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Anexo I  
Especificações Técnicas 

 
1. Objeto 

 
1.1. O objeto deste processo é a aquisição de mobiliários de escritório e para atividades 

educacionais da São Paulo Escola de Dança, localizada na Rua Mauá, 51, 3º andar 
– Luz, São Paulo/SP. 

 
1.2. Os mobiliários estão listados ao final deste anexo. 
 

1.3. As medidas/dimensões de altura e largura dos móveis são referenciais, de modo 
que as interessadas poderão apresentar propostas de fornecimento de outros 
móveis com dimensões aproximadas, respeitados os pré-requisitos de uso 
estabelecidos pela instituição, descritos ou depreendidos da planta. 
 

1.4. O mobiliário deve manter padrão de qualidade, conforme as seguintes 
especificações: 

 
a. as mesas, tampos e prateleiras devem ser compostos de BP de 25 mm ou MDF 18 

mm, ou materiais de qualidade superior; 
b. os móveis deverão ser montados por parafuso, “giro-fixo” ou pinos de montagem; 
c. os móveis para estudantes deverão ter ponteiras fixas, sem rodas, em todos os pés; 
d. as portas dos armários, serão compostos de BP 18 mm ou MDF 18 mm, ou material 

de qualidade superior; 
e. as cadeiras deverão ser fabricadas em aço carbono e pintura em EPÓXI, ou 

material de equivalente qualidade; 
f. os tampos devem ter acabamento com lâmina de madeira natural, formica, 

aplicação de laminado melamínico de alta pressão na parte superior, ou, 
alternativamente, acabamento em qualidade superior; 

 
1.5. Os serviços de transporte e montagem dos móveis ficam a encargo da empresa 

selecionada, devendo os respectivos custos e despesas já integrar o preço da 
proposta. 

 
1.6. O transporte será efetuado observando a integridade do local, devendo os materiais 

estarem envolvidos e protegidos, devidamente embalados, por sacos plásticos e 
caixas. 

 
1.7. A APD definirá a localização adequada dos materiais a serem posicionados no local 

de entrega. 
 
1.8. A empresa deverá garantir a qualidade e durabilidade dos materiais fornecidos pelo 

prazo mínimo de 1 (um) ano. 
 

1.9. As especificações técnicas também são compostas de planta da Escola (Anexo III). 
 

2. Local de entrega 
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2.1. Sede da São Paulo Escola de Dança, localizada na Rua Mauá, 51, 3º andar – Luz, 
São Paulo/SP. 

 
3. Prazo de entrega 
 
3.1. O prazo para entrega e montagem dos bens é de 30 (trinta) dias corridos, contados 

da assinatura do Contrato pela empresa selecionada, autorização de fornecimento 
ou documento equivalente. 
 

3.2. Observado o prazo acima, os horários de entrega e montagem serão definidos com 
o(s) proponente(s) selecionado(s). 
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4. Lista dos bens 

 
      - MEDIDAS 

MÍNIMAS           

ID 
OBJETO 

TIPO DE 
AMBIENTE 

AMBIENTE TIPO 
MOBILIÁRIO 

LARGURA 
(m) 

PROFUNDIDADE 
(m) 

ALTURA 
(m) 

QUANTIDADE 
(un.) 

ESPECIFICAÇÃO | ACABAMENTOS USO | APLICAÇÃO 

C03 OPERACIONAL 

65 -69       | 
OPERACIONAL | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | ÁREA 

Cadeira 0,57 0,50 0,44 8 

estrutura: metálica - modelo retrô c/ braço estofamento: tecido 
acabamento: cor preto 

reuniões | 8 pessoas 

M02 OPERACIONAL 

65 -69       | 
OPERACIONAL | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | ÁREA 

Mesa 2,60 1,20 0,75 1 

formato: oval 
estrutura, pés e tampo: madeira natural acabamento: cor nogueira 

reuniões | 8 pessoas 

S01 OPERACIONAL 65 -69       | 
OPERACIONAL | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | ÁREA 
TÉCNICA | 

Sofá 3,21 2,09 0,40 1 formato: composição em "L" estrutura: metálica e madeira 
estofamento: tecido lavável acabamento: cor a definir 

saleta | formato modular em L 

C01 OPERACIONAL 

65 -69       | 
OPERACIONAL | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | ÁREA 

Cadeira 0,70 0,65 0,44 1 

estrutura: metálica e/ou plástica c/ rodízios, 
padrões ajustáveis 
estofamento: plástico e/ou tecido acabamento: cor cinza 

estação de trabalho | padrão 
"cadeira presidente" 

M01 OPERACIONAL 

65 -69       | 
OPERACIONAL | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | ÁREA 

Mesa 2,50 0,80 0,72 1 

formato: retangular 
estrutura, pés e tampo: madeira natural acabamento: 
preferencialmente nogueira 

estação/mesa de trabalho   | mesa 
de trabalho (sem trilho/canaleta 
técnica) 

A01 OPERACIONAL 

65 -69       | 
OPERACIONAL | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | ÁREA 
TÉCNICA | 
INSTITUCIONAL | 
Diretoria Artística e 

Armário baixo 
2,85 
5,70 
5,95 

0,55 0,66 
0,76 2 

formato: retangular 
estrutura: em aço e madeira, pés:  fixos ou c/ rodízios e travas 
tampo: madeira natural entre 25mm e 36mm   - acabamento: 
preferencialmente nogueira acabamentos: preferencialmente c/ 
portas de correr, trilhos em aço e fechadura, puxadores 

estação de trabalho / apoio | 
opção de passagem de fiação, 
validar fechamento fabricante. 

  

OPERACIONAL 65 -69 | OPERACIONAL | CENTRO DE FORMAÇÃO | 
ÁREA TÉCNICA | INSTITUCIONAL |Diretoria 
Artística e Educacional.         

M01 TÉCNICO 

62 64       | TÉCNICO 
| CENTRO DE 
FORMAÇÃO | ÀREA 
A62PO6I4O |    | 
TÉCNICO 

Mesa 3,00 1,20 0,75 1 

formato: retangular 
estrutura, pés e tampo: madeira natural acabamento: 
preferencialmente carvalho avelã 

reunião |  08 a 10 lugares,área 
comum 

C03 TÉCNICO 
| CENTRO DE 
FORMAÇÃO | ÀREA 
A08POIO || TÉCNICO | Cadeira 0,57 0,57 0,44 8 

estrutura: metálica - modelo retrô c/ braço estofamento: tecido 
acabamento: cor preto e tecido cf mostruário 

reunião |  08 a 10 lugares,área 
comum 

M01 TÉCNICO 

CENTRO DE 
FORMAÇÃO | ÀREA 
P08EDAGÓ| 
GTÉICCANI|CÀORE| A 

Mesa 3,50 0,78 0,75 1 

formato: retangular 
estrutura, pés e tampo: madeira natural acabamento: 
preferencialmente carvalho avelã 

reunião | 10 a 12 lugares,área 
pedagócica 

C03 TÉCNICO 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | ÀREA 
PEDAGÓGICA | ÀREA 

Cadeira 0,57 0,57 0,44 12 
estrutura: metálica - modelo retrô c/ braço estofamento: tecido 
acabamento: cor preto e tecido cf mostruário 

reunião | 10 a 12 lugares,área 
pedagócica | 2 sala de 
professores (ou poltrona) 

  
TÉCNICO 62 64 | TÉCNICO | 

CENTRO DE             
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FORMAÇÃO | 
ÀREA APOIO 
|Sala de 
Reuniões. 

  

TÉCNICO 08 | TÉCNICO | CENTRO DE 
FORMAÇÃO | ÀREA 
PEDAGÓGICA | ÀREA APOIO 
|Sala de Reuniões. 

          

C01 OPERACIONAL 

44   45      | 
OPERACIONAL | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | ÁREA 

Cadeira 0,60 0,60 0,44 4 

estrutura: metálica e/ou plástica c/ rodízios, 
padrões ajustáveis 
estofamento: plástico e/ou tecido acabamento: cor cinza cadeira giratória 

A01 OPERACIONAL 

44   45      | 
OPERACIONAL | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | ÁREA 
TÉCNICA | 
COMUNICAÇÃO E 

Armário baixo 

2,85 
5,70 
5,95 

0,55 0,66 
0,76 2 

formato: retangular 
estrutura: em aço e madeira, pés:  fixos ou c/ rodízios e travas 
tampo: madeira natural entre 25mm e 36mm   - 
acabamento: preferencialmente nogueira acabamentos: 
preferencialmente c/ portas de 

estação de trabalho / apoio | 
opção de passagem de fiação, 
validar fechamento fabricante. 

  

OPERACIONAL 44   45 | OPERACIONAL | CENTRO 
DE FORMAÇÃO | ÁREA 
TÉCNICA | COMUNICAÇÃO E 
CONTROLESecretaria. 

          

      - MEDIDAS 
MÍNIMAS           

ID 
OBJETO 

TIPO DE 
AMBIENTE 

AMBIENTE TIPO 
MOBILIÁRIO 

LARGURA 
(m) 

PROFUNDIDADE 
(m) 

ALTURA 
(m) 

QUANTIDADE 
(un.) 

ESPECIFICAÇÃO | ACABAMENTOS USO | APLICAÇÃO 

C01 OPERACIONAL 

50         | 
OPERACIONAL | 
CENTRO DE 
F5O0RMA|ÇÃO | 
ÁREA 

Cadeira 0,70 0,65 0,44 13 

estrutura: metálica e/ou plástica c/ rodízios, 
padrões ajustáveis 
estofamento: plástico e/ou tecido acabamento: cor cinza estações de trabalho 

C03 OPERACIONAL 
OPERACIONAL | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | ÁREA 

Cadeira 0,57 0,57 0,44 2 
estrutura: metálica - modelo retrô s/ braço estofamento: tecido 
acabamento: cor preto e tecido cf mostruário espera 

M03 OPERACIONAL 50         | 
OPERACIONAL | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | ÁREA 

Mesa 1,60 0,60 0,70 1 formato: pés e tampo retos 
estrutura e pés: metálica com calha técnica e área para tomadas ou 
madeira, pintura eletrostática - tampo: madeira 

estação de trabalho/saleta 

M02 OPERACIONAL 

50         | 
OPERACIONAL | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | ÁREA 

Mesa 1,60 1,40 0,70 6 

formato: pés e tampo retos 
estrutura e pés: metálica com calha técnica e área para tomadas ou 
madeira, pintura eletrostática - tampo: madeira estações de trabalho 

A01 OPERACIONAL 

50         
|OPERACIONAL | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | ÁREA 
TÉCNICA | 
P50RODU|ÇÃO | 

Armário baixo 

1,692,54 

0,55 0,66 1 

formato: retangularestrutura em aço e madeira, pés  fixos ou c/ 
rodízios e travastampo: madeira natural entre 25mm e 36mm   - 
acabamento: preferencialmente nogueira  

opção em marcenaria contempla 
otimização das intervenções de 
elétrica/dados/iluminação/civil 

A01 OPERACIONAL 

OPERACIONAL | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | ÁREA 
TÉCNICA | 
P50RODU|ÇÃO | 

Armário baixo 

1,69 
2,54 

0,55 0,66 6 

estrutura em aço e madeira, pés fixos ou c/ rodízios e travas 
tampo: madeira natural acabamento: 
preferencialmente nogueira, c/ rodízios e travas 

opção em marcenaria contempla 
otimização das intervenções de 
elétrica/dados/iluminação/civil 
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E01 OPERACIONAL 

OPERACIONAL | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | ÁREA 
TÉCNICA | 
PRODUÇÃO | 
Desenvolvimento 
Institucional 

Estante 0,80 0,35 2,04 3 

formato: pés e tampo retos 
estrutura e pés: metálica c/ou s/ rodízios, s/ portas, pintura 
eletrostática - tampo: madeira acabamento:  preferencialmente cor 
preto e nogueira 

- 

A01 OPERACIONAL 58 -61       | 
FUNCIONAL | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | ÁREA 
TÉCNICA | 

Armário alto 0,90 0,45 1,80 5 formato: retangular 
estrutura em aço e madeira, pés fixos ou c/ rodízios e travas 
tampo: madeira natural acabamento: 
preferencialmente nogueira, c/ rodízios e 

opção em marcenaria contempla 
otimização das intervenções de 
elétrica/dados/iluminação/civil 

  
OPERACIONAL 50         | OPERACIONAL | CENTRO DE FORMAÇÃO | 

ÁREA TÉCNICA | PRODUÇÃO | Desenvolvimento 
Institucional 

          

C01 OPERACIONAL 40A         | 
OPERACIONAL | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | ÁREA 
T4É0ACNICA|| ÁUDIO 

Cadeira 0,60 0,60 0,44 8 estrutura: metálica e/ou plástica c/ rodízios, padrões ajustáveis 
estofamento: plástico e/ou tecido 
acabamento: cor cinza 

cadeira giratória 

M01 OPERACIONAL OPERACIONAL | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | ÁREA 

Mesa 2,30 0,90 0,75 1 formato: retangular 
estrutura, pés e tampo: madeira natural acabamento: 
preferencialmente nogueira 

estúdio | mesa para suporte de 
mesa acústica 

M02 OPERACIONAL 40A         | 
OPERACIONAL | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | ÁREA 
T4É0ACNICA|| ÁUDIO 

Mesa 1,60 1,40 0,70 3 formato: pés e tampo retos 
estrutura e pés: metálica com calha técnica e área para tomadas ou 
madeira, pintura eletrostática - tampo: madeira 
cor preto 

estações de trabalho 

A01 OPERACIONAL 

OPERACIONAL | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | ÁREA 
TÉCNICA | ÁUDIO 
VISUAL | 
Equipe de operação - 

Armário baixo 1,69 
2,54 0,55 0,66 6 

estrutura em aço e madeira, pés  fixos ou c/ rodízios e travas 
tampo: madeira natural entre 25mm e 36mm   - acabamento: 
preferencialmente nogueira acabamentos: preferencialmente c/ 
portas de 
correr, trilhos em aço e fechadura, puxadores 

opção em marcenaria contempla 
otimização das intervenções de 
elétrica/dados/iluminação/civil 

    - MEDIDAS 
MÍNIMAS           

ID 
OBJETO 

TIPO DE 
AMBIENTE 

AMBIENTE TIPO 
MOBILIÁRIO 

LARGURA 
(m) 

PROFUNDIDADE 
(m) 

ALTURA 
(m) 

QUANTIDADE 
(un.) 

ESPECIFICAÇÃO | ACABAMENTOS USO | APLICAÇÃO 

A01 OPERACIONAL 

40A         | 
OPERACIONAL | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | ÁREA 
TÉCNICA | ÁUDIO 
VISUAL | 

Armário alto 0,90 0,45 1,80 6 

formato: retangular 
estrutura em aço e madeira, pés fixos ou c/ rodízios e travas 
tampo: madeira natural acabamento: 
preferencialmente nogueira, c/ rodízios e travas 

opção em marcenaria contempla 
otimização das intervenções de 
elétrica/dados/iluminação/civil 

  OPERACIONAL 40A 40B 40C      | OPERACIONAL | CENTRO DE FORMAÇÃO | ÁREA TÉCNICA | ÁUDIO VISUAL | Equipe de 
operação - Áudio Visual e estúdio de gravação - "padrão rádio"     

C02 FUNCIONAL 

58 -61       | 
FUNCIONAL | 
CENTRO DE 
F5O8R-6M1AÇÃO|  | 
ÁREA 

Cadeira 0,70 0,65 0,44 1 

estrutura: metálica e/ou plástica c/ rodízios, 
padrões ajustáveis 
estofamento: plástico e/ou tecido acabamento: cor cinza diretor | estações de trabalho 

C02 FUNCIONAL 

FUNCIONAL | 
CENTRO DE 
F5O8R-6M1AÇÃO|  | 
ÁREA 

Cadeira 0,70 0,65 0,44 8 

estrutura: metálica e/ou plástica c/ rodízios estofamento: plástico 
e/ou tecido acabamento: cor cinza equipe | estações de trabalho 
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C03 FUNCIONAL 
FUNCIONAL | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | ÁREA Cadeira 0,57 0,57 0,44 2 

estrutura: metálica - modelo retrô c/ braço estofamento: tecido 
diretor | atendimento 

M02 FUNCIONAL 

58 -61       | 
FUNCIONAL | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | ÁREA 
TÉCNICA | 

Mesa 1,60 1,40 0,70 1 

formato: pés e tampo retos 
estrutura e pés: metálica com calha técnica e área para tomadas, 
pintura eletrostática - tampo: madeira 
acabamento:  preferencialmente cor preto e 

equipe | estações de trabalho 

M02 FUNCIONAL 

58 -61       | 
FUNCIONAL | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | ÁREA 
TÉCNICA | 

Mesa 1,60 1,40 0,70 4 

formato: pés e tampo retos 
estrutura e pés: metálica com calha técnica e área para tomadas, 
pintura eletrostática - tampo: madeira 
acabamento:  preferencialmente cor preto e 

equipe | estações de trabalho 

A01 FUNCIONAL 

58 -61       | 
FUNCIONAL | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | ÁREA 
TÉCNICA | 
A58dm-6in1istraç| ão 

Armário baixo 

1,69 
2,54 

0,55 0,66 3 

formato: retangular 
estrutura em aço e madeira, pés  fixos ou c/ rodízios e travas 
tampo: madeira natural entre 25mm e 36mm   - 
acabamento: preferencialmente nogueira c/ portas  

estação de trabalho / apoio | 
opção de passagem de fiação, 
validar fechamento fabricante. 

A01 FUNCIONAL 

FUNCIONAL | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | ÁREA 
TÉCNICA |A58dm-
6in1istraç| ão 

Armário alto 0,90 0,45 1,80 2 

estrutura em aço e madeira, pés fixos ou c/ rodízios e travastampo: 
madeira natural acabamento: preferencialmente nogueira, c/ 
rodízios: pés e tampo retos 

opção em marcenaria contempla 
otimização das intervenções de 
elétrica/dados/iluminação/civil 

E01 FUNCIONAL 
FUNCIONAL | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | ÁREA 

Estante 0,80 0,35 2,04 3 
estrutura e pés: metálica c/ou s/ rodízios, s/ portas, pintura 
eletrostática - tampo: madeira acabamento:  preferencialmente cor 
preto e 

diretor | 

  
FUNCIONAL 58 -61       | FUNCIONAL | CENTRO DE 

FORMAÇÃO | ÁREA TÉCNICA | Administração             

C03 TÉCNICO 

20         | TÉCNICO | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | 
C20URSOS| TÉCNICO 
| 

Cadeira 0,57 0,57 0,44 4 

estrutura: metálica - modelo retrô c/ braço estofamento: tecido 
acabamento: cor preto   e tecido cf mostruário 

estações de trabalho |mesa de 
reunião 

S03 TÉCNICO CENTRO DE 
FORMAÇÃO | 
CURSOS 
REGULARES | ÀREA 

Sofá 2,09 3,21 0,44 1 formato reto - modulo para "L" e extensores 
estrutura: metálica - modelo reto c/ braço estofamento: tecido ou 
couro ou lona ou similar 
acabamento: cor preto 

diálogo |  formato modular reto 

  

      - MEDIDAS 
MÍNIMAS           

ID 
OBJETO 

TIPO DE 
AMBIENTE 

AMBIENTE TIPO 
MOBILIÁRIO 

LARGURA 
(m) 

PROFUNDIDADE 
(m) 

ALTURA 
(m) 

QUANTIDADE 
(un.) 

ESPECIFICAÇÃO | ACABAMENTOS USO | APLICAÇÃO 

C02 TÉCNICO 

20         | TÉCNICO | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | 
CURSOS 

Cadeira 0,70 0,65 0,44 8 

estrutura: metálica e/ou plástica c/ rodízios estofamento: plástico 
e/ou tecido acabamento: cor cinza 

estações de trabalho | cadeiras 
com rodizíos e braços 

M02 TÉCNICO 

20         | TÉCNICO | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | 
CURSOS 
REGULARES | ÀREA 

Mesa 1,60 1,40 0,70 2 

formato: pés e tampo retos 
estrutura e pés: metálica com calha técnica e área para tomadas, 
pintura eletrostática - tampo: madeira 
acabamento:  preferencialmente cor preto e 

equipe | estações de trabalho 

A01 TÉCNICO 

20         | TÉCNICO | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | 
CURSOS 
REGULARES | ÀREA 

Armário baixo 1,69 
2,54 0,55 0,66 4 

formato: retangular 
estrutura em aço e madeira, pés  fixos ou c/ rodízios e travas 
tampo: madeira natural entre 25mm e 36mm   - 
acabamento: preferencialmente nogueira 

opção em marcenaria contempla 
otimização das intervenções de 
elétrica/dados/iluminação/civil 
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  TÉCNICO 20         | TÉCNICO | CENTRO DE FORMAÇÃO | CURSOS REGULARES | ÀREA 
PEDAGÓGICA | Operação e Coordenação Pedagógica         

S01 TÉCNICO 

05B 06       | TÉCNICO 
| CENTRO DE 
FORMAÇÃO | 
CURSOS 

Sofá 3,21 2,09 0,44 1 

formato reto - modulo para "L" e extensores estrutura: metálica - 
modelo reto c/ braço estofamento: tecido ou couro ou lona ou 
similar - acabamento: cor preto 

professores |  formato modular em 
L 

S02 TÉCNICO 

05B 06       | TÉCNICO 
| CENTRO DE 
FORMAÇÃO | 
CURSOS 

Sofá 1,96 0,82 0,44 1 

formato reto - modular e extensores estrutura: metálica - modelo 
reto c/ braço estofamento: tecido ou couro ou lona ou 
similar - acabamento: cor preto 

professores | DESCANSO I 
modular reto -  2/3   lugares 

C04 TÉCNICO 

05B 06       | 
TÉCNICO | CENTRO 
DE FORMAÇÃO | 
C05UBRS0O6S     | 

Banqueta 0,45 0,50 0,7* 3 

estrutura: metálica - modelo retrô c/ braço estofamento: tecido - 
acabamento: cor preto e tecido cf mostruário 

professores | observar altura da 
bancada antes de selecionar 
altura da banqueta 

  
TÉCNICO 

TÉCNICO | CENTRO 
DE FORMAÇÃO | 
CURSOS 

Locker 0,45 0,75 1,80 2 
estrutura: metálica - modelo retrô s/ braço estofamento: tecido - 
acabamento: cor preto 

professores | tamanho G 8 portas 

C02 TÉCNICO 05B 06       | TÉCNICO 
| CENTRO DE 
FORMAÇÃO | 
CURSOS 

Cadeira 0,60 0,60 2,00 6 estrutura: metálica e/ou plástica c/ rodízios estofamento: plástico 
e/ou tecido - acabamento: cor cinza 

apoio | estações de trabalho, 
cadeira giratória 

M02 TÉCNICO TÉCNICO | CENTRO 
DE FORMAÇÃO | 
CURSOS 

Mesa 1,80 1,00 0,70 1 estrutura e pés: metálica com calha técnica e área para tomadas ou 
madeira, pintura eletrostática - tampo: madeira 25mm/36mm 

estações de trabalho 

  
TÉCNICO 05B 06       | TÉCNICO | CENTRO DE FORMAÇÃO | CURSOS REGULARES | ÁREA PEDAGÓGICA | SALA DE 

PROFESSORES | Sala dos Professores, rota de fuga - circulação     

C03 TÉCNICO 09         | TÉCNICO | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | 
CURSOS 
REGULARES | ÁREA 

Cadeira 0,57 0,45 2,00 4 estrutura: metálica - modelo retrô c/ braço estofamento: tecido 
acabamento: cor preto e tecido cf mostruário 

apoio | atendimento 

M03 TÉCNICO 

09         | TÉCNICO | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | 
CURSOS 

Mesa 1,60 0,60 0,70 1 

formato: pés e tampo retos 
estrutura e pés: metálica com calha técnica e área para tomadas ou 
madeira, pintura eletrostática - tampo: madeira estação de trabalho/saleta 

A01 TÉCNICO 

09         | TÉCNICO | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | 
CURSOS 
REGULARES | ÁREA 
PEDAGÓGICA | 
APOIO 

Armário baixo 1,69 
2,54 0,55 0,66 4 

formato: retangular 
estrutura em aço e madeira, pés  fixos ou c/ rodizíos e travas 
tampo: madeira natural entre 25mm e 36mm   - acabamento: 
preferencialmente nogueira acabamentos: preferencialmente c/ 
portas de 
correr, trilhos em aço e fechadura, puxadores 

opção em marcenaria contempla 
otimização das intervenções de 
elétrica/dados/iluminação/civil 

  TÉCNICO 09         | TÉCNICO | CENTRO DE FORMAÇÃO | CURSOS REGULARES | ÁREA PEDAGÓGICA 
| APOIO EDUCACIONAL | Atendimento e Apoio Educacional       

      - MEDIDAS 
MÍNIMAS           

ID 
OBJETO 

TIPO DE 
AMBIENTE 

AMBIENTE TIPO 
MOBILIÁRIO 

LARGURA 
(m) 

PROFUNDIDADE 
(m) 

ALTURA 
(m) 

QUANTIDADE 
(un.) 

ESPECIFICAÇÃO | ACABAMENTOS USO | APLICAÇÃO 

C03 TÉCNICO 

10         | TÉCNICO 
|CENTRO DE 
FORMAÇÃO 
|C10URSOS| 
TÉCNICO | 

Cadeira 0,57 0,57 0, 45 1 

estrutura: metálica - modelo retrô s/ braço estofamento: 
tecidoacabamento: cor preto e tecido cf mostruário 

saleta | 

C03 TÉCNICO 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | 
CURSOS 

Cadeira 0,57 0,57 0, 45 1 
estrutura: metálica - modelo retrô s/ braço estofamento: tecido 
acabamento: cor preto e tecido cf mostruário atendimento | 
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C01 TÉCNICO 

10         | TÉCNICO | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | 
CURSOS 
REGULARES | ÀREA 
PEDAGÓGICA | 
Superintendência 
Pedagógica 

Cadeira 0,70 0,65 0,44 1 

estrutura: metálica e/ou plástica c/ rodízios, padrões ajustáveis 
estofamento: plástico e/ou tecido acabamento: cor cinza 

estação de trabalho | cadeira 
presidente, regulável 

M02 FUNCIONAL 

10         | TÉCNICO | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | 
CURSOS 

Mesa 1,60 0,80 0,70 1 

formato: pés e tampo retos 
estrutura e pés: metálica com calha técnica e área para tomadas, 
pintura eletrostática - tampo: madeira 

superintendente | estações de 
trabalho 

A01 FUNCIONAL 

10         | TÉCNICO | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | 
CURSOS 
REGULARES | ÀREA 
PEDAGÓGICA | 

Armário baixo 1,69 
2,54 0,55 0,66 1 

formato: retangular 
estrutura em aço e madeira, pés  fixos ou c/ rodízios e travas 
tampo: madeira natural entre 25mm e 36mm   - acabamento: 
preferencialmente nogueira acabamentos: preferencialmente c/ 
portas de 

estação de trabalho / apoio | 
opção de passagem de fiação, 
validar fechamento fabricante. 

  TÉCNICO 10         | TÉCNICO | CENTRO DE FORMAÇÃO | CURSOS REGULARES | ÀREA 
PEDAGÓGICA | Superintendência Pedagógica         

C01 OPERACIONAL 

56   57      | DANÇA | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | 
ESPETÁCULOS | 
SALA PARA TODAS 
AS DANÇAS | 
MULTIUSO | 
Equipe Técnica de 
P56alc5o7e 
Pr|oDduAçNãÇoA | 

Cadeira 0,70 0,65 0,44 8 

estrutura: metálica e/ou plástica c/ rodízios, padrões ajustáveis 
estofamento: plástico e/ou tecido acabamento: cor cinza 

estações de trabalho 

M03 OPERACIONAL 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | Mesa 1,60 0,80 0,70 2 

formato: pés e tampo retos 
estrutura e pés: metálica com calha técnica e área para tomadas ou 
madeira, pintura 

estação de trabalho/saleta 

M02 OPERACIONAL 

56   57      | DANÇA | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | 
ESPETÁCULOS | 

Mesa 1,60 1,40 0,70 3 

formato: pés e tampo retos 
estrutura e pés: metálica com calha técnica e área para tomadas ou 
madeira, pintura eletrostática - tampo: madeira estações de trabalho 

A01 OPERACIONAL 

56   57      | DANÇA | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | 
ESPETÁCULOS | 
SALA PARA TODAS 

Armário baixo 1,69 
2,54 0,55 0,66 2 

formato: retangular 
estrutura em aço e madeira, pés  fixos ou c/ rodízios e travas 
tampo: madeira natural entre 25mm e 36mm   - 
acabamento: preferencialmente nogueira 

opção em marcenaria contempla 
otimização das intervenções de 
elétrica/dados/iluminação/civil 

A01 OPERACIONAL 

56   57      | DANÇA | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | 
ESPETÁCULOS | 
SALA PARA TODAS 
A56S 
D5A7NÇA|SD|ANÇA | 

Armário baixo 

1,69 
2,54 

0,55 0,66 3 

formato: retangular 
estrutura em aço e madeira, pés  fixos ou c/ rodízios e travas 
tampo: madeira natural entre 25mm e 36mm   - acabamento: 
preferencialmente nogueira 
acabamentos: preferencialmente c/ portas de 

opção em marcenaria contempla 
otimização das intervenções de 
elétrica/dados/iluminação/civil 

      - MEDIDAS 
MÍNIMAS           

ID 
OBJETO 

TIPO DE 
AMBIENTE 

AMBIENTE TIPO 
MOBILIÁRIO 

LARGURA 
(m) 

PROFUNDIDADE 
(m) 

ALTURA 
(m) 

QUANTIDADE 
(un.) 

ESPECIFICAÇÃO | ACABAMENTOS USO | APLICAÇÃO 

  OPERACIONAL 56   57      | DANÇA | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | 
ESPETÁCULOS | 
SALA PARA TODAS 

Bancada 1,60 0,80 0,92 2 formato: pés e tampo retos 
estrutura e pés: metálica, pintura eletrostática - tampo: madeira 
acabamento:  preferencialmente cor preto e 
nogueira 

apoio | área técnica de palco 
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  OPERACIONAL 56   57      | DANÇA | CENTRO DE FORMAÇÃO | ESPETÁCULOS | SALA PARA TODAS AS 
DANÇAS | MULTIUSO | Equipe Técnica de Palco e Produção       

  

OPERACIONAL 

55         | DANÇA | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | AÇOES 
PARA TODAS AS 

Cadeira 0,57 0,57 0,44 2 

  

atendimento | 

M03 OPERACIONAL 

55         | DANÇA | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | AÇOES 
PARA TODAS AS 
DANÇAS |  | SAÚDE E 
MANUTENÇÃO FÍSICA 
Fisioterapia / 
enfermagem 

Mesa 1,40 0,70 0,70 1 

formato: pés e tampo retos 
estrutura e pés: metálica com calha técnica e área para tomadas ou 
madeira, pintura eletrostática - tampo: madeira 
acabamento:  preferencialmente cor preto e nogueira 

estação de trabalho/saleta 

A01 OPERACIONAL 

55         | DANÇA | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | AÇOES 
PARA TODAS AS 
DANÇAS |  | SAÚDE E 
MANUTENÇÃO 

Armário baixo 1,69 
2,54 0,55 0,66 1 

formato: retangular 
estrutura em aço e madeira, pés  fixos ou c/ rodízios e travas 
tampo: madeira natural entre 25mm e 36mm   - acabamento: 
preferencialmente nogueira acabamentos: preferencialmente c/ 
portas de 

opção em marcenaria contempla 
otimização das intervenções de 
elétrica/dados/iluminação/civil 

  OPERACIONAL 55         | DANÇA | CENTRO DE FORMAÇÃO | AÇOES PARA TODAS AS DANÇAS |  | SAÚDE E 
MANUTENÇÃO FÍSICA Fisioterapia / enfermagem       

C03 TÉCNICO 

22A -24       | 
TÉCNICO | CENTRO 
DE FORMAÇÃO | 
C22UARS-2O4S      | 

Cadeira 0,57 0,57 0,44 8 

estrutura: metálica - modelo retrô c/ braço estofamento: tecido 
acabamento: cor preto e tecido cf mostruário 

laboratório de edição | 06 
estações 

  

TÉCNICO 

TÉCNICO | CENTRO 
DE FORMAÇÃO | 
CURSOS Cadeira 0,57 0,57 0,44 60 

estrutura: metálica - modelo retrô s/ braço estofamento: tecido 
acabamento: cor preto e tecido cf mostruário 

sala de aula | alunos e professor 

M02 TÉCNICO 

22A -24       | 
TÉCNICO | CENTRO 
DE FORMAÇÃO | 
C22UARS-2O4S      | 

Mesa 1,60 0,80 0,90 13 

formato: pés e tampo retos 
estrutura e pés: metálica com calha técnica e área para tomadas ou 
madeira, pintura  

estações de trabalho 

M02 TÉCNICO 
TÉCNICO | CENTRO 
DE FORMAÇÃO | 
C22UARS-2O4S      | 

Mesa 1,80 0,80 0,90 13 
estrutura e pés: metálica com calha técnica e área para tomadas ou 
madeira, pintura madeira estações de trabalho 

A01 TÉCNICO TÉCNICO | CENTRO 
DE FORMAÇÃO | 
CURSOS 
REGULARES | SALA 

Armário baixo 0,90 0,45 0,80 2 estrutura em aço e madeira, pés fixos ou c/ rodízios e travas 
tampo: madeira natural acabamento: 
preferencialmente nogueira, c/ rodízios e 

opção marcenaria contempla 
otimização das intervenções de 
elétrica/dados/iluminação/civil '- 
bancada de apoio: 

A01 TÉCNICO 

22A -24       | 
TÉCNICO | CENTRO 
DE FORMAÇÃO | 
CURSOS 
REGULARES | SALA 

Armário alto 0,90 0,45 1,80 2 

formato: retangular 
estrutura em aço e madeira, pés fixos ou c/ rodízios e travas 
tampo: madeira natural acabamento: 
preferencialmente nogueira, c/ rodízios e 

opção marcenaria contempla 
otimização das intervenções de 
elétrica/dados/iluminação/civil '- 
bancada de apoio: 

  TÉCNICO 22A -24       | TÉCNICO | CENTRO DE FORMAÇÃO | CURSOS REGULARES | SALA DE AULA 
|Produção e gestão cultural / Multimídias para dança.       

  

TÉCNICO 

14 15   19     | 
TÉCNICO | CENTRO 
DE FORMAÇÃO | 
CURSOS 

Cadeira 0,54 0,42 0,43 / 0,84 36 

estrutura: metálica - modelo retrô c/ braço estofamento: tecido 
acabamento: cor preto e tecido cf mostruário alunos | mesas de costura 

      - MEDIDAS 
MÍNIMAS           
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ID 
OBJETO 

TIPO DE 
AMBIENTE 

AMBIENTE TIPO 
MOBILIÁRIO 

LARGURA 
(m) 

PROFUNDIDADE 
(m) 

ALTURA 
(m) 

QUANTIDADE 
(un.) 

ESPECIFICAÇÃO | ACABAMENTOS USO | APLICAÇÃO 

  

TÉCNICO 

14 15   19     | 
TÉCNICO | CENTRO 
DE FORMAÇÃO | 
C14UR1S5O1S9     | 

Banqueta 0,5 0,45 0,7* 12 

estrutura: metálica - modelo retrô c/ braço estofamento: tecido 
acabamento: cor preto e tecido cf mostruário mesa de corte e bancada | 

A01 TÉCNICO TÉCNICO | CENTRO 
DE FORMAÇÃO | 
CURSOS 

Armário baixo 0,90 0,45 0,80 8 formato: retangular 
estrutura em aço e madeira, pés fixos ou c/ rodízios e travas 
tampo: madeira natural acabamento: 

opção marcenaria contempla 
otimização das intervenções de 
elétrica/dados/iluminação/civil 

A01 TÉCNICO 14 15   19     | 
TÉCNICO | CENTRO 
DE FORMAÇÃO | 
CURSOS 
REGULARES | SALA 

Armário alto 0,90 0,45 0,80 2 formato: retangular 
estrutura em aço e madeira, pés fixos ou c/ rodízios e travas 
tampo: madeira natural acabamento: 
preferencialmente nogueira, c/ rodízios e 

opção marcenaria contempla 
otimização das intervenções de 
elétrica/dados/iluminação/civil '- 
bancada de apoio: 

  TÉCNICO 14 15   19     | TÉCNICO | CENTRO DE FORMAÇÃO | CURSOS REGULARES | 
SALA DE AULA |Figurino para Dança - Palco         

  

FUNCIONAL 

11A 11B       | 
FUNCIONAL | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | ÁREA 

Cadeira 0,57 0,57 0,45 8 

  

adm | estações de trabalho 

M02 FUNCIONAL 

11A 11B       | 
FUNCIONAL | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | ÁREA 

Mesa 1,60 1,40 0,70 3 

formato: pés e tampo retos 
estrutura e pés: metálica com calha técnica e área para tomadas ou 
madeira, pintura eletrostática - tampo: madeira estações de trabalho 

M02 FUNCIONAL 11A 11B       | 
FUNCIONAL | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | ÁREA 
TÉCNICA | 

Mesa 2,00 1,40 0,70 1 formato: pés e tampo retos 
estrutura e pés: metálica com calha técnica e área para tomadas ou 
madeira, pintura eletrostática - tampo: madeira    acabamento:  
preferencialmente cor preto e 

estações de trabalho 

A01 FUNCIONAL 

11A 11B       | 
FUNCIONAL | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | ÁREA 
TÉCNICA | 
Tecnologia da 

Armário baixo 1,69 
2,54 0,55 0,66 2 

formato: retangular 
estrutura em aço e madeira, pés  fixos ou c/ rodízios e travas 
tampo: madeira natural entre 25mm e 36mm   - 
acabamento: preferencialmente nogueira acabamentos: 
preferencialmente c/ portas de 

opção em marcenaria contempla 
otimização das intervenções de 
elétrica/dados/iluminação/civil 

  

FUNCIONAL 

11A 11B       | 
FUNCIONAL | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | ÁREA 

Banqueta 

      

2 

estrutura: metálica - modelo s/ braço assento: madeira 
acabamento: cor preto e tecido cf mostruário apoio | área técnica de palco 

  FUNCIONAL 11A 11B       | 
FUNCIONAL | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | ÁREA 

Bancada 1,60 0,80 0,92 1 formato: pés e tampo retos 
estrutura e pés: metálica, pintura eletrostática - tampo: madeira 
acabamento:  preferencialmente cor preto e 

apoio | área técnica de palco 

  FUNCIONAL 11A 11B       | FUNCIONAL | CENTRO DE FORMAÇÃO | 
ÁREA TÉCNICA |Tecnologia da Informação           

M01 FUNCIONAL 

59 60 64      | 
FUNCIONAL | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | ÁREAS 

Mesa 3,00 1,20 0,75 12 

formato: retangular 
estrutura, pés e tampo: madeira natural acabamento: 
preferencialmente carvalho avelã 

reunião |  08 a 10 lugares,área 
comum 

  FUNCIONAL 
59 60 64      | 
FUNCIONAL | 
CENTRO DE 

Cadeira 0,44 0,43 0,46 48 
estrutura em madeira, pés fixos c/ ou s/ braças. Sem estofamento. 
Acabamento: preferencialmente nogueira e sem estofamento 

  

FUNCIONAL 

59 60 64      
|FUNCIONAL | 
CENTRO DE 
FORMAÇÃO | ÁREAS 

Sofá 2,76 0,95 0,85 4 

formato: composição em "L"estrutura: metálica e madeira 
estofamento: tecido lavável acabamento: cor a definir saleta | formato modular em L 

  FUNCIONAL 59 60 64      | FUNCIONAL | CENTRO DE 
FORMAÇÃO | ÁREAS MOLHADAS | Copa             
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TÉCNICO 

05B 06       | 
TÉCNICO | CENTRO 
DE FORMAÇÃO | 
CURSOS 

Locker 0,45 0,75 1,80 19 

estrutura: metálica - modelo retrô s/ braço estofamento: tecido - 
acabamento: cor preto 

alunos | 5 turmas * 30 alunos - 
tamanho 8 P 

      - MEDIDAS 
MÍNIMAS           

ID 
OBJETO 

TIPO DE 
AMBIENTE 

AMBIENTE TIPO 
MOBILIÁRIO 

LARGURA 
(m) 

PROFUNDIDADE 
(m) 

ALTURA 
(m) 

QUANTIDADE 
(un.) 

ESPECIFICAÇÃO | ACABAMENTOS USO | APLICAÇÃO 

  

TÉCNICO 

31 38 39 54     | 
DANÇA | CENTRO DE 
FORMAÇÃO | 
ESPETÁCULOS | 
SALA PARA TODAS 

Cadeira 0,54 0,42 0,43 / 0,84 150 

estrutura: metálica - modelo retrô c/ braço estofamento: tecido 
acabamento: cor preto e tecido cf mostruário 

plaéia I público, camariins e 
alunos 

  TÉCNICO 31 38 39 54     | DANÇA | CENTRO DE FORMAÇÃO | ESPETÁCULOS | SALA PARA TODAS AS DANÇAS | Multiuso, Principal, Pesquisa, (curso regular) Dança e Performance 
Dramaturgia para Dança   

S01 FUNCIONAL 

51         |  |  | ÁREA 
TÉCNICA | Edificação . 
Hall . Circulação 

Sofá 2,09 3,21 0,44 4 

formato reto - modular - versões 
estrutura: metálica - modelo reto c/ braço, e extensores "l" e "puff" 
estofamento: tecido ou couro ou lona ou similar 
acabamento: cor preto saleta | formato modular em L 

  
FUNCIONAL 51         |  |  | ÁREA TÉCNICA | Edificação . Hall 

. Circulação             
           
        Cadeira para 

obeso 
      6     

 
 
 


