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O presente Apêndice é composto por informações relativas ao Plano de 

Mobiliários do Edifício Educacional. 

Os Mobiliários aqui listados são referenciais para a CONCESSIONÁRIA 

realizar a aquisição e equipar o BATALHÃO após a aprovação pelo PODER 

CONCEDENTE do PLANO DE MOBILIÁRIOS. As possíveis menções a marcas e 

modelos são meramente referenciais. 

Os dados aqui reunidos não eximem os LICITANTES de realizarem consultas 

formais à Administração Pública Municipal no caso de eventuais divergências entre os 

dados desse Anexo e outras fontes de informação. 

A organização desse Apêndice é formada por dois capítulos: CAPÍTULO I, 

reúne as informações sobre a capacidade, especificações dos ambientes, 

dimensionamento mínimo e especificações ambientais; e CAPÍTULO II com uma 

relação dos mobiliários que compõem cada ambiente.   
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1. Capacidade e Especificações  

Este capítulo reúne informações sobre a capacidade, especificações dos 

ambientes, dimensionamento mínimo e especificações ambientais de cada ambiente.  

A seguir, são descritos os ambientes que compõem o BATALHÃO. A cada 

descrição é apresentada em um quadro decomposto em três itens principais: 

a) Definição: apresentação do conceito de cada ambiente e a sua finalidade;  

b) Capacidade: caracterização dos elementos e diretrizes que devem ser 
considerados para a determinação da área e dimensões do espaço; e  

c) Especificações: apresentação das infraestruturas prediais específicas aplicadas 
ao ambiente que se discorre, com vista a diferenciar as infraestruturas prediais 
globais das infraestruturas específicas para funcionalidade do ambiente. 

Além dos três itens principais, cada ambiente possui uma iconografia que indica 
quais instalações prediais são necessárias no espaço, a fim de deixar mais explicativo 
quais as infraestruturas e especificações que se aplicam a determinado ambiente do 
BATALHÃO, segundo apresentado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Iconografia de instalações prediais nos ambientes 

 
Ambiente com instalação de água fria. 

 
Ambiente com rede cabeada de dados. 

 Ambiente com instalação de ar-condicionado. 

Elaboração: São Paulo Parcerias. 
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SALA D E AU LA  

Quadro 1: Sala de Aula. 

SALA DE AULA 

Descrição: Ambiente destinado a atividades de ensino regular da unidade. 

Quantidade de ambientes: 15  

Capacidade mínima: 50 alunos e 1 professor.  

Especificações mínimas: A Sala de Aula deverá ser abastecida por rede de dados 
cabeada interligada ao computador do professor; instalação de projetor interativo, 
quadro branco, tela retrátil para projeção, e sistema de som embutido no forro. 
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SALA DE INFORMÁTICA DA EMEF 

Quadro 2: Sala de Informática. 

SALA DE INFORMÁTICA  

Descrição: Ambiente destinado a atividades pedagógicas de informática e de inclusão 
digital exclusiva para os alunos da unidade escolar. 

Quantidade de ambientes: 5  

Capacidade mínima: 50 alunos com 1 computador para cada aluno, e 1 professor 
com 1 computador. 

Especificações mínimas: A sala de Informática deverá ter infraestrutura de internet 
cabeada e instalações elétricas embutidas no piso. Além disso ter sistema de som 
embutido no forro com interligação ao computador do professor. 

A Sala de Informática deve receber infraestrutura de ar-condicionado com projeto e 
instalações em conformidade com a ABNT NBR 16401 (Instalações de ar-
condicionado – Sistemas centrais e unitários) e ABNT NBR 6401 (Instalações 
centrais de ar-condicionado para conforto – Parâmetros básicos de projeto). 
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SALA DE TUTORIA 

Quadro 3: Sala de Tutoria. 

SALA DE TUTORIA  

Descrição: Ambiente destinado a atividades diversificadas, em grupo destinado à 
socialização e estudo dos alunos. 

Quantidade de ambientes: 1  

Capacidade mínima: não possui 

Especificações mínimas: rede cabeada de dados para computador e impressora. 
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SALA DE ESTUDOS 

Quadro 4: Sala de Estudos. 

SALA DE ESTUDOS  

Descrição: ambiente destinado a atividades pedagógicas interligadas à literatura 
diversa, empréstimo de livros e espaço de estudos de uso exclusivo dos alunos. 

Quantidade de ambientes: 1  

Capacidade mínima: Esse espaço deverá ter capacidade para espaços de estudo 
contemplando 22 lugares (dispostos individualmente e em grupos com, pelo menos 
uma mesa capaz de receber alunos PcD). 

Especificações mínimas: não possui 
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SECRETARIA 

Quadro 5: Secretaria. 

SECRETARIA  

Descrição: Ambiente de apoio à direção, armazenamento e manipulação de 
documentos escolares e atendimento ao público.  

Quantidade de ambientes: 1 

Capacidade mínima: 3 estações de trabalho, com 1 computador para cada 
funcionário e 2 armários para armazenamento de documentação. 

Especificações mínimas: rede cabeada de dados para as estações de trabalho e estar 
localizado próximo à circulação vertical do edifício. 
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DIRETORIA 

Quadro 6: Diretoria.  

DIRETORIA  

Descrição: Ambiente destinado à direção e coordenação das atividades da unidade 
educacional. 

Quantidade de ambientes: 1  

Capacidade mínima: 1 estação de trabalho para diretor e espaço para diálogo com 
duas pessoas. 

Especificações mínimas: rede cabeada de dados para as estações de trabalho e estar 
localizado próximo à circulação vertical do edifício. 
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SALA DE REUNIÕES 

Quadro 7: Sala de Reuniões. 

SALA DE REUNIÕES  

Descrição: Ambiente destinado ao trabalho individual e coletivo, reuniões, 
armazenamento de objetos pessoais, estar e descanso, de uso exclusivo de professores 
da unidade educacional.  

Quantidade de ambientes: 3  

Capacidade mínima. A sala de reuniões deverá ter capacidade para 2 mesas de 
reunião coletivas com 12 cadeiras comuns; 2 armários com espaço de armazenamento 
capaz de abrigar documentos e arquivos.  

Especificações mínimas: A Sala de Reuniões deverá ter infraestrutura de internet 
cabeada e instalações elétricas embutidas no piso, e mesa de trabalho 

A Sala de Reuniões deve receber infraestrutura de ar-condicionado com projeto e 
instalações em conformidade com a ABNT NBR 16401 (Instalações de ar-
condicionado – Sistemas centrais e unitários) e ABNT NBR 6401 (Instalações 
centrais de ar-condicionado para conforto – Parâmetros básicos de projeto). 
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ALMOXARIFADO 

Quadro 8: Almoxarifado. 

ALMOXARIFADO  

Descrição: Ambiente destinado ao armazenamento de materiais diversos. 

Quantidade de ambientes: 1  

Capacidade mínima: espaço para 5 estantes para armazenamento de materiais. 

Especificações mínimas: não possui 
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SANITÁRIOS/SANITÁRIOS ACESSÍVEIS 

 

Quadro 9: Sanitários/Sanitários Acessíveis. 

SANITÁRIOS/SANITÁRIOS ACESSÍVEIS 

Descrição: Ambiente destinado à higiene pessoal. Os Sanitários e os Sanitários 
acessíveis devem ser subdivididos por gênero (masculino e feminino). 

Quantidade de ambientes: 4  

Capacidade mínima: Os conjuntos de sanitários deverão atender à população que 
ocupa o andar na proporção de número de bacias e lavatórios estabelecida pelo 
Código de Obras e Edificações da Prefeitura do Município de São Paulo 
(COE/PMSP) - Lei 16.642/2017 para edifícios de educação seriado e não seriado.  

Dentro da proporção definida pelo COE/PMSP, deverá ser considerado, pelo menos, 
2 bacias e 2 lavatórios adaptados para PcD, separadas por gênero. 
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SANITÁRIOS/SANITÁRIOS ACESSÍVEIS 

Especificações mínimas: todos os conjuntos de sanitários devem ser abastecidos de 
instalações hidrossanitárias, esgoto e água fria.  

Os lavatórios deverão ser do tipo cuba de material cerâmico, embutida em bancada 
em granito ou material semelhante. Não serão admitidos lavatórios de coluna e de 
material plástico. Cada lavatório deverá ser abastecido com água fria, regulada por 
torneira monocomando/antifurto individual para cada peça de lavatório.  

As bacias sanitárias deverão estar em cabines individuais com portas providas de 
trinco e apresentar sistema de descarga do tipo caixa acoplada. As divisórias das 
cabines de bacias devem ser em granito ou material semelhante.   

As dimensões mínimas das peças de bacias sanitárias e lavatórios, assim como a 
circulação e ergonomia no ambiente, devem estar de acordo com as definições do 
COE/PMSP - Lei 16.642/2017 e com as especificações da ABNT NBR 9050 
(Acessibilidade).  

Todos os conjuntos de sanitários devem ter Sanitário Acessível, de acordo com as 
especificações da ABNT NBR 9050 (Acessibilidade), com acesso independente e 
separado por gênero. Não será admitido uma única cabine de Sanitário Acessível no 
conjunto. 

Todos os conjuntos de sanitários deverão ser revestidos com piso cerâmico, 
antiderrapante e resistente à umidade. As paredes deverão ser revestidas com material 
cerâmico do piso ao teto. Não serão admitidas soluções de revestimentos mistas de 
cerâmica e pintura. 

Todos os conjuntos de sanitários devem ter 2 pontos de bebedouros nas entradas, 
sendo que 1 deles necessita estar adaptado para USUÁRIOS PcD. 
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GUARITAS 

Quadro 10: Guarita 

GUARITA 

Descrição: Ambiente destinado a recepção, guia e controle de pedestres e 
automóveis. 

Quantidade de ambientes: 2 salas 

Capacidade mínima: espaço para os profissionais de vigilância e segurança; 
capacidade para 2 mesas de informática, uma sendo composta por computador; 2 
gaveteiros e 1 cadeira. 

Especificações mínimas: A guarita deverá ser abastecida com rede de dados 
cabeada, sistema de monitoramento das instalações de CFTV  



 
 

Página 16 de 26 

DEPÓSITO DE MATERIAL LIMPEZA DA EMEF 

Quadro 11: Depósito de Material de Limpeza 

DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA 

Descrição: Ambiente destinado ao apoio do serviço prestado por profissionais de 
limpeza. 

Quantidade de ambientes: 1 sala 

Capacidade mínima: abrigar 14 m lineares com profundidade adequada para a 
guarda de produtos de limpeza. 

Especificações mínimas: o Depósito de Material de Limpeza deverá ter tanque de 
coluna em material cerâmico com instalação de água fria centralizada; ralo sifonado 
de piso e varal/toalheiro do tipo articulado e fixo na parede. Deverá estar localizado 
de forma estratégica e próximo aos acessos de circulação vertical.  

O piso do ambiente deverá ser cerâmico, antiderrapante. 

As paredes deverão ser revestidas com material cerâmico.  

 

2. Relação de Mobiliários 

 

Este capítulo reúne informações relativas aos mobiliários e outros acessórios 

para a mobiliação e pleno funcionamento das atividades pedagógicas e administrativas 

do BATALHÃO. 

A tabela a seguir traz a lista de mobiliários com as especificações dos 

mobiliários dos ambientes listados do CAPÍTULO I. O quadro agrega o ambiente, 

código, nome e descrição com especificações do mobiliário. 
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Quadro 12. Lista de Mobiliários dos Ambientes. 

Mobiliário  

Ambiente 
Qtd/ 

ambiente Cód Nome Descrição 

SALA DE AULA  

50 
CJA
03 

CONJUNTO 
PARA 

ALUNO 
(CARTEIRA E 

CADEIRA) 

Conjunto para aluno 
individual composto de 
1 (uma) mesa em MDF 

ou MDF e 1 (uma) 
cadeira empilhável 

com assento e encosto 
em polipropileno 

injetado, montados 
sobre estrutura tubular 
de aço, montados sobre 

estrutura tubular de 
aço. 

1 
MA0

2 

MESA 
ACESSÍVEL 

PARA 
PESSOA EM 

CADEIRA DE 
RODAS 

Mesa individual 
acessível para pessoa 
em cadeira de rodas 

(PCR), com tampo em 
MDP ou MDF. 

1 
LXG

02 

LIXEIRA 
GERAL - 
SALAS 

Lixeira fabricada em 
aço inoxidável. 

1 
CJP0

1 

CONJUNTO 
PARA 

PROFESSOR 
(CARTEIRA E 

CADEIRA) 

Conjunto para 
professor composto de 
1 (uma) mesa em MDP 

ou MDF e 1 (uma) 
cadeira empilhável 

com assento e encosto 
em polipropileno 

injetado, montados 
sobre estrutura tubular 

de aço. 

1 
AR0

9 
ARMÁRIO 

BAIXO 

Armário de aço dotado 
de 2 portas, 2 

prateleiras internas e 
fechadura. 

2 ES06 
ESTANTE 

BAIXA 

Estante de aço 
desmontável com 

travamento nas laterais 
e no fundo em forma 
de “X”, dotada de 3 

prateleiras formando 2 
vãos de alturas 
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Mobiliário  

Ambiente 
Qtd/ 

ambiente Cód Nome Descrição 
ajustáveis. 

1 
TPR
01 

TELA DE 
PROJEÇÃO 
RETRÁTIL 

Tela de projeção 
retrátil 133'' no formato 

16:9. 

1 
VN0

2 

VENTILADO
R DE 

PAREDE 

Ventilador elétrico 
oscilante de parede, 
articulado, com três 

velocidades. 

1 
PIT0

1 
PROJETOR 

INTERATIVO 

Projetor Multimídia 
com resolução máxima 
1024x768 pixels,3.000 

lumens em cor e em 
branco, lâmpada de 
200W, Sem Zoom 
Óptico / Índice de 
Projeção / Throw 

Ratio: 1,48 - 1,77 / 
Distância de projeção: 

0,89 - 9,12m / 
Tamanho da imagem: 

30" - 300" / Foco: 
Manual / Zoom: 1-1.2 

1 
QB0

1 
QUADRO 
BRANCO  

Quadro em painel 
MDF, quadriculado, 

dotado de suportes de 
fixação e calha 

metálica, acompanhado 
de apagador e canetas. 

1 
CSP
01 

CAIXA DE 
SOM 

PORTÁTIL 
- 

1 
NT0

1 
NOTEBOOK 

Processador i5, similar 
ou superior, 32 bits 

com extensão para 64; 
índice mínimo de 9300 

pontos; consumo de 
energia compatível 
com padrão ACPI 

versão 2.0 ou superior; 
Memória RAM de 
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Mobiliário  

Ambiente 
Qtd/ 

ambiente Cód Nome Descrição 
8GB, DDR4, 266Mhz 
ou superior; Memória 
SSD de 240GB; Placa 
de vídeo para tela de 
1920x1080, com no 

mínimo 32 bits; 

LABORATÓRIO DE 
INFORMÁTICA  

51 
ME1

8 

MESA DE 
INFORMÁTIC

A 

Mesa com tampo em 
MDP montada sobre 
estrutura metálica. 

51 
CD0

4 

CADEIRA 
GIRATÓRIA 

SEM 
BRAÇOS 

Cadeira giratória 
estofada, sem apoia-
braços, com rodízios, 
dotada de mecanismo 

de regulagem do 
assento e do encosto. 

2 
AR0

9 
ARMÁRIO 

BAIXO 

Armário de aço dotado 
de 2 portas, 2 

prateleiras internas e 
fechadura. 

2 ES06 
ESTANTE 

BAIXA 

Estante de aço 
desmontável com 

travamento nas laterais 
e no fundo em forma 
de “X”, dotada de 3 

prateleiras formando 2 
vãos de alturas 

ajustáveis. 

1 
QB0

1 
QUADRO 
BRANCO  

Quadro em painel 
MDF, quadriculado, 

dotado de suportes de 
fixação e calha 

metálica, acompanhado 
de apagador e canetas. 

51 
CD0

1 
COMPUTAD

OR DESKTOP 
- 

1 
LXG

02 

LIXEIRA 
GERAL - 
SALAS 

Lixeira fabricada em 
aço inoxidável. 

2   

Ar-
Condicionado 
Split Piso Teto 

Hitachi 
PrimAiry 

- 
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Mobiliário  

Ambiente 
Qtd/ 

ambiente Cód Nome Descrição 
48000 BTUs 

Frio 
SPC48F5L  

1 
IMP
01 

IMPRESSOR
A A LASER 

Impressora Laser. 
WIFI. Resolução 1200 
x 1200. Processador: 
600mhz. Memoria 

128mb. 

SALA DE TUTORIA 

1 
ME2

1 
MESA 900 

MM 

Mesa com tampo em 
MDP montada sobre 
estrutura metálica, 

dotada de painel frontal 
em MDP. 

3 
CJU
02 

CONJUNTO 
DE USO 

MÚLTIPLO (1 
MESA/2CAD

EIRAS) 

Conjunto de uso 
múltiplo composto de 1 
(uma) mesa com tampo 
em MDP ou MDF e 2 

(duas) cadeiras, 
montados sobre 

estrutura tubular de 
aço. 

3 
CD0

3 
CADEIRA 
COMUM 

Cadeira fixa estofada, 
empilhável, sem 

braços, montada sobre 
armação tubular de 

aço. 

2 
AR0

2 

ARMÁRIO 
DE AÇO - 2 

PORTAS 

Armário de aço 
dividido verticalmente 
em 2 compartimentos e 

3 prateleiras 
removíveis e ajustáveis 

em cada 
compartimento. 

5 
AQ0

3 

ARQUIVO 
PARA 

PASTAS 
SUSPENSA 

Arquivo de aço para 
pastas suspensas com 4 

gavetas. 

2 
MR0

2 
MURAL 

Mural em painel MDF, 
dotado de suportes de 

fixação. 

1 
CD0

1 
COMPUTAD

OR DESKTOP 
- 

1 
LXG

02 
LIXEIRA 
GERAL - 

Lixeira fabricada em 
aço inoxidável. 
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Mobiliário  

Ambiente 
Qtd/ 

ambiente Cód Nome Descrição 
SALAS 

1 
IMP
01 

IMPRESSOR
A A LASER 

Impressora Laser. 
WIFI. Resolução 1200 
x 1200. Processador: 
600mhz. Memoria 

128mb. 

SALA DE ESTUDOS 

6 
CJU
02 

CONJUNTO 
DE USO 

MÚLTIPLO (1 
MESA/2CAD

EIRAS) 

Conjunto de uso 
múltiplo composto de 1 
(uma) mesa com tampo 
em MDP ou MDF e 2 

(duas) cadeiras, 
montados sobre 

estrutura tubular de 
aço. 

12 
CD0

3 
CADEIRA 
COMUM 

Cadeira fixa estofada, 
empilhável, sem 

braços, montada sobre 
armação tubular de 

aço. 

2 
AR0

9 
ARMÁRIO 

BAIXO 

Armário de aço dotado 
de 2 portas, 2 

prateleiras internas e 
fechadura. 

2 ES06 
ESTANTE 

BAIXA 

Estante de aço 
desmontável com 

travamento nas laterais 
e no fundo em forma 
de “X”, dotada de 3 

prateleiras formando 2 
vãos de alturas 

ajustáveis. 

1 
QB0

1 
QUADRO 
BRANCO  

Quadro em painel 
MDF, quadriculado, 

dotado de suportes de 
fixação e calha 

metálica, acompanhado 
de apagador e canetas. 

1 
LXG

02 

LIXEIRA 
GERAL - 
SALAS 

Lixeira fabricada em 
aço inoxidável. 

SECRETARIA 3 
GV0

2 
GAVETEIRO 

Gaveteiro com 3 
gavetas, dotado de 

rodízio, fabricado em 
MDP ou MDF. 
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Mobiliário  

Ambiente 
Qtd/ 

ambiente Cód Nome Descrição 

1 
ME2

1 
MESA 900 

MM 

Mesa com tampo em 
MDP montada sobre 
estrutura metálica, 

dotada de painel frontal 
em MDP. 

3 
ME2

0 
MESA 750 

MM 

Mesa com tampo em 
MDP montada sobre 

estrutura metálica 

3 
ME2

3 
MESA 1400 

MM 

Mesa com tampo de 
MDP montada sobre 
estrutura metálica, 

dotada de painel frontal 
em MDP. 

3 
CD0

6 

CADEIRA 
GIRATÓRIA 

COM 
BRAÇOS 

Cadeira giratória 
estofada, com apoia-
braços reguláveis e 
rodízios, dotada de 

mecanismo 
amortecedor e 

regulador do assento e 
do encosto. 

3 
CD0

3 
CADEIRA 
COMUM 

Cadeira fixa estofada, 
empilhável, sem 

braços, montada sobre 
armação tubular de 

aço. 

2 
AR0

2 

ARMÁRIO 
DE AÇO - 2 

PORTAS 

Armário de aço 
dividido verticalmente 
em 2 compartimentos e 

3 prateleiras 
removíveis e ajustáveis 

em cada 
compartimento. 

5 
AQ0

3 

ARQUIVO 
PARA 

PASTAS 
SUSPENSA 

Arquivo de aço para 
pastas suspensas com 4 

gavetas. 

2 
MR0

2 
MURAL 

Mural em painel MDF, 
dotado de suportes de 

fixação. 

3 
CD0

1 
COMPUTAD

OR DESKTOP 
- 

1 
LXG

02 
LIXEIRA 
GERAL - 

Lixeira fabricada em 
aço inoxidável. 
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Mobiliário  

Ambiente 
Qtd/ 

ambiente Cód Nome Descrição 
SALAS 

1 
IMP
01 

IMPRESSOR
A A LASER 

Impressora Laser. 
WIFI. Resolução 1200 
x 1200. Processador: 
600mhz. Memoria 

128mb. 

DIRETORIA 

1 
ME2

0 
MESA 750 

MM 

Mesa com tampo em 
MDP montada sobre 

estrutura metálica 

1 
ME2

4 
MESA 1600 

MM 

Mesa com tampo de 
MDP montada sobre 
estrutura metálica, 

dotada de painel frontal 
em MDP. 

2 
CD0

3 
CADEIRA 
COMUM 

Cadeira fixa estofada, 
empilhável, sem 

braços, montada sobre 
armação tubular de 

aço. 

1 
CD0

6 

CADEIRA 
GIRATÓRIA 

COM 
BRAÇOS 

Cadeira giratória 
estofada, com apoia-
braços reguláveis e 
rodízios, dotada de 

mecanismo 
amortecedor e 

regulador do assento e 
do encosto. 

1 
AR0

2 

ARMÁRIO 
DE AÇO - 2 

PORTAS 

Armário de aço 
dividido verticalmente 
em 2 compartimentos e 

3 prateleiras 
removíveis e ajustáveis 

em cada 
compartimento. 

1 
GV0

2 
GAVETEIRO 

Gaveteiro com 3 
gavetas, dotado de 

rodízio, fabricado em 
MDP ou MDF. 

1 
CD0

1 
COMPUTAD

OR DESKTOP 
- 

1 
QB0

1 
QUADRO 
BRANCO  

Quadro em painel 
MDF, quadriculado, 

dotado de suportes de 
fixação e calha 
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Mobiliário  

Ambiente 
Qtd/ 

ambiente Cód Nome Descrição 
metálica, acompanhado 
de apagador e canetas. 

1 
IMP
01 

IMPRESSOR
A A LASER 

Impressora Laser. 
WIFI. Resolução 1200 
x 1200. Processador: 
600mhz. Memoria 

128mb. 

SALA DE REUNIÕES 

2 
ME2

5 
MESA DE 
REUNIÃO 

Mesa com tampo de 
MDP montada sobre 
estrutura metálica, 

dotada de painel frontal 
em MDP. 

12 
CD0

3 
CADEIRA 
COMUM 

Cadeira fixa estofada, 
empilhável, sem 

braços, montada sobre 
armação tubular de 

aço. 

2 
AR0

9 
ARMÁRIO 

BAIXO 

Armário de aço dotado 
de 2 portas, 2 

prateleiras internas e 
fechadura. 

2 ES06 
ESTANTE 

BAIXA 

Estante de aço 
desmontável com 

travamento nas laterais 
e no fundo em forma 
de “X”, dotada de 3 

prateleiras formando 2 
vãos de alturas 

ajustáveis. 

1 
QB0

1 
QUADRO 
BRANCO  

Quadro em painel 
MDF, quadriculado, 

dotado de suportes de 
fixação e calha 

metálica, acompanhado 
de apagador e canetas. 

1 
LXG

02 

LIXEIRA 
GERAL - 
SALAS 

Lixeira fabricada em 
aço inoxidável. 

ALMOXARIFADO 5 ES01 
ESTANTE 
SIMPLES 

Estante de aço 
desmontável, fechada 
nas laterais e no fundo 
por meio de painéis, 

dotada de 6 prateleiras 
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Mobiliário  

Ambiente 
Qtd/ 

ambiente Cód Nome Descrição 
formando 5 vãos de 
alturas ajustáveis. 

SANITÁRIO 
ACESSÍVEL GRANDE 

CIRCULAÇÃO E 
SANITÁRIO 
ACESSÍVEL 

FUNCIONÁRIOS/PRO
FESSORES 

1 
ESP0

1 

ESPELHOS - 
SANITÁRIOS 

E 
VESTIÁRIOS 

Espelho para banheiro 
retangular ou circular. 

1 PP01 
PORTA 
PAPEL - 

SANITÁRIOS 

Porta papel higiênico 
para banheiros e 

lavados. Com 
parafusos e bucha para 

fixação. 

1 
PH0

1 

PORTA 
PAPEL 

HIGIÊNICO - 
SANITÁRIOS 

Porta papel higiênico 
para banheiros e 

lavados. Com 
parafusos e bucha para 

fixação. 

2 
DAG

01 

DISPENSER 
DE ALCOOL 

EM GEL E 
SABONETE 

Dispenser para álcool 
em gel com 
reservatório. 

1 
LXG

01 

LIXEIRA 
GERAL - 

SANITÁRIOS 

Lixeira fabricada em 
aço inoxidável. 

4 

  

LOUÇA 
BRANCA: 

vaso sanitário 
+ lavatório - 

BEBEDOUROS 
ENTRADA DE 
SANITÁRIOS 

1 
BB0

1 
BEBEDOURO 

Bebedouro para área 
interna. 

GUARITA 

2 
ME1

8 

MESA DE 
INFORMÁTIC

A 

Mesa com tampo em 
MDP montada sobre 
estrutura metálica. 

2 
GV0

2 
GAVETEIRO 

Gaveteiro com 3 
gavetas, dotado de 

rodízio, fabricado em 
MDP ou MDF. 

1 
CD0

6 

CADEIRA 
GIRATÓRIA 

COM 
BRAÇOS 

Cadeira giratória 
estofada, com apoia-
braços reguláveis e 
rodízios, dotada de 
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Mobiliário  

Ambiente 
Qtd/ 

ambiente Cód Nome Descrição 
mecanismo 

amortecedor e 
regulador do assento e 

do encosto. 

1 
CD0

1 
COMPUTAD

OR DESKTOP 
- 

DEPÓSITO DE 
MATERIAL LIMPEZA 

3 ES01 
ESTANTE 
SIMPLES 

Estante de aço 
desmontável, fechada 
nas laterais e no fundo 
por meio de painéis, 

dotada de 6 prateleiras 
formando 5 vãos de 
alturas ajustáveis. 

1 
VA0

1 
VARAL DE 

PAREDE 
Varal de parede 
articulável fixo. 

1 
CM0

3 

CONTENTOR 
MÓVEL 
PARA 

RESÍDUOS 
RECICLÁVEI

S (240 L) 

Contentor móvel para 
resíduos recicláveis, 
240 litros, dotado de 

tampa, em 
termoplástico injetado. 

1 
CM0

4 

CONTENTOR 
MÓVEL 
PARA 

RESÍDUOS 
NÃO 

RECICLÁVEI
S (240 L) 

Contentor móvel para 
resíduos não 

recicláveis, 240 litros, 
dotado de tampa, em 

termoplástico injetado 

 


