Mariano de Sá Ritzel 1.052.524 SSP/RO
2º.                        Deize Katiele da Silva Kurdt 1.066.093 SSP/RO

Curso: SAÚDE MENTAL
Localidade: SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
Área de atuação: PEDAGOGIA
Classificação Nome do Candidato RG
1º.                           Fabiana Eggert  1.049.263 SSP/RO

EDITAL N. 027/CETAS/SESAU, DE 03 DE MAIO DE 2016.

A Direção Geral do Centro de Educação Técnico Profissional na Área de Saúde
– CETAS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 1339, de 20 de
maio de 2004, em cumprimento aos dispositivos dos itens 1.2, 1.2.1, 16.2 e 16.3
do Edital nº.s 004, CETAS/SESAU, de 02 de março de 2016, retificado em 07 de
março de 2016, prorrogado pelo Edital 011 CETAS/SESAU, de 21 de março de
2016, com alterações nas datas dos Cronogramas Previstos para as Atividades
de Análise de Documentos e Títulos, por meio dos Editais nº.s 014 e 015 CETAS/
SESAU de 06 e 8 de abril de 2016, respectivamente, e ainda, considerando o teor
do Memo. 118 GT/CETAS de 02 de maio de 2016, resolve ALTERAR o Cronograma
para as Atividades de Orientações Pedagógicas, constante do Edital nº.
021 CETAS/SESAU de 25 de abril de 2016, retificado em 25 de abril e 02 de maio
de 2016, que convoca os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplifica-
do, divulgado pelo Edital nº. 016/CETAS/SESAU de 14 de abril de 2016 (retificado
em 14 de abril de 2016, e pelo Edital nº. 017 CETAS/SESAU de 19 de abril de
2016), com deferimento de Recurso, por meio do Edital nº.018/CETAS/SESAU de
20 de abril de 2016, que objetiva a contratação de Serviço para Atividades de
Instrutoria e Tutoria para execução do Curso de Qualificação: Assistência
em Enfermagem para a Melhoria da Qualidade no Atendimento ao Usu-
ário do SUS, para o município São Francisco do Guaporé - RO, em ordem de
classificação,  passando a vigorar a nova data, conforme Cronograma  constan-
te do Anexo Único deste Edital, para se apresentarem e participarem das  Orien-
tações Pedagógicas no local, data e horários especificados no Cronograma, bem
como munidos de cópias dos documentos relacionados abaixo, para assinatura
do Contrato Administrativo Temporário:

Documentos para profissional com vínculo empregatício com serviço
público:
a) Ter sido aprovado no Processo Seletivo Simplificado;
b) Ser brasileiro nato ou naturalizado;
c) Apresentar cópia RG, CPF legíveis;
d) Certificado de Reservista;
e) Cartão do PIS/PASEP
f) Cópia do Diploma de Graduação e/ou Pós-graduação referente à titulação
para o qual foi aprovado;
       g) Para o cargo de Instrutoria, comprovante de residência atualizado em
um dos municípios pertencentes a Região de Saúde à qual concorre;
h) Para o cargo de Tutoria, comprovante ou Declaração Pessoal de residência
no município para o qual se candidatou;
i) Título de Eleitor e Comprovante que está quite com a Justiça Eleitoral, ver
www.tre.gov.br;
j) Certidão de casamento ou nascimento;
k) Certidão de Nascimento de filhos menores de 18 anos;
l) Duas fotografias 3x4 recentes iguais e coloridas;
m) Comprovante Bancário legível de Conta Corrente de Pessoa Física Indivi-
dual do Banco do Brasil;
n) Declaração Pessoal de disponibilidade de 25horas/mensais diurnas para
Tutor de acordo com o curso e sua formatação;
o) Comprovante de inscrição nos respectivos conselhos representativos e
estar quite com o mesmo;
p) Declaração de Participação de Orientações Pedagógica emitida pelo CETAS;
q) Declaração Pessoal de disponibilidade de no mínimo, 20 horas/mensais
diurnas para Instrutoria, conforme formatação e cronograma do Curso;
r) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais na Comarca em que residir
nos últimos cinco anos;
s) Certidão Negativa de Tributos Estaduais (investidura em cargo por
concurso público) www.portal.sefin.ro.gov.br
t) Certidão Negativa expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia site: www.tce.ro.gov.br
u) Atestado médico, evidenciando a aptidão para a função pretendida, para
portadores de necessidades especiais.
v) Apresentar Declaração Pessoal que não mantêm Cargo Comissionado;
w) Certidão Negativa da Corregedoria Geral da Administração - CGA - Fede-
ral, Estadual ou Municipal;
x) Declaração de compatibilidade de horários (anexo VIII e);
y) Cumprir, na íntegra, as determinações deste Edital.

Documentos para profissional sem vínculo empregatício com serviço
público:

a) Ter sido aprovado no Processo Seletivo Simplificado;
b) Ser brasileiro nato ou naturalizado;
c) Apresentar cópia RG, CPF legíveis;
d) Certificado de Reservista;
e) Cartão do PIS/PASEP;
f) Cópia do Diploma de Graduação e/ou Pós-graduação referente à titulação
para o qual foi aprovado;
g) Para o cargo de Instrutoria, comprovante de residência atualizado em um
dos municípios pertencentes a Região de Saúde à qual concorre;
h) Para o cargo de Tutoria, comprovante ou Declaração Pessoal de
residência no município para o qual se candidatou;
i) Título de Eleitor e Comprovante que está quite com a Justiça Eleitoral, ver
www.tre.gov.br;
j) Certidão de casamento ou nascimento;
k) Certidão de Nascimento de filhos menores de 18 anos;
l) Duas fotografias 3x4 recentes iguais e coloridas;
m) Comprovante Bancário de Conta Corrente de Pessoa Física Individual do
Banco do Brasil;
n) Declaração Pessoal de disponibilidade de no mínimo, 20 horas/mensais
diurnas para Instrutoria, de acordo com o curso e sua formatação;
o) Declaração Pessoal de disponibilidade de 20 horas/mensais diurna para
Tutor de acordo com o curso e sua formatação;
p) Comprovante de inscrição nos respectivos conselhos representativos estar
quite com o mesmo;
q) Declaração de Participação de Orientações Pedagógica emitida pelo
CETAS;
r) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais na Comarca em que residir
nos últimos cinco anos;
s) Certidão Negativa de Tributos Estaduais (investidura em cargo por
concurso público) www.portal.sefin.ro.gov.br
t) Certidão Negativa expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia site: www.tce.ro.gov.br

ATIVIDADES/LOCAL DATA e HORÁRIOS 

Orientações Pedagógicas – 
Sindicato dos Serv. Públicos: Rua 
15 de Novembro, nº. 1816, Bairro 
Cristo Rei, 
São Miguel do Guaporé/RO. 

19/05/2016 (das 08h às 12h e 
das 14h às 18h) 

 

http://www.portal.sefin.ro.gov.br
http://www.tce.ro.gov.br
http://www.tre.gov.br;
http://www.portal.sefin.ro.gov.br
http://www.tce.ro.gov.br
http://www.tre.gov.br;
http://www.portal.sefin.ro.gov.br
http://www.tce.ro.gov.br
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u) Atestado médico, evidenciando a aptidão para a função pretendida, para
portadores de necessidades especiais.
v) Exame Médico Admissional;
w) Cumprir, na íntegra, as determinações deste Edital.

CRONOGRAMA DAS ORIENTAÇÕES

Porto Velho (RO), 03 de maio de 2016.

ANGELITA DE ALMEIDA ROSA MENDES
Diretora Geral

ANEXO ÚNICO DO EDITAL N. 027/CETAS/SESAU/2016.

CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DAS ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS E
 ASSINATURA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO

Curso: ASSISTÊNCIA EM ENFERMAGEM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE
NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO SUS
Localidade: SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
Área de atuação: ENFERMAGEM
Classificação Nome do Candidato               RG
1º. Tatiana da Silva Carvalho 954.208 SSP/RO
2º. Sandra Durães de Oliveira Lobato 482.769 SSP/RO
3º.                       Aline dos Santos Hotti Bezerra 726.737 SSP/RO

Curso: ASSISTÊNCIA EM ENFERMAGEM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE
NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO SUS
Localidade: SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
Área de atuação: PEDAGOGIA
Classificação Nome do Candidato RG
1º. Vanusa Aparecida Carvalho dos Santos 638.062 SSP/RO

AGEVISA

ATIVID ADES/LOCAL DATA e HOR ÁRIO S 

O rientações Pedagógicas – 
P refe itura Municipal (sala de 
reunião), Av. Guaporé, nº. 4557, 
Centro, São Francisco do 
G uaporé/RO. 
 

17/05/2016 (das 08h às 12h e 
das 14h às 18h) 

 

EXTRATO DO 2°. TERMO ADITIVO AO CONTRATO
N° 003/2014/AGEVISA-RO.

ADITANTES: AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE – AGEVISA-RO e
POLIANO DE LIMA MARQUES.
OBJETO: Alteração das cláusulas: SEXTA
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA - O presente Termo aditivo prorroga o prazo
de vigência do Contrato Nº. 003/2014/ASSEJUR/AGEVISA-RO, constante na clá-
usula sexta e passa a ser de mais 12 (doze) meses, contados e com efeitos a
partir da data de assinatura do presente Termo e com vigência no período de 05/
04/2016 à 05/04/2017.
CLÁUSULA SEGUNDA – Permanecem inalteradas e em pleno  vigor as demais
cláusulas.
DO FORO: Comarca de Porto Velho – Rondônia.
ASSINATURA: 04/04/2016

MARIA ARLETE DA GAMA BALDEZ
Diretora Geral

POLIANO DE LIMA MARQUES
Representante Legal

Porto Velho/RO, 04 de Abril de 2016.

Secretaria de Estado da Educação

OFICIO N.248/16-CEE/RO

RESOLUÇÃO CEPS/CEE/RO N. 074/16, de 04 de abril de 2016.

Concede, por dois anos, ao CETEP - Centro de Tecnologia e Educação
Profissional, em Porto Velho, Recredenciamento para a oferta da Educação
Profissional Técnica de Nível Médio, Prorrogação da Autorização de Funcio-
namento para a oferta do Curso Técnico em Transações Imobiliárias, e dá
outras providências.

O Presidente da Câmara de Educação Profissional e Superior, do Conselho
Estadual de Educação de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, e
tendo em vista o que consta do Parecer CEPS/CEE/RO n. 002/16, decorrente
da análise procedida nos Processo n. 104/13-CEE-RO, n. 084/14-CEE-RO e n.
081/15-CEE-RO, e a deliberação em sessão realizada no dia 04 de abril de
2016,

RESOLVE

Art. 1º Conceder, por dois anos, ao CETEP – Centro de Tecnologia e Edu-
cação Profissional, em Porto Velho:

I.Recredenciamento para a oferta da Educação Profissional Técnica de
Nível Médio;

II.Prorrogação da Autorização de Funcionamento para a oferta do Curso
Técnico em Transações Imobiliárias.

Art. 2º Aprovar o Plano de Curso Técnico em Transações Imobiliárias.

Art. 3º Aprovar a mudança de endereço do CETEP - Centro de Tecnologia
e Educação Profissional, em Porto Velho, da Rua Getúlio Vargas n. 3.740,
Bairro São João Bosco, para a Rua José Camacho n. 1.375C, Bairro São João
Bosco.

Art. 4º Considerar cumpridas as determinações constantes do Voto do
Relator do Parecer CEE/RO/CEPS n. 007/13 e da Resolução CEE/RO/CEPS n.
061/15.

Art. 5º Determinar ao CETEP - Centro de Tecnologia e Educação Profissio-
nal, em Porto Velho, e à sua mantenedora, o cumprimento do item 5, do Voto do
Relator do Parecer CEPS/CEE/RO n. 002/16.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Conselheiro Antônio Lúcio dos Santos
Presidente da Câmara de Educação Profissional e Superior

RESOLUÇÃO CEPS/CEE/RO N. 075/16, DE 28 DE MARÇO DE 2016

Cessa o Credenciamento do Centro Educacional Fênix, em Ariquemes,
para a oferta de Educação Profissional Técnica de Nível Médio e a Autoriza-
ção de Funcionamento dos Cursos Técnico em Enfermagem e Técnico em
Estética.

O Presidente da Câmara de Educação Profissional e Superior, do Conselho
Estadual de Educação de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, e
considerando a análise procedida no Processo n. 022/16-CEE/RO, apensado
ao Processo n. 107/13-CEE/RO, e aprovação do Relatório de Visita da Comis-
são Verificadora, em Sessão do dia 28 de março de 2016,

RESOLVE

Art. 1º Cessar o Credenciamento do Centro Educacional Fênix, em
Ariquemes, para a oferta da Educação Profissional Técnica de Nível Médio e
a Autorização de Funcionamento dos Cursos Técnico em Enfermagem e Téc-
nico em Estética.

Art. 2º Encerrar as atividades do Centro Educacional Fênix, em Ariquemes,
e seus respectivos Cursos, a partir da data da publicação desta Resolução.

Art. 3º Autorizar, em caráter excepcional, a Unidas Sociedade de Educa-
ção e Cultura Ltda, mantenedora do Centro Educacional Fênix, a guarda da
documentação escolar correspondente aos Cursos Técnico em Enfermagem
e Técnico em Estética.
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AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo nº 01-1611.00046-0000/2016

A Diretora do Instituto Estadual de Educação Rural Abaitará, segundo os ter-
mos do artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, nos autos do Processo
Administrativo nº 01-1611.00046-00/2016, torna público a DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO, tendo por objeto a contratação de empresa especializada em
serviço de jardinagem, a qual visa atender a demanda necessária deste
Instituto Estadual de Educação Rural Abaitará, em favor da empresa, Benedito
Barbosa Leite CNPJ: 11.709.121/0001-23 detentora do serviço, no valor total
de R$2.332,00 (dois mil trezentos e trinta e dois reais). Pimenta Bueno, 29 abril
de 2016. Publica-se no Diário Oficial do Estado de Rondônia.

Eliane Cristina Faria
Diretora Geral do I.E.E.R Abaitará

Matrícula: 300036882

Parágrafo único.  Caso a mantenedora venha, futuramente, encerrar suas
atividades, deverá aplicar os procedimentos previstos na Resolução n. 202/05-
CEE/RO e na Resolução n. 362/08-CEE/RO, bem como nos artigos 41 e 42, da
Resolução n. 467/08-CEE/RO.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Conselheiro Antônio Lúcio dos Santos
Presidente da Câmara de Educação Profissional e Superior

RESOLUÇÃO CEB/CEE/RO n. 298/16, DE 04 DE ABRIL DE 2016

Concede, por dois anos, à Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino
Fundamental Jorge Teixeira, de Vale do Paraíso, Prorrogação da Autorização de
Funcionamento para a oferta da Educação Infantil - Pré-Escolar II, e do Ensino
Fundamental, do 1º ao 9º ano, e dá outra providência.

O Presidente da Câmara de Educação Básica, do Conselho Estadual de Edu-
cação de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que
consta do Parecer CEB/CEE/RO n. 005/16, decorrente da análise procedida no
Processo n. 131/14-CEE/RO, e a deliberação da Câmara de Educação Básica em
sessão realizada no dia 04 de abril de 2016,

RESOLVE

Art. 1º Conceder, por dois anos, à Escola Municipal de Educação Infantil e
Ensino Fundamental Jorge Teixeira, de Vale do Paraíso, Prorrogação da Autoriza-
ção de Funcionamento para a oferta da Educação Infantil - Pré-Escolar II, e do
Ensino Fundamental, do 1º ao 9º ano.

Art. 2º Determinar à mantenedora da Escola Municipal de Educação Infantil e
Ensino Fundamental Jorge Teixeira, de Vale do Paraíso, o cumprimento do item 2,
do Voto do Relator do Parecer CEB/CEE/RO n. 005/16.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Conselheiro Agenor Fernandes de Souza
Presidente da Câmara de Educação Básica

RESOLUÇÃO CEB/CEE/RO N. 299/16, DE 04 DE ABRIL DE 2016

Aprova a mudança de endereço do Centro Educacional Memorina Rosa Cam-
pos, da Avenida Afonso Pena, 2255, Bairro Princesa Isabel, para a Rua dos
Esportes n. 1038, Bairro Incra, em Cacoal, onde está instalado o Campus das
Faculdades Integradas de Cacoal-UNESC, e dá outras providências.

O Presidente da Câmara de Educação Básica, do Conselho Estadual de Edu-
cação de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que
consta do Parecer CEB/CEE/RO n. 006/16, decorrente da análise procedida no
Processo n. 014/15-CEE/RO e a deliberação na sessão realizada em 04 de abril
de 2016,

RESOLVE

Art. 1º Aprovar a mudança de endereço do Centro Educacional Memorina
Rosa Campos, da Avenida Afonso Pena, 2255, Bairro Princesa Isabel, para a Rua
dos Esportes n. 1038, Bairro Incra, em Cacoal, onde está instalado o Campus das
Faculdades Integradas de Cacoal-UNESC.

Art. 2º Manter os Atos de Reconhecimento concedidos por este Conselho
Estadual de Educação de Rondônia.

Art. 3º Determinar à mantenedora do Centro Educacional Memorina Rosa
Campos, em Cacoal, o cumprimento do item 3, do Voto da Relatora, do Parecer
CEB/CEE/RO n. 006/16.

Art. 4º Orientar à mantenedora do Centro Educacional Memorina Rosa Cam-
pos, em Cacoal, a atender o item 4, do Voto da Relatora, do Parecer CEB/CEE/RO
n. 006/16.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Conselheiro Agenor Fernandes de Souza
Presidente da Câmara de Educação Básica

RESOLUÇÃO CEB/CEE/RO N. 300/16, DE 04 DE ABRIL DE 2016

Concede, por dois anos, à Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino
Batista Costa, de Alto Alegre dos Parecis, Prorrogação da Autorização de
Funcionamento com a oferta do Ensino Fundamental, do 1º ao 5º ano, e dá
outra providência.

O Presidente da Câmara de Educação Básica, do Conselho Estadual de
Educação de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o
que consta do Parecer CEB/CEE/RO n. 007/16, decorrente da análise proce-
dida no Processo n. 042/15-CEE/RO, e a deliberação na sessão realizada em
04 de abril de 2016,

RESOLVE

Art. 1º Conceder, por dois anos, à Escola Municipal de Ensino Fundamental
Severino Batista da Costa, de Alto Alegre dos Parecis, Prorrogação da Auto-
rização de Funcionamento com a oferta do Ensino Fundamental, do 1º ao 5º
ano.

Art. 2º Determinar à mantenedora o cumprimento do item 2, do Voto da
Relatora do Parecer CEB/CEE/RO n. 007/16.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Conselheiro Agenor Fernandes de Souza
Presidente da Câmara de Educação Básica

AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ARP: N° 005/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO: 629/2015

A Diretora Geral do Instituto Estadual de Educação Rural Abaitará, no uso de
suas atribuições legais, torna público aos interessados que Aderiu a Ata de
Registro de Preços conforme abaixo:
Ata de Registro de Preços N.º: 005/2016
Pregão Eletrônico N.º: 629/2015
Objeto: REGISTRAR O PREÇO para eventual e futura aquisição de material de
expediente (papel sulfit A4) para atender aos órgãos da Administração Direta
e Indireta do Governo do Estado de Rondônia, a pedido da Superintendência
Estadual De Licitações – SUPEL, por um período de 12 (doze) meses.
Processo Administrativo: 01.1108.00141-00-2015
Item(ns):001
Especificação: PAPEL OF.GRAM.75G/M2 BRANCO TAM. 210X297MM (A4),
USO GERAL
Valor Total : R$ 5.352,00 (cinco mil trezentos e cinquenta e dois reais)
Empresa: Recol Distribuição e Comercio Ltda
CNPJ: 04.598.413/0003-32
Valor Global R$ 5.352,00 (cinco mil trezentos e cinquenta e dois reais)

Atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as cons-
tantes nesta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas
constantes da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, Decreto Estadual nº 18.340/
13 e suas alterações.

O aviso em tela visa dar cumprimento expresso ao art. 37 da Constituição
Federal de 1988, quanto o princípio da publicidade dos atos públicos.

Publique-se no Diário Oficial do Estado de Rondônia.
Pimenta Bueno/ RO, 22 março de 2016.

Eliane Cristina Faria
Diretora Geral/IEERA
Matrícula: 300036882
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Polícia Civil

Sec. de Segurança, Defesa e
Cidadania

EDITAL DE COMPARECIMENTO

A Gerente de Administração e Finanças da Polícia Civil do Estado de Rondônia
solicita o comparecimento do servidor GUILHERME VLÁXIO DA PENHA, Agente de
Polícia Civil, matrícula nº 300059881, a fim de justificar suas faltas ao serviço por
mais de 15 (quinze) dias consecutivos no período de 26/02/2016 a 31/03/2016, no
prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da última publicação deste edital.

Porto Velho, 19 de Abril de 2016.
HERALDO DUARTE VIANA FILHO

Gerente de Administração e Finanças
Polícia Civil/RO

AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE
PREÇO Nº 120/2015, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2015

O Secretário da Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania – SESDEC/RO
torna público aos interessados que, ocorreu a adesão, pregão em epígrafe, cujo
objeto é registro de preços para  “aquisição de no-breaks”, visando atender neces-
sidades da SESDEC/RO, resta homologada, nos termos do parecer 06/2016/ASSES-
SORIA ESPECIAL/SESDEC/RO, constante dos autos do Processo Administrativo nº.
01-1501.00253-0000/2016 em favor da empresa GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA
no importe de R$ 48.050,00, por ser a proposta mais vantajosa para a Administração
Pública – Publique-se no Diário Oficial do Estado de Rondônia.

Porto Velho/RO, 29 de abril de 2016.
    Antônio Carlos dos Reis

Secretário de Segurança, Defesa e Cidadania-SESDEC/RO
Ordenador de Despesas - Matrícula: 300021501

Corpo de Bombeiros

PORTARIA Nº 011/DIR EXP/CRH, DE 05 DE ABRIL DE 2016.

Dispõe sobre nomeação de militares para comporem comissão de gestão de
documento no âmbito do CBMRO e dá outras providências.

O COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 11 da Lei nº 2204,
de 18 de dezembro de 2009,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear os Bombeiros Militares conforme quadro abaixo, para comporem

a Comissão de Gestão de Documentos âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado de Rondônia.

Autoridade de 
Monitoramento 

(controle interno) 
Integrante da Comissão Integrante da Comissão 

Nome: Marcus Elias 
Câmara Holanda 
CPF: 686.889.382-53 
RG. 530.862 SSP/RO 
Matrícula: 200004903 
Telefone: (69) 9289-1660 

Nome: Jeferson Freitas 
Lopes 
CPF: 773.594.532-91 
RG. 808.687 SSP/RO 
Matrícula: 200003806 
Telefone: (69) 9235-0870 

Nome: Kenny Jackson da 
Silva Marcelino 
CPF: 947.663.392-15 
RG. 981.012 SSP/RO 
Matrícula: 200005646 
Telefone: (69) 9340-4130 

 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SILVIO LUIZ RODRIGUES DA SILVA - Cel BM
Comandante Geral do CBMRO

DETRAN

PORTARIA Nº. 1306/GAB/DETRAN-RO EM, 28 DE ABRIL DE 2016.

O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN/RO, em obediência aos princípios instituídos no caput do art. 37 da
Constituição Federal, no uso das atribuições conferidas pela art. 21, parágrafo
único da Lei Complementar n.º 369 de 22.02.2007 e suas alterações;

R E S O L V E:

Art. 1º - DELEGAR, até 31 de dezembro de 2016, ao Corregedor Geral, a
competência para:

I - ORDENAR a abertura de Processos Administrativos Disciplinares e
Sindicâncias Administrativas Investigativas;

II - INSTAURAR, ex officio, as Sindicâncias e Processos Administrativos
Disciplinares previstos no art. 21, XXVI e XXX da Lei Complementar nº 369/
2009, excetuados os Processos de Tomada de Conta Especial.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos a 05 de janeiro de 2016, revogando as disposições em
contrário.

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE; CUMPRA-SE.
José de Albuquerque Cavalcante

Diretor Geral do DETRAN/RO

PORTARIA Nº.  1313/GAB/DETRAN-RO EM, 29 DE ABRIL DE 2016.

O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN/RO, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Complementar n.
369 de 22.02.2007.

Considerando os autos do Processo Administrativo nº. 5.392/2.016 -
DETRAN-RO, de 15.04.2016;

Considerando a RESOLUÇÃO Nº. 003/2015/CONSELHO DIRETOR/DETRAN-
RO, de 29.04.2015;

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedido ao servidor GILMAR ANTUNES PEREIRA, CPF/MF
sob o n.º 283.979.912-04, Cadastro n.º 300072446, um crédito em regime de
adiantamento na importância de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), correndo
a despesa por conta do orçamento do corrente exercício para fins mencionados
no Plano de Aplicação.

RECURSOS:
Programação Projeto/Atividade Elemento de Despesas Valor
1520.04.122.1015.2087 3390.30 680,00

Total 680,00

Art. 2 º - O prazo de aplicação do Adiantamento de que trata o artigo
procedente será mensal, e o prazo para a prestação de contas será de até 05
(cinco) dias úteis para os servidores lotados na capital e de 10 (dez) dias,
para os lotados no interior, a contar do término do prazo de aplicação.

Art. 3º - Ao responsável pela aplicação do Adiantamento, caberá fazer
pessoalmente a sua comprovação na forma estabelecida nas normas do Art.
10 do Decreto 10.851, de 29.12.2003 e Resolução n. 004/2004/Conselho Diretor/
DETRAN-RO, de 22.09.2004.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor a partir desta data, revogando as
disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
José de Albuquerque Cavalcante

Diretor Geral do DETRAN/RO

BOLETIM INFORMATIVO DE JULGAMENTO

Na Sessão de julgamento da Junta Administrativa de Recursos de Infrações
do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia realizada aos UM DIA DO
MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSEIS, foram relatados e julgados os
seguintes processos referentes às ATAS n º 1870ª.:

AVISO DE PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUO SÓLIDO

O Secretário de Segurança, Defesa e Cidadania – SESDEC/RO, torna público a
quem possa interessar, em conformidade com o Parecer Técnico  ASSESSORIA
JURÍDICA/SESDEC/RO de 03 de maio de 2016, constante dos autos do Processo
Administrativo nº. 1501.00272-0000/2016 (fls. ..), dando embasamento  para o
pagamento pretendido, objetivando custear despesa com pagamento de taxa de
resíduo sólido da Unidade Integrada de Segurança Pública/UNISP/RO, situada a
Av. Amazonas,6781, Porto – Velho/RO, visando atender necessidades desta
Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania – SESDEC/RO, no valor total de R$
3.687,87 (três mil, seiscentos e oitenta e sete reais, oitenta e sete
centavos), a favor da Prefeitura Municipal de Porto – Velho. Publique-se no
Diário Oficial do Estado de Rondônia.

Porto Velho/RO, 03 de maio de 2016.
Antônio Carlos dos Reis

Secretário de Segurança, Defesa e Cidadania-SESDEC/RO
     Ordenador de Despesas - Matrícula: 300021501
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Processo nº 20.583/2015
Interessado: ELENICE RODRIGUES CAMPOS
Relator: EDNA RIBEIRO DE OLIVEIRA
Voto Relator: INDEFERIDO
Decisão:.  CONHEÇO DO RECURSO E NEGO
PROVIMENTO, DEVENDO NO PRESENTE CASO SEREM
MANTIDOS TODOS OS EFEITOS DOS AUTOS DE
INFRAÇÃO N°10B044202 E 10B0442004, VINCULADO
AO VEICULO DE PLACA KWO-2888. FICA
NOTIFICADO(A) O(A) REQUERENTE/PROCURADOR(A)
PARA QUERENDO, APRESENTAR RECURSO NO PRAZO
DE 30 (TRINTA) DIAS PERANTE O CETRAN, CONFORME
DISPOSTO NO ARTIGO 288 DA LEI Nº 9.503/97.

Processo nº 3.109/2016
Interessado: MARCELO BONFIM DE ALMEIDA
Relator: KALINCA DE ALBUQUERQUE FLORES
Voto Relator: INDEFERIDO
Decisão:. NÃO CONHEÇODO DO RECURSO E NEGO
PROVIMENTO DEVENDO SER MANTIDOS TODOS OS
EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO N° 10B0020936
VINCULADO AO VEICULO DE PLACA NCQ-1381
FICA NOTIFICADO(A) O(A) REQUERENTE/
PROCURADOR(A) PARA QUERENDO, APRESENTAR
RECURSO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
PERANTE O CETRAN, CONFORME DISPOSTO NO
ARTIGO 288 DA LEI Nº 9.503/97.

Processo nº 3.385/2016
Interessado: APARECIDO ANTONIO DE SOUZA
Relator: JOÃO HENRIQUE PAULO GOMES
Voto Relator: INDEFERIDO
Decisão: NÃO CONHEÇODO DO RECURSO EM FACE DA
INTEMPESTIVIDADE DEVENDO, SER MANTIDOS TODOS
OS EFEITOS DO AUTO DE INFRACÃO N° 10B0443658
VINCULADO AO VEICULO DE PLACA HTA-5351, FICA
NOTIFICADO(A) O(A) REQUERENTE/PROCURADOR(A)
PARA QUERENDO, APRESENTAR RECURSO NO PRAZO
DE 30 (TRINTA) DIAS PERANTE O CETRAN, CONFORME
DISPOSTO NO ARTIGO 288 DA LEI Nº 9.503/97.

Processo nº 2757/2016
Interessado:  ANTÔNIO FIDEL CENTURIÃO
Relator: JUCINEI QUEIROZ DE MIRANDA
Voto Relator: INDEFERIDO
Decisão: CONHEÇO DO RECURSO E NEGO
PROVIMENTO, DEVENDO NO PRESENTE CASO
SEREM MANTIDOS TODOS OS EFEITOS DO AUTO DE
INFRAÇÃO N° 10B0019005, VINCULADO AO
VEICULO DE PLACA NDY-8768. FICA NOTIFICADO(A)
O(A) REQUERENTE/PROCURADOR(A) PARA
QUERENDO, APRESENTAR RECURSO NO PRAZO DE
30 (TRINTA) DIAS PERANTE O CETRAN, CONFORME
DISPOSTO NO ARTIGO 288 DA LEI Nº 9.503/97.

Processo nº 2754/2016
Interessado: DOUGLAS LEOPOLDINO DE AMORIM
Relator: JUCINEI QUEIROZ DE MIRANDA
Voto Relator: INDEFERIDO
Decisão:.  CONHEÇO DO RECURSO E NEGO
PROVIMENTO, DEVENDO NO PRESENTE CASO
SEREM MANTIDOS TODOS OS EFEITOS DO AUTO DE
INFRAÇÃO N°10B0435398, VINCULADO AO VEICULO
DE PLACA NBN-6713. FICA NOTIFICADO(A) O(A)
REQUERENTE/PROCURADOR(A) PARA QUERENDO,
APRESENTAR RECURSO NO PRAZO DE 30 (TRINTA)
DIAS PERANTE O CETRAN, CONFORME DISPOSTO
NO ARTIGO 288 DA LEI Nº 9.503/97.

Processo nº : 2755/2016
Interessado: BRUNO PORTO DE LIMA
Relator: JUCINEI QUEIROZ MIRANDA
Voto Relator: INDEFERIDO
Decisão: CONHECO DO RECURSO E NEGO
PROVIMENTO, DEVENDO NO PRESENTE CASO,
SEREM MANTIDOS TODOS OS EFEITOS DO AUTO
DE INFRAÇÃO Nº. 10B0464029, VINCULADO AO
VEÍCULO DE PLACA NDJ-6308. FICA NOTIFICADO(A)
O(A) REQUERENTE/PROCURADOR(A) PARA
QUERENDO, APRESENTAR RECURSO NO PRAZO DE
30 (TRINTA) DIAS PERANTE O CETRAN, CONFORME
DISPOSTO NO ARTIGO 288 DA LEI Nº 9.503/97.

 BOLETIM INFORMATIVO DE JULGAMENTO

Na Sessão de julgamento da Junta Administrativa
de Recursos de Inf rações do Departamento
Estadual de Trânsito de Rondônia realizada aos
CINCO DIAS DO MÊS DE ABRIL DE DOIS MIL E
DEZESSEIS, foram relatados e julgados os
seguintes processos referentes às  ATAS n º
1871ª.  e 1872ª.:

Processo nº 3.149/2016
Interessado: JOSE ROCHA DE ALBUQUERQUE
Relator: EDNA RIBEIRO DE OLIVEIRA
Voto Relator: INDEFERIDO
Decisão:.   CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE
PROVIMENTO, DEVENDO SER MANTIDOS TODOS
OS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO N°10B0478993,
VINCULADO AO VEICULO DE PLACA NCP-3446.
FICA NOTIFICADO(A) O(A) REQUERENTE/
PROCURADOR(A) PARA QUERENDO, APRESENTAR
RECURSO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
PERANTE O CETRAN, CONFORME DISPOSTO NO
ARTIGO 288 DA LEI Nº 9.503/97.

Processo nº 3.463/2016
Interessado: GIVANILDA GOMES DE LIMA
Relator: KALINCA DE ALBUQUERQUE FLORES
Voto Relator: DEFERIDO
Decisão:. CONHEÇO DO RECURSO E DOU
PROVIMENTO PARA FINS DE CANCELAR OS
EFEITOS DO AUTOS DE INFRAÇÃO N° 10B0478137
VINCULADOS AO VEICULO DE PLACA NCQ-8988.

Processo nº 3.872/2016
Interessado: JORGE HENRIQUE MESQUITA DOS
SANTOS
Relator: JOÃO HENRIQUE PAULO GOMES
Voto Relator: INDEFERIDO
Decisão:  CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE
PROVIMENTO, DEVENDO SER MANTIDOS TODOS OS
EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO N°10B0471730,
VINCULADO AO VEICULO DE PLACA NDI-6713. FICA
NOTIFICADO(A) O(A) REQUERENTE/PROCURADOR(A)
PARA QUERENDO, APRESENTAR RECURSO NO PRAZO
DE 30 (TRINTA) DIAS PERANTE O CETRAN, CONFORME
DISPOSTO NO ARTIGO 288 DA LEI Nº 9.503/97.

Processo nº 3.459/2016
Interessado: ALESSANDRA CARLA SOUZA
CAMPOS
Relator: JOÃO HENRIQUE PAULO GOMES
Voto Relator: DEFERIDO
Decisão: CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO
DOU PROVIMENTO, PARA FINS DE CANCELAR
TODOS OS EFEITOS DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
10B0478138, VINCULADO AO VEICULO DE PLACA
NCR-0077.

Processo nº 3.007/2016
Interessado: ANNEMARIE SCHOSSIG
Relator: JUCINEI QUEIROZ MIRANDA
Voto Relator: DEFERIDO
Decisão: CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO
DOU PROVIMENTO, PARA FINS DE CANCELAR
TODOS OS EFEITOS DO AUTOS DE INFRAÇÃO
10B0005088, VINCULADO AO VEICULO DE PLACA
OAD-0939.

Processo nº : 3.107/2016
Interessado: ROBERVAL FERRAZ DE LIMA
Relator: JUCINEI QUEIROZ MIRANDA
Voto Relator: INDEFERIDO
Decisão: NÃO CONHECO DO RECURSO EM FACE
DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE,CONSOANTE PREVISTO NO
CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO E NA RESOLUÇÂO 299
DO CONTRAN, DEVENDO SER MANTIDOS TODOS

OS AUTOS DE INFRAÇÃO  10B0446922 10B0446924
VINCULADOS AO VEÍCULO DE PLACA NDJ-3923 .
FICA NOTIFICADO(A) O(A) REQUERENTE/
PROCURADOR(A) PARA QUERENDO, APRESENTAR
RECURSO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
PERANTE O CETRAN, CONFORME DISPOSTO NO
ARTIGO 288 DA LEI Nº 9.503/97.

Processo nº 3.754/2016
Interessado: HENRY ALVES CALIXTO
Relator: EDNA RIBEIRO DE OLIVEIRA
Voto Relator: INDEFERIDO
Decisão: CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE
PROVIMENTO, DEVENDO SER MANTIDOS TODOS
OS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO N° 10B0415623,
VINCULADO AO VEICULO DE PLACA NDH-2323.
FICA NOTIFICADO(A) O(A) REQUERENTE/
PROCURADOR(A) PARA QUERENDO, APRESENTAR
RECURSO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
PERANTE O CETRAN, CONFORME DISPOSTO NO
ARTIGO 288 DA LEI Nº 9.503/97.

Processo nº 3.115/2016
Interessado: PAULO CESAR CALIXTO MOTA
Relator: JOÃO HENRIQUE PAULO GOMES
Voto Relator: INDEFERIDO
Decisão: CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE
PROVIMENTO, DEVENDO SER MANTIDOS TODOS
OS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO N° 10B0348046,
VINCULADO AO VEICULO DE PLACA BTH-4483.
FICA NOTIFICADO(A) O(A) REQUERENTE/
PROCURADOR(A) PARA QUERENDO, APRESENTAR
RECURSO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
PERANTE O CETRAN, CONFORME DISPOSTO NO
ARTIGO 288 DA LEI Nº 9.503/97.

Processo nº 3.359/2016
Interessado: ODACÍLIO RIBEIRO
Relator: JUCINEI QUEIROZ DE MIRANDA
Voto Relator:
Decisão: EM DILIGÊNCIA AO RENAINF/DETRAN-RO.

Processo nº 3.144/2016
Interessado: JOSÉ MENDES DE FREITAS
Relator: JUCINEI QUEIROZ DE MIRANDA
Voto Relator: INDEFERIDO
Decisão: CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE
PROVIMENTO, DEVENDO SER MANTIDOS TODOS
OS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO N° 10B0476840,
VINCULADO AO VEICULO DE PLACA NDZ-1296.
FICA NOTIFICADO(A) O(A) REQUERENTE/
PROCURADOR(A) PARA QUERENDO, APRESENTAR
RECURSO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
PERANTE O CETRAN, CONFORME DISPOSTO NO
ARTIGO 288 DA LEI Nº 9.503/97.

Processo nº 3.460/2016
Interessado: ROSIANE CORRENTE
Relator: KALINCA DE ALBUQUERQUE FLORES
Voto Relator: DEFERIDO
Decisão: CONHEÇO DO RECURSO E DOU
PROVIMENTO, PARA FINS DE CANCELAR O AUTO
DE INFRAÇÃO Nº 10B0029236, POR INFRAÇÃO
AO DISPOSTO NO ART. 181 VIII, CODIGO 5452,
DESDOBRAMENTO 5 DO CTB, VINCULADO AO
VEÍCULO DE PLACA DID-9255.

BOLETIM INFORMATIVO DE JULGAMENTO

Na Sessão de julgamento da Junta Administrativa
de Recursos de Inf rações do Departamento
Estadual de Trânsito de Rondônia realizada aos
CATORZE DIAS DO MÊS DE ABRIL DE DOIS MIL E
DEZESSEIS, foram relatados e julgados os
seguintes processos referentes às  ATAS n º
1873ª.  e 1874ª.:
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Processo nº 4.205/2016
Interessado: FRANCILENE DA SILVA ARAUJO
Relator: EDNA RIBEIRO DE OLIVEIRA
Voto Relator: INDEFERIDO
Decisão:.  NÃO  CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE
PROVIMENTO,  POR NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE E LEGITIMIDADE,DEVENDO
SER MANTIDOS TODOS OS EFEITOS DOS AUTOS DE
INFRAÇÃO N°10B0188842 E 10B0188843, VINCULADO
AO VEICULO DE PLACA NBS-8735. FICA NOTIFICADO(A)
O(A) REQUERENTE/PROCURADOR(A) PARA QUERENDO,
APRESENTAR RECURSO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
PERANTE O CETRAN, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO
288 DA LEI Nº 9.503/97.

Processo nº 3.508/2012
Interessado: APARECIDO BARBOSA DA SILVA
Relator: EDNA RIBEIRO DE OLIVEIRA
Voto Relator: INDEFERIDO
Decisão:.  NÃO  CONHEÇO DO RECURSO EM FACE
DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE, DEVENDO SER MANTIDOS
TODOS OS EFEITOS DA PORTARIA 059/2015/DTHMT/
DETRAN-RO. FICA NOTIFICADO(A) O(A)
REQUERENTE/PROCURADOR(A) PARA QUERENDO,
APRESENTAR RECURSO NO PRAZO DE 30 (TRINTA)
DIAS PERANTE O CETRAN, CONFORME DISPOSTO
NO ARTIGO 288 DA LEI Nº 9.503/97.

Processo nº 3.773/2016
Interessado: MARIA RITA DOS SANTOS
Relator: KALINCA DE ALBUQUERQUE FLORES
Voto Relator: DEFERIDO
Decisão:. CONHEÇO DO RECURSO E DOU
PROVIMENTO PARA FINS DE CANCELAR OS
EFEITOS DO AUTOS DE INFRAÇÃO N° 10B0207735
VINCULADOS AO VEICULO DE PLACA NBJ-8678.

Processo nº 3.586/2016
Interessado: EDINEIA BATISTA RIBEIRO
Relator: : JOÃO HENRIQUE PAULO GOMES
Voto Relator:
Decisão: EM DILIGÊNCIA AO RENAINF/DETRAN-RO.

Processo nº 3.830/2016
Interessado: RAFAEL PEREIRA DA SILVA
Relator: JOÃO HENRIQUE PAULO GOMES
Voto Relator: INDEFERIDO
Decisão:.  NÃO  CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-
LHE PROVIMENTO, DEVENDO SER MANTIDOS
TODOS OS EFEITOS DO  AUTO DE INFRAÇÃO
N°10B0467733, VINCULADO AO VEICULO DE PLACA
NDH-4559. FICA NOTIFICADO(A) O(A)
REQUERENTE/PROCURADOR(A) PARA QUERENDO,
APRESENTAR RECURSO NO PRAZO DE 30 (TRINTA)
DIAS PERANTE O CETRAN, CONFORME DISPOSTO
NO ARTIGO 288 DA LEI Nº 9.503/97.

Processo nº 2.142/2012
Interessado:  ANDERSON PEREIRA DA COSTA
Relator: JUCINEI QUEIROZ DE MIRANDA
Voto Relator:
Decisão: EM DILIGENCIA Á DIRETORIA TÉCNICA
DE HABILITAÇÃO MEDICINA E EDUCAÇÃO DO
TRÂNSITO/DETRAN-RO.

Processo nº 5690/2011
Interessado: JOSE LUIZ DE OLIVEIRA
Relator: EDNA RIBEIRO DE OLIVEIRA
Voto Relator: INDEFERIDO
Decisão: CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE
PROVIMENTO, DEVENDO SER MANTIDOS TODOS OS
EFEITOS DA PORTARIA N°6225/GAB/DETRAN-RO EM
14 DE OUTUBRO DE 2014. FICA NOTIFICADO(A) O(A)
REQUERENTE/PROCURADOR(A) PARA QUERENDO,
APRESENTAR RECURSO NO PRAZO DE 30 (TRINTA)
DIAS PERANTE O CETRAN, CONFORME DISPOSTO
NO ARTIGO 288 DA LEI Nº 9.503/97.

Processo nº 11.014/2011
Interessado: FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO
BASTOS
Relator: EDNA RIBEIRO DE OLIVEIRA
Voto Relator: INDEFERIDO
Decisão: CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE
PROVIMENTO, DEVENDO SER MANTIDOS TODOS
OS EFEITOS DA PORTARIA N°0056/DTHMT/
DETRAN-RO DE 06 DE AGOSTO DE 2015(FLS.41).
FICA NOTIFICADO(A) O(A) REQUERENTE/
PROCURADOR(A) PARA QUERENDO, APRESENTAR
RECURSO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
PERANTE O CETRAN, CONFORME DISPOSTO NO
ARTIGO 288 DA LEI Nº 9.503/97.

Processo nº 4.088/2016
Interessado: ARIMAR GONÇALVES BRAGA
Relator: JOÃO HENRIQUE PAULO GOMES
Voto Relator: DEFERIDO
Decisão: CONHEÇO DO RECURSO E DOU
PROVIMENTO, PARA FINS DE CANCELAR OS
EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 10B0018005,
VINCULADO AO VEÍCULO DE PLACA NDH-4107.

Processo nº 3.855/2016
Interessado: EDGAR SANCHES NASCIMENTO DE
SOUSA
Relator: JUCINEI QUEIROZ DE MIRANDA
Voto Relator:
Decisão: EM DILIGÊNCIA AO RENAINF/DETRAN-RO.

Processo nº 3.821/2016
Interessado:EVANDRO BALBINO MARÇAL
Relator: JUCINEI QUEIROZ DE MIRANDA
Voto Relator: INDEFERIDO
Decisão: POR TODO EXPOSTO NÃO CONHECO DO
RECURSO EM FACE DO NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DE ADMINISSIBILIDADE , CONSOANTE
PREVISTO NO CODIGO CIVIL BRASILEIRO E NA
RESOLUÇAO 299 DO CONTRAN DEVENDO SER
MANTIDOS TODOS OS EFEITOS DO AUTO DE
INFRAÇAO N° 1B0451495, VINCULADO AO VEICULO
DE PLACA LQL-0195. FICA NOTIFICADO(A) O(A)
REQUERENTE/PROCURADOR(A) PARA QUERENDO,
APRESENTAR RECURSO NO PRAZO DE 30 (TRINTA)
DIAS PERANTE O CETRAN, CONFORME DISPOSTO
NO ARTIGO 288 DA LEI Nº 9.503/97.

Processo nº3.770/2016
Interessado: GENESIO PIFFER JUNIOR
Relator: KALINCA DE ALBUQUERQUE FLORES
Voto Relator: INDEFERIDO
Decisão: CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE
PROVIMENTO, DEVENDO SER MANTIDOS TODOS
OS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO N° 10B0429336,
VINCULADO AO VEICULO DE PLACA NDZ-6331.
FICA NOTIFICADO(A) O(A) REQUERENTE/
PROCURADOR(A) PARA QUERENDO, APRESENTAR
RECURSO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
PERANTE O CETRAN, CONFORME DISPOSTO NO
ARTIGO 288 DA LEI Nº 9.503/97.

BOLETIM INFORMATIVO DE JULGAMENTO

Na Sessão de julgamento da Junta Administrativa
de Recursos de Inf rações do Departamento
Estadual de Trânsito de Rondônia realizada aos
QUINZE DIA DO MÊS DE ABRIL DE DOIS MIL E
DEZESSEIS, foram relatados e julgados os seguintes
processos referentes às  ATAS n º 1875ª.:

Processo nº 4.172/2016
Interessado: PORTO MADEIRA TURISMO LTDA EPP
Relator: EDNA RIBEIRO DE OLIVEIRA
Voto Relator: INDEFERIDO
Decisão:.   CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE

PROVIMENTO, DEVENDO SER MANTIDOS TODOS
OS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO N°10B0023636,
VINCULADO AO VEICULO DE PLACA NCL-3998.
FICA NOTIFICADO(A) O(A) REQUERENTE/
PROCURADOR(A) PARA QUERENDO, APRESENTAR
RECURSO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
PERANTE O CETRAN, CONFORME DISPOSTO NO
ARTIGO 288 DA LEI Nº 9.503/97.

Processo nº 1.124/2012
Interessado: JOSE RICARDO DOS SANTOS
Relator: KALINCA DE ALBUQUERQUE FLORES
Voto Relator: INDEFERIDO
Decisão:. CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE
PROVIMENTO, DEVENDO SER MANTIDOS TODOS
OS EFEITOS DA PORTARIA Nº 066/DTHMT/DETRAN-
RO DE 11/08/2015. FICA NOTIFICADO(A) O(A)
REQUERENTE/PROCURADOR(A) PARA QUERENDO,
APRESENTAR RECURSO NO PRAZO DE 30 (TRINTA)
DIAS PERANTE O CETRAN, CONFORME DISPOSTO
NO ARTIGO 288 DA LEI Nº 9.503/97.

Processo nº 3.908/2016
Interessado: MARCOS WAMBASTER HENRIQUE
DE SOUZA
Relator: JOÃO HENRIQUE PAULO GOMES
Voto Relator: INDEFERIDO
Decisão:  CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE
PROVIMENTO, DEVENDO SER MANTIDOS TODOS
OS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO N°10B0038503,
VINCULADO AO VEICULO DE PLACA NDD-7021.
FICA NOTIFICADO(A) O(A) REQUERENTE/
PROCURADOR(A) PARA QUERENDO, APRESENTAR
RECURSO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
PERANTE O CETRAN, CONFORME DISPOSTO NO
ARTIGO 288 DA LEI Nº 9.503/97.

Processo nº 4.091/2016
Interessado: JOSE ANDRIKSON RODRIGUES
Relator: JOÃO HENRIQUE PAULO GOMES
Voto Relator: DEFERIDO
Decisão: CONHEÇO DO RECURSO NO MÉRITO DOU
PROVIMENTO, PARA FINS DE CANCELAR TODOS
OS EFEITOS DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
10B0367203, 10B0367204E 10B0367205,
VINCULADO AO VEICULO DE PLACA NDX-5277.

Processo nº 3.359/2016
Interessado: ODACÍLIO RIBEIRO
Relator: JUCINEI QUEIROZ MIRANDA
Voto Relator: INDEFERIDO
Decisão: :  CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE
PROVIMENTO, DEVENDO SER MANTIDOS TODOS
OS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO N°10B0004642,
VINCULADO AO VEICULO DE PLACA NDJ-3289.
FICA NOTIFICADO(A) O(A) REQUERENTE/
PROCURADOR(A) PARA QUERENDO, APRESENTAR
RECURSO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
PERANTE O CETRAN, CONFORME DISPOSTO NO
ARTIGO 288 DA LEI Nº 9.503/97.

BOLETIM INFORMATIVO DE JULGAMENTO

Na Sessão de julgamento da Junta Administrativa de
Recursos de Infrações do Departamento Estadual
de Trânsito de Rondônia realizada aos DEZENOVE
DIAS DO MÊS DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZESSEIS,
foram relatados e julgados os seguintes processos
referentes às  ATAS n º 1876ª.  e 1877ª.:

Processo nº 3.679/2016
Interessado:FERNANDO ENI  LOVIS DE SOUZA
Relator: KALINCA DE ALBUQUERQUE FLORES
Voto Relator: INDEFERIDO
Decisão:. :.   CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE
PROVIMENTO, DEVENDO SER MANTIDOS TODOS
OS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO N°10B0038590,
VINCULADO AO VEICULO DE PLACA NCH-6722.
FICA NOTIFICADO(A) O(A) REQUERENTE/
PROCURADOR(A) PARA QUERENDO, APRESENTAR
RECURSO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
PERANTE O CETRAN, CONFORME DISPOSTO NO
ARTIGO 288 DA LEI Nº 9.503/97.
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Processo nº 7.499/2012
Interessado: GEOVANE  APARECIDO DOMINGOS
Relator: JOÃO HENRIQUE PAULO GOMES
Voto Relator: INDEFERIDO
Decisão:  CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, DEVENDO PARA
O PRESENTE CASO, SER MANTIDO TODOS OS EFEITOS DA PORTARIA Nº059/
2015/DTHMT/DETRAN-RO EM 04 DE AGOSTO DE 2015. FICA NOTIFICADO(A)
O(A) REQUERENTE/PROCURADOR(A) PARA QUERENDO, APRESENTAR RECURSO
NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PERANTE O CETRAN, CONFORME DISPOSTO
NO ARTIGO 288 DA LEI Nº 9.503/97.

Processo nº 4.444/2016
Interessado: CARLOS ALBERTO DE QUEIROZ  LOPES DA SILVA
Relator: JOÃO HENRIQUE PAULO GOMES
Voto Relator: INDEFERIDO
Decisão: CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, DEVENDO SER
MANTIDOS TODOS OS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO N°10B0456879,
VINCULADO AO VEICULO DE PLACA NBG-8293. FICA NOTIFICADO(A) O(A)
REQUERENTE/PROCURADOR(A) PARA QUERENDO, APRESENTAR RECURSO NO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PERANTE O CETRAN, CONFORME DISPOSTO NO
ARTIGO 288 DA LEI Nº 9.503/97.

Processo nº 3.780/2016
Interessado: FELIX  PERETTI
Relator: JUCINEI QUEIROZ MIRANDA
Voto Relator: INDEFERIDO
Decisão: :  CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, DEVENDO SER
MANTIDOS TODOS OS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO N°10B0463892,
VINCULADO AO VEICULO DE PLACA OHM-2555. FICA NOTIFICADO(A) O(A)
REQUERENTE/PROCURADOR(A) PARA QUERENDO, APRESENTAR RECURSO NO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PERANTE O CETRAN, CONFORME DISPOSTO NO
ARTIGO 288 DA LEI Nº 9.503/97.

Processo nº 9.312/2015
Interessado: GERALDO SOARES RUIZ
Relator: EDNA RIBEIRO DE OLIVEIRA
Voto Relator:
Decisão: EM DILIGÊNCIA AO DTHMET/DETRAN-RO.

Processo nº 3.601/2016
Interessado: MARIA JOSÉ DE ARRUDA SOUZA
Relator: EDNA RIBEIRO DE OLIVEIRA
Voto Relator:
Decisão: EM DILIGÊNCIA A DIREÇÃO GERAL/DETRAN-RO.

Processo nº 232/2016
Interessado: MAURO SERGIO DE PAULO BUCARD
Relator: EDNA RIBEIRO DE OLIVEIRA
Voto Relator: INDEFERIDO
Decisão: NÃO CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO POR NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE E LEGITIMIDADE,
MANTENDO OS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 10B0342827, VINCULADO
AO VEÍCULO DE PLACA NBI-8021. FICA NOTIFICADO(A) O(A) REQUERENTE/
PROCURADOR(A) PARA QUERENDO, APRESENTAR RECURSO NO PRAZO DE 30
(TRINTA) DIAS PERANTE O CETRAN, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 288 DA
LEI Nº 9.503/97.

Processo nº 4.590/2016
Interessado: GILBERTO FERREIRA DA COSTA
Relator: JOÃO HENRIQUE PAULO GOMES
Voto Relator: DEFERIDO
Decisão: CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO, PARA FINS DE CANCELAR
OS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 10B0474833, VINCULADO AO VEÍCULO
DE PLACA NCM-3314.

Processo nº 9.069/2012
Interessado: JOSÉ MAIA FILHO
Relator: JUCINEI QUEIROZ DE MIRANDA
Voto Relator: INDEFERIDO
Decisão: CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO DEVENDO SER
MANTIDOS OS EFEITOS DA PORTARIA Nº 060/2015/GAB/DETRAN-RO EM 04 DE
AGOSTO DE 2015. FICA NOTIFICADO(A) O(A) REQUERENTE/PROCURADOR(A)
PARA QUERENDO, APRESENTAR RECURSO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
PERANTE O CETRAN, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 288 DA LEI Nº 9.503/97.

NOTIFICAÇÃO/ADVERTÊNCIA
FIRMA NOTIFICADA: RENASCER CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

REFERENTE:
PROCESSO N°: 9764/2015
CONTRATO Nº 046/2015, de 18/12/2015.
OBJETO DE CONTRATAÇÃO: Reforma e Ampliação da Sede da CIRETRAN do
Município de Alvorada do Oeste.
Notificamos a empresa RENASCER CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, CNPJ
19.344.375/0001-05, com Sede na Cidade de Rolim de Moura/RO, na Rua
Barão de Melgaço, nº 6128, CEP: 76.940-000, representado pelo Senhor Carlos
da Paz, uma vez que foi constatado o atraso de 24,55% (Vinte e Quatro
inteiros e Cinquenta e Cinco centésimos por cento) da obra/medição, pela
Comissão de Fiscalização ao efetuar a 1ª (Primeira) Medição Parcial.
Necessário aferir ainda que em 08.03.2016 a Comissão de Fiscalização
autorizou a empresa Faturar a Nota Fiscal no Valor R$ 29.748,13 (Vinte e Nove
Mil, Setecentos e Quarenta e Oito Reais e Treze Centavos), após a vistoria "in
loco". Entretanto a empresa não apresentou os documentos comprobatórios à
referida medição. Ressalta-se que essa ação é necessária para que se
proceda ao pagamento a Contratada. Portanto, a empresa deverá encaminhar,
com a máxima urgência, tais documentos, visando atender e instruir as demais
fases da despesa pública (Liquidação e Pagamento), com fulcro na legislação
pertinente.
Cabe destacar que o Quadro de Acompanhamento da Obra, a Memória de
Cálculo da Planilha e Cronograma Físico-Financeiro.
Nesse sentido, solicitamos a Vossa Senhoria, no prazo improrrogável de 05
(c inco) dias úteis, a contar do recebimento desta, as assinaturas do
Responsável Técnico e o encaminhamento dos documentos comprobatórios
da 1ª Primeira Medição. Por oportuno, a fim de justificar ou explicar quaisquer
questionamentos eventualmente suscitados pelos órgãos de controle interno
e externo, bem como para não obstar este e os futuros pagamentos objeto do
presente processo administrativo, solicitamos esclarecimentos quanto ao atraso
de 24,55% da obra/medição, dentro do prazo acima estipulado.
Informamos ainda que o não atendimento as supramencionadas solicitações,
dentro do prazo retroestipulado, sujeitará a referida firma a suportar sanções
administrativas, sendo que as penas variam de multa ao recebimento de
declaração de idoneidade para licitar com os órgãos da Administração Pública,
circunstâncias em que será assegurado ao licitante o direito ao exercício
constitucional do contraditório e da ampla defesa. Os princípios do contraditório
e da ampla defesa estão esculpidos expressamente na Constituição Federal,
precisamente em seu artigo 5º inciso LV, in verbis: "aos litigantes, em processo
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".
Cabe ainda destacar que o não atendimento as supracitadas solicitações
poderá ensejar a abertura de Processo Sancionatório conforme Lei Estadual
nº 2414/11 e o Decreto Estadual n.º 16.089/11, sempre assegurados os
consagrados e já mencionados princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa (art. 5º, LV da CF/88).
Por f im, o não atendimento, no prazo acima estipulado, sujeitará a firma
supracitada a sofrer sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93 e
no Item "15.1" da Cláusula Décima Quinta do contrato, sendo que as penas
variam de multa ao recebimento de declaração de inidoneidade para licitar com
os órgãos da Administração Pública, assegurado ao licitante o exercício dos
direitos constitucionais à ampla defesa e ao contraditório.
O não recebimento desta notificação não desonera a firma de cumprir com as
suas obrigações, ensejando neste caso, a publicação desta Notificação/
Advertência no Diário Oficial do Estado de Rondônia.
ATENÇÃO: Na hipótese de saneamento das impropriedades apresentadas
neste documento antes do seu recebimento, favor considerar esta Notificação/
Advertência apenas como mera formalidade processual e nada mais.

Porto Velho - RO, 01 de abril de 2016.

 Antonio Manoel Rebello das Chagas  Alberto Nobuo Kuroda
Diretor Geral Adjunto do DETRAN/RO          Coordenador de

Engenharia do DETRAN/RO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2016/DETRAN/RO

com concorrência exclusiva para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

O Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia – DETRAN/RO, por intermé-
dio de sua PREGOEIRA INTERINA, designada pela Portaria n.º 348/GAB/DETRAN/
RO, de 28/01/2016, torna público que se encontra autorizado à Licitação, sob
a modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sob o N.º 016/2016/DETRAN/
RO, com concorrência exclusiva para Microempresa e Empresa de
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Defensoria Pública

Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar n.º 147/2.014, que alterou a
Lei Complementar n.º 123/2.006, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme
descrito neste Edital e seus ANEXOS, em conformidade com a Lei Federal n.º
10.520, de 17/07/2002, com o Decreto Estadual n.º 12.205, de 02/06/2006 e,
subsidiariamente, com a Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações,
com o Decreto Estadual n.º 15.643, de 12/01/2011, com a Lei Estadual n.º 2.414,
de 18/02/2011, com o Decreto Estadual n.º 16.089, de 28/07/2011 e demais
exigências deste Edital, tendo como interessada a Divisão de Almoxarifado
DIVALMOX/DETRAN/RO através da (CI n.º 009/DIVALMOX/2016).

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 951.2016.
OBJETO: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades deste
órgão, de acordo com a justificativa, quantidades e especificações técnicas
mínimas constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1520 – DETRAN-RO.
PROGRAMA: 1015 - Gerência do Programa de Apoio Administrativo.
AÇÃO: 2087- Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade.
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 - Material de Consumo.
VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO: R$ 20.598,00 (Vinte mil e quinhentos e
noventa e oito reais).
DATA DE ABERTURA: 16/05/2016, às 10h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br;
UASG: 926002.

O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se
disponíveis para consulta e retirada no endereço eletrônico acima mencionado,
e, ainda, no site www.detran.ro.gov.br.

Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados
pela Pregoeira e equipe de apoio, no Departamento Estadual de Trânsito, sito a
Rua Dr. José Adelino, 4477 – Costa e Silva, em Porto Velho/RO – CEP: 76.803-592
– Fone: (0xx) 69 3217-2574.

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a abertura do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e locais estabelecidos no
preâmbulo deste Edital, desde que não haja comunicação da Pregoeira em contrário.

Porto Velho/RO, 02 de maio de 2.016.

Jackeline Soares Lima
PREGOEIRA INTERINA/DETRAN-RO

Cadastro nº 300072498

PORTARIA Nº 377/2016-GAB/DPE     Porto Velho/RO, 19 de abril de 2016

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA EM EXERCÍCIO,
no uso de suas atribuições legais, especialmente do disposto no art. 134, §§ 1º
e 2º da Constituição Federal c/c o disposto no art. 97-A, I, da Lei Complementar
federal n.º 80/1994 e art. 8º, XII e XXI, da Lei Complementar Estadual nº 117/1994;

CONSIDERANDO a convocação dos Excelentíssimos Defensores Públicos
da Capital e interior, através das Portarias 337/2016/GAB/DPE e 338/2016/GAB/
DPE, para aplicarem as provas objetiva e discursiva do V Concurso de Estágio
em Direito, ocorrido no dia 10 de abril de 2016;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER 01 (uma) folga compensatória referente ao domingo
trabalhado, dia 10 de abril de 2016, na aplicação das provas objetiva e discursiva
do V Concurso de Estágio em Direito aos Excelentíssimos Defensores Públicos
KELSEN HENRIQUE ROLIM DOS SANTOS, GUILHERME LUIS DE ORNELAS SILVA,
ROBERSON BERTONE DE JESUS, JOÃO VERDE FRANÇA PEREIRA, DIEGO CESAR
DOS SANTOS, LIVIA CARVALHO CANTODORI IGLECIAS, VICTOR HUGO DE
SOUZA LIMA, ILCEMARA LOPES SESQUIM E VITOR CARVALHO DE MIRANDA.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

ANTONIO FONTOURA COIMBRA
Defensor Público-Geral do Estado em exercício

Secretaria de Estado da Assistência
e do Desenvolvimento Social

PORTARIA Nº 378 /2016/GAB/DPE/RO Porto Velho/RO, 19 de abril de 2016.

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA EM EXERCÍCIO,
no uso de suas atribuições legais, especialmente do disposto no art. 134, §§
1º e 2º da Constituição Federal c/c o disposto no art. 97-A, I, da Lei
Complementar Federal n.º 80/1994 e art. 8º, XII e XXI, da Lei Complementar
Estadual nº 117/1994;

CONSIDERANDO a convocação de servidores através da Portaria 339/2016/
GAB/DPE para o acompanhamento e fiscalização na aplicação das provas objetiva
e discursiva do V Concurso de Estagiário, ocorrido no dia 10 de abril de 2016;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER 01 (uma) folga compensatória referente ao domingo
trabalhado, dia 10 de abril de 2016, no acompanhamento e fiscalização na
aplicação das provas objetiva e discursiva do V Concurso de Estagiário aos
servidores abaixo relacionados.

AARÃO JACOB COUCEIRO CASTIEL
ALINE RODRIGUES MADEIRA FERNANDES
CARLOS EDUARDO FÉLIX DOS SANTOS SILVA
CÁSSIA PATRÍCIA RAMOS DA SILVA
DÉBORAH LEE MAGALHÃES DE SÁ
EULÁLIA ANTUNES SILVA
GLAINA DA SILVA RODRIGUES
ITALO LUCAS DA SILVA NUNES
JOELMA VASCONCELOS DA SILVA BASTOS
JÚLIA LORENA ANDRADE MARCUSSO
KAISER GUILHERME BARRETO DE MELO
KERLY VIANA CHERUBINI
MARINA PAULA LOPES DE ALMEIDA
PATRÍCIA CAVALCANTE TAVEIRA
PEDRO HENRIQUE ATAÍDES DA SILVA
RAFAELE OLIVEIRA DE ANDRADE
RENATA HENRIQUES BARAÚNA PEREIRA DA SILVA
RENÊ PHILIPE SANTANA DE MATOS
SAMANTHA SALES JANSEN PEREIRA
VANESSA DE OLIVEIRA ALVES

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

ANTONIO FONTOURA COIMBRA
Defensor Público-Geral do Estado em exercício

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 01.2301.00510-00/2015

A Secretária Adjunta de Estado da Assistência e do Desenvolvimen-
to Social – SEAS/RO, no uso das suas atribuições legais que lhe conferi a Lei
Complementar n° 411, de 28/2/2008 e Decreto n° 914 de 03 de Janeiro de
2008, informa para conhecimento dos interessados, Processo Adminis-
trativo n° 01.2301.00510-00/2015, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada em prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação
e higienização de ambientes internos/externo, visando atender as necessida-
des da Casa do Ancião São Vicente de Paula, a pedido da SEAS, através do
Pregão Eletrônico n° 623/2015/SUPEL/RO, sendo HOMOLOGADO conforme
Parecer Técnico n° 031/2016/ASS.ESP./SEAS, fls. 482 a 484 dos autos, nos
termos do inciso VI, do art. 43 da Lei Federal n° 8.666/93, no Valor Global
ADJUDICADO de R$ 100.670,00 (cem mil seiscentos e setenta reais), em
favor da empresa BENTO & FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRA-
BALHO - LTDA, por ofertar o menor preço e ter a proposta mais vantajosa
para Administração Pública. Porto Velho/RO, 02 de maio de 2016. Publique-se
no Diário Oficial do Estado de Rondônia.

Marionete Sana Assunção
Secretária Adjunta de Estado da Assistência e

do Desenvolvimento Social - SEAS

http://www.comprasnet.gov.br;
http://www.detran.ro.gov.br
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Secretaria de Estado da Agricultura,
Pecuária e Regularização Fundiária

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0154/2016/SUPEL/RO

A Secretaria de Estado da Agricultura - SEAGRI torna público, aos interessados,
que o Pregão Eletrônico acima citado, cujo objeto é CONTRATAÇAÕ DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (CAR-
TAZ, CONVITE, ENVELOPE, LIVRETO, REVISTA, SELO, MÓBILES, ADESIVOS,
VENTAROLA, BACKDROP, FAIXA, CAMISETAS ENTRE OUTROS PARA ATEN-
DER AS NECESSIDADES DA 5ª FEIRA DE TECNOLOGIAS E NEGÓCIOS
AGROPECUÁRIOS DO ESTADO DE RONDÔNIA – RONDÔNIA RURAL SHOW A
PEDIDO SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA – SEAGRI/RO, referente ao
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 01-1901.00082-00-2016-SEAGRI/RO foi HO-
MOLOGADO e ADJUDICADO, com base na Lei nº 8.666/93 e suas alterações,
no inciso XX do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520 de 17.07.2002, e no inciso VI
do artigo 6º do Decreto Estadual nº 10.454 de 08.04.2003, em favor das Empre-
sas: GRÁFICA & EDITORA TRIUNFAL LTDA - EPP, CNPJ: 03.002.566/0001-40
valor total de R$ 33.462,02 (trinta e três mil, quatrocentos e sessenta e
dois reais e dois centavos), IDEIA COMUNICAÇÃO VISUAL E COMÉRCIO
LTDA – ME, CNPJ: 09.192.266/0001-58 valor total de R$ 111.761,87 (cento e
onze mil, setecentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos)
e RAIMUNDO MARTINS FERREIRA – ME, CNPJ: 02.892.520/0001-81, valor
total de R$ 41.878,40 (quarenta e um mil, oitocentos e setenta e oito
reais e quarenta centavos), no VALOR GLOBAL DE R$ 191.384,29 (cento e
noventa e um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove
centavos), por ter preenchido os requisitos exigidos pela Lei citada, sendo
assim a mais vantajosa para a Administração Pública. Porto Velho-RO, 02 de maio
de 2016.  PUBLIQUE-SE NO QUADRO DE AVISOS DA SUPEL E NO DIÁRIO
OFICIAL DO ESTADO.

EVANDRO CÉSAR PADOVANI
Secretário de Estado - SEAGRI

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0138/2016/SUPEL/RO

A Secretaria de Estado da Agricultura - SEAGRI torna público, aos interessados,
que o Pregão Eletrônico acima citado, cujo objeto é CONTRATAÇAÕ DE EMPRE-
SA DE COMUNICAÇÃO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TV
CORPORATIVA (TV INDOOR) NA FEIRA DE TECNOLOGIA E NEGÓCIOS
AGROPECUÁRIOS DO ESTADO DE RONDÔNIA, A PEDIDO SECRETARIA DE ES-
TADO DE AGRICULTURA – SEAGRI/RO, referente ao PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO Nº. 01-1901.00043-00-2016-SEAGRI/RO foi HOMOLOGADO e ADJUDI-
CADO, com base na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, no inciso XX do artigo 4º
da Lei Federal nº 10.520 de 17.07.2002, e no inciso VI do artigo 6º do Decreto
Estadual nº 10.454 de 08.04.2003, em favor da Empresa:  EDITORA
JORNALÍSTICA MADEIRÃO EIRELI - ME, CNPJ: 18.693.751/0001-04 valor to-
tal de R$ 226.407,00 (duzentos e vinte e seis mil, quatrocentos e sete
reais), por ter preenchido os requisitos exigidos pela Lei citada, sendo assim a
mais vantajosa para a Administração Pública. Porto Velho-RO, 02 de maio de
2016. PUBLIQUE-SE NO QUADRO DE AVISOS DA SUPEL E NO DIÁRIO OFICIAL
DO ESTADO.

EVANDRO CÉSAR PADOVANI
Secretário de Estado - SEAGRI

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 00150/2016SUPEL/RO

A Secretaria de Estado da Agricultura - SEAGRI torna público, aos interessados,
que o Pregão Eletrônico acima citada, cujo objeto é  CONTATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA
REALIZAÇÃO DE FEIRA DE TECNOLOGIAS E NEGÓCIOS AGROPECUÁRIOS
DO ESTADO DE RONDÕNIA, a pedido da Secretaria de Agricultura- SEAGRI,
referente  ao PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 01-1901.00038-00-2016-
SEAGRI/RO foi HOMOLOGADO e ADJUDICADO, com base na Lei nº 8.666/93 e
suas alterações, no inciso XX do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520 de 17.07.2002,
e no inciso VI do artigo 6º do Decreto Estadual nº 10.454 de 08.04.2003, em favor

das Empresas: BLL LOGISTICA EIRELI-ME, CNPJ: 21.260.918/0001-40  va-
lor total de R$ 203.595,00 (duzentos e três mil e quinhentos e noventa e
cinco reais ),AGENCIA DE TURISMO MAHDIA KAMAL TURISMO LTDA-ME/
EPP, CNPJ: 13.403.060/0001-05 valor total de R$ 121.597,00 (cento e vinte e
um mil e quinhentos e noventa e sete  reais), no valor global R$ 325.192,00
(trezentos e vinte e cinco mil e cento e noventa e dois mil), por ter
preenchido os requisitos exigidos pela Lei citada, sendo assim a mais vantajosa
para a Administração Pública. Porto Velho-RO, 26 Janeiro de 2016.  PUBLIQUE-SE
NO QUADRO DE AVISOS DA SUPEL E NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.

EVANDRO CESAR  PADOVANI
Secretário de Estado - SEAGRI

CMR

PORTARIA N° 038 /CMR/2016       Porto Velho, 02 de maio de 2016.

O PRESIDENTE DA COMPANHIA DE MINERAÇÃO DE RONDÔNIA, nomeado
pelo Termo de Posse, de 31 de dezembro de 2014, no uso das suas atribui-
ções legais e de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, Resolve:

Art. 1º - Designar o Empregado Vinicius Jácome dos Santos Junior,
CPF: 654.526.402-82, para atuar; preferencialmente, nos processos Judiciais
em que Companhia de Mineração de Rondônia for parte;

Art.2º - A partir desta data, ficará suspenso o controle de ponto do Empre-
gado em acima mencionado;

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor a partir da sua publicação.

Dê-se ciência. Publique-se e cumpra-se.

Gilmar de Freitas Pereira
Presidente – CMR/RO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.: 05/2016
CONTRATANTE: COMPANHIA DE MINERAÇÃO DE RONDÔNIA S/A – CMR –
CNPJ nº 04.471.418/0001-75; Representante: Gilmar de Freitas Pereira : Dire-
tor Presidente.
CONTRATADA: LATINA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELLI - ME, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 21.373.522/0001-09;
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO art. 24, V, da Lei 8.666/93.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
locação de impressora multifuncional laser monocromática nova, de primeiro
uso, com função de impressão, cópia e digitalização, incluindo cobertura para
fornecimento de suprimentos de impressão, (exceto papel A4), bem como,
manutenção preventiva e corretiva, com a substituição de peças e componen-
tes, em regime de comodato, para atender a sede administrativa da Companhia
de Mineração de Rondônia S/A – CMR.
DO VALOR TOTAL: R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).
DA DESPESA: Fonte de Recursos: Próprio da CMR – Companhia de Mineração
de Rondônia S.A.
PROCESSO: 061/2016/CMR
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato.
LOCAL: Porto Velho – RO
ASSINAM: - GILMAR DE FREITAS PEREIRA – Diretor Presidente da CMR. –
NEUZA CORREIA DE OLIVEIRA -  Representante da empresa Contratada.

Porto Velho-RO, 17 de março de 2016.

Gilmar de Freitas Pereira
Diretor Presidente da CMR

Matrícula: 101089
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JUCER

PORTARIA Nº 0070/JUCER
Porto Velho, 25 de abril de 2016.

O Presidente da Junta Comercial do Esta-
do de Rondônia, no uso das atribuições legais que
lhe são conferidas pelo Art. 13 inciso XIX do Regi-
mento Interno, e Decreto de 10 de Setembro de 2015.

R E S O L V E:

Conceder, Licença Prêmio por Assiduidade, de
acordo com o Art. 123 da Lei Complementar nº 68/
92, a servidora, Francinéia Gomes Leal Técni-
co do Registro do Comércio, Matrícula nº 200414,
pertencente ao Quadro Permanente de Pessoal
Civil da Junta Comercial do Estado de Rondônia,
no período de 18/04/2016 à 18/07/2016, referente
ao 2º quinquênio, período aquisitivo de 06/04/2011
à 06/04/2016.

Dê-se ciência, cumpra-se e registre-se para os
devidos fins.

Vladmir Oliani
Presidente

DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Presidente do FITHA/RO torna público aos
interessados, segundo os termos do Art. 15, inciso
I c/c 25, inciso I ambos da Lei Federal 8.666/93
nos autos do processo administrativo nº
01.1411.00088-0000/2016, que foi inexigível a
licitação objetivando a Aquisição de 01 (UM) veiculo
tipo Caminhões Basculante, para atender as
necessidades deste FITHA/DER-RO, no valor total
de R$ 267.540,00 (Duzentos e sessenta e sete mil e
quinhentos e quarenta reais), em favor da empresa
BURITI CAMINHÔES LTDA, conforme Parecer
Jurídico acostado às fls. 114 a 120 dos autos.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 01.1411.00088-0000/2016.
INTERESSADOS: DER-RO e BURITI CAMINHÔES
LTDA
ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitação.
OBJETIVO: Aquisição de 01 (Um) veiculo tipo
Caminhões Basculante, para atender as
necessidades deste FITHA/DER-RO, no valor total
de R$ 267.540,00 (Duzentos e sessenta e sete mil
e quinhentos e quarenta reais), Face o exposto no
processo administrativo nº. 01.1411.00088-0000/
2016/DER e, atendendo as disposições dos Artigos
15, inciso I c/c 25, inciso I da Lei Federal 8.666 de
21 de Junho de 1993, ratificamos os termos do
Parecer Jurídico, bem como em cumprimento do
Art. 26 do mesmo Diploma Legal que considerou
Inexigível o Certame Licitatório. Publique-se no Diário
Oficial a contar do dia 29 de Abril de 2016.

ISEQUIEL NEIVA DE CARVALHO
Presidente do FITHA-RO

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Presidente do FITHA/RO torna público aos inte-
ressados, segundo os termos do Art. 15, inciso I
c/c 25, inciso I ambos da Lei Federal 8.666/93 nos
autos do processo administrativo nº
01.1411.00088-0000/2016, que foi inexigível a lici-

tação objetivando a Aquisição de 01 (UM) veiculo
tipo Caminhões Basculante, para atender as ne-
cessidades deste FITHA/DER-RO, no valor total de
R$ 267.540,00 (Duzentos e sessenta e sete mil e
quinhentos e quarenta reais), em favor da empre-
sa BURITI CAMINHÔES LTDA, conforme Parecer
Jurídico acostado às fls. 114 a 120 dos autos.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 01.1411.00088-0000/2016.
INTERESSADOS: DER-RO e BURITI CAMINHÔES
LTDA
ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitação.
OBJETIVO: Aquisição de 01 (Um) veiculo tipo
Caminhões Basculante, para atender as
necessidades deste FITHA/DER-RO, no valor total
de R$ 267.540,00 (Duzentos e sessenta e sete mil
e quinhentos e quarenta reais), Face o exposto
no processo administrativo nº. 01.1411.00088-
0000/2016/DER e, atendendo as disposições dos
Artigos 15, inciso I c/c 25, inciso I da Lei Federal
8.666 de 21 de Junho de 1993, ratif icamos os
termos do Parecer Jurídico, bem como em
cumprimento do Art. 26 do mesmo Diploma Legal
que considerou Inexigível o Certame Licitatório.
Publique-se no Diário Oficial a contar do dia 29 de
Abril de 2016.

ISEQUIEL NEIVA DE CARVALHO
Presidente do FITHA-RO

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Presidente do FITHA/RO torna público aos
interessados, segundo os termos do Art. 15, inciso
I c/c 25, inciso I ambos da Lei Federal 8.666/93
nos autos do processo administrativo nº
01.1411.00049-0000/2016, que foi inexigível a
lic itação objetivando a Aquis ição de Duas
Motoniveladoras, para atender as necessidades
deste FITHA/DER-RO, no valor total de R$
1.341.600,00 (Um milhão trezentos e quarenta e
um mil e seiscentos reais), em favor da empresa
SOTREQ S/A, conforme Parecer Jurídico acostado
às fls. 116 A 130 dos autos.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 01.1411.00049-0000/2016.
INTERESSADOS: DER-RO e SOTREQ S/A
ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitação.
OBJETIVO: Aquisição de Duas Motoniveladoras,
para atender as necessidades deste FITHA/DER-
RO, no valor total de R$ 1.341.600,00 (Um milhão
trezentos e quarenta e um mil e seiscentos reais).
Face o exposto no processo administrativo nº.
01.1411.00049-0000/2016/DER e, atendendo as
disposições dos Artigos 15, inciso I c/c 25, inciso
I da Lei Federal 8.666 de 21 de Junho de 1993,
ratificamos os termos do Parecer Jurídico, bem
como em cumprimento do Art. 26 do mesmo Diploma
Legal que considerou Inexigível o Certame
Licitatório. Publique-se no Diário Oficial a contar
do dia 29 de Abril de 2016.

ISEQUIEL NEIVA DE CARVALHO
Presidente do FITHA-RO

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE
 DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Diretor Presidente da Companhia de Mi-
neração de Rondônia S/A, GILMAR DE FREITAS
PEREIRA, no uso de suas atribuições, que lhe
são conferidas por lei, considerando os dis-
postos nos autos do processo, bem como,
Parecer Jurídico n° 25/2016, onde atesta que
foram cumpridas as exigências legais, RATI-
FICO a Contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de locação de im-
pressora multifuncional laser monocromática
nova, de primeiro uso, com função de impres-
são, cópia e digitalização, incluindo cobertura
para fornecimento de suprimentos de impres-
são, (exceto papel A4), bem como, manuten-
ção preventiva e corretiva, com a substitui-
ção de peças e componentes, em regime de
comodato, para atender a sede administrati-
va da Companhia de Mineração de Rondônia
S/A – CMR, PROCESSO N°. 061/2016/CMR, por
meio de dispensa de licitação, com base no
art. 24, V, da Lei n°. 8.666/93, em favor da(s)
empresa(s), a saber: LATINA COMÉRCIO &
SERVIÇOS EIRELLI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 21.373.522/0001-09, no valor de 5.400,00 (cinco
mil e quatrocentos reais).

Determino, portanto, a PUBLICAÇÃO do presen-
te termo para que surta seus efeitos legais.

Porto Velho-RO, 17 de março de 2016.

Gilmar de Freitas Pereira
Diretor Presidente da CMR

Matricula: 101089

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE
 DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Diretor Presidente da Companhia de Mi-
neração de Rondônia S/A, GILMAR DE FREITAS
PEREIRA, no uso de suas atribuições, que
lhe são conferidas por lei, considerando os
dispostos nos autos do processo, bem
como, Parecer Jurídico n° 27/2016, onde ates-
ta que foram cumpridas as exigências le-
gais, RATIFICO a Aquisição de equipamento
de processamento de dados (computador
desktop all-in-one), para atender a sede
administrativa da Companhia de Mineração
de Rondônia S/A – CMR, PROCESSO N°. 066/
2016/CMR, por meio de dispensa de licita-
ção, com base no art. 24, V, da Lei n°. 8.666/
93, em favor da(s) empresa(s), a saber: DELL
COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 72.381.189/0001-10, no valor
de 15,277.17 (quinze mil e duzentos e setenta e
sete reais e dezessete centavos).

Determino, portanto, a PUBLICAÇÃO do presen-
te termo para que surta seus efeitos legais.

Porto Velho-RO, 25 de abril de 2016.

Gilmar de Freitas Pereira
Diretor Presidente da CMR

Matricula: 101089
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Prefeituras Municipais do Interior

REFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA-RO
RETIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2016.
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº. 090/2016/
SEMUSA 239/2016/SEMED 360/2016/SEMOSP

406/2016/SEMFIN 407/2016/SEMAS.
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2016 Pag. 51

ONDE SE LÊ:
Valor estimado R$58.986,07 (Cinquenta e oito mil
e novecentos e oitenta e seis reais e sete centa-
vos).

LEIA-SE:
Valor estimado R$61.110,94 (Sessenta e um mil e
cento e dez reais e noventa e quatro centavos).

Corumbiara-RO em 02 de Maio de 2016.
Adriana Rodrigues de Oliveira.

Portaria N°. 002/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA D’OESTE

AVISO DE ERRATA DA PUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N°. 047/2016/PARA

REGISTRO DE PREÇOS

ONDE-SE LÊ:

Com valor total estimado da presente licitação de
R$: 874.740,00 (oitocentos e setenta e quatro mil
setecentos e quarenta reais).

LEIA-SE:

Com valor total estimado da presente licitação de
R$: 1.891,968,00  (hum milhão oitocentos e noven-
ta e um mil novecentos e sessenta e oito reais).

 Informações complementares:
Maiores informações na Sala de Licitações da Pre-
feitura Municipal de Alta Floresta D’Oeste - RO,
sito à Av. Nilo Peçanha 4513, Bairro Redondo, de
Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horá-
rio de expediente das 07h:30min. às 13h:30min.,
para maiores informações.

Alta Floresta D’Oeste - RO, 02  de maio de 2016.
Celia Ferrari Bueno.

E-mail:cplaltaflorestaro@hotmail.com
Fone/Fax:(69)3641-2818

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS

Portaria n.º 016 IPMS/2016.

“Dispõe sobre a concessão do benefício de
Pensão por Morte em favor do dependente da ex-
servidora- segurada Sra. Luiza Inez Pereira”.

A Diretora Executiva do IPMS, Instituto de Pre-
vidência Social dos Servidores Públicos Munici-
pais de Seringueiras, no uso de suas atribuições
legais,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder o benefício de Pensão Por
Morte ao dependente da ex-servidora segurada
Sra. Luiza Inez Pereira, falecida em 14.03.2016,
portadora do RG n° 137.770 SSP/RO, CPF/MF nº.
297.364.809-25, ex- servidora efetiva no cargo
de AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, Cadastro
nº. 1444 Cargas Horária de 40 horas semanais,
lotada na Secretaria Municipal de Saúde, em favor
de seu único dependente ficando o rateio da se-
guinte forma: 100% (cem por cento) do valor do
beneficio de forma vitalícia para seu esposo Sr.
Francisco da Luz Pereira, portadora do RG n°
137.770 SSP/RO e CPF/MF n° 297.364.809-25 com
Proventos Integrais, conforme o processo do
IPMS nº. 046/IPMS /2016, no art. 40, §§ 2º e 7º,
incisos II e § 8º, da Constituição Federal de
1988, com redação dada pela Emenda Consti-
tucional de nº. 41, de 19 de dezembro de 2003,
combinado com art.8º, Inciso “I”, art. 9º, art.
36, Inciso II, art. 37, Inciso I, da Lei Municipal
nº. 741/2011, de 29 de agosto de 2011.

Art. 2º O Instituto de Previdência do Município
de Seringueiras - IPMS, efetivará a revisão dos
proventos de pensão por morte, na mesma data
em que se der o reajuste dos benefícios do Regi-
me Geral de Previdência Social – RGPS (§ 8º do
art. 40, da Constituição Federal 1988).

 Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir
de, 14 de março de 2.016, data do óbito, revoga-
dos as disposições em contrário.

Registre, publique e cumpra-se.
Seringueiras- RO, 02 de Maio de 2.016.

Vera Lucia Leite
Diretora Executiva do IPMS

Port. 088/IPMS/GAB/2015

   AVISO DE LIBERAÇÃO A ATA DE REGISTRO
DE PREÇO Nº 151/2015/SUPEL

    O Diretor Geral do DER/RO tornam público aos
interessados, que Homologa o Item 061 oriundo
da Liberação da Ata de Registro de Preço nº 151/
2015, referente ao Pregão Eletrônico de n° 250/
2015, para Aquisição de material de consumo e
permanente (Bebedouro Industrial), tendo como
Fornecedora a empresa: HILGERT E CIA LTDA, no
valor total de R$ 2.066,00 (Dois mil e sessenta e
seis reais).  Com base no Art. 43, Inciso VI da Lei
8.666/93 e art. 5°, Inciso VI do Decreto Estadual n°
18.340/2013 e autorização do Diretor Geral Ad-
junto DER/RO às fls. 002, assim como demais do-
cumentos constantes nos autos do Processo Ad-
ministrativo 01.1420.00919.0001.2016. Porto Ve-
lho/RO, 29 de Abril de 2016.

ISEQUIEL NEIVA DE CARVALHO
Diretor Geral – DER/RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MACHADINHO D’OESTE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO No 04/SEMOSP/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO
D’OESTE, por meio de sua Pregoeira torna público,
para conhecimento dos interessados, que fará
realizar Pregão Eletrônico nº 04/SEMOSP/2016, na
forma da Lei 10.520/02 visando a AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS PARA A FABRICAÇÃO DE CBUQ PARA
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO
com recursos provenientes do CONVENIO N° 012/
2015/PJ/DER-RO, atendendo as necessidades da
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS. Processo Administrativo n° 752/2016.
O envio das propostas será das 08:00hrs do dia
03/05/2016 até as 08:00hrs do dia 17/05/2016.
Início da sessão pública virtual será às 09:00hrs
do dia 17/05/2016 (Horários de Brasília). Valor Pre-
visto: R$ 213.975,63 (Duzentos e treze mil nove-
centos e setenta e cinco reais e sessenta e três

centavos). O Edital da sessão está disponível no
site: www.cidadecompras.com.br.  Informações:
de segunda a quinta-feira das 07:30 às 11:30 e
das 13:30 às 17:30 e na sexta-feira das 07:30 às
13:30 horas (horário local), na Av. Rio de Janeiro,
nº 3098 – Centro – Machadinho D’Oeste - RO –
Setor de Licitações – Fone (69) 3581-3278 ou e-
mail: cpl.machadinho@hotmail.com.

Machadinho D’Oeste - RO, 29/04/2016.

Raquel de Moraes
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MACHADINHO D’OESTE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO No 05/GAB/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO
D’OESTE, por meio de sua Pregoeira torna público,
para conhecimento dos interessados, que fará
realizar Pregão Eletrônico nº 05/GAB/2016, do tipo
MENOR PREÇO, critério de julgamento MAIOR
PERCENTUAL DE DESCONTOS, na forma da Lei
10.520/02 visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE
FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS E COMBUSTÍVEL) Con-
forme Termo de Referencia, atendendo as neces-
sidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINE-
TE E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPOE A AD-
MINISTRAÇÃO. Processo Administrativo n° 981/
2016. O envio das propostas será das 08:00hrs
do dia 05/05/2016 até as 08:00hrs do dia 18/05/
2016. Início da sessão pública virtual será às
09:00hrs do dia 18/05/2016 (Horários de Brasília).
Percentual médio de desconto: 4,63% para o item
n° 01 e 2,96% para o item n° 02. O Edital da ses-
são e seus anexos estão disponíveis no site:
www.cidadecompras.com.br.  Informações: de
segunda a quinta-feira das 07:30 às 11:30 e das
13:30 às 17:30 e na sexta-feira das 07:30 às 13:30
horas (horário local), na Av. Rio de Janeiro, nº
3098 – Centro – Machadinho D’Oeste - RO – Setor
de Licitações – Fone (69) 3581-3278 ou e-mail:
cpl.machadinho@hotmail.com.

Machadinho D’Oeste - RO, 03/05/2016.

Raquel de Moraes
Pregoeira

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
 PIMENTEIRAS DO OESTE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 100/2015

Processo nº: 484/SEMUSA/2015
PREGÃO ELETRONICO Nº 046/2015
Objeto: :  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
(DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO- DEA), PARA
ATENDER O CENTRO DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PIMEN-
TEIRAS DO OESTE/RONDÔNIA, NO VALOR ESTIMADO
DE R$: 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), COM RECURSO
CONVÊNIO N 180/PGE/2014 E CONTRAPARTIDA DO
MUNICIPIO NO VALOR DE R$: 500,00 (QUINHENTOS
REAIS). TOTALIZANDO O VALOR ESTIMADO DE
10.500,00 (DEZ MIM E QUINHETOS REAIS).

CONTRATADA: LOTE 01- EMPRESA: EQUIPOS
COMERCIO LTDA-MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES/CNPJ: 11.674.540/0001-77/
ROLÂNCISA-PARANÁ/CEP: 86.600-00/VALOR
TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 7.999,00 (SETE MIL
NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS).

Data da Assinatura: 25/08/2015
João Miranda de Almeida

Prefeito Municipal

mailto:E-mail:cplaltaflorestaro@hotmail.com
http://www.cidadecompras.com.br.
mailto:cpl.machadinho@hotmail.com.
http://www.cidadecompras.com.br.
mailto:cpl.machadinho@hotmail.com.
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CAMARA MUNICIPAL JI-PARANÁ

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÂO E
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO 01/CPL/CMJP/16
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 296/CMJP/15

A CAMARA MUNICIPAL, de Ji-Paraná, por inter-
médio do seu Presidente torna público para co-
nhecimento dos interessados que foi realizado
PREGÃO ELETRÔNICO cujo objeto é A AQUISIÇÃO
DE  COMBUSTIÉL PARA USO DOS VEÍCULOS OFI-
CIAIS PERTECENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE JI-
PARANÁ.  Homologando e adjudicando à licitação
às empresas: BRAIL PETROLEO COMERCIO DE
OMBUSTIVEL LTDA, Vencedora do certame
COM O VALOR TOTAL DE Valor: R$ 40.065,00
Tudo conforme o descrito no processo Ad-
ministrativo 296/CMJP/15

Ji-Paraná, 02  de maio  de 2016

Nilton Cézar Rios
Presidente da CMJP

Câmara Municipal do Interior

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pelo presente Termo de Homologação, Eu, VAL-
DIR MENDES DE CASTRO, Prefeito Municipal de
Teixeirópolis RO, à vista a ADJUDICAÇÃO, no pro-
cesso n.º GI-278/2016, e principalmente a licita-
ção realizada através da Modalidade Pregão Ele-
trônico n.º 052/CPL/2016. Com o objetivo de RE-
GISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA CO-
MUM E ÓLEO DIESEL COMUM). PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARI-
AS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. Vem
HOMOLOGAR a favor da(s) empresa(s):

EMPRESA: AUTO POSTO TEIXEIRÓPOLIS LTDA
EPP, vencedora dos ITENS 01 e 02. Perfazendo
um valor de R$ 472.908,00 (Quatrocentos e se-
tenta e dois mil novecentos e oito reais);

Publique-se o presente.

Teixeirópolis – RO, 02 de Maio de 2016.

VALDIR MENDES DE CASTRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELET. N.º 016/SEMPOG/2016

PROC. N.º 810/01/SEMSAU/2016

O Prefeito Municipal de Ariquemes homologa a lici-
tação na Modalidade Pregão na forma Eletrônica
nº. 016/SEMPOG/2016, referente ao Processo
Administrativo nº. 810/01/SEMSAU/2016, cujo ob-
jeto é: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUI-
SIÇÃO DE MEDICAMENTOS, TIPO AMBROXOL,
ÁGUA P/ INJ., ALBUMINA HUMANA,
AMPICILINA, BENZILPENICILINA,
IMUNOGLOBULINA, CASTANHA DA ÍNDIA,
ETC..., para atender a Farmácia Municipal,
Rede Hospitalar, CAPS, SAMU, CID, PACS e
as Unidades Básicas de Saúde do Município
de Ariquemes por um período, por um perí-
odo de 12 (doze) meses, em favor das empre-
sas: FÓRMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES
ESPECIAIS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ:
07.316.691/0001-86, com o valor total de R$
116.765,00 (Cento e dezesseis mil, setecentos e
sessenta e cinco reais), NOVASUL COMÉRCIO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, ins-
crita no CNPJ: 14.595.725/0001-84, com o valor
total de R$ 59.792,00 (Cinquenta e nova mil, sete-
centos e noventa e dois reais), PRÓ SAÚDE DIS-
TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME,
inscrita no CNPJ: 21.297.758/0001-03, com o va-
lor total de R$ 60.750,00 (Sessenta mil, setecen-
tos e cinqüenta reais), TC ATUAL COMÉRCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA – EPP, inscrita no CNPJ:
10.493.969/0001-03, com o valor total de R$
8.385,00 (Oito mil, trezentos e oitenta e cinco re-
ais), ficando o processo homologado com o valor
total de R$ 245.692,00 (Duzentos e quarenta e
cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais).

Ariquemes-RO, 03 de maio de 2016.
LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO
AVISO DE REVOGAÇÃO

Referência: Processo Licitatório N.º 1-
98SEMSAU/16, Pregão Eletrônico N.º 006/CPL/16.

Eu Marcos Aparecido Leghi, Prefeito do Município de
Alto Paraíso – RO, no uso de suas atribuições legais,
torna público para conhecimento dos interessados,
com fulcro no art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93,

Considerando as razões de fato e de direito ex-
postas no Parecer Jurídico da Procuradoria Geral
do município de Alto Paraíso/RO;

Decido REVOGAR e ARQUIVAR por razões de
interesse Público decorrente de fato superveniente
comprovado nos autos, o Certame Licitatório Ob-
jeto do Pregão Eletrônico nº 006/2016 referente à
contratação de empresa para prestação de servi-
ços de transporte utilizando veículo tipo VAN, pe-
los seguintes fatos:

A decisão se dá em razão da Prefeitura ter reali-
zado parceria com a Associação dos Universitári-
os de Alto Paraíso (UNIAP) para utilização da VAN
de propriedade da entidade.

Alto Paraíso/RO. 03 de Maio de 2016.

MARCOS APARECIDO LEGHI
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA,

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2016

O MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA,
através de seu Pregoeiro, nomeado por força das
disposições contidas na Portaria nº 103/2016, de
18 de março de 2016, torna público aos interessa-
dos que será realizada Licitação na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA sob o nº 028/
2016/CPL/PMCNR, para compor o SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO
por ITEM, tendo por finalidade a qualificação e a
seleção de propostas de EMPRESAS
ESPECIALIZADAS bem como EXCLUSIVAS DE
MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE OU EQUIPARADAS COM ÂMBITO REGIO-
NAL, com valor estimado em R$ 2.989.472,15 (dois
mil novecentos e oitenta e nove mil quatro-
centos e setenta e dois reais e quinze centa-
vos), realizado por meio da internet no site:
www.cidadecompras.com.br com abertura das
propostas preços no dia: 17 de Maio de 2016 às
09h00min. (horário de Brasília-DF). O Edital en-
contrar-se-á a disposição dos interessados no site
supracitado e na Sala da CPL – Comissão Perma-
nente de Licitações da Prefeitura Municipal de Cam-
po Novo de Rondônia, sito à Avenida Tancredo
Neves, nº: 2250 – Centro – Campo Novo de Rondônia,
Fone (69) 3239. 2240, em horário de expediente
das 7h30min às 11h30min e 13h30min às 17h30min.

HÁ ITENS EXCLUSIVOS RESERVADOS PARA
MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUE-
NO PORTE OU EQUIPARADAS

OBJETO: Registro de Preços para Eventual
e Futura Aquisição de Medicamentos e
Insumos Hospitalares, Conforme descrito no
anexo 1 do edital.

Processo Administrativo nº 52/2016 e 467/2016.
Órgão Interessado: SEMUSA

Campo Novo de Rondônia, 03 de Maio de 2016.
  CLAUDIOMAR ADRIANO ALFLEN

Pregoeiro

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA D’OESTE

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 363/2016

 O MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA D’OESTE, atra-
vés da Comissão Permanente de Licitação, torna
público para conhecimento dos interessados que
realizará a licitação na modalidade de CONCOR-
RÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2016, tipo maior oferta,
sob o regime de empreitada por preço global.

OBJETO: CONCESSÃO DE USO PARA FINS CO-
MERCIAIS, a área do prédio denominado QUIOS-
QUE junto a Praça Castelo Branco, Centro, no
Município de Alta Floresta D’Oeste-RO, imóvel me-
dindo 690 (seiscentos e noventa) m2 de área total
com uma construção de 140,80 (cento e quarenta
vírgula oitenta) m2.

DA SESSÃO DE ABERTURA: A Comissão Perma-
nente de Licitação receberá a habilitação e pro-
posta de preços nos envelopes Nº. 01 e Nº. 02 em
sessão pública a ser realizada na sede da Comis-
são no DIA 06 DE JUNHO DE 2016 ÁS 09H: 00MIN.

(NOVE HORAS) na sala de Compras e Licitação
da Prefeitura Municipal de Alta Floresta D’Oeste,
sito a Av. Nilo Peçanha 4513 – Bairro Redondo.
DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital
poderá ser examinado e havendo interesse, obtido
junto a Comissão Permanente de Licitação – CPL-
no endereço acima citado, em dias úteis nos horá-
rios de 07h: 30min. ás 13h: 30min. Mediante o reco-
lhimento em nome do Município de Alta Floresta
D’Oeste - RO, da importância de R$ 15,00 (quinze
reais), cujo valor refere-se ao custo efetivo de re-
produção gráfica da documentação fornecida, atra-
vés de Documento de Arrecadação Municipal–DAM,
e ainda no site www.altaflorestadoeste.ro.gov.br.

Alta Floresta D’Oeste-RO, 02 de maio de 2016.

Eliel Pereira
Presidente da CPL

http://www.cidadecompras.com.br
http://www.altaflorestadoeste.ro.gov.br.
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