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1. GERAL 

1.1. Finalidade 

A presente Especificação Técnica estabelece os requisitos técnicos mínimos necessários à 

preparação e apresentação de proposta para fornecimento de mobiliário específico para o ambiente de 

trabalho do projeto SEIRA, sendo composta de itens que montarão o mobiliário do ambiente, composto 

conforme croqui principal do ambiente de trabalho SEIRA (Figura 01) + salas de apoio administrativo e 

operacional de suporte do SEIRA. 

 
Figura 01 – Croqui vista superior do ambiente de trabalho SEIRA 
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Considerar: 

 
 

 ITEM DESCRITIVO Quantidade 
TAMANHO (cm) 

(altura x largura x profundidade) 

ITEM 01 

ME1 Mesa de escritório 01 74,5 x 140 x 60 

ME2 Mesa de escritório 01 74,5 x 140 x 60 

ME3 Mesa de escritório 01 74,5 x 140 x 60 

ME4 Mesa de escritório 01 74,5 x 140 x 60 

ME5 Mesa de escritório 01 74,5 x 140 x 60 

ME6 Mesa de escritório 01 74,5 x 140 x 60 

ME7 Mesa de escritório 01 74,5 x 140 x 60 

ME8 Mesa de escritório 01 74,5 x 140 x 60 

ME9 Mesa de escritório 01 74,5 x 140 x 60 

ME10 Mesa de escritório 01 74,5 x 140 x 60 

ME11 Mesa de escritório 01 74,5 x 140 x 60 

ME12 Mesa de escritório 01 74,5 x 140 x 60 

ME13 Mesa de escritório 01 74,5 x 140 x 60 

ME14 Mesa de escritório 01 74,5 x 140 x 60 

ME15 Mesa de escritório 01 74,5 x 140 x 60 

ITEM 02 
MR1 Mesa de reunião 01 74,5 x 90 x 90 

MR2 Mesa de reunião 01 74,5 x 250 x 90 

ITEM 03 

AA1 Armário alto 01 170 x 120 x 50 

AA2 Armário alto 01 170 x 120 x 50 

AA3 Armário alto 01 170 x 120 x 50 

ITEM 04 

AB1 Armário baixo 01 74,5 x 100 x 50 

AB2 Armário baixo 01 74,5 x 100 x 50 

AB3 Armário baixo 01 74,5 x 100 x 50 

ITEM 05 CD Cadeira escritório 32 120 x 56 x 51 

 

 

1.2.1.  Descrição geral dos itens. 
 

Os itens a serem fornecidos em única proposta deverão seguir o padrão descrito neste termo 

e com as mesmas características, materiais, padrões mínimos exigidos e dentro do mesmo padrão de 

design, tamanho, modelo, de acordo com as figuras explicativas.  Todos os móveis devem ser entregues 

montados no ambiente de trabalho proposto para o SEIRA dentro das dependências da Gerência Executiva 

de Monitoramento e Hidrometria em Campina Grande. 
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1.2.1.  Descrição geral dos itens. 
 

Os itens a serem fornecidos em única proposta deverão seguir o padrão descrito neste termo 

e com as mesmas características, materiais, padrões mínimos exigidos e dentro do mesmo padrão de 

design, tamanho, modelo, de acordo com as figuras explicativas.  Todos os móveis devem ser entregues 

montados no ambiente de trabalho proposto para o SEIRA dentro das dependências da Gerência Executiva 

de Monitoramento e Hidrometria em Campina Grande. 

 

 

1.2.2.  Descrição detalhada dos itens. 
 

Item 01 – Mesas de escritório (ME1 a ME15) 

 Total 15 mesas para escritório 

 Dimensões: Mesas ME1 a ME15 todas com as mesmas dimensões e características idênticas, 

tamanho 74,5 cm x 140 cm x 60 cm (altura x largura x profundidade) 

 Material – 100% MDF (Medium Density Fiberboard/Placa de Fibra de Média Densidade) 

 Espessura das placas de MDF – 20 mm (milímetros) (mínimo) para construção de todo o corpo da 

mesa (laterais, tampo, costas, travessas, etc), com exceção das gavetas que devem se adequar ao 

padrão do modelo para encaixe e corrediças perfeitas podendo ser confeccionadas com placas de 

MDF de 10 mm de espessura (mínimo).   

 Mesa com três gavetas, conforme padrão da Figura 03, com fechadura embutida e chave para 

fechamento das três gavetas. 

 Na confecção das gavetas as corrediças devem obrigatoriamente ser do tipo corrediça telescópica. 

 Todas as mesas deverão ser revestidas de placa de laminado na cor e modelo de desenho 

identificado na Figura 02 e 03, cor predominante carvalho escuro e padrão desenho madeira. 

 Os puxadores deverão ser em alumínio e todos os móveis devem seguir o mesmo padrão de 

puxadores. 
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 Deverá ter pés reguláveis de ajuste (sapatas niveladoras) em material não corrosivo (altura máxima 

02 cm). 

 

 

Figura 02 – Cor e padrão predominante do laminado de revestimento dos móveis a serem fornecidos 

neste termo de referência (cor carvalho escuro e padrão desenho madeira). 

 

Modelo proposto da mesa de escritório para entrega: 

 

Figura 03 – Modelo, formato, dimensões, cor e padrão visual da mesa de escritório. 

 

Item 02 – Mesas de reunião (MR1 e MR2) 
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 Total - 02 mesas de reunião 

 Dimensões: Mesa MR1 dimensões 74,5 cm x 90 cm x 90 cm (altura x largura x profundidade)  

 Dimensões: Mesa MR2 dimensões 74,5 cm x 240 cm x 90 cm (altura x largura x profundidade) 

 Material – 100% MDF (Medium Density Fiberboard/Placa de Fibra de Média Densidade) 

 Espessura das placas de MDF - 25 mm (milímetros) (mínimo) para construção de todo o corpo da 

mesa (tampo da mesa, travessas, pés, etc). 

 Todas as mesas deverão ser revestidas de placa de laminado na cor e modelo de desenho 

identificado nas Figuras 02, 04 (modelo mesa MR1) e 05 (modelo mesa MR2), cor predominante 

carvalho escuro e padrão desenho madeira. 

 Na mesa modelo MR1 (quadrada) (Figura 04) deverá ter uma caixa de tomadas elétricas para 04 

tomadas (mínimo) centralizada na mesa e no modelo MR2 (retangular) (Figura 05) deverá ter duas 

caixas de tomadas elétricas distribuídas conforme figura 05, para 04 tomadas (mínimo) cada caixa, 

totalizando 08 tomadas na mesa (mínimo).  Os sistemas de tomadas deverão vir completos, 

tomadas de três pinos padrão ABNT, já no padrão para conexão direta a energia elétrica sem 

necessitar de adaptações ou modificações. 

 Deverão ter pés reguláveis de ajuste (sapatas niveladoras) em material não corrosivo (altura 

máxima 02 cm).  

 

Figura 04 – Mesa reunião MR1 – Modelo, formato, tamanho e cores. 
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Figura 05 – Mesa reunião MR2 – Modelo, formato, tamanho e padrão de cor. 
 

 

Item 03 – Armários Altos (AA1 a AA3) 

 Total – 03 armários altos de escritório 

 Dimensões: Armários AA1, AA2 e AA3 - dimensões 170 cm x 120 cm x 50 cm (altura x largura 

x profundidade)  

 Material – 100% MDF (Medium Density Fiberboard/Placa de Fibra de Média Densidade) 

 Espessura das placas de MDF - 20 mm (milímetros) (mínimo) para construção do corpo externo 

dos armários, laterais, tampo superior e inferior.  Portas, costas e prateleiras podem ser usadas 

MDF de 15 mm de espessura (mínimo).  

 Portas no sistema de dobradiças e devem vir com fechadura embutida e chave para fechamento 

das duas portas. 

 Todas os armários deverão ser revestidos de placa de laminado na cor e modelo de desenho 

identificado nas Figuras 02 e 06 (modelos AR1, AR2 e AR3), cor predominante carvalho escuro 

e padrão desenho madeira. 

 Deverão ter pés reguláveis de ajuste (sapatas niveladoras) em material não corrosivo (altura 

máxima 02 cm).  
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Figura 06 – Armários Altos – Modelo, formato, tamanho e cor dos armários altos 

 

 

Item 04 – Armários Baixos (AB1 a AB3) 

 Total – 03 armários baixos de escritório 

 Dimensões: Armário AB1, AB2 e AB3 - dimensões 74,5 cm x 100 cm x 50 cm (altura x largura 

x profundidade)  

 Material – 100% MDF (Medium Density Fiberboard/Placa de Fibra de Média Densidade) 

 Espessura das placas de MDF - 20 mm (milímetros) (mínimo) para construção do corpo externo 

dos armários, laterais, tampo superior e inferior.  Portas, costas e prateleiras podem ser usadas 

MDF de 15 mm de espessura (mínimo).  

 Portas no sistema de dobradiças e devem vir com fechadura embutida e chave para fechamento 

das duas portas. 

 Todas os armários deverão ser revestidos de placa de laminado na cor e modelo de desenho 

identificado nas Figuras 02 e 07 (modelos AB1, AB2 e AB3), cor predominante carvalho escuro 

e padrão desenho madeira. 
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 Deverá ter pés reguláveis de ajuste (sapatas niveladoras) em material não corrosivo (altura máxima 

02 cm).  

 
Figura 07 – Armários Baixos – Modelo, formato e padrão de cor dos armários baixos 

 

 

Item 05 – Cadeiras (CD) 

Total – 30 CADEIRAS PRESIDENTE GIRATÓRIAS COM ESPALDAR ALTO: Assento e encosto com 

espuma injetada (não deforma), possui revestimento em courino e em tecido suede preto. Regulagem de 

altura de assento. Possui braços fixos e acolchoados com espuma injetada e também revestida em courino 

e tecido suede preto. Possui mecanismo de encosto de inclinação com trava em várias posições; estrutura 

em nylon trançado (não enferruja) e suporta até 120kg. Garantia 1 ano.   
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2.0. Observações: 

 

Na apresentação da Proposta, para facilidade de análise por parte da AESA/COOPERAR, o 

proponente deverá, obrigatoriamente, fazer referência direta aos itens desta Especificação Técnica, 

demonstrando claramente a forma como cada item será atendido, bem como anexar à mesma, cópia do 

catálogo contendo e detalhando todas as especificações técnicas do modelo ofertado e atendendo o 

proposto nesta especificação a partir das condições mínimas exigidas.   

Nas propostas apresentadas, caso apresentem configurações diferentes, porém com 

características superiores, o qual é totalmente aceitável, especificar e descrever tecnicamente estes fatores 

de modo a esclarecer a comissão que as características superiores atendem o disposto no edital. 

Os móveis objeto desta especificação técnica, serão utilizados no uso exclusivo do 

desenvolvimento e operação da Sala de Situação/AESA – Projeto SEIRA, sendo todos os produtos 

fornecidos obrigatoriamente a serem instalados e utilizados nas dependências da Sala de Situação e 

prioritariamente e exclusivamente nos produtos e serviços da equipe de trabalho do SEIRA, a disposição 

da Gerência de Monitoramento e Hidrometria da AESA – GEMOH/AESA, em Campina Grande na 

Paraíba.  

3.0. Normas Técnicas 

Exceto quando especificado de outra forma, os móveis devem ser projetados, fabricados e 

ensaiados, de acordo com as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) em todos os 

itens e acessórios e normatizados para os padrões do uso brasileiro, conforme norma atual vigente.  

Quaisquer mudanças neste item deverão ser prontamente justificadas para a comissão analisar a sua 

adequação ao proposto neste termo. 

4.0. Garantia e Assistência Técnica: 

O período de Garantia Técnica para todos os produtos (móveis) a ser ofertado deverá ser de, 

no mínimo, 01 ano (12 (doze)) meses, contados a partir da data da emissão do termo de recebimento 

definitivo pelo CONTRATANTE.  

A empresa contratada deverá prestar assistência técnica oficial credenciada, mesmo fabricante 

do produto entregue, por meios próprios ou por intermédio de outra empresa credenciada, a fim de manter 

em perfeita condição de uso, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE.  
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A CONTRATADA deverá disponibilizar “Central de Atendimento” para abertura de chamado 

de Assistência Técnica, em dias úteis (segunda feira a sexta-feira), em horário comercial (08h às 18h), 

indicando os telefones de contato, e-mail e atendimento via chat online.  Os chamados poderão ser abertos 

pela equipe técnica da CONTRATANTE em qualquer momento do horário comercial.  A solução do 

problema reclamado, após o chamado aberto, deverá ser de até no máximo 15 dias úteis, incluindo a troca 

de peças e/ou conserto.   

Em caso de manutenção do sistema, a substituição de peças e/ou componentes mecânicos de 

marcas e/ou modelos diferentes dos originais indicados pela CONTRATADA, só poderá ser ofertado 

desde que o fabricante assegure que não haverá perda da garantia ou qualidade nos equipamentos que 

componham o sistema e só poderá ser efetuada mediante análise e autorização do CONTRATANTE, 

dentro dos moldes mínimos indicados nesta especificação técnica.  

Todas as peças e componentes mecânicos substitutos deverão apresentar padrões de qualidade 

e desempenho iguais ou superiores aos utilizados na fabricação do(s) equipamento(s), sempre “novos e 

de primeiro uso”, não podendo ser recondicionados e de marcas ou modelos não aprovados pelo 

contratante. 

 

5. DOCUMENTAÇÃO: 

A CONTRATADA deverá ainda prover documentação completa ao CONTRATANTE.  

Deverão ser entregues todos os termos de garantias e catálogos/manuais completos de instrução dos 

equipamentos instalados, juntamente com toda a documentação da solução implementada para registro e 

consulta futura, todos redigidos em português brasileiro.  Deverá ser entregue uma cópia formato PDF e 

em mídia digital.    

 

6.0. Entrega e Preço Final: 

O preço proposto para este fornecimento deve englobar todos os valores relativos a impostos, 

fretes, seguros, salários, encargos e demais despesas necessárias ao fornecimento completo do objeto; 

instalação, montagem ou componentes da solução deve prever a aplicação de todas as correções 

publicadas e divulgadas pelo fabricante, assim como todas as despesas inerentes.   
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A CONTRATADA será responsável por quaisquer ônus decorrentes de marcas, registros, 

patentes relativas ao objeto proposto, licenças e demais custos para o efetivo funcionamento do sistema. 

O Fornecedor deverá ser responsável pelo fornecimento dos equipamentos devidamente 

acondicionados em embalagens apropriadas para seu transporte, pelos custos de transporte dos 

equipamentos, desde sua origem, até o endereço de entrega especificado pela AESA/COOPERAR.  Todo 

e qualquer dano ocorrido aos mesmos durante o transporte, montagem e entrega será de total 

responsabilidade da CONTRATADA. 

Para o aceite final e pagamento, os equipamentos e seus componentes serão submetidos, pela 

CONTRATANTE, a testes de desempenho e/ou demonstrações de funcionamento, que verificarão 

funções e parâmetros especificados neste objeto e análise dos requisitos mínimos proposto pelo termo de 

referência. 

Assim, após a homologação do vencedor para o fornecimento dos móveis, a CONTRATADA 

terá 30 dias corridos para entregar todos os equipamentos montados, referentes ao proposto neste termo e 

após confirmação oficial do recebimento a CONTRATADA terá o prazo no máximo de 15 dias corridos 

para fazer testes, dar o aceite final e efetuar o pagamento integral a CONTRATADA. 

 


