
23/03/2022 09:49 SEI/GOVERNADORIA - 000028466595 - Termo de Adesão

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=34180717&infra_siste… 1/1

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS
 
 
 

 

TERMO DE ADESÃO

Ata de Registro de preço Nº 00004/2021 (SRP) do Comando Militar da Amazônia - 23ª Brigada de Infantaria de Selva

 

 A Secretaria de Estado de Esportes e Lazer, através de seu Secretário Sr. Henderson de Paula Rodrigues, torna pública a adesão à Ata Nº 00004/2021 (SRP) do
Comando Militar da Amazônia - 23ª Brigada de Infantaria de Selva, para eventual aquisição de mobiliário, conforme condições, quan�dades e exigências
estabelecidas no termo de referência, conforme tabela a seguir:

 ITEM DESCRIÇÃO

único

MESA PARA REFEITÓRIO COM 06 LUGARES COM BANCO RETRÁTIL. Dimensões Es�madas (com possibilidade de variação em até 5% para mais ou meno
Profundidade: 800mm, Altura: 750mm Super�cie: Confeccionado em placa de MDF, a placa contém 25mm de espessura. Reves�do nas duas fa
prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi fosco e an�rreflexo. Tampo com chanfro em angulo nas extremidades. É aplicad
texturizada com viscosidade de 40 ± 3s CF4 a 25°C e densidade de 1,099 ± 0,020 g/cm³. Anteriormente deverá é aplicado fundo PU com viscosidade d
densidade 1,619 ± 0,050 g/cm³. U�liza-se catalisador e diluente para aplicação do prime PU e �nta PU. Tinta possui uma boa resistência �
amarelecimento. Na parte inferior do tampo e rosqueadas buchas metálicas m6 para fixação com a estrutura metálica através de parafusos metálico
da cadeira: Confeccionados em placa de MDF, a placa contém 18mm de espessura. Reves�do em uma face com filme termo prensado de melamínico 
mm, texturizado, semi fosco e an�rreflexo. Assentos com arredondamento na extremidade. É aplicado na parte superior �nta PU texturizada com visco
a 25°C e densidade de 1,099 ± 0,020 g/cm³. Anteriormente deverá aplicado fundo PU com viscosidade de 35 ± 3s CF8 a 25°C e densidade 1,619 ± 0
catalisador e diluente para aplicação do prime PU e �nta PU. Tinta possui uma boa resistência �sica e química e ao amarelecimento. Na parte
rosqueadas buchas metálicas m6 para fixação com a estrutura metálica através de parafusos metálicos padrão m6. Estrutura lateral: Composta por 0
travessas horizontais, suportes em chapa dobrada e suportes de encaixe em tubo redondo. Colunas e travessas horizontais confeccionados em tub
50x30 mm em #18 (1,20 mm de espessura) no mínimo; suportes de fixação confeccionados em chapa dobrada #16 (1,50 mm de espessura) no mínimo
em tubo de seção redondo 1.1/2” #16 (1,50 mm de espessura) no mínimo. Todos os componentes serão soldados formando uma estrutura única a
solda MIG. U�lização de ponteiras plás�cas para perfeito acabamento e contato com o piso. Toda a estrutura é soldada através do processo M
Composta por 01 suporte horizontal, conexões para assento, bases para assento e apoios para assento. Suporte horizontal confeccionado em tubo de 
#14 (1,90 mm de espessura); conexões e bases para assento confeccionados em tubo de seção redondo 1” #18 (1,20 mm de espessura) no mínimo
confeccionados em ferro chato 1 x 1/4" no mínimo. Todos os componentes serão soldados formando uma estrutura única através do processo de so
ponteiras plás�cas para perfeito acabamento e contato com o piso. Toda a estrutura é soldada através do processo MIG. Os componentes em aço de
processo de pintura eletrostá�ca a pó.

VALOR TOTAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER, em Goiânia, aos __ dias do mês de ___________ de 2022. 

 __________________________________

HENDERSON DE PAULA RODRIGUES

Secretário de Estado de Esporte e Lazer

 

Documento assinado eletronicamente por HENDERSON DE PAULA RODRIGUES, Secretário (a), em 18/03/2022, às 14:38, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da
Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000028466595 e o código CRC 7F5E7DD6.
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