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ESCLARECIMENTOS AO EDITAL 

 
PROCESSO Nº 16/2014 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2014 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS SOB MEDIDA PARA SALAS DO BLOCO 

CENTRAL DA UNIDADE II DO UNI-FACEF 
 

Tendo em vista a solicitação feita pela empresa APOLL COMÉRCIO E SERVIÇOS de 

esclarecimentos adicionais sobre as especificações técnicas , comunicamos a todos os interessados o 

seguinte: 
 

 Para os itens 01, 02, 03, 07, 08 e 13 considerar:  

o Tampo fabricado em MDF de 20mm com engrosso de 40mm nas bordas 

o Pés em MDF de 60mm de espessura. 

o Saia de mesa de 25mm 

 Para os itens 02, 07 e 08 considerar: 

o Suporte de CPU de 60cm 

 Para o item 02, considerar: 

o as duas peças da mesa que formam o “L” serão de 1,50x0,60m 

o deverá ser colocada canaleta cromada entre as mesas (formando as baias) para 

suporte do vidro divisor de 8mm (que será adquirido separadamente, não incluso 

neste certame) 

 Para o item 04, considerar: 

o Tampo fabricado em MDF de 20mm com engrosso de 40mm nas bordas 

o Pés em MDF de 60mm de espessura. 

o Medidas do tampo superior: 0,50x1,40x0,40m e 1,00m de altura 

o Medidas do tampo inferior: 0,50x1,40x0,45m e 0,74m de altura 

 Para os itens 05 e 06 considerar: 

o A estrutura dos armários será de 20mm 

 Para os itens 09, 10 e 11 considerar: 

o A estrutura e as prateleiras dos armários serão de 25mm 

o As portas de correr serão inteiriças 

 Para os itens 09 e 10 considerar: 

o Serão fixos na parede 

o Terão nichos em altura apropriada para caixas de arquivos 

 Para o item 12 considerar: 

o Tampo fabricado em MDF de 20mm com engrosso de 40mm nas bordas 

o Pés em formato de “X” em MDF de 60mm com raio de 50cm. 

 Para o item 13 considerar: 

o 2 gavetas em MDF conforme figura e medida da peça 

 Para o item 14 considerar: 

o Tampo em MDF de 40mm inteiriço 

 A altura das bancadas/mesas seguem o padrão ABNT de 74cm de altura 

 

Franca, 21 de outubro de 2014. 

Prof. Dr. José Alfredo de Pádua Guerra 

Pró-Reitor de Administração 


