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ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR 

CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO 
 
 
 

INTENÇÃO DE ADESÃO 
 
 

A Policia Militar de Minas Gerais, por meio do Centro de Administração de 

Ensino (CAE), da Academia de Polícia Militar (APM), divulga a intenção em aderir 

como “Carona”, ao Registro de Preço do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

dos Territórios (TJDFT), nos termos da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de1993, 

e dos Decretos Estaduais nº 44.786, de 18 de abril de 2008 e nº 44.787, de 18 de 

abril de 2008, e demais legislações pertinentes ao assunto. 

• Nº da Ata de Registro de Preços: 174/2009 

• Nº do Pregão Eletrônico: 59/2009 

• Nº do Processo:  08.068/2008 

• Vigência:  20/11/2009 a 20/12/2010 

• Órgão Gestor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS 

TERRITÓRIOS 

• Representante Órgão Gestor: GUILHERME DE SOUSA JULIANO – Secretário-

Geral do TJDFT 

• Empresa Vencedora: Informobile Industria e Comércio de Móveis  Ltda 

• CNPJ: 00.630.985/0001-39 

• Endereço: Rua Pedro Gusso, 943 – Bairro Capão Raso – Curitiba- PR 

. Telefone/Fax: (41) 3593-7733 

• Representante Legal: Egeide Mary Feix 

• Descrição do item com intenção de adesão: 

 
 

ITEM 
 
09 

 
DESCRIÇÃO 

 
UN 

 
QUANT. 

VALOR R$ 
UNIT. TOTAL 

Características Técnicas e Funcionais 
Item 09 – Poltrona fixa com assento auto-
rebatível e prancheta escamoteável 

Un 
 

600 499 299.400,00 
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Estrutura do assento e do encosto em madeira 
compensada de no mínimo 15mm, 
moldada anatomicamente. Assento rebatível 
com dispositivo de retorno automático. 
Revestimento interno do assento e do encosto 
em espuma de poliuretano injetado de 
60mm de espessura, com densidade controlada 
– D28 (assento) e D26 (encosto) com 
bordas frontal e posterior arredondadas 
descendentes. Perfil de PVC rigidamente 
fixados e colados a quente. 
Contra encosto e face inferior do assento em 
polipropileno de alta resistência a 
choques, riscos e arranhões, na cor preta com 
acabamento texturizado e bordas 
arredondadas contornando o encosto e 
acabamento em perfil de PVC, fixado por 
sistema macho e fêmea colado a quente. 
Fixação do encosto ao assento: peças 
confeccionadas em aço com espessura de 
4mm com mecanismo rebatível. 
Revestimento do assento e do encosto em 
tecido poliéster texturizado de alta 
qualidade ou couro sintético, resistência a 
rasgos e que não desfie ou esgarce, na cor 
azul marinho ou outro padrão a ser definido pelo 
TJDFT. 
Dimensões: compatíveis para aplicação em 
auditórios e composições que permitam a 
utilização de acessórios, como pranchetas 
rebatíveis ou porta-copos instalados nos 
apóia-braços, com diversas larguras de 20” 
(50,8cm) a 23” (58,4cm) dependendo do 
acessório utilizado, o que garante grande 
flexibilidade ao layout, além de otimizar a 
ocupação do espaço. 
Altura total do piso ao encosto: 860 a 950mm do 
piso. 
Largura interna do assento: 480 a 560mm. 
Largura total do assento: 500 a 580mm. 
Profundidade total do conjunto: 
assento/prancheta rebatidos: 330 a 360mm. 
Profundidade total do conjunto: assento e 
prancheta em uso: 750 a 800mm. 
Apóia-braços revestidos em poliuretano integral 
e estrutura interna em aço de 2,0mm 
de espessura. 
Prancheta escamoteável estrutura 
confeccionada em aglomerado de alta qualidade 
de 
18mm e revestida em laminado melamínico na 
cor a escolher com bordas 
arredondadas e protegidas por perfil de PVC, 
rigidamente fixado. 
Estrutura e componentes da base: Estrutura 
base: longarinas em aço 1010/1020 
ABNT (espessura de 1,9mm); Faces laterais 
fixadas a estrutura da base em vinil 
resistente a choques, riscos e arranhões, na cor 
preta, com acabamento externo 
texturizado e bordas arredondadas. 
Números de poltronas em conjuntos de 
longarinas (fileiras) será definido em cada 
projeto a ser apresentado pelo TJDFT. 
Preparo dos componentes em aço: Tratamento 
antiferruginoso pelo processo de 
fosfatização e pintura eletrostática em epóxi pó 
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na cor preto fosco, em toda a base e 
componentes metálicos. 

VALOR (R$) 299.400,00 
 
• Nome do Órgão interessado na adesão: 

• Polícia Militar de Minas Gerais – Centro de Administração de Ensino (CAE) 

• Nome, cargo da autoridade competente do órgão carona: 

• Ten Cel PM Alexandre Antônio Alves – Chefe do CAE 

• Quantidade com intenção de adesão: Conforme planilha abaixo: 

 

ITEM 
 
9 
 

 
DESCRIÇÃO 

 
UN 

 
QUANT. 

VALOR R$ 
UNIT. TOTAL 

Características Técnicas e Funcionais 
Item 09 – Poltrona fixa com assento auto-
rebatível e prancheta escamoteável 
Estrutura do assento e do encosto em madeira 
compensada de no mínimo 15mm, 
moldada anatomicamente. Assento rebatível 
com dispositivo de retorno automático. 
Revestimento interno do assento e do encosto 
em espuma de poliuretano injetado de 
60mm de espessura, com densidade controlada 
– D28 (assento) e D26 (encosto) com 
bordas frontal e posterior arredondadas 
descendentes. Perfil de PVC rigidamente 
fixados e colados a quente. 
Contra encosto e face inferior do assento em 
polipropileno de alta resistência a 
choques, riscos e arranhões, na cor preta com 
acabamento texturizado e bordas 
arredondadas contornando o encosto e 
acabamento em perfil de PVC, fixado por 
sistema macho e fêmea colado a quente. 
Fixação do encosto ao assento: peças 
confeccionadas em aço com espessura de 
4mm com mecanismo rebatível. 
Revestimento do assento e do encosto em 
tecido poliéster texturizado de alta 
qualidade ou couro sintético, resistência a 
rasgos e que não desfie ou esgarce, na cor 
azul marinho ou outro padrão a ser definido pelo 
TJDFT. 
Dimensões: compatíveis para aplicação em 
auditórios e composições que permitam a 
utilização de acessórios, como pranchetas 
rebatíveis ou porta-copos instalados nos 
apóia-braços, com diversas larguras de 20” 
(50,8cm) a 23” (58,4cm) dependendo do 
acessório utilizado, o que garante grande 
flexibilidade ao layout, além de otimizar a 
ocupação do espaço. 
Altura total do piso ao encosto: 860 a 950mm do 
piso. 
Largura interna do assento: 480 a 560mm. 
Largura total do assento: 500 a 580mm. 
Profundidade total do conjunto: 
assento/prancheta rebatidos: 330 a 360mm. 
Profundidade total do conjunto: assento e 
prancheta em uso: 750 a 800mm. 
Apóia-braços revestidos em poliuretano integral 
e estrutura interna em aço de 2,0mm 

Un 
 

312 499,00 155.688,00 
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de espessura. 
Prancheta escamoteável estrutura 
confeccionada em aglomerado de alta qualidade 
de 
18mm e revestida em laminado melamínico na 
cor a escolher com bordas 
arredondadas e protegidas por perfil de PVC, 
rigidamente fixado. 
Estrutura e componentes da base: Estrutura 
base: longarinas em aço 1010/1020 
ABNT (espessura de 1,9mm); Faces laterais 
fixadas a estrutura da base em vinil 
resistente a choques, riscos e arranhões, na cor 
preta, com acabamento externo 
texturizado e bordas arredondadas. 
Números de poltronas em conjuntos de 
longarinas (fileiras) será definido em cada 
projeto a ser apresentado pelo TJDFT. 
Preparo dos componentes em aço: Tratamento 
antiferruginoso pelo processo de 
fosfatização e pintura eletrostática em epóxi pó 
na cor preto fosco, em toda a base e 
componentes metálicos. 

VALOR (R$) 155.688,00 

 

• Justificativa da Adesão: A presente adesão visa aquisição de poltronas para 

equipar o auditório do prédio do Centro de Formação e Atualização de Sargentos. O 

item registrado na referida Ata de Registro de Preços atende à necessidade do Centro de 

Administração de Ensino, órgão responsável pela ordenação da despesa. 

 

Belo Horizonte, 22 de julho de 2010. 
 

   

(a) Alexandre Antônio Alves, Ten Cel PM 

Chefe do Centro de Administração de Ensino 
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