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Delegacia Federal de Desenvolvimento Agrário no Acre, pelo período de 
1 (um) ano, sem ônus para o Estado do Acre.
Art. 2º O recolhimento da Contribuição Previdenciária da servidora 
deverá ser efetuado ao Instituto de Previdência do Estado do Acre – 
ACREPREVIDÊNCIA, em consonância com o artigo 6º, inciso I, da Lei 
Complementar Estadual nº 154 de 08 de dezembro de 2005.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco-Acre, 10 de outubro de 2011, 123° da República, 109º do 
Tratado de Petrópolis e 50º do Estado do Acre.

Tião Viana
Governador do Estado do Acre
_________________________________________________________

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 2.760 DE 10 DE OUTUBRO DE 2011

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 78, inciso VI, da Constituição Estadual, combinado com o 
disposto no art. 141, inciso I, da Lei Complementar nº 39/1993,
RESOLVE:
Art. 1º Ceder a servidora MARIA DAS DORES ARAÚJO DE SOUZA, 
lotada na Secretaria de Estado de Educação e Esporte - SEE, para de-
sempenhar suas atividades junto à Prefeitura Municipal de Rio Branco, 
sem ônus para o Estado do Acre.
Art. 2º O recolhimento da Contribuição Previdenciária da servidora 
deverá ser efetuado ao Instituto de Previdência do Estado do Acre – 
ACREPREVIDÊNCIA, em consonância com o artigo 6º, inciso I, da Lei 
Complementar Estadual nº 154 de 08 de dezembro de 2005.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a contar de 9 de julho de 2010.
Rio Branco-Acre, 10 de outubro de 2011, 123° da República, 109º do 
Tratado de Petrópolis e 50º do Estado do Acre.

Tião Viana
Governador do Estado do Acre
_________________________________________________________

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 2.761 DE 10 DE OUTUBRO DE 2011

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 78, inciso VI, da Constituição Estadual, 
RESOLVE:
Art. 1º Nomear JORGETE MESQUITA DE MELO LEÃO para exercer 
cargo em comissão, referência CEC–1, na Secretaria de Estado de 
Saúde – SESACRE.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a contar de 1º de outubro de 2011.
Rio Branco-Acre, 10 de outubro de 2011, 123° da República, 109º do 
Tratado de Petrópolis e 50º do Estado do Acre.

Tião Viana 
Governador do Estado do Acre
_________________________________________________________

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 2.762 DE 10 DE OUTUBRO DE  2011

Regulamenta a Lei nº 2.441, de 29 de julho de 2011, que institui no 
âmbito do Poder Executivo o Programa de Regionalização do Mobiliário 
da Administração Pública.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 78, inciso IV da Constituição Estadual, 
RESOLVE:
Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei nº 2.441, de 29 de julho de 2011, 
que institui no âmbito do Poder Executivo o Programa de Regionaliza-
ção do Mobiliário da Administração Pública, nos termos de seu art. 3º, 
no que se refere à identificação, especificações técnica e processo de 
produção.
Parágrafo único. Subordinam-se às disposições deste Decreto, os ór-
gãos da Administração Pública direta, as entidades da Administração 
Pública indireta, os fundos especiais e as demais entidades controladas 
direta ou indiretamente pelo Estado do Acre.

Art. 2º Os mobiliários identificados que farão parte do Programa de Re-
gionalização do Mobiliário da Administração Pública são os relaciona-
dos abaixo e suas especificações técnicas as constantes no Anexo I 
deste Decreto.
I - armário alto;
II - armário baixo;
III - armário baixo com porta de correr;
IV - armário misto/executivo;
V - armário pasta suspensa;
VI - mesa em L;
VII - mesa para escritório com três gavetas;
VIII - mesa com duas gavetas;
IX - mesa de reunião para quatro pessoas;
X - mesa de reunião para doze pessoas;
XI - mesa de reunião para dezesseis pessoas;
XII - bancada para computador;
XIII - mesa estação de trabalho para duas pessoas;
XIV - armário para TV/DVD;
XV - roupeiro dezesseis portas;
XVI - gaveteiro com três gavetas;
XVII - estante para livros duas faces;
XVIII - mesa estação de trabalho para três pessoas;
XIX - armário Alto Guarda de materiais; 
XX - mesa estação de trabalho cabine;
XXI – poltrona para um lugar; e
XXII – poltrona para dois lugares.
Art. 3º  Nos procedimentos de fabricação dos mobiliários no âmbito do 
Programa de Regionalização do Mobiliário da Administração Pública 
constarão informações sobre qualidade, densidade, teor de umidade 
da madeira, secagem, acabamentos, espessuras a serem utilizadas e 
composição de matérias para o acabamento que deverão ser obedeci-
das pelos credenciados de acordo com o Anexo II deste Decreto.
Art. 4º Os órgãos e entidades da Administração Pública estadual in-
teressados em adquirir mobiliários em obediência a Lei nº 2.441, de 
2011, deverão formalizar consulta sobre especificações, procedimentos 
e quantidades à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria, Comércio, Serviço, Ciência e Tecnologia - SEDICT.
Parágrafo único. A SEDICT no âmbito de sua competência expedirá 
normativos para operacionalização do Programa de que regulamenta 
este Decreto.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco-Acre, 10 de outubro de 2011, 123º da República, 109º do 
Tratado de Petrópolis e 50º do Estado do Acre.

Tião Viana
Governador do Estado do Acre

ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DO MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO
ITEM MOBILIÁRIO

01

Armário Alto
-Tampo superior, inferior e laterais em madeira Bálsamo, Tama-
rindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Ma-
çaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga 20mm, colagem 
feita com ripas com no máximo 15cm de largura, acabamento em 
selador 3 de mão intercaladas por lixamento;
-Duas portas embutidas em MDF 15mm ou fórmica padrão ovo, 
revestidas nas duas faces. Sistema de fechamento das portas 
com chave.
-Três prateleiras reguláveis em MDF 18mm ou revestido nas 
duas faces em fórmica (idem portas);
-Fechamento posterior em chapa dura (Eucatex/Duratex) 4mm 
com pintura interna em tinta acrílica no padrão da madeira Bál-
samo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Cumaru Ferro, 
Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga;
-Quadro dos pés em madeira Bálsamo, Tamarindo, Breu, Cedro, 
Jatobá, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Maçaranduba, Louro 
Preto, Sucupira, Muirapiranga (com sapata metálica regulável 
30mm);
-Travessa, puxadores e ripas decorativas em madeira Bálsamo, 
Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Cumaru Ferro, Ange-
lim, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga;
-Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e can-
toneira cromada (usar tapa furo em todas as furações);
-A madeira deverá estar seca entre 10% e 12% de umidade;
- Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda 
padrão ovo (idem tampo); e
-Medida externa do móvel: 900x450x1800mm.
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02

Armário Baixo
-Tampo superior, inferior e laterais em madeira Bálsamo, Tama-
rindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Ma-
çaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga 20mm, colagem 
feita com ripas com no máximo 15 cm de largura, acabamento 
em selador 3 de mão intercaladas por lixamento;
-Duas portas embutidas em MDF 15mm ou fórmica padrão ovo 
revestido nas duas faces. Sistema de fechamento das portas 
com chave.
-Três prateleiras reguláveis em MDF 18mm ou revestida com fór-
mica (idem portas);
-Fechamento posterior em chapa dura (Eucatex/Duratex) 4mm 
com pintura interna em tinta acrílica no padrão da madeira Bál-
samo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Cumaru Ferro, 
Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga;
-Quadro dos pés em madeira Bálsamo com sapata metálica re-
gulável 30mm;
-Travessa, puxadores e ripas decorativas em madeira Bálsamo, 
Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Cumaru Ferro, Ange-
lim, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga;
-Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e can-
toneira cromada (usar tapa furo em todas as furações);
-A madeira deverá estar seca entre 10% e 12% de umidade;
- Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda 
padrão ovo (idem tampo); e
-Medida externa do móvel: 900x500x900mm.

03

Armário Baixo com porta de Correr
-Tampo superior, inferior e laterais em madeira Bálsamo, Tama-
rindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Ma-
çaranduba, Louro Preto, Sucupira, muirapiranga 20mm, colagem 
feita com ripas com no máximo 15 cm de largura, acabamento 
em selador 3 de mão intercaladas por lixamento;
-Duas portas de correr (trilho metálico) em MDF 15mm  ou fórmi-
ca padrão ovo revestido nas duas faces. Sistema de fechamento 
das portas com chave;
-Uma prateleira regulável em MDF 18mm ou revestido nas duas 
faces em fórmica (idem portas);
-Fechamento posterior em chapa dura (Eucatex/Duratex) 4mm 
com pintura interna em tinta acrílica no padrão da madeira Bál-
samo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Cumaru Ferro, 
Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga;
-Travessa, Puxadores e ripas decorativas em madeira Bálsamo, 
Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Cumaru Ferro, Ange-
lim, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga;
-Quatro rodízios 40mm com capacidade para 40kg;
-Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e can-
toneira cromada (usar tapa furo em todas as furações);
-A madeira deverá estar seca entre 10% e 12% de umidade;
- Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda 
padrão ovo (idem tampo); e
-Medida externa do móvel: 900x500x900mm.

04

Armário Misto/Executivo
-Tampo superior, inferior e laterais em madeira Bálsamo, Tama-
rindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Ma-
çaranduba, Louro Preto, Sucupira, muirapiranga 20mm, colagem 
feita com ripas com no máximo 15cm de largura, acabamento em 
selador 3 de mão intercaladas por lixamento.
-Duas portas embutidas em MDF 15mm ou fórmica padrão ovo 
revestida nas duas faces. Sistema de fechamento das portas 
com chave;
-Duas prateleiras reguláveis em MDF 18mm ou revestido nas 
duas faces em fórmica (idem portas);
-Fechamento posterior em chapa dura (Eucatex/Duratex) 4mm 
com pintura interna em tinta acrílica no padrão da madeira Bál-
samo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Cumaru Ferro, 
Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga;
-Quadro dos pés em madeira Bálsamo, Tamarindo, Breu, Cedro, 
Jatobá, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Maçaranduba, Louro 
Preto, Sucupira, Muirapiranga (com sapata metálica regulável 
30mm);
-Travessa, puxadores e ripas decorativas em madeira Bálsamo, 
Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Cumaru Ferro, Ange-
lim, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga;
-Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e can-
toneira cromada (usar tapa furo em todas as furações);
-A madeira deverá estar seca entre 10% e 12% de umidade;
- Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda 
padrão ovo (idem tampo); e
-Medida externa do móvel: 900x450x1800mm.

05

Armário pasta suspensa
-Tampo superior, inferior e laterais em madeira Bálsamo, Tama-
rindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Ma-
çaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga 20mm, colagem 
feita com ripas com no máximo 15cm de largura, acabamento em 
selador 3 de mão intercaladas por lixamento;
-Divisória interna em MDF 18mm ou fórmica nas duas faces  padrão ovo;
-Fechamento posterior em chapa dura (Eucatex/Duratex) 4mm 
com pintura interna em tinta acrílica no padrão da madeira Bál-
samo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Cumaru Ferro, 
Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga;
-Oito portas embutidas em MDF 15mm ou revestido em fórmica 
padrão ovo. Sistema de fechamento das portas com chave;
-Travessa, puxadores e ripas decorativas em madeira Bálsamo, 
Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Cumaru Ferro, Ange-
lim, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga;
-Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e can-
toneira cromada (usar tapa furo em todas as furações);
- A madeira deverá estar seca entre 10% e 12% de umidade;
-Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda 
padrão ovo (idem tampo); e
- Medida: 893x540x1315mm.

06

Mesa em L
-Tampo superior em MDF 18mm com preenchimento da borda de 
MDF de 15mm ou revestido em fórmica duas faces padrão ovo;
-Tampo superior, inferior e laterais em madeira Bálsamo, Tama-
rindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Ma-
çaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga 20mm, colagem 
feita com ripas com no máximo 15 cm de largura, acabamento 
em selador 3 de mão intercaladas por lixamento;
-Quadro dos pés em madeira Bálsamo, Tamarindo, Breu, Cedro, 
Jatobá, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Maçaranduba, Louro 
Preto, Sucupira, Muirapiranga com sapata metálica 30mm;
-Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e can-
toneira cromada (usar tapa furo em todas as furações);
- A madeira deverá estar seca entre 10% e 12% de umidade;
-Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda 
padrão ovo (idem tampo); e
-Medida: 2150x700x750mm.

07

Mesa para escritório com três gavetas
-Tampo superior em MDF 18mm com preenchimento da borda de 
MDF de 15mm ou revestido em fórmica duas faces, padrão ovo;
-Tampo superior, inferior e laterais em madeira Bálsamo, Tama-
rindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Ma-
çaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga 20mm, colagem 
feita com ripas com no máximo 15 cm de largura, acabamento 
em selador 3 de mão intercaladas por lixamento;
-Quadro dos pés em madeira Bálsamo, Tamarindo, Breu, Cedro, 
Jatobá, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Maçaranduba, Louro 
Preto, Sucupira, Muirapiranga com sapata metálica 30mm;
- Caixa (laterais e tampo inferior) com três gavetas , com altura de 100mm 
em MDF 15mm ou fórmica duas faces padrão ovo. Gavetas com frente 
em MDF 15mm (idem laterais), com Corrediça simples de 300mm;
-Puxadores em madeira Bálsamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jato-
bá, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, 
Sucupira, Muirapiranga;
-Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e can-
toneira cromada (usar tapa furo em todas as furações);
- A madeira deverá estar seca entre 10% e 12% de umidade;
-Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda 
padrão ovo (idem tampo); e
-Medida: 1600x700x750mm.

08

Mesa com duas gavetas
-Tampo superior em MDF 18mm com preenchimento da borda de 
MDF de 15mm ou revestimento em fórmica duas faces, cor ovo;
-Tampo superior, inferior e laterais em madeira Bálsamo, Tama-
rindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Ma-
çaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga 20mm, colagem 
feita com ripas com no máximo 15 cm de largura, acabamento 
em selador 3 de mão intercaladas por lixamento;
-Quadro dos pés em madeira Bálsamo, Tamarindo, Breu, Cedro, 
Jatobá, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Maçaranduba, Louro 
Preto, Sucupira, Muirapiranga com sapata metálica 30mm;
- Caixa das gavetas (laterais e tampo inferior) em madeira Bálsamo, 
Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, 
Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga 20mm esp.;
-Três gavetas, com altura de 100mm. Frente das gavetas em MDF 
15mm ou fórmica duas faces padrão ovo. Corrediça telescopia 300mm;
-Puxadores em madeira Bálsamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jato-
bá, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, 
Sucupira, Muirapiranga;
-Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e can-
toneira cromada (usar tapa furo em todas as furações);
- A madeira deverá estar seca entre 10% e 12% de umidade;
-Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda 
padrão ovo (idem tampo); e
-Medida: 1400x700x750mm.
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09

Mesa de reunião para quatro pessoas
-Tampo em MDF 18mm com preenchimento da borda de MDF de 
15mm ou revestido em fórmica duas faces, padrão ovo;
-Pés em madeira Bálsamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, 
Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, 
Sucupira, Muirapiranga 70x25x732mm com sapada metálica re-
gulável 30mm;
- Acabamento em selador 3 de mão intercaladas por lixamento;
-Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e can-
toneira cromada (usar tapa furo em todas as furações);
- A madeira deverá estar seca entre 10% e 12% de umidade;
-Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda 
padrão ovo (idem tampo); e
-Medida: Diam. 1200x750mm.

10

Mesa de Reunião para doze pessoas
-Tampo em MDF 18mm com preenchimento da borda de MDF de 
15mm ou revestida em fórmica duas faces padrão ovo;
-Pés em madeira Bálsamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cuma-
ru, Cumaru Ferro, Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, 
Muirapiranga 100x30x732 com sapada metálica regulável 30mm;
-Travamento dos pés em madeira Bálsamo, Tamarindo, Breu, 
Cedro, Jatobá, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Maçaranduba, 
Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga 35mm, colagem feita com 
ripas de 10cm (colagem recomendada tipo finger joint), acaba-
mento em selador 3 de mão intercaladas por lixamento;
-Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e can-
toneira cromada (usar tapa furo em todas as furações);
- A madeira deverá estar seca entre 10% e 12% de umidade;
-Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda 
padrão ovo (idem tampo); e
-Medida: 3760x1200x750mm.

11

Mesa de reunião para dezesseis pessoas
-Tampo em MDF 18mm com preenchimento da borda de MDF de 
15mm ou revestida em fórmica duas faces padrão ovo;
-Quadro dos pés em madeira Bálsamo, Tamarindo, Breu, Cedro, 
Jatobá, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Maçaranduba, Louro 
Preto, Sucupira, Muirapiranga 100x30x732 com sapada metálica 
regulável 30mm;
-Travamento dos pés em madeira Bálsamo, Tamarindo, Breu, 
Cedro, Jatobá, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Maçaranduba, 
Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga 35mm, colagem feita com 
ripas de 10 cm (colagem recomendada tipo finger joint), acaba-
mento em selador 3 de mão intercaladas por lixamento;
-Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e can-
toneira cromada (usar tapa furo em todas as furações);
- A madeira deverá estar seca entre 10% e 12% de umidade;
-Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda 
padrão ovo (idem tampo); e
-Medida: 5500x1200x750mm.

12

Bancada para computador
-Tampo superior em MDF 18mm com preenchimento da borda de 
MDF de 15mm ou revestida em fórmica duas faces padrão ovo;
-Tampo superior, inferior e laterais em madeira Bálsamo, Tama-
rindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Ma-
çaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga 20mm, colagem 
feita com ripas com no máximo 15 cm de largura, acabamento 
em selador 3 de mão intercaladas por lixamento;
-Quadro dos pés em madeira Bálsamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Ja-
tobá, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim,  Maçaranduba, Louro Preto, 
Sucupira, Muirapiranga 70x25x732 com sapata metálica 30mm;
-Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e can-
toneira cromada (usar tapa furo em todas as furações).
-A madeira deverá estar seca entre 12% e 14%;
-Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda 
padrão ovo (idem tampo); e
-Medida: 1600x700x750mm.

13

Mesa estação de trabalho duas pessoas
-Tampo superior em MDF 18mm com preenchimento da borda de 
MDF de 15mm ou revestida em fórmica duas faces padrão ovo;
-Tampo superior, inferior e laterais em madeira Bálsamo, Tama-
rindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Ma-
çaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga 20mm, colagem 
feita com ripas com no máximo 15 cm de largura, acabamento 
em selador 3 de mão intercaladas por lixamento;
-Quadro dos pés em madeira Bálsamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Ja-
tobá, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim,  Maçaranduba, Louro Preto, 
Sucupira, Muirapiranga 70x25x732 com sapata metálica 30mm;
-Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e can-
toneira cromada (usar tapa furo em todas as furações);
-A madeira deverá estar seca entre 10% e 12% de umidade;
-Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda 
padrão ovo (idem tampo); e
-Medida: 1600x1400x750mm.

14

Armário para TV/DVD
-Tampo superior, inferior e laterais em madeira Bálsamo, Tama-
rindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Ma-
çaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga 20mm, colagem 
feita com ripas com no máximo 15 cm de largura, acabamento 
em selador 3 de mão intercaladas por lixamento;
-Prateleira interna em MDF 18mm ou  fórmica nas duas faces  
padrão ovo;
-Fechamento posterior em chapa dura (Eucatex/Duratex) 4mm 
com pintura interna em tinta acrílica no padrão da madeira Bál-
samo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Cumaru Ferro, 
Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga;
-Portas em MDF 15mm ou revestimento em fórmica nas duas 
faces (idem tampo), sistema de fechamento com chave.
-Rodízio 50mm com capacidade para 40kg.
-Travessa, puxadores e ripas decorativas em madeira Bálsamo, 
Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Cumaru Ferro, Ange-
lim, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga.
-Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e can-
toneira cromada (usar tapa furo em todas as furações).
- A madeira deverá estar seca entre 10% e 12% de umidade.
-Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda 
padrão ovo (idem tampo); e
-Medida externa: 900x600x900mm.

15

Roupeiro dezesseis portas
-Tampo superior, inferior e laterais em madeira Bálsamo, Tama-
rindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Ma-
çaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga 20mm, colagem 
feita com ripas com no máximo 15 cm de largura, acabamento 
em selador 3 de mão intercaladas por lixamento;
-dezesseis portas em MDF 15mm ou fórmica com revestimento 
nas duas faces padrão ovo. Sistema de fechamento com chave;
-Fechamento posterior, chapa de fibra furada (Eucatex/Duratex) 
4mm com pintura interna em tinta acrílica no padrão da madeira 
Bálsamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Cumaru Fer-
ro, Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga;
-Travessas em madeira Bálsamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jato-
bá, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, 
Sucupira, Muirapiranga;
-Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e can-
toneira cromada (usar tapa furo em todas as furações);
- A madeira deverá estar seca entre 10% e 12% de umidade;
-Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda 
padrão ovo (idem portas); e
-Medida externa: 3160x450x2000mm.

16

Gaveteiro com três gavetas
-Tampo superior, inferior e laterais em madeira Bálsamo, Tama-
rindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Ma-
çaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga 20mm, colagem 
feita com ripas com no máximo 15 cm de largura, acabamento 
em selador 3 de mão intercaladas por lixamento;
- Três gavetas com frente em MDF 15mm ou fórmica com reves-
timento nas duas faces padrão ovo;
-Corrediça telescópica de 400mm;
-Fechamento posterior em chapa dura (Eucatex/Duratex) 4mm 
com pintura interna em tinta acrílica no padrão da madeira Bál-
samo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Cumaru Ferro, 
Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga;
-Rodízio 40mm com capacidade para 40kg;
-Travessas e puxadores em madeira Bálsamo, Tamarindo, Breu, 
Cedro, Jatobá, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Maçaranduba, 
Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga;
-Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e can-
toneira cromada (usar tapa furo em todas as furações);
- A madeira deverá estar seca entre 10% e 12% de umidade;
-Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda 
padrão ovo (idem portas); e
-Medida externa: 420x450x600mm.

17

Estante para livros duas faces
-Tampo superior, inferior e laterais em madeira Bálsamo, Tama-
rindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Ma-
çaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga 20mm, colagem 
feita com ripas com no máximo 15 cm de largura, acabamento 
em selador 3 de mão intercaladas por lixamento;
-Quadro dos pés em madeira Bálsamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Ja-
tobá, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, 
Sucupira, Muirapiranga (com sapata metálica regulável 30mm);
-Dez prateleiras reguláveis MDF 25mm ou fórmica com revesti-
mento nas duas faces padrão ovo;
-Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e can-
toneira cromada (usar tapa furo em todas as furações);
- A madeira deverá estar seca entre 10% e 12% de umidade;
-Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda 
padrão ovo (idem portas); e
Medida externa: 1050x600x2045mm.



9DIÁRIO OFICIALNº 10.6559     Quinta-feira, 13 de outubro de 2011

18

Mesa estação de trabalho para três pessoas
-Tampo superior em MDF 18mm com preenchimento da borda de 
MDF de 15mm ou revestida em fórmica duas faces padrão ovo;
-Tampo superior, inferior e laterais em madeira Bálsamo, Tama-
rindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Ma-
çaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga 20mm, colagem 
feita com ripas com no máximo 15 cm de largura, acabamento 
em selador 3 de mão intercaladas por lixamento;
-Quadro dos pés em madeira Bálsamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Ja-
tobá, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, 
Sucupira, Muirapiranga 70x25x732 com sapata metálica 30mm;
-Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e can-
toneira cromada (usar tapa furo em todas as furações);
-A madeira deverá estar seca entre 10% e 12% de umidade;
-Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda 
padrão ovo (idem tampo); e
Medida: 2151x1861x750mm.

19

Armário Alto Guarda de materiais
-Tampo superior, inferior e laterais em madeira Bálsamo, Tama-
rindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Ma-
çaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga 20mm, colagem 
feita com ripas com no máximo 15 cm de largura, acabamento 
em selador 3 de mão intercaladas por lixamento;
-Duas portas embutidas em MDF 15mm ou revestimento em fór-
mica nas duas faces padrão ovo. Sistema de fechamento das 
portas com chave;
-Três prateleiras reguláveis em MDF 18mm ou revestimento em 
fórmica nas duas faces padrão ovo (idem portas);
- Duas divisórias por prateleiras em MDF 18mm ou revestimento 
em fórmica duas faces padrão ovo (idem tampo);
-Fechamento posterior em chapa dura (Eucatex/Duratex) 4mm 
com pintura interna em tinta acrílica no padrão da madeira Bál-
samo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Cumaru Ferro, 
Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga;
-Quadro dos pés em madeira Bálsamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Ja-
tobá, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, 
Sucupira, Muirapiranga com sapata metálica regulável 30mm;
-Travessa, puxadores e ripas decorativas em madeira Bálsamo, 
Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Cumaru Ferro, Ange-
lim, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga;
-Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e can-
toneira cromada (usar tapa furo em todas as furações);
-A madeira deverá estar seca entre 10% e 12% de umidade;
- Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda 
padrão ovo (idem tampo); e
Medida externa: 900x450x1800mm.

20

Mesa estação de trabalho cabine
-Tampo superior em MDF 18mm com preenchimento da borda de 
MDF de 15mm ou revestimento em fórmica duas faces padrão ovo;
-Tampo superior, inferior e laterais em madeira Bálsamo, Tama-
rindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Ma-
çaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga 20mm, colagem 
feita com ripas com no máximo 15 cm de largura, acabamento 
em selador 3 de mão intercaladas por lixamento;
-Quadro dos pés em madeira Bálsamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Ja-
tobá, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Maçaranduba, Louro Preto, 
Sucupira, Muirapiranga 70x25x732 com sapata metálica 30mm;
-Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e can-
toneira cromada (usar tapa furo em todas as furações);
-A madeira deverá estar seca entre 10% e 12% de umidade;
-Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda 
padrão ovo (idem tampo); e
Medida: 800x700x750mm.
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Poltrona para um lugar
-Material utilizado para confecção das travessas do assento (bi-
tola 2 cm), pés traseiro e dianteiro (bitola 2,5cm), braços (bitola 
3cm) e encosto (bitola 2cm), madeira maciça Bálsamo, Tamarin-
do, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Maça-
randuba, Louro Preto, Sucupira ou Muirapiranga;
-Encosto fechado em madeira maciça 60x2x30 cm.
-Assento em espuma D33, revestida em corino. Definir os tons 
entre bege ou vermelho;
-Acabamento das peças de madeira em selador fosco 3 (três) 
demão, intercaladas por lixamento;
-Fixação, utilizar parafuso rosca soberba para madeira e can-
toneira cromada (usar tapa furo em todas as furações visíveis 
externamente);
-A madeira deverá estar seca entre 10% e 12% de umidade;
-Medida externa da poltrona 65x65x860cm.

22

Poltrona para dois lugares
-Material utilizado para confecção das travessas do assento (bi-
tola 2cm), pés traseiro e dianteiro (bitola 2,5cm), braços (bitola 
3cm) e encosto (bitola 2cm), madeira maciça Bálsamo, Tamarin-
do, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Maça-
randuba, Louro Preto, Sucupira ou Muirapiranga (ver medidas no 
desenho técnico);
-Encosto fechado em madeira maciça 1200x2x30cm.
-Assento em espuma D33, revestida em corino. Definir os tons 
entre bege ou vermelho;
-Acabamento das peças de madeira em selador fosco 3 (três) 
demão, intercaladas por lixamento;
-Fixação, utilizar parafuso rosca soberba para madeira e can-
toneira cromada (usar tapa furo em todas as furações visíveis 
externamente);
-A madeira deverá estar seca entre 10% e 12% de umidade;
-Medida externa da poltrona 1250x65x860cm.

ANEXO II
PROCEDIMENTOS DE FABRICAÇÃO DO MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO
MADEIRA DE LEI MACIÇA DE BOA QUALIDADE, secas e climatiza-
das, das espécies Bálsamo, ou, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cuma-
ru, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, que apresentem 
as seguintes características:
1. DENSIDADE DE MASSA: acima de 0,65 g/cm³;
2. TEOR DE UMIDADE DA MADEIRA: deve estar entre 10% e 12% de 
base seca;
3. TRABALHABILIDADE: fácil de trabalhar e lixar, que receba bem os 
acabamentos, assim como colas, encaixes e parafusos; 
4. USOS: que tenham indicação de uso para móveis, na literatura pu-
blicada, sobre o assunto;
5. SECAGEM: devem ser secas em estufa até a umidade de 12% se-
gundo as orientações específicas desta técnica de secagem de madeira;
6. QUALIDADE DAS PEÇAS ULTILIZADAS: não devem apresentar 
defeitos como nós, ataque de organismos xilófagos (furos, manchas, 
apodrecimento), defeitos causados pela secagem (rachaduras, super-
fícies ásperas, torcimentos, empenamentos, etc.), defeitos causados 
pelo processo de desdobramento (rachaduras);
7. ACABAMENTO DA MADEIRA: em seladora com aplicação de três 
demãos, intercaladas por lixamento;
8. FECHAMENTO LATERAL, SUPERIOR E INFERIOR DO MÓVEL: 
madeira com espessura de 20mm;
9. MDF: Tampos em MDF revestido em fórmica texturizado nas duas 
faces, na cor ovo, esp.=18mm; Portas e gavetas: MDF revestido  na cor  
ovo laminado fenólico fórmica texturizado nas duas faces, esp. = 15mm;
10. DURATEX: No fechamento posterior dos móveis (fundo) deverá ser 
utilizado chapa de duratex com espessura de  4mm, acabamento em 
tinta acrílica na cor da madeira utilizada no móvel; e
11. UTILIZAÇÃO DAS ESPÉCIES RECOMENDAS:  Deverá ser utilizada 
uma única espécie de madeira maciça em cada mobiliário confeccionado.
__________________________________________________________


