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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA Nº 001/2021 

 

ITEM DESCRIÇÃO IMAGENS ILUSTRATIVAS 

 
 

1 
 
 
 

  

Mesa em L, Tampo em MDP 25mm com fita de 
borda, com calha em aço sob o tampo com 
furos para Tomada e RJ45, Estrutura Lateral em 
Aço com Pata Estampada (sem ponteiras de 
Plástico). Painel Frontal em MDP 18mm com 
fita de borda. Estação de trabalho com pé de 
metal (1400/1400x600mm) com gaveteiro 
suspenso (2 gavetas, sendo uma com tranca e 
acompanhado de duas chaves). Cor de 
Referência: Elmo Dubai.   

2 
 
 
 
  

Mesa em L, Tampo em MDP 25mm com fita de 
borda, com calha em aço sob o tampo com 
furos para Tomada e RJ45, Estrutura Lateral em 
Aço com Pata Estampada (sem ponteiras de 
Plástico). Painel Frontal em MDP 18mm com 
fita de borda. Estação de trabalho com pé de 
metal (1200/1200x600mm) com gaveteiro 
suspenso (2 gavetas, sendo uma com tranca e 
acompanhado de duas chaves). Cor de 
Referência: Elmo Dubai.   

3 
 
 
 
  

Mesa Retangular, Tampo em MDP 25mm com 
fita de borda, com calha em aço sob o tampo 
com furos para Tomada e RJ45, Estrutura 
Lateral em Aço com Pata Estampada (sem 
ponteiras de Plástico). Painel Frontal em MDP 
18mm com fita de borda. Estação de trabalho 
com pé de metal (1200x700mm) com gaveteiro 
suspenso (2 gavetas, sendo uma com tranca e 
acompanhado de duas chaves). Cor de 
Referência: Elmo Dubai.   

4 
 
 
  

Cadeira executiva giratória - cor preta. 
Assento/Encosto em Espuma Injetada com 
Revestimento em Couro Ecológico, Regulagem 
de altura do assento a Gás, Regulagem de 
Inclinação do Encosto (SRE), Regulagem de 
Altura do Encosto. Base Giratória em Aço com 
capa em PP, com braços em formato de T 
regulável em altura. Com rodízios em nylon.   
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Mesa em L - medidas: mesa maior 1.70 largura 
x 0.70 profundidade e mesa menor 0.90 largura 
x 0.42 profundidade x 0.75 altura. Tampo 
confeccionado no MDF 25mm saia frontal em 
MDP 15 mm com fita de borda, com gaveteiro 
de (2 gavetas, sendo uma com tranca e 
acompanhado de duas chaves), pé modelo 
painel. Cor referência: Nebiolo. 
   

6 
 
 
 
  

Mesa de reunião semi-oval - medindo 2.40 
largura x 1.10 profundidade 0.75 altura, tampo 
e pés acabamento em fita de bordas em abs 
confeccionado no MDF 25mm, com caixa de 
tomada, pé modelo painel. Cor referência: 
Nebiolo. 
  

 

 

7 
 
 
 
  

Cadeira presidente soul - com apoio de cabeça, 
encosto na tela, assento espuma injetada 
revestido no tecido preto com apoio de braço 
regulável, base giratória a gás com regulagem 
de altura no assento, sistema relax. 
 
   

8 
 
 
 
  

Cadeira modelo diretor interlocutor - 
esteirinha, com encosto e assento revestidos no 
courino preto, com apoio de braço estrutural 
cromado com forração removível (zíper), pé fixo 
cromado. 
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Cadeira modelo diretor giratória - com sistema 
relax, com encosto e assento revestido na 
telinha cor preto com apoio de braço, estrutural 
cromado com forração removível (zíper) base 
giratória a gás com regulagem de altura no 
assento. 
 
   

10 
 
 
  

Cadeira modelo executiva giratória - cor preta, 
assento/encosto espuma injetada com 
revestimento em couro ecológico, regulagem 
de altura do assento a gás, regulagem de 
inclinação do encosto (sre), regulagem de altura 
do encosto. base giratória em aço com capa em 
pp, com braços em formato de t regulável em 
altura, sem rodízios, com sapatas. 

 

 

 

 

 

Goiânia, 25 de janeiro de 2021. 

 

 

 

Fabrício Mariano da Silva 

Gerente Administrativo 


