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Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Nona 

Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realiza-
da no dia vinte de outubro de dois mil e vinte e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Paulo Neto.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adriano, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Doutor 
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, 
Edson Araújo, Fábio Braga, Márcio Honaiser, Neto Evangelista, 
Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professora Socorro Waquim, Rafael 
Leitoa, Roberto Costa e Wendell Lages. Ausentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Ana do Gás, Andreia Martins Rezende, 
Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella, 
Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutora Helena Duailibe, Doutora 
Thaíza Hortegal, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical 
Damasceno, Othelino Neto em missão institucional), Pará Figueiredo, 
Professor Marco Aurélio, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Vinícius Louro, 
Wellington do Curso e Zé Inácio Lula.

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO - Em nome do povo, invocando a proteção de Deus, 
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Senhor Segundo 
Secretário para fazer a leitura do texto bíblico e a ata da Sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (lê texto bíblico e ata) – Ata 
lida, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO - Ata lida e considerada aprovada. Com a palavra, o 
Senhor Primeiro Secretário para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO ARNALDO MELO – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 414 /2022

Dispõe sobre a Política de Capaci-
tação “Semear e Acolher”, com o objetivo 
de instruir pessoas em situação de rua às 
práticas de agricultura urbana agroeco-
lógica e fomentar a segurança alimentar 
da população em estado de vulnerabilida-
de social, e dá outras providências.

Art. 1º Fica estabelecido a Política Estadual de Capacitação “Se-
mear e Acolher”, com o objetivo de instruir pessoas em situação de rua 
às práticas de agricultura urbana agroecológica e fomentar a segurança 
alimentar da população em estado de vulnerabilidade social.

Art. 2º A Política “Semear e Acolher” será composta por um 
conjunto de oficinas de saúde e estudos, bem como aulas teóricas que 
promoverão capacitação socioprofissional em agricultura urbana agroe-
cológica, podendo contar com aulas teóricas e práticas para conviventes 
encaminhados por instituições públicas ou privadas estabelecidas com 
o objetivo de receber, acolher e encaminhar pessoas em situação de rua 
no Estado do Maranhão. 

Art. 3º As oficinas, estudos e aulas serão executados, priorita-
riamente, pela Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão 
Rural do Maranhão – AGERP. 

Art. 4º A política instituída por esta lei terá os seguintes objetivos:
I - promover a reintegração de pessoas em situação de rua na 

sociedade;
II - ressignificar a vida do público atendido, a fim de criar incen-

tivos para a saída da situação de rua;
III - desenvolver aprendizado em diferentes capacitações;

IV - buscar o reconhecimento dos direitos e deveres dos cidadãos 
na sociedade;

V - fortalecer e despertar a responsabilidade nos cuidados com a 
horta e meio ambiente em geral.

Art. 5º O plano das oficinas e aulas teóricas e práticas terão os 
seguintes fundamentos:

I - ensinar as práticas de cultivo orgânico e agroecológico, produ-
ção de adubo, técnicas de compostagem, uso racional da água e formas 
de aproveitamento dos alimentos;

II - desenvolver as habilidades socioemocionais dos conviventes;
III - abordar questões relacionadas ao mercado de trabalho e con-

quista de emprego;
IV - estimular a retomada dos estudos na rede pública de ensino;
V - ensinar práticas de mercado para comercialização dos pro-

dutos;
VI - incentivar a formação de associações que executem progra-

mas de horta social sem dependência de recursos públicos.
Art. 6º As hortas poderão ser criadas em espaços urbanos ociosos 

do Estado e/ou outros locais a serem determinados pelos órgãos com-
petentes.

Parágrafo único. Os produtos provenientes das hortas urbanas de 
que trata esta lei serão divididos proporcionalmente e encaminhados 
aos centros de acolhimento públicos estaduais e às unidades estaduais 
de educação, podendo ser servida como alimentação dos alunos e de-
mais participantes da capacitação. 

Art. 7º Caberá ao Poder Executivo, através do órgão competente, 
realizar convênios com a iniciativa privada, a fim de que as pessoas 
capacitadas possam ser reinseridas no mercado de trabalho através de 
hortas comerciais, hortas urbanas e outros empreendimentos.

Parágrafo único. Caberá, ainda, ao Poder Executivo determinar o 
órgão que fará o planejamento e execução da política estabelecida nesta 
lei, em articulação com as Secretarias de Estado responsáveis pelas po-
líticas de assistência social e de agricultura.

Art. 8. O Poder Executivo regulamentará a presente lei.
Art. 9. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, de 18 de outubro de 2022. - ARISTON RIBEI-
RO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto busca o maior acolhimento daqueles mora-
dores em situação de rua, os quais são praticamente deixados de lado 
socialmente e não possuem nenhum amparo. Dessa forma, a Política 
Estadual de Capacitação “Semear e Acolher” visa trazer uma forma de 
inclusão social para estas pessoas, instruindo-os às práticas de agricul-
tura urbana agroecológica e também fomentando a segurança alimentar 
da população em estado de vulnerabilidade social.

A execução será feita pela Agência Estadual de Pesquisa Agro-
pecuária e Extensão Rural do Maranhão – AGERP, a composição será 
incluída por oficinas de saúde e estudos, possuindo aulas teóricas e prá-
ticas as quais promoverão capacitação socioprofissional em agricultu-
ra urbana agroecológica. Assim, o recebimento e acolhimento destas 
pessoas em situação de rua objetivará acudi-los e auxiliá-los para que 
assim possam ter formas de melhorar suas situações com a aquisição 
destes novos conhecimentos oferecidos e o desenvolvimento do apren-
dizado em diferentes capacitações.

Por fim, pode ser percebida assim a necessidade do projeto em 
questão, buscando ressignificar a vida do público atendido, criando in-
centivos para a saída da situação de rua e, além disso, trazer o reconhe-
cimento dos direitos e deveres dos cidadãos na sociedade.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, de 18 de outubro de 2022. - ARISTON RIBEI-
RO - Deputado Estadual
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PROJETO DE LEI Nº 415 /2022

Dispõe sobre a garantia de fisiote-
rapia de reabilitação para mulheres mas-
tectomizadas no Estado do Maranhão.

Art. 1º Fica garantido às mulheres mastectomizadas o acompa-
nhamento e tratamento de fisioterapia de reabilitação nas unidades da 
rede pública de saúde, visando a prevenção e a redução de sequelas 
decorrentes do processo cirúrgico, no âmbito do Estado do Maranhão.

Parágrafo Único. O direito previsto no caput se aplica a todas 
as mulheres submetidas à cirurgia de mastectomia, com ou sem esva-
ziamento axilar.

Art. 2º - A fisioterapia de reabilitação de que trata esta Lei será 
realizada de acordo com o quadro clínico de cada paciente, cabendo 
aos profissionais de saúde definir que técnica de intervenção terapêutica 
será aplicada, bem como o número de sessões a serem ministradas.

Art. 3º O Poder Executivo poderá celebrar parcerias e/ou convê-
nios com os municípios e clínicas particulares, visando ampliar a rede 
de atendimento fisioterápico para as mulheres mastectomizadas.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, de 19 de outubro de 2022. - ARISTON RIBEI-
RO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O câncer de mama é uma das doenças que mais causa temor 
entres as mulheres, não apenas pelos seus efeitos fisiológicos, como 
também pelos psicológicos e sociais. Uma das intervenções de trata-
mento é a mastectomia total ou parcial, porém, somado aos transtornos 
bioquímicos que o tratamento por quimio ou radioterapia trazem, a ci-
rurgia também traz repercussões que podem afetar a qualidade de vida 
e funcionalidade destes pacientes.

A utilização das técnicas cirúrgicas como a mastectomia são in-
dicadas com o objetivo de impedir o avanço da patologia e aumentar a 
prolongação da vida. (DOMINGOS et al., 2021). A cirurgia tem sido o 
método de tratamento mais escolhido e pode ocorrer em vários graus, 
como, mastectomia radical modificada e alargada, podendo causar se-
quelas, afetando tanto o físico com o psicológico e social.

Diante das complicações e sequelas desencadeadas o tratamen-
to fisioterapêutico é relevante desde uma visão de uma abordagem no 
pré-operatório, orientando a mulher quanto à postura a ser adotada no 
pós-cirúrgico e também a importância de aderir a reabilitação o mais 
precoce possível (JAMMAL et al., 2008). 

A reabilitação fisioterapêutica é um meio de tratamento indispen-
sável para manter a qualidade de vida da mulher mastectomizada, pois 
desenvolve estratégias para devolver a funcionalidade diária e integrá-
-la novamente às suas atividades cotidianas. Sem o acompanhamento 
do profissional, a paciente pode apresentar disfunções que podem ser 
evitadas com o tratamento (DOMINGUES et al., 2021.)

É importante destacar, ainda, que será utilizado o quadro de 
profissionais da rede estadual, sendo a reabilitação acrescentada 
como parte dos procedimentos a serem realizados no momento do 
atendimento desta parte da população. Dessa forma, não impactará no 
orçamento do Estado. 

Por fim importa ressaltar novamente que a qualidade de vida é 
o objetivo mais esperado pela fisioterapia, por integrar a mulher a sua 
rotina habitual, realizando todas as atividades desejadas com indepen-
dência.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, de 19 de outubro de 2022. - ARISTON RIBEI-
RO - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 61 /2022

Concede Medalha Manuel Be-
ckman ao cineasta Jayme Monjardim 
Matarazzo e dá outras providencias.

Art. 1º- Fica concedida a Medalha Manuel Beckman da Assem-
bleia Legislativa do Estado Maranhão ao cineasta Jayme Monjardim 
Matarazzo

Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de 
sua publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em 18 de outubro de 2022. - Othelino Neto - Deputada Estadual

MOÇÃO Nº 020 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 148 do Regimento Interno dessa Casa Le-
gislativa, requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida a mesa, seja 
encaminhada Moção de Aplausos ao Município de Icatu - MA, pela 
comemoração do seu aniversário de 408 (quatrocentos e oito) anos de 
fundação.

A cidade de Icatu, fundada em 1614, é um município do estado 
do Maranhão, no Brasil, localizado na microrregião de Rosário, na me-
sorregião do Norte Maranhense, com população estimada em 27.423 
mil habitantes. Atualmente Icatu continua sendo uma terra regada de 
rios, e riachos de águas cristalinas, fazendo jus a origem de seu nome 
indígena “águas boas”.

Dessa forma, é com muita honra que presto esta homenagem pelo 
aniversário de 408 anos do município de Icatu - MA, desejando a toda 
população os mais sinceros votos de conquistas e vitórias.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Bequimão, São 
Luís – MA, em 18 de outubro de 2022. - MÁRCIO HONAISER - 
Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 243 / 2022

Senhor Presidente, 

Nos termos do Regimento Interno deste Poder, Requeiro a Vossa 
Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhada Mensagem 
de Pesar aos familiares da Jovem Sarah Amorim Muniz, irmã do Pre-
feito do Município de Araguanã, Flavio Amorim, vítima em um trágico 
acidente automobilístico ocorrido na tarde de sábado, dia 15 de outubro 
de 2022, próximo à cidade de Santa Rita..

Nossos mais profundos sentimentos pela perda de um ente queri-
do, que Deus conforte cada coração e cuide de toda a família Amorim.

Que o presente Requerimento seja encaminhado à Prefeitura Mu-
nicipal de Araguanã, à Avenida Major Silva Filho, 880 – Centro, CEP 
65.368-000_E-mail: ascomaraguana@gmail.com                

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 17 de 
outubro de 2022. - DETINHA - DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-
-PRESIDENTE

REQUERIMENTO Nº 244 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o artigo 160 do Regimento Interno desta 
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Casa e com fundamento no art. 37 da Constituição Federal c/c art. 11 
da Lei Federal nº 12.527/2011, requeiro a Vossa Excelência que, após 
ouvida a Mesa, sejam solicitadas ao Prefeito Municipal de São Luís, 
Exmo. Sr. Eduardo Salim Braide e à Secretária interina da Secre-
taria Municipal da Criança e Assistência Social, a Sra. Ana Carla 
Figueiredo, solicitando informações sobre a ausência de internet nos 
Centros de Assistência Social (CRAS), que ocorre há mais de um mês, 
causando transtornos a milhares de famílias de baixa renda, que neces-
sitam realizar o recadastramento para o CadÚnico.

Desta forma e levando em consideração a importância dos direi-
tos sociais, solicitamos as seguintes informações:

a) O envio detalhado de informações sobre o processo licitatório 
da nova empresa de serviços de internet. Há previsão de restabeleci-
mento?

b) A planilha de informações sobre o recadastramento de famí-
lias beneficiadas no CadÚnico, devendo conter o quantitativo especifi-
cado de recadastrados e pendências de recadastramento;

c) A planilha de composição do repasse de recursos referentes 
ao IDG que, eventualmente estão sendo aplicados pela SEMCAS. Quais 
valores já foram recebidos? Em caso negativo, quais motivos ensejaram 
a não liberação do recurso? 

d) Esclarecimentos plausíveis sobre os problemas estruturais da 
Secretaria. O cargo de secretário continua vago? Em caso positivo, por 
quais motivos?

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 17 de outubro de 2022. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

REQUERIMENTO Nº 245 / 2022 

Senhor Presidente, 

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após ou-
vida a Mesa, seja encaminhada nota de pesar para família da Profes-
sora Raimunda Jacomé Ericeira, falecida em 16 de outubro de 2022 
no município de Santa Luzia - MA. Me solidarizo neste momento de 
dor com todos os familiares e amigos, peço a Deus conforto aos cora-
ções enlutados. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 18 de outubro de 2022. - 
Betel Gomes - Deputada Estadual

REQUERIMENTO Nº 246 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno desta Casa, requeiro 
a Vossa Excelência que após ouvido o plenário, seja realizada Sessão 
Solene no dia 01 de dezembro do corrente, para entrega dos Títulos de 
Cidadãos aos senhores Jose Augusto Diniz Neto, Luiz Abelardo de 
Carvalho Lins e Thiago Ribeiro Soares.

Plenário Deputado Nagib Haickel em 20 de agosto de 2022. - 
HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 6751 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do referido artigo 152 do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer 
de Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, o Sr. 
Carlos Brandão e ao Secretário de Estado de Infraestrutura (SINFRA), 
o Sr. Aparício Bandeira, solicitando-lhes que seja realizada a correção 

e reposição das manilhas, bem como, o recapeamento asfáltico no tre-
cho do KM-08 da Rodovia MA-123, entre Coelho Neto sentido Afonso 
Cunha.

Tal demanda tem como objetivo garantir condições favoráveis 
para que a população possa trafegar com segurança no trecho em ques-
tão. Reduzindo os riscos de acidentes, evitando pontos de alagamentos 
e melhorando o escoamento de água das chuvas, assim como os danos 
materiais causados aos proprietários dos veículos.

Dessa forma, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”, 
em São Luís (MA), 18 de outubro de 2022. - RAFAEL LEITOA - De-
putado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO ARNALDO MELO - Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO – Expediente lido. À publicação. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO – Não há oradores inscritos. 

IV – ORDEM DO DIA. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO – Não há quórum para deliberar. 

V – GRANDE EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO – Não há orador inscrito. Tempo dos Partidos ou 
Blocos. Bloco Parlamentar Democrático PPL/PSC, Vinícius Louro. 
Declina. Bloco Progressista, Arnaldo Melo. Declina. Partido Social 
Democrático. Declina. Bloco Parlamentar Independente PMDB/PV. 

VI – EXPEDIENTE FINAL. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO – 10 minutos, com apartes, Deputado Duarte Júnior.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 
presente Sessão.

Ata da Nonagésima Terceira Sessão Ordinária da Quarta Sessão 
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada no dia dezenove de outubro de dois mil 
e vinte e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo Holanda
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Antônio Pe-

reira
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Ariston

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, 
Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Edivaldo Holanda, Fábio Braga, 
Hélio Soares, Márcio Honaiser, Mical Damasceno, Neto Evangelista, 
Pastor Cavalcante, Wellington do Curso e Zé Inácio Lula. Ausentes 
os (as) Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana 
do Gás, Andreia Martins Rezende, Carlinhos Florêncio, César Pires, 
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Ciro Neto, Daniella, Detinha, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Hele-
na Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Edson Araújo, 
Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Othelino Neto (em missão institucio-
nal), Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Professora 
Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral,  Roberto 
Costa, Vinícius Louro e Wendell Lages. Em nome do povo e invocando 
a proteção de Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão, determinou 
a Leitura do texto bíblico e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada. 
No tempo destinado ao Pequeno Expediente, não houve oradores ins-
critos. Assim como não houve “quórum” para apreciar a matéria cons-
tante da Ordem do Dia, que ficou transferida para a próxima Sessão 
Ordinária. No primeiro horário do Grande Expediente não houve orador 
inscrito. No tempo destinado aos Partidos ou Blocos e no Expediente 
Final, nenhum orador ocupou a Tribuna.  Nada mais havendo a tratar, 
o Presidente encerrou a sessão, determinando que fosse lavrada a pre-
sente Ata, que, lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário 
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 19 
de outubro de 2022.  

Deputado Edivaldo Holanda
Presidente, em exercício

Deputado Antônio Pereira
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado Ariston
Segundo Secretário, em exercício

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do 
artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da 
Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução Admi-
nistrativa nº 1.271/2007; do artigo 14, § 4º, da Resolução Administra-
tiva nº 955/2018, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico nº 
030/2022-CPL/ALEMA, em conformidade com o Parecer da Procura-
doria Geral da Assembleia anexo aos autos do Processo Administrativo 
nº 2549/2022-ALEMA homologo o resultado da licitação, autorizo a 
contratação e emissão da nota de empenho em favor da empresa IN-
FINITY COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA 
CNPJ Nº 13.751.395/0001-06 com valor de R$ 89.777,00 (oitenta e 
nove mil, setecentos e setenta e sete reais) nos termos do Edital, seus 
anexos e da proposta vencedora. Encaminhe-se à Diretoria Geral, para 
cumprimento das normas legais. São Luís–MA, 19 de outubro de 2022. 
Deputado Othelino Neto. Presidente da Assembleia Legislativa do Es-
tado do Maranhão
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POLTRONA ESPALDAR MÉDIO GIRATÓRIA COM REGULAGEM NO ASSENTO E BRAÇOS Assento: Estrutura 
do assento em madeira multilaminada moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 Kgf/cm², 
com espessura mínima de 12 mm. Utilizando lâminas de florestas renováveis e sustentáveis com alto 
grau de dureza e espessura máxima de 2 mm, intercaladas sempre em número ímpar, com cola 
cascamite a base de uréia-formol de baixa emissão; O estofamento em espuma injetada, com alta 
pressão, de poliuretano flexível, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato 100% MDI – Agente 
expansor de água, alta resiliência, baixa flamabilidade, densidade de no mínimo 50 Kg/m³, espessura 
mínima de 50mm. Propriedades mecânicas e de desempenho estabelecidas nas normas técnicas da 
ABNT; Largura de 470 mm e profundidade da superfície do assento de 470 mm, no mínimo; Capa de 
proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas, sem 
uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e 
resistência a produtos químicos. Revestimento em tecido 100% poliéster ou couro ecológico, na cor a 
definir. Encosto: Espaldar médio, com largura de 435 mm e extensão vertical do encosto de 490mm. 
Estrutura do encosto injetado/moldada anatomicamente, em polipropileno copolímero natural, com 
espessura mínima de 10 mm; O estofamento em espuma injetada, com alta pressão, de poliuretano 
flexível, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato 100% MDI – Agente expansor de água, alta 
resiliência, baixa flamabilidade, densidade de no mínimo 50 Kg/m³ espessura mínima de 40 mm. 
Propriedades mecânicas e de desempenho estabelecidas nas normas técnicas da ABNT; Capa de 
proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas, sem 
uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e 
resistência a produtos químicos; Revestimento em tecido 100% poliéster ou couro ecológico, na cor a 
definir. Estrutura e mecanismo: Suporte para encosto com regulagem de altura confeccionado em tubo 
de aço ABNT 1008/1010 perfilado, secção oval medindo 18x43mm e espessura da parede de 1,5 mm, 
conforme, fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi.  Possui em sua parte superior chapa de fixação 
confeccionada em chapa de aço com furos para fixar na estrutura do encosto. Permite a regulagem 
vertical do encosto em relação ao assento num curso mínimo de 63 mm, por meio de sistema “UP AND 
DOWN” com top de fim de curso sem a necessidade do uso de botões ou manípulos, a mola do sistema é 
confeccionada em aço. Possui capa de proteção injetada em polipropileno natural texturizado; 
Mecanismo que permite a regulagem de altura/inclinação do encosto e altura do assento, estampado 
em chapa de aço com espessura mínima de 3 mm, fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi com camada 
de no mínimo 80µm. O mecanismo é dotado de “contato permanente” que permite regulagem de 
ângulos e altura do encosto, possui a parte traseira protegida por capa injetada em polipropileno 
copolímero. O ângulo de inclinação do encosto é mínimo de -8° e máximo de 25°, acionado por uma 
única alavanca localizada na parte traseira direita do mecanismo, o sistema de articulação do encosto é 
comandado por meio de molas confeccionadas em aço de 5 mm de diâmetro e lâminas de aço com 
1,20mm de espessura. O acionamento da regulagem de altura do assento será por meio de alavanca 
independente localizada na parte posterior à direita do mecanismo na posição sentado. As alavancas são 
confeccionadas em aço com diâmetro de 8 mm e acabamento em polipropileno copolímero. O 
mecanismo permite também a regulagem de altura do encosto com passo de 6 em 6 mm, curso total 
mínimo de 72 mm, através de um sistema automático de regulagem confeccionado em bucha de nylon 6 
com 30% de fibra de vidro; Coluna confeccionada em aço tubular NBR6591 SAE 1008/1010 - BFDQ - 
50,80 x 1,50 mm, com diâmetro externo de 28 mm, com conificação 1°26`16" inferior (Coluna) e superior 
(Pistão) e curso 130mm. Bucha guia do sistema giratório com regulagem com 100 mm de altura, injetada 
em POM (Poli Oxi Metileno - Poliacetal Copolímero), com ajuste H7 (0,02 mm) , material este de alta 
resistência ao desgaste e com lubrificação própria permitindo maior facilidade na regulagem de altura e 
suavidade no movimento giratório; Pistão a gás provido de corpo metálico em tubo de aço ø28mm e 
conificação 1°26'16", usinado em retifica cilíndrica com tratamento cromado DIN 4550 classe 3, haste 
em aço cilíndrico com rolamento em aço e amortecedor em PVC, acoplada a coluna através de anel 
elástico. Fosfatizada e pintada em tinta pó epóxi com camada de tinta da ordem de 80 a 120 µm. Capa 
telescópica de 03 estágios, injetada em polipropileno copolímero com Ø 57 mm na parte superior e Ø 71 
mm na parte inferior e altura de 317 mm. Proporciona acabamento e proteção à coluna de regulagem, 
sendo também um elemento estético entre a base e o mecanismo da cadeira. Possui eficiente sistema 
de fixação na parte superior e inferior, evitando que se desprenda durante o uso da cadeira. Estrutura 
confeccionada em aço tubular quadrado soldadas em flange Morse estampada em chapa de aço 
NBR8269 SAE 1006/1010 BQ. A estrutura recebe tratamento de pré pintura de desengraxe, decapagem, 
fostatização e em seguida pintadas com tinta pó epóxi com camada de aproximadamente 80 µm. A 
estrutura é revestida com capa injetada em polipropileno copolímero. Permite junção de rodízios ou 
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POLTRONA ESPALDAR MÉDIO GIRATÓRIA COM REGULAGEM NO ASSENTO E BRAÇOS Assento: Estrutura 
do assento em madeira multilaminada moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 Kgf/cm², 
com espessura mínima de 12 mm. Utilizando lâminas de florestas renováveis e sustentáveis com alto 
grau de dureza e espessura máxima de 2 mm, intercaladas sempre em número ímpar, com cola 
cascamite a base de uréia-formol de baixa emissão; O estofamento em espuma injetada, com alta 
pressão, de poliuretano flexível, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato 100% MDI – Agente 
expansor de água, alta resiliência, baixa flamabilidade, densidade de no mínimo 50 Kg/m³, espessura 
mínima de 50mm. Propriedades mecânicas e de desempenho estabelecidas nas normas técnicas da 
ABNT; Largura de 470 mm e profundidade da superfície do assento de 470 mm, no mínimo; Capa de 
proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas, sem 
uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e 
resistência a produtos químicos. Revestimento em tecido 100% poliéster ou couro ecológico, na cor a 
definir. Encosto: Espaldar médio, com largura de 435 mm e extensão vertical do encosto de 490mm. 
Estrutura do encosto injetado/moldada anatomicamente, em polipropileno copolímero natural, com 
espessura mínima de 10 mm; O estofamento em espuma injetada, com alta pressão, de poliuretano 
flexível, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato 100% MDI – Agente expansor de água, alta 
resiliência, baixa flamabilidade, densidade de no mínimo 50 Kg/m³ espessura mínima de 40 mm. 
Propriedades mecânicas e de desempenho estabelecidas nas normas técnicas da ABNT; Capa de 
proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas, sem 
uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e 
resistência a produtos químicos; Revestimento em tecido 100% poliéster ou couro ecológico, na cor a 
definir. Estrutura e mecanismo: Suporte para encosto com regulagem de altura confeccionado em tubo 
de aço ABNT 1008/1010 perfilado, secção oval medindo 18x43mm e espessura da parede de 1,5 mm, 
conforme, fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi.  Possui em sua parte superior chapa de fixação 
confeccionada em chapa de aço com furos para fixar na estrutura do encosto. Permite a regulagem 
vertical do encosto em relação ao assento num curso mínimo de 63 mm, por meio de sistema “UP AND 
DOWN” com top de fim de curso sem a necessidade do uso de botões ou manípulos, a mola do sistema é 
confeccionada em aço. Possui capa de proteção injetada em polipropileno natural texturizado; 
Mecanismo que permite a regulagem de altura/inclinação do encosto e altura do assento, estampado 
em chapa de aço com espessura mínima de 3 mm, fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi com camada 
de no mínimo 80µm. O mecanismo é dotado de “contato permanente” que permite regulagem de 
ângulos e altura do encosto, possui a parte traseira protegida por capa injetada em polipropileno 
copolímero. O ângulo de inclinação do encosto é mínimo de -8° e máximo de 25°, acionado por uma 
única alavanca localizada na parte traseira direita do mecanismo, o sistema de articulação do encosto é 
comandado por meio de molas confeccionadas em aço de 5 mm de diâmetro e lâminas de aço com 
1,20mm de espessura. O acionamento da regulagem de altura do assento será por meio de alavanca 
independente localizada na parte posterior à direita do mecanismo na posição sentado. As alavancas são 
confeccionadas em aço com diâmetro de 8 mm e acabamento em polipropileno copolímero. O 
mecanismo permite também a regulagem de altura do encosto com passo de 6 em 6 mm, curso total 
mínimo de 72 mm, através de um sistema automático de regulagem confeccionado em bucha de nylon 6 
com 30% de fibra de vidro; Coluna confeccionada em aço tubular NBR6591 SAE 1008/1010 - BFDQ - 
50,80 x 1,50 mm, com diâmetro externo de 28 mm, com conificação 1°26`16" inferior (Coluna) e superior 
(Pistão) e curso 130mm. Bucha guia do sistema giratório com regulagem com 100 mm de altura, injetada 
em POM (Poli Oxi Metileno - Poliacetal Copolímero), com ajuste H7 (0,02 mm) , material este de alta 
resistência ao desgaste e com lubrificação própria permitindo maior facilidade na regulagem de altura e 
suavidade no movimento giratório; Pistão a gás provido de corpo metálico em tubo de aço ø28mm e 
conificação 1°26'16", usinado em retifica cilíndrica com tratamento cromado DIN 4550 classe 3, haste 
em aço cilíndrico com rolamento em aço e amortecedor em PVC, acoplada a coluna através de anel 
elástico. Fosfatizada e pintada em tinta pó epóxi com camada de tinta da ordem de 80 a 120 µm. Capa 
telescópica de 03 estágios, injetada em polipropileno copolímero com Ø 57 mm na parte superior e Ø 71 
mm na parte inferior e altura de 317 mm. Proporciona acabamento e proteção à coluna de regulagem, 
sendo também um elemento estético entre a base e o mecanismo da cadeira. Possui eficiente sistema 
de fixação na parte superior e inferior, evitando que se desprenda durante o uso da cadeira. Estrutura 
confeccionada em aço tubular quadrado soldadas em flange Morse estampada em chapa de aço 
NBR8269 SAE 1006/1010 BQ. A estrutura recebe tratamento de pré pintura de desengraxe, decapagem, 
fostatização e em seguida pintadas com tinta pó epóxi com camada de aproximadamente 80 µm. A 
estrutura é revestida com capa injetada em polipropileno copolímero. Permite junção de rodízios ou 
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sapatas plásticas deslizantes por meio de ponteiras com encaixe de 11mm de diâmetro injetadas em 
polipropileno. A base possui raio externo de 345mm (eixo central da base à extremidade da pata), raio 
útil de 325mm e altura de 37mm. 05 Rodízios duplos com capas e rodas injetadas em resina de 
engenharia Poliamida 6, na cor preto Resistente à abrasão sem sofrer anormalidades; ESFERA: Aço SAE 
1008/1010 com tratamento superficial cementado. HASTE: Aço SAE 1006/1008 com tratamento 
superficial zincado. ANEL: Aço SAE 1008/1010; com tratamento superficial zincado. EIXO: Aço SAE 
1008/1010; DIMENSIONAMENTO: Rodas com 50mm de diâmetro; Estrutura com 63mm de altura x 
55mm de largura. Acabamento e pintura: A fixação do assento a estrutura da cadeira será por meio de 
porcas garras de ¼” cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço 1020 estampado com 
rosca laminada de ¼”, por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão. Deve ser usada solda 
eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda; Todas as peças metálicas utilizadas deverão 
receber pré-tratamento químico composto por etapas de imersão, lavagem e posterior secagem de 
maneira que possa preparar a superfície para receber a pintura; Todas as peças metálicas deverão 
receber pintura epóxi-pó, fixada por meio de carga elétrica, curada em estufa de alta temperatura, na 
cor preto fosco. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as normas 
da ABNT conforme NBR 13962: 2018; emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO; Apoia Braços: 
Corpo do braço injetado em poliamida 6 com 30% de fibra de vidro, injetados sob pressão, montado em 
apoia-braço integrado também em poliamida 6 com 30% de fibra de vidro, fixados entre si por botão de 
acionamento injetado em poliacetal copolímero; Sistema de regulagem de altura com 7 posições, 
através de botão localizado na parte superior frontal do braço, na posição mínima o braço possui 225mm 
de altura, na posição máxima o braço possui 292 mm de altura (curso de 67 mm), contado à partir da 
face de apoio no assento;  Possui sistema de fixação no assento, através de 03 parafusos (BSW ¼” ou 
M6) distanciados padrão 55 x 55, em duas posições deslocadas de 15 mm Pode ser montado ainda com 
dois parafusos alinhados no centro;  Possui rebaixo oblongo na face de apoio no assento para 
acoplamento de calços anguladores, possibilitando sua utilização em assentos diferentes de 95°;  Braço 
texturizado, com face útil do apoio também texturizada com padrão diferenciado. Apresentar também 
juntamente à proposta, certificado de conformidade de acorco com a norma ABNT NBR 13962 emitida 
por certificadora acreditada pelo INMETRO. Marca: Tok. Modelo 92SG13 GIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 

CADEIRA MÉDIA BASE FIXA BALANÇO Assento: Estrutura do assento em madeira multilaminada 
moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 Kgf/cm², com espessura mínima de 12 mm. 
Utilizando lâminas de florestas renováveis e sustentáveis com alto grau de dureza e espessura máxima 
de 2 mm, intercaladas sempre em número ímpar, com cola cascamite a base de uréia-formol de baixa 
emissão; O estofamento em espuma injetada, com alta pressão, de poliuretano flexível, isento de CFC 
(clorofluorcarbureto), isocianato 100% MDI – Agente expansor de água, alta resiliência, baixa 
flamabilidade, densidade de no mínimo 50 Kg/m³, espessura mínima de 50 mm. Propriedades mecânicas 
e de desempenho estabelecidas nas normas técnicas da ABNT; Largura de 470 mm e profundidade da 
superfície do assento de 470 mm, no mínimo; Capa de proteção e acabamento injetada/moldada em 
polipropileno texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando fácil 
limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Revestimento em 
tecido 100% poliéster ou couro ecológico, na cor a definir. Encosto: Espaldar baixo, com largura de 435 
mm e extensão vertical do encosto de 490 mm, no mínimo; Estrutura do encosto injetado/moldada 
anatomicamente, em polipropileno copolímero natural, com espessura mínima de 10 mm; O 
estofamento em espuma injetada, com alta pressão, de poliuretano flexível, isento de CFC 
(clorofluorcarbureto), isocianato 100% MDI – Agente expansor de água, alta resiliência, baixa 
flamabilidade, densidade de no mínimo 50 Kg/m³, espessura mínima de 40 mm. Possui as propriedades 
mecânicas e de desempenho estabelecidas nas normas técnicas da ABNT; Capa de proteção e 
acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do 
perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a 
produtos químicos; Revestimento em tecido 100% poliéster ou couro ecológico, na cor a definir. 
Estrutura e mecanismos: Lâmina para suporte do encosto com vinco externo confeccionada em chapa de 
aço ABNT 1010 espessura mínima de 6,00mm, dobrada, com ângulo interno de 95°. Possui em sua parte 
superior chapa de fixação confeccionada em chapa de aço ABNT 1008/1012 com quatro furos para fixar 
na estrutura do encosto e quatro furos no assento. A fixação da lâmina ao assento e encosto se dá por 
meio de porcas garras de ¼”, cravadas na estrutura interna do assento e encosto, produzidas em aço 
1020 estampado com rosca laminada de ¼”, por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão; 
Base fixa constituída por uma estrutura contínua em balanço, confeccionada em tubo de aço #13, com 
secção circular diâmetro de 1”. Fixada a flange por meio de solda MIG. A flange é estampada em chapa 
de aço com espessura mínima de 3mm, medindo 195x230mm; Na parte inferior da estrutura em balanço 
contém quatro sapatas injetadas em polipropileno para tubo circular, fixadas por rebite 4x19 em 
alumínio. A fixação do assento na estrutura da cadeira será por meio de porcas garras de ¼", cravadas na 
estrutura interna do assento, produzidas em aço estampado com rosca laminada, por parafusos Philips 
tipo panela e arruelas de pressão; Acabamento e pintura: A fixação do assento a estrutura da cadeira 
será por meio de porcas garras de ¼” cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço 1020 
estampado com rosca laminada de ¼”, por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão. Deve ser 
usada solda eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda; Todas as peças metálicas utilizadas 
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deverão receber pré-tratamento químico composto por etapas de imersão, lavagem e posterior secagem 
de maneira que possa preparar a superfície para receber a pintura; Todas as peças metálicas deverão 
receber pintura epóxi-pó, fixada por meio de carga elétrica, curada em estufa de alta temperatura, na 
cor preto fosco. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as normas 
da ABNT conforme NBR 13962: 2018; emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO; Apresentar 
também juntamente com a proposta de preços, certificado de conformidade em acordo com a norma 
ABNT NBR 13962 emitida por certificadora acreditada pelo INMETRO. Modelo 92 SKI, Marca Tok 
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POLTRONA ALTO BASE GIRATÓRIA Assento e encosto: Poltrona com espaldar alto, assento e encosto 
constituído em concha única. Estrutura em madeira multilaminada moldada anatomicamente, com apoio 
lombar, a quente com pressão de 10 Kgf/cm², com espessura mínima de 15 mm; Contracapa em peça 
única para encosto e assento confeccionada em madeira compensada com espessura mínima de 6 mm, 
revestida em couro natural; O estofamento deverá ser em espuma laminada com alta densidade, com 50 
mm de espessura no mínimo, revestido em couro natural; Largura do assento 540 mm e profundidade da 
superfície do assento de 475 mm, no mínimo; Largura do encosto 520 mm e extensão vertical do encosto 
de 620 mm, no mínimo. Estrutura e mecanismos: Mecanismo que permite a regulagem de altura e 
reclinação do assento, estampado em chapa de aço SAE 1009/1010 FQDO com espessura mínima de 3 
mm e placa do cone Morse injetada em alumínio. Acabamento superficial fosfatizado e pintado com tinta 
pó epóxi com camada de no mínimo 80µm e acoplamento à furação do assento medindo 200x195mm. 
Possui sistema de regulagem de tensão de inclinação por meio de um manípulo exclusivo localizado na 
parte frontal do mecanismo, o intervalo de reclinação do assento é mínimo de 3° e máxima de 20°, com 
bloqueio em 5 posições, acionada por alavanca exclusiva localizada no lado esquerdo, a regulagem de 
altura do assento é acionada por alavanca exclusiva localizada ao lado direito do mecanismo. As alavancas 
são confeccionadas em aço SAE 1010 com diâmetro de 8 mm e acabamento em polipropileno copolímero. 
O mecanismo possui ponto de giro avançado em 165 mm em relação ao eixo de giro horizontal, com 
sistema antishock, proporcionando excelente conforto ao usuário da cadeira; Coluna de regulagem da 
altura do assento por acionamento a gás, com curso de regulagem milimétrica de 130 mm no mínimo. 
Confeccionada em aço tubular NBR6591 SAE 1008/1010 – BFDQ – 50,80x1,5mm, montada com pistão a 
gás classe 3 e Ø 28mm, com conificação 1° 26’16” inferior e superior. Possui bucha guia para o sistema 
giratório e de regulagem com altura de 100mm, injetada resina de engenharia Poliacetal de alta resistência 
ao desgaste e com lubrificação própria permitindo maior facilidade na regulagem da altura e suavidade no 
movimento giratório, calibrada com precisão de ajuste H7 (0,02mm). Fosfatizada e pintada em tinta pó 
epóxi com camada de tinta entre 80 a 120µm; Capa telescópica de 03 estágios, injetada em polipropileno 
copolímero com Ø 57 mm na parte superior e Ø 71 mm na parte inferior e altura de 317 mm Proporciona 
acabamento e proteção à coluna de regulagem, sendo também um elemento estético entre a base e o 
mecanismo da cadeira. Possui eficiente sistema de fixação na parte superior e inferior, evitando que se 
desprenda durante o uso da cadeira, deixando aparecer o pistão e perdendo, consequentemente, tanto a 
função de proteção como a estética; Base: em alumínio composta por 05 patas confeccionadas em aço 
tubular 1008/1010 com secção elíptica. As patas são soldadas em luva de aço SAE 1045. Possui buchas 
para encaixe de rodízios confeccionado em aço e acabamento na união das patas à luva confeccionada em 
polipropileno. Diâmetro total de 685mm e altura sem rodízios de 174mm; Rodízio duplo, com capas e 
rodas injetadas em resina de engenharia Poliamida 6. A haste é confeccionada em aço SAE 1006/1008 
com tratamento superficial zincado e diâmetro de 11 mm Eixo em aço 1010/1020, rodas com diâmetro de 
50mm. Possui lubrificação interna permanente e capa de acabamento que envolve o eixo; A fixação da 
concha única a estrutura da cadeira será por meio de porcas garras de ¼” cravadas na estrutura interna do 
assento, produzidas em aço 1020 estampado com rosca laminada de ¼”, por parafusos Philips tipo panela 
e arruelas de pressão. Braços: confeccionados em alumínio 6x55mm, apoio em espuma integral de 
poliuretano semirrígido, injetado. Acabamento e pintura: Deve ser usada solda eletrônica MIG em todos 
os locais onde houver solda. Modelo Diplomata2, marca tok 
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POLTRONA MÉDIO BASE FIXA Assento e encosto: poltrona com espaldar médio, assento e encosto 
constituído em concha única. estrutura em madeira multilaminada moldada anatomicamente, com apoio 
lombar, a quente com pressão de 10 kgf/cm², conforme estabelecido nas NBR 14006 e nr-17, com 
espessura mínima de 15 mm; contracapa em peça única para encosto e assento confeccionada em madeira 
compensada com espessura mínima de 6 mm, revestida em couro natural; o estofamento deverá ser em 
espuma laminada com alta densidade, com 50 mm de espessura no mínimo, revestido em couro natural; 
largura do assento de 530 mm e profundidade da superfície do assento de 475 mm, no mínimo; largura do 
encosto na sua parte mais larga de 510 mm e extensão vertical do encosto de a partir da parte superior da 
junção entre assento e encosto e 510 mm, no mínimo. Estrutura: base fixa em aço cromada constituída por 
uma estrutura contínua em balanço, confeccionada em tubo de aço com secção elíptica medindo 
45x20mm e espessura da parede de 2,65mm, no mínimo, travada com o mesmo tubo na parte superior, 
onde são soldadas duas chapas de aço com espessura de 5mm, no mínimo e medindo 220x30mm cada, 
para fixar na estrutura do assento. Travada em sua extremidade inferior por tubo em aço com diâmetro de 
15mm, no mínimo; a fixação da concha única a estrutura da cadeira será por meio de porcas garras de ¼” 
cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço 1020 estampado com rosca laminada de ¼”, 
por parafusos philips tipo panela e arruelas de pressão. Braços: braços confeccionados em alumínio 
6x55mm, apoio em espuma integral de poliuretano semirrígido, injetado. Acabamento e pintura: deve ser 
usada solda eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda. Modelo DPI SKI, Marca tok 
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RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 735/2022

Classifica as gratificações Técnica 
Legislativas concedidas aos servidores 
ocupantes de cargos em comissão e dá ou-
tras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista os ní-
veis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica Legislativa, 
implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/2009, datada 

 
ESTADO DO MARANHÃO 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 

POLTRONA MÉDIA, BASE GIRATÓRIA EM ALUMINIO, COM REGULAGEM NO ASSENTO E BRAÇOS EM 
ALUMÍNIO. Assento e encosto: Poltrona com espaldar alto, assento e encosto constituído em concha 
única. Estrutura em madeira multilaminada moldada anatomicamente, com apoio lombar, a quente com 
pressão de 10 Kgf/cm², conforme estabelecido nas NBR 14006 e NR-17, com espessura mínima de 15 
mm; Contracapa em peça única para encosto e assento confeccionada em madeira compensada com 
espessura mínima de 6 mm, revestida em couro natural; O estofamento deverá ser em espuma laminada 
com alta densidade, com 50 mm de espessura no mínimo, revestido em couro natural; Largura do 
assento de 530 mm e profundidade da superfície do assento de 475 mm, no mínimo; Largura do encosto 
de 500 mm e extensão vertical do encosto de 750 mm, no mínimo. Estrutura e mecanismos: Mecanismo 
que permite a regulagem de altura e reclinação do assento, estampado em chapa de aço SAE 1009/1010 
FQDO com espessura mínima de 3 mm e placa do cone Morse injetada em alumínio. Acabamento 
superficial fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi com camada de no mínimo 80µm e acoplamento à 
furação do assento medindo 200x195mm. Possui sistema de regulagem de tensão de inclinação por 
meio de um manípulo exclusivo localizado na parte frontal do mecanismo, o intervalo de reclinação do 
assento é mínimo de -3° e máxima de 20°, com bloqueio em 5 posições, acionada por alavanca exclusiva 
localizada no lado esquerdo, a regulagem de altura do assento é acionada por alavanca exclusiva 
localizada ao lado direito do mecanismo. As alavancas são confeccionadas em aço SAE 1010 com 
diâmetro de 8 mm e acabamento em polipropileno copolímero. O mecanismo possui ponto de giro 
avançado em 165 mm em relação ao eixo de giro horizontal, com sistema anti-shock, proporcionando 
excelente conforto ao usuário da cadeira; Coluna de regulagem da altura do assento por acionamento a 
gás, com curso de regulagem milimétrica de 130 mm no mínimo. Confeccionada em aço tubular 
NBR6591 SAE 1008/1010 – BFDQ – 50,80x1,5mm, montada com pistão a gás classe 3 e Ø 28mm, com 
conificação 1° 26’16” inferior e superior. Possui bucha guia para o sistema giratório e de regulagem com 
altura de 100mm, injetada resina de engenharia Poliacetal de alta resistência ao desgaste e com 
lubrificação própria permitindo maior facilidade na regulagem da altura e suavidade no movimento 
giratório, calibrada com precisão de ajuste H7 (0,02mm). Fosfatizada e pintada em tinta pó epóxi com 
camada de tinta entre 80 a 120µm; Capa telescópica de 03 estágios, injetada em polipropileno 
copolímero com Ø 57 mm na parte superior e Ø 71 mm na parte inferior e altura de 317 mm. 
Proporciona acabamento e proteção à coluna de regulagem, sendo também um elemento estético entre 
a base e o mecanismo da cadeira. Possui eficiente sistema de fixação na parte superior e inferior, 
evitando que se desprenda durante o uso da cadeira, deixando aparecer o pistão e perdendo, 
consequentemente, tanto a função de proteção como a estética; Base em alumínio composta por 05 
patas confeccionadas em aço tubular 1008/1010 com secção elíptica. As patas são soldadas em luva de 
aço SAE 1045. Possui buchas para encaixe de rodízios confeccionado em aço e acabamento na união das 
patas à luva confeccionada em polipropileno. Diâmetro total de 685mm e altura sem rodízios de 174mm; 
Rodízio duplo, com capas e rodas injetadas em resina de engenharia Poliamida 6. A haste é 
confeccionada em aço SAE 1006/1008 com tratamento superficial zincado e diâmetro de 11 mm. Eixo 
em aço 1010/1020, rodas com diâmetro de 50mm. Possui lubrificação interna permanente e capa de 
acabamento que envolve o eixo; A fixação da concha única a estrutura da cadeira será por meio de 
porcas garras de ¼” cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço 1020 estampado com 
rosca laminada de ¼”, por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão. Braços: Braços 
confeccionados em chapa de alumínio de ¼”, fixado por buchas de alumínio montada com solda de 
alumínio polido; possui apoia-braços injetado em poliuretano semirrígido, na parte superior da estrutura 
do braço. Acabamento e pintura: Deve ser usada solda eletrônica MIG em todos os locais onde houver 
solda. Modelo Diplomata 3 Marca Tok 
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POLTRONA ALTA GIRATÓRIA COM APOIO DE CABEÇA ENCONTO EM TELAAssento: Estrutura do assento 
injetado em polipropileno copolímero na cor preta, essa estrutura possui três barras metálicas sobre 
injetadas para reforço da estrutura. A estrutura do assento permite a fixação do mecanismo e dos braços 
em duas posições. As dimensões da estrutura de assento são 469mm de profundidade e 482mm de 
largura e 4mm de espessura. Estofamento em espuma flexível confeccionada com Dow Química, com 
densidade 55 Kg/m3 podendo presentar variação de +/- 5%. Atendem aos requisitos da NBR 9178:2003 
referente a flamabilidade e são auto-extinguíveis. Revestimento em couro ecológico ou tecido. Encosto: 
Estrutura do encosto confeccionada em duas partes, sendo: Quadro externo do encosto alto, injetado 
em poliamida 6 com 30% de fibra de vidro, o quadro possui acabamento texturizado e as seguintes 
dimensões: 474mm de largura x 558mm de altura. Painel interno do encosto em tela alto, injetado em 
Poliestireno de alto impacto, o painel possui acabamento texturizado e as seguintes dimensões: 473mm 
de largura x 564mm de altura. O quadro se fixa ao painel através de parafusos e auxilia na fixação da tela 
do encosto. Tecido em tela importado confeccionado em poliéster, com fechamento em zíper na parte 
inferior. Estrutura e mecanismos: Confeccionado com caixa e demais componentes para fixação desta 
em chapa de aço (ABNT 1008-1012) com espessura de 3 mm, acabamentos injetados em polipropileno 
copolímero. Acabamento superficial fosfatizado e pintado com tinta em pó epóxi.  Com acoplamento 
para furação do assento 200mmx153mm. Sua inclinação mínima é de -2o e máxima de 20°. Possui 
sistema de regulagem de altura através da alavanca localizada ao direito do mecanismo e alavanca de 
regulagem de tensão de inclinação por meio de um manipulo exclusivo localizado internamente à 
alavanca de regulagem de altura. Mecanismo com ponto de giro avançado em 105 mm ao do eixo de 
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giro horizontal, dotado de sistema anti-shock proporcionando assim excelente conforto. Dotado de 
bloqueio no movimento de inclinação em 4 posições por meio de uma alavanca exclusiva localizada no 
lado esquerdo. Sistema interno de transferência de esforços através de engrenagens paralelas injetadas 
em Poliamida 6 com fibra e cônicas injetadas em liga de Zamac5 para regulagem de tensão, dispositivos 
de transferência de movimentos através de alavancas de aço (ABNT 1008-1010) conformadas. Estrutura 
da base confeccionada em liga de alumínio, moldada pelo processo de injeção sob alta pressão. Permite 
junção de rodízios ou sapatas plásticas deslizantes por meio de pino de encaixe de 11mm de diâmetro. A 
base possui raio de 350,5mm (eixo central da base à extremidade da pata), raio útil de 338mm (eixo 
central da base ao eixo central de fixação do rodízio ou sapata) e altura de 79mm (parte inferior da pata 
à parte superior do cone Morse desprovida de rodízio ou sapata). A base possui acabamento polido. A 
coluna é confeccionada em aço tubular NBR6591 SAE 1008/1010 – BFDQ – 50,80 x 1,50 mm, montada 
com pistão a gás importado classe 3, com diâmetro externo de 28 mm, com conificação 1o26`16’’ 
inferior ( Coluna ) e superior ( Pistão) e curso de regulagem milimétrica de 100, 130 e 140 mm (normais 
de linha), e cursos de 200 e 270 mm(especiais), bucha guia para o sistema giratório e de regulagem com 
100 mm de altura injetada em POM (Poli Oxi Metileno – Poliacetal Copolímero), com ajuste H7 (0,02 
mm) , material este de alta resistência ao desgaste e com lubrificação própria permitindo maior 
facilidade na regulagem de altura e suavidade no movimento giratório. Telescópios de 3 estágios, 
injetado em polipropileno copolímero com 57mm (diâm. sup.) x 71mm (diâm. inf.) x 317mm de altura.  
Braços e Apoio de Cabeça: Braço composto por duas partes, sendo a esquerda e a direita, corpo do 
braço confeccionado em alumínio, com acabamento polido. O braço possui sistema de regulagem de 
altura com 7 posições, através de botão localizado na parte superior frontal do braço, na posição mínima 
o braço possui 272mm de altura, na posição máxima o braço possui 357mm de altura. O braço possui 
sistema de regulagem de afastamento do assento, através de alavanca localizada na parte inferior do 
braço. O braço possui corpo plástico injetado em poliamida 6 com acabamento texturizado, possui 
também apoio de braço injetado em PU fixado na parte superior do braço através de parafusos, o apoio 
de braço possui sistema de regulagem com movimentos em torno do eixo central e movimento no 
sentido frontal. O Apoio de cabeça possui estrutura injetada em polipropileno copolímero na cor preta e 
acabamento em estofado, sendo revestido de forma a acompanhar mesmo acabamento do assento. 
Modelo 91F1 TL Marca Tok  
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POLTRONA MÉDIA FIXA ENCOSTO EM TELA Poltrona interlocutor Fixa, tipo diretor, com braços, base 
cromada, assento estofado e encosto em tela. Assento: Estrutura do assento injetado em polipropileno 
copolímero na cor preta, essa estrutura possui três barras metálicas sobre injetadas para reforço da 
estrutura. A estrutura do assento permite a fixação dos braços em duas posições. As dimensões da 
estrutura de assento são 469mm de profundidade e 482mm de largura e 4mm de espessura. 
Estofamento em espuma flexível confeccionada com Dow Química, com densidade 55 Kg/m3 podendo 
apresentar variação de +/- 5%. Atendem aos requisitos da NBR 9178:2003 referente a flamabilidade e 
são autoextinguíveis. Revestimento em couro ecológico ou tecido. Encosto: Estrutura do encosto 
confeccionada em duas partes, sendo: Quadro externo do encosto baixo, injetado em poliamida 6 com 
30% de fibra de vidro, o quadro possui acabamento texturizado e as seguintes dimensões: 474mm de 
largura x 469mm de altura. Painel interno do encosto em tela baixo, injetado em Poliestireno de alto 
impacto, o painel possui acabamento texturizado e as seguintes dimensões: 473mm de largura x 477mm 
de altura. O quadro se fixa ao painel através de parafusos e auxilia na fixação da tela do encosto. Tecido 
em tela importado confeccionado em poliéster, com fechamento em zíper na parte inferior. Estrutura: 
Confeccionado em tubo de aço (ABNT 1008/1010) 25,4mm x 2,25mm. Na estrutura é soldado o quadro 
de fixação do assento que contém quatro furos com diâmetro 8,5mm espaçados entre si 200mm x 
153mm, é soldada também a rabeta plana para cadeira Tela que contém três furos de diâmetro 9mm 
distanciados entre si 30mm x 24mm e distanciados 20mm da parte frontal da rabeta. A estrutura 
cromada. A estrutura possui 380mm de altura, 530mm de largura e 573mm de profundidade. 

Braços: Braço injetado em poliamida 6 com 30% de fibra de vidro. O braço possui 305mm de altura x 
282mm de profundidade x 192mm de largura e possui ainda 3 furos oblongos de raio 3,8mm x 15mm, 
distanciados entre si 55mm x 55mm, a furação auxilia na fixação do braço no chassi de assento. O 
braço possui acabamento texturizado. Modelo 92F1TL SKI Marca Tok 
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LONGARINA EM AÇO 02 LUGARES COM PES METALICOS BRAÇOS POLIURETANO ASSENTO ENCOSTO 
TAPEÇADO Assento e encosto: Assento e encosto confeccionados em peça única em chapa de aço 
laminada a frio, de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; moldados com formato anatômico, 
bordas frontais e superiores arredondadas, com raio de 10 mm no mínimo; Após moldada a chapa única 
deverá apresentar um formato tipo concha compondo, em uma só peça, assento e encosto. Medidas 
aproximadas para cada peça única de 640x1.000mm (LxA); Parafusado nesta concha existem 
estofamentos independentes para o assento e o encosto, de maneira a proporcionar melhor conforto ao 
usuário; Largura útil aproximada do assento 460 mm e profundidade útil aproximada da superfície do 
assento de 385 mm no mínimo; Largura útil aproximada do encosto de 470 mm e altura da borda do 
encosto aproximadamente de 385 mm, no mínimo; Estrutura interna em madeira multilaminada 
moldada anatomicamente com espessura mínima 8mm; Fixado ao assento e ao encosto por meio de 
porca-garra de ¼” cravadas na madeira e parafusos tipo Panela Philips de ¼” x ½”, quatro conjuntos em 
cada peça; Estofamento em espuma laminada de alta resistência com densidade D 33 Selada, isentos de 
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CFC, revestido em couro ecológico, sem costura aparente e sem enrugamentos, na cor a definir.  Cada 
conjunto assento/encosto é fixado às longarinas em quatro pontos, paralelos, por parafusos tipo ALEN 
M8x20mm e rebites com rosca M8, que possibilita maior facilidade na montagem e na desmontagem. 
Braços: são individuais, com formato curvo, em peça única; injetados em poliuretano integral sobre 
estrutura interna em aço trefilado 1,2 mm, formato oblongo, medindo 45x25mm, fixados ao assento e 
encosto, fixados por meio de parafusos de ¼”. Estrutura: Contém duas longarinas posicionadas sob o 
assento, confeccionadas em tubo de aço redondo com Ø 2” e espessura de parede 2mm, com 
extremidades protegidas por ponteiras plásticas; As longarinas são soldadas em suas extremidade em 
uma chapa de aço dobrada em forma de “U”, com espessura mínima de 3mm, que proporciona a união 
do conjunto e travamento das longarina, configurando o apoio para os pés do conjunto; Pés laterais 
compostos por uma coluna confeccionada em tubo de aço com secção oblonga de 90x30mm no mínimo, 
espessura da parede de 2 mm no mínimo. A base possui formato ligeiramente arqueado, confeccionado 
em tubo de aço com secção elíptica de 60x30mm no mínimo. As extremidades da base possuem 
acabamento com sapatas de ajuste e compensadores de altura compatíveis com diversos tipos de pisos; 
Os encostos são unidos na parte posterior por um tubo de aço oblongo 16x30mm e espessura de 
1,2mm. Acabamento e pintura: Deve ser usada solda eletrônica MIG em todos os locais onde houver 
solda; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico composto por etapas 
de imersão, lavagem e posterior secagem de maneira que possa preparar a superfície para receber a 
pintura; Todas as peças metálicas deverão receber pintura epóxi-pó, fixada por meio de carga elétrica, 
curada em estufa de alta temperatura, na cor preto fosco.  Apresentar também juntamente com a 
proposta de preços, certificado de conformidade em acordo com a norma ABNT NBR 16031 emitida por 
certificadora acreditada pelo INMETRO. O certificado deverá ser em nome do fabricante, contendo 
Modelo LM2, Marca tok 
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LONGARINA EM AÇO 03 LUGARES COM PES METALICOS BRAÇOS POLIURETANO ASSENTO ENCOSTO 
TAPEÇADO Assento e encosto: Assento e encosto confeccionados em peça única em chapa de aço 
laminada a frio, de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; moldados com formato anatômico, 
bordas frontais e superiores arredondadas, com raio de 10 mm no mínimo; após moldada a chapa única 
deverá apresentar um formato tipo concha compondo, em uma só peça, assento e encosto. Medidas 
aproximadas para cada peça única de 640x1.000mm (LxA); Parafusado nesta concha existem 
estofamentos independentes para o assento e o encosto, de maneira a proporcionar melhor conforto ao 
usuário; Largura útil aproximada do assento 460 mm e profundidade útil aproximada da superfície do 
assento de 385 mm no mínimo; Largura útil aproximada do encosto de 470 mm e altura da borda do 
encosto aproximadamente de 385 mm, no mínimo; Estrutura interna em madeira multilaminada 
moldada anatomicamente com espessura mínima 8mm; Fixado ao assento e ao encosto por meio de 
porca-garra de ¼” cravadas na madeira e parafusos tipo Panela Philips de ¼” x ½”, quatro conjuntos em 
cada peça; Estofamento em espuma laminada de alta resistência com densidade D 33 Selada, isentos de 
CFC, revestido em couro ecológico, sem costura aparente e sem enrugamentos, na cor a definir.  Cada 
conjunto assento/encosto é fixado às longarinas em quatro pontos, paralelos, por parafusos tipo ALEN 
M8x20mm e rebites com rosca M8, que possibilita maior facilidade na montagem e na desmontagem. 
Braços: são individuais, com formato curvo, em peça única; injetados em poliuretano integral sobre 
estrutura interna em aço trefilado 1,2 mm, formato oblongo, medindo 45x25mm, fixados ao assento e 
encosto, fixados por meio de parafusos de ¼”. Estrutura: Contém duas longarinas posicionadas sob o 
assento, confeccionadas em tubo de aço redondo com Ø 2” e espessura de parede 2mm, com 
extremidades protegidas por ponteiras plásticas; As longarinas são soldadas em suas extremidade em 
uma chapa de aço dobrada em forma de “U”, com espessura mínima de 3mm, que proporciona a união 
do conjunto e travamento das longarina, configurando o apoio para os pés do conjunto; Pés laterais 
compostos por uma coluna confeccionada em tubo de aço com secção oblonga de 90x30mm no mínimo, 
espessura da parede de 2 mm no mínimo. A base possui formato ligeiramente arqueado, confeccionado 
em tubo de aço com secção elíptica de 60x30mm no mínimo. As extremidades da base possuem 
acabamento com sapatas de ajuste e compensadores de altura compatíveis com diversos tipos de pisos; 
Os encostos são unidos na parte posterior por um tubo de aço oblongo 16x30mm e espessura de 
1,2mm. Acabamento e pintura: Deve ser usada solda eletrônica MIG em todos os locais onde houver 
solda; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico composto por etapas 
de imersão, lavagem e posterior secagem de maneira que possa preparar a superfície para receber a 
pintura; Todas as peças metálicas deverão receber pintura epóxi-pó, fixada por meio de carga elétrica, 
curada em estufa de alta temperatura, na cor preto fosco. Apresentar também juntamente com a 
proposta de preços, certificado de conformidade em acordo com a norma ABNT NBR 16031 emitida por 
certificadora acreditada pelo INMETRO. Modelo LM3, Marca Tok 
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CFC, revestido em couro ecológico, sem costura aparente e sem enrugamentos, na cor a definir.  Cada 
conjunto assento/encosto é fixado às longarinas em quatro pontos, paralelos, por parafusos tipo ALEN 
M8x20mm e rebites com rosca M8, que possibilita maior facilidade na montagem e na desmontagem. 
Braços: são individuais, com formato curvo, em peça única; injetados em poliuretano integral sobre 
estrutura interna em aço trefilado 1,2 mm, formato oblongo, medindo 45x25mm, fixados ao assento e 
encosto, fixados por meio de parafusos de ¼”. Estrutura: Contém duas longarinas posicionadas sob o 
assento, confeccionadas em tubo de aço redondo com Ø 2” e espessura de parede 2mm, com 
extremidades protegidas por ponteiras plásticas; As longarinas são soldadas em suas extremidade em 
uma chapa de aço dobrada em forma de “U”, com espessura mínima de 3mm, que proporciona a união 
do conjunto e travamento das longarina, configurando o apoio para os pés do conjunto; Pés laterais 
compostos por uma coluna confeccionada em tubo de aço com secção oblonga de 90x30mm no mínimo, 
espessura da parede de 2 mm no mínimo. A base possui formato ligeiramente arqueado, confeccionado 
em tubo de aço com secção elíptica de 60x30mm no mínimo. As extremidades da base possuem 
acabamento com sapatas de ajuste e compensadores de altura compatíveis com diversos tipos de pisos; 
Os encostos são unidos na parte posterior por um tubo de aço oblongo 16x30mm e espessura de 
1,2mm. Acabamento e pintura: Deve ser usada solda eletrônica MIG em todos os locais onde houver 
solda; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico composto por etapas 
de imersão, lavagem e posterior secagem de maneira que possa preparar a superfície para receber a 
pintura; Todas as peças metálicas deverão receber pintura epóxi-pó, fixada por meio de carga elétrica, 
curada em estufa de alta temperatura, na cor preto fosco.  Apresentar também juntamente com a 
proposta de preços, certificado de conformidade em acordo com a norma ABNT NBR 16031 emitida por 
certificadora acreditada pelo INMETRO. O certificado deverá ser em nome do fabricante, contendo 
Modelo LM2, Marca tok 
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LONGARINA EM AÇO 03 LUGARES COM PES METALICOS BRAÇOS POLIURETANO ASSENTO ENCOSTO 
TAPEÇADO Assento e encosto: Assento e encosto confeccionados em peça única em chapa de aço 
laminada a frio, de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; moldados com formato anatômico, 
bordas frontais e superiores arredondadas, com raio de 10 mm no mínimo; após moldada a chapa única 
deverá apresentar um formato tipo concha compondo, em uma só peça, assento e encosto. Medidas 
aproximadas para cada peça única de 640x1.000mm (LxA); Parafusado nesta concha existem 
estofamentos independentes para o assento e o encosto, de maneira a proporcionar melhor conforto ao 
usuário; Largura útil aproximada do assento 460 mm e profundidade útil aproximada da superfície do 
assento de 385 mm no mínimo; Largura útil aproximada do encosto de 470 mm e altura da borda do 
encosto aproximadamente de 385 mm, no mínimo; Estrutura interna em madeira multilaminada 
moldada anatomicamente com espessura mínima 8mm; Fixado ao assento e ao encosto por meio de 
porca-garra de ¼” cravadas na madeira e parafusos tipo Panela Philips de ¼” x ½”, quatro conjuntos em 
cada peça; Estofamento em espuma laminada de alta resistência com densidade D 33 Selada, isentos de 
CFC, revestido em couro ecológico, sem costura aparente e sem enrugamentos, na cor a definir.  Cada 
conjunto assento/encosto é fixado às longarinas em quatro pontos, paralelos, por parafusos tipo ALEN 
M8x20mm e rebites com rosca M8, que possibilita maior facilidade na montagem e na desmontagem. 
Braços: são individuais, com formato curvo, em peça única; injetados em poliuretano integral sobre 
estrutura interna em aço trefilado 1,2 mm, formato oblongo, medindo 45x25mm, fixados ao assento e 
encosto, fixados por meio de parafusos de ¼”. Estrutura: Contém duas longarinas posicionadas sob o 
assento, confeccionadas em tubo de aço redondo com Ø 2” e espessura de parede 2mm, com 
extremidades protegidas por ponteiras plásticas; As longarinas são soldadas em suas extremidade em 
uma chapa de aço dobrada em forma de “U”, com espessura mínima de 3mm, que proporciona a união 
do conjunto e travamento das longarina, configurando o apoio para os pés do conjunto; Pés laterais 
compostos por uma coluna confeccionada em tubo de aço com secção oblonga de 90x30mm no mínimo, 
espessura da parede de 2 mm no mínimo. A base possui formato ligeiramente arqueado, confeccionado 
em tubo de aço com secção elíptica de 60x30mm no mínimo. As extremidades da base possuem 
acabamento com sapatas de ajuste e compensadores de altura compatíveis com diversos tipos de pisos; 
Os encostos são unidos na parte posterior por um tubo de aço oblongo 16x30mm e espessura de 
1,2mm. Acabamento e pintura: Deve ser usada solda eletrônica MIG em todos os locais onde houver 
solda; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico composto por etapas 
de imersão, lavagem e posterior secagem de maneira que possa preparar a superfície para receber a 
pintura; Todas as peças metálicas deverão receber pintura epóxi-pó, fixada por meio de carga elétrica, 
curada em estufa de alta temperatura, na cor preto fosco. Apresentar também juntamente com a 
proposta de preços, certificado de conformidade em acordo com a norma ABNT NBR 16031 emitida por 
certificadora acreditada pelo INMETRO. Modelo LM3, Marca Tok 
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SOFÁ COM 02 LUGARESMedidas aproximadas: Largura Total:1700mm, Altura Total: 860mm Altura do 
assento ao chão: 480mm, Medidas assento: 1200 x 180x 500 (L x A x P), Medidas Encosto: 1200x800 (L x A), 
Medidas do Braço: 250x580x800 (L x A x P), Medidas rodapé: 1200x 240x500 (L x A x P). Assento e encosto: 
Estrutura do assento, encosto e da base em madeira maciça vedada com chapa de papelão; Possui molas 
do tipo percintas de borrachas sob assentos e encostos, proporcionando maior flexibilidade, maciez e 
durabilidade para a espuma; Assento composto por três almofadas em espuma laminada, densidade mínima 
D45 e espessura mínima de 100 mm, formando uma peça única, marcado com detalhes na costura do 
revestimento; Encosto com almofada em espuma laminada, densidade mínima D38 e espessura mínima de 80 
mm, formando uma peça única; Revestimento em couro ecológico. Braços: Estrutura do braço em madeira 
maciça vedada com chapa de papelão; possui espuma laminada com espessura de 10 mm; Revestimento em 
couro ecológico. Modelo S2REV, Marca Tok 
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SOFÁ COM 03 LUGARESMedidas aproximadas: Largura Total:2300mm, Altura Total: 860mm. Altura do 
assento ao chão: 480mm, Medidas assento: 1800 x 180x 500 (L x A x P), Medidas Encosto: 1800x800 (L x A), 
Medidas do Braço: 250x580x800 (L x A x P), Medidas rodapé: 1800x 240x500 (L x A x P). Assento e encosto: 
Estrutura do assento, encosto e da base em madeira maciça vedada com chapa de papelão; Possui molas 
do tipo precintas de borrachas sob assentos e encostos, proporcionando maior flexibilidade, maciez e 
durabilidade para a espuma; Assento composto por três almofadas em espuma laminada, densidade mínima 
D45 e espessura mínima de 100 mm, formando uma peça única, marcado com detalhes na costura do 
revestimento; Encosto com almofada em espuma laminada, densidade mínima D38 e espessura mínima de 80 
mm, formando uma peça única; Revestimento em couro ecológico. Braços: Estrutura do braço em madeira 
maciça vedada com chapa de papelão; possui espuma laminada com espessura de 10 mm; Revestimento em 
couro ecológico. Modelo S3 REV, Marca Tok 
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CADEIRA DE AUDITÓRIO EMPILHÁVEL ESTOFADA 
Assento: Estrutura do assento moldada anatomicamente, em madeira compensada multi-laminada de 
alta resistência, com espessura mínima de 12 mm; Estofada com espuma injetada, moldada 
anatomicamente em poliuretano flexível de alta resiliência, com densidade de 45 Kg/m³ permitindo 
variação de +/ 5%, tipo ecológico, isento de CFC, com no mínimo 45 mm de espessura; Medidas 
aproximas do assento: Largura de 750 mm; Profundidade da superfície do assento de 500mm: Altura do 
piso ao topo do assento 470 mm;  Bordas protegidas com perfil de PVC anti-impacto, tipo Francis; Contra 
assento em TNT; Revestimento em tecido 100% poliéster ou couro ecológico, na cor a definir. Encosto: 
estofada com espuma laminada com espuma de 7cm,moldada anatomicamente em poliuretano flexível 
de alta resiliência, com densidade de 45kg/m³ permitindo variação 5% tipo ecológico, isento de cfc, com 
no mínimo de 45mm de espessura; medidas aproximadas do encosto: largura 670mm,altura de 
400mm;Estrutura do encosto confeccionado em madeira MDP, com espessura mínima de 25mm; Altura 
do piso ao topo do encosto 915 mm; Revestimento em tecido 100% poliéster ou couro ecológico, na cor 
a definir. Estrutura: Estrutura fixa com 04 pés em forma de “U” invertido, confeccionados em tubo de 
aço com secção quadrada 20x20mm, com espessura da chapa de 1,2mm no mínimo; Fechados na parte 
inferior com ponteiras plásticas; possui duas travessas confeccionadas em tubo de aço com secção 
quadrada 20x20mm, soldadas na parte superior dos pés para fixação do assento a estrutura; Nas laterais 
dos pés, deve possuir um dispositivo fabricado em chapa de aço com recortes para encaixe que permite 
travar uma cadeira a outra quando em uso e evitando a desorganização de layout. Na parte interna dos 
pés existem 08 pinos distanciados assimetricamente, fabricados em nylon injetado e indeformável que 
protege de atritos para proteção da pintura quanto ao seu empilhamento. Suporte para encosto 
constituído em uma peça única curvado pneumaticamente, confeccionado em tubo de aço com secção 
quadrada medindo 20x20mm com espessura da chapa de 1,2mm no mínimo; soldado nos pés e na 
travessa que interliga os pés; O suporte para fixação do encosto na estrutura deverá ser através de duas 
chapas de aço #16 dobradas e soldadas na parte superior e inferior da estrutura, permitindo assim que o 
encosto seja embutido na estrutura sem folgas aparentes; Acabamento e pintura: Tratamento e pintura: 
Deve ser usada solda eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda; Todas as peças metálicas 
utilizadas deverão receber prétratamento químico composto por etapas de imersão, lavagem e posterior 
secagem de maneira que possa preparar a superfície para receber a pintura; Todas as peças metálicas 
deverão receber pintura epóxipó, fixada por meio de carga elétrica, curada em estufa de alta 
temperatura. Apresentar também juntamente com a proposta de preços, certificado de conformidade 
em acordo com a norma ABNT NBR 15878 emitida por certificadora acreditada pelo INMETRO. Modelo 
PA 01, Marca Tok 

Un 300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
742,98 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

222.894,00 

13 SOFANETE 02 LUGARES COM PÉ CROMADO Assento tipo “L”: Fabricado com estrutura interna, em aço 
tubular, com diâmetro de 19,0 m/m x 2,0 m/m de parede soldada com solda Mig. Possui molas do tipo 
Percintas Elásticas. Injetado em Espuma Anatômica de Poliuretano Flexível de alta Resiliência, 
densidade de 60 Kg/m³, tipo ecológico, isento de C.F.C. com espessura de 6,5 cm, com revestimento 
em tecido 100% poliéster com fechamento em zíper. Apoiado sobre Pé Braços/Pé Intermediário 
cromados: Fabricados em tubo de aço elíptico 20 x 45 x 1,50 mm, soldada com solda Mig, processo de 
cromagem feito por decapagem ácido sulfúrico 10%; neutralizador contra ferrugem; polimento 
mecânico; desengraxe químico 100%; banho de níquel de 25 a 20 minutos, camada de 18 a 25 mícrons; 
cromo de 45 a 60 segundos, camada de 0,18 a 0,25 mícrons; água quente a 100º. Dimensões 
Aproximadas: por concha: Assento de 590 mm de largura por 520 de profundidade. Encosto de 590 de 

Un 55 

 
 
 
 

 
5.280,93 

 
 
 
 
 

290.451,15 
 

ESTADO DO MARANHÃO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
largura por 400mm de altura. MODELO S2 CR, Marca tok 

 
 
 
 
 

14 

SOFANETE 03 LUGARES COM PÉ CROMADO Assento tipo “L”: Fabricado com estrutura interna, em aço 
tubular, com diâmetro de 19,0 m/m x 2,0 m/m de parede soldada com solda Mig. Possui molas do tipo 
Percintas Elásticas. Injetado em Espuma Anatômica de Poliuretano Flexível de alta Resiliência, 
densidade de 60 Kg/m³, tipo ecológico, isento de C.F.C. com espessura de 6,5 cm, com revestimento em 
tecido 100% poliéster com fechamento em zíper. Apoiado sobre Pé Braços/Pé Intermediário cromados: 
Fabricados em tubo de aço elíptico 20 x 45 x 1,50 mm, soldada com solda Mig, processo de cromagem 
feito por decapagem ácido sulfúrico 10%; neutralizador contra ferrugem; polimento mecânico; 
desengraxe químico 100%; banho de níquel de 25 a 20 minutos, camada de 18 a 25 mícrons; cromo de 
45 a 60 segundos, camada de 0,18 a 0,25 mícrons; água quente a 100º; Dimensões Aproximadas por 
concha: Assento de 590 mm de largura por 520 de profundidade. Encosto de 590 de largura por 
400mm de altura. Modelo S3 CR, Marca tok 

 
 
 

Un 

 
 
 

35 

 
 
 
 
 
 
 

7.374,48 

 
 
 
 
 
 
 

258.106,80 

VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS R$ 4.240.005,70 
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº026/2022/CPL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0617/2019-AL. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº8.666/93, Lei 
Federal 10.520/2002 e demais normas legais aplicáveis. FORO: Fica eleito o Foro de São Luís/MA. ASSINATURAS: Presidente da Assembleia Legislativa do 
Maranhão Dep. Othelino Neto e o Senhor Gustavo Tonet Bassani.  
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de 01 de julho de 2009, 

 
R E S O L V E:

Art. 1º Classificar de acordo com a tabela em anexo, os servido-
res ocupantes de cargos em comissão e/ou à disposição.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeito financeiro, a partir do dia 1° de outubro do ano em curso, 
revogadas as disposições em contrário. 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 19 de  outubro 

de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada CLEIDE COUTINHO 
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado PARÁ FIGUEIREDO
Segundo Secretário, em exercício

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 735/2022

MATRÍCULA                        NOME NIVEL
2806834 Lilyan Maria Mendes Cantanhede XVII

2806826 Cândida Paulina Silva XV

2800845 Deuzenira do Nascimento Pereira 
Paixão

XV

2806560 Linda Luz Pereira da Rocha XV

2806735 George Cunha Junior XVII

2806966 Fabio Henrique Barbosa Bello XV

2806974 José de Ribamar Carvalho Júnior XV

2806776 Estevam Barbosa Moreira Sobrinho XV

2806750 Ana Yasmin Oliveira Anceles XV

2806768 Camilla de Carvalho Mendonça XVII

2806792 Ysabelle Bastos Serra XV

2806784 Taciana Nogueira de Sousa Cam-
pelo

XV

2806818 Ana Claudia Sousa Galeno XV

1652601 Andrenoel Arouche Costa XVII

1655240 Ana Caroline Aguiar Ataide XV

2806743 Carlos Oliveira da Silva XV

2806800 Antonia Niel de Andrade Ferreira XVII

2805075 Iolanda Bezerra Silva XVII

2805174 Maria do Socorro Bringel Martins XV

2806859 Jefferson de Jesus Silva Anchieta 
Junior

XVII

2806842 Flavio Augusto da Silva Furtado XVII

2806909 Viviane Soares Silva XV

2806875 Diego Fontenele de Moura XV

2806883 Isadora Lima Rodrigues XVII

2806867 Anaya Ribeiro Rodrigues XV

2806891 João Pedro Leal da Silva Castro XV

1613959 Adalberto Bezerra de Sousa Filho XIII

2806917 Karla Tyara Costa Pinto Pedroso XV

2807006 Lauande Nascimento Almeida 
Aragão

X

2806925 Bruno Leonardo de Medeiro Costa VIII

2806933 Elton Santos Costa VII

2806941 Italo Cesar Ribeiro de Lima VII

2806958 Marcos Paulo Chaves Lima VII

2806982 Maria José Gomes Pinheiro XV

2806990 Lydiane do Livramento Silva Barros XV

2807014 Carlos Alberto da Conceição Pereira XV

1631001 Aldenir Cabral da Cruz XVII

2802643 Mara Flora Correa Costa XVII

1626696 Priscila Pires Fernandes XI

 

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 


