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OBRA Serviço de Desmontagem, Fornecimento e 

Instalação de Divisórias 
LOCAL Centro Administrativo Municipal 
Endereço Rua Expedicionário João Moreira Alberto, 181 
 
 
 

1. OBJETIVO 
Serviços de desmontagem de divisória existentes e fornecimento e instalação de novas Divisórias 
Leves e Moduladas exercido por empresa especializada. 
 

2. DESMONTAGEM DAS DIVISÓRIAS EXISTENTES 
Os serviços de desmontagem das divisórias existentes deverão ocorrer de acordo com o andamento 
dos trabalhos. A empresa contratada para executar os serviços deverá fazer a desmontagem por 
setor e providenciar na montagem das novas sucessivamente. 
O material resultante da desmontagem deverá ser organizado e depositado em local a ser informado 
pela administração municipal, junto ao Centro Administrativo. 

 
3. REQUISITOS GERAIS 
 
3.1.  DESCRIÇÃO / MATÉRIA PRIMA 
Divisórias leves moduladas compostas por painéis de madeira, vidros e portas, guiados por perfis 
estruturais em alumínio (guia superior, guia inferior, montante e travessa) e fixados em suas bases 
através de peças próprias formando assim um sistema com a finalidade de dividir ambientes 
internos. 
Os painéis deverão ser constituídos internamente de miolo tipo colméia com requadro em 
madeira maciça tratada, e externamente revestidos com laminado melamínico. 
Deverão ser fornecidos todos os elementos necessários para a fixação e fechamento das 
divisórias incluindo todas as ferragens das portas, dobradiças, fechaduras, guias, perfis, vidros etc. 
 
3.2. COMPOSIÇÃO 
Serão montadas a partir das seguintes composições: 

- MÓDULOS COMPOSTOS POR PAINEL CEGO, VIDRO E PAINEL CEGO  
- MÓDULOS COM PORTA E PAINEL CEGO  
 

As portas terão altura máxima de 2,10 metros; 
O painel cego terá altura de 1,00 metro; 
A altura do painel cego mais o vidro deverá acompanhar a altura total da porta (alinhamento dos 
perfis) 

 
3.3. LEGISLAÇÃO 

As Divisórias e os perfis deverão obedecer às normas ABNT NBR 11685, NBR 11683, NBR 11684, 
NBR 11681, NBR 11673, NBR 15141 e NBR 9442. 
 
3.4. FECHADURA 

Fechadura das portas deverá ser tubular com acionamento por chave e botão de girar.·. 
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4 REQUISITOS ESPECÍFICOS 
 
4.1. ESPESSURA 
Os Painéis das divisórias deverão ter 35 mm de espessura. 
Os vidros empregados deverão ter espessura mínima 5 mm respeitando a norma ABNT NBR 15141. 
 
4.2 COR 

A cor dos painéis cegos será Carvalho Maiorca. 
 
 

5. AMOSTRA 
Por ocasião da licitação deverá ser apresentado, catálogo ou informativo técnico do produto ofertado, 
sendo que a comissão de licitação se reserva o direito de exigir a apresentação ou demonstração do 
produto, sem ônus para a administração. 

 
6. RECEBIMENTO 
Para recebimento dos serviços contratados os trabalhos deverão estar concluídos, em perfeito 
funcionamento e entregue um jogo contendo duas cópias das chaves de cada setor. 
 

 
    Tupanciretã, 20 de março de 2018. 

 

 

 

 Mara Mardini Paz    Carlos Augusto Brum de Souza 

 Arquiteta e Urbanista          Prefeito de Tupanciretã 


