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A 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - DF 
UASG Nº 450432 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 
PROCESSO Nº 00080-00159144/2021-16 
 

PROPOSTA LOTE 05 
 

NOME DA EMPRESA: Fortline 

RAZÃO SOCIAL: Fortline Industria e Comércio de Móveis Ltda 

ENDEREÇO: Avenida Estados Unidos, 1.200 – Distrito Industrial, São Simão / SP, CEP: 14200-000 

TELEFONE: (16) 3984 9040 

EMAILS: licitacoes@fortline.ind.br  

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QTD. 
VALO 

UNITÁRIO 
VALOR 
 TOTAL 

45 

 
DIVISÓRIA PISO TETO 

CEGA ACÚSTICA 
MARCA: FORTLINE 

MODELO: IW86 
CÓDIGO: CEGA 

 

M2. 650 
R$ 

 1.075,00 
R$ 

 698.750,00 

46 

 
DIVISÓRIA PISO TETO 

CEGA DECORADA 
MARCA: FORTLINE 

MODELO: IW86 
CÓDIGO: CEGA 

 

M2. 100 
R$ 

 1.425,00 
R$ 

 142.500,00 

47 

 
DIVISÓRIA PISO TETO 

MICRO PERSIANA 
MARCA: FORTLINE 

MODELO: IW86 
CÓDIGO: MP 

 

M2. 200 
R$ 

 606,00 
R$  

121.200,00 
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48 

 
DIVISÓRIA PISO TETO 

TIPO MISTA 
MARCA: FORTLINE 

MODELO: IW86 
CÓDIGO: MISTA (Cega + Vidro Duplo) 

 

M2. 650 
R$ 

 1.850,00 
R$  

1.202.500,00 

49 

 
MÓDULO DE PORTA 

GIRO CEGA 
MARCA: FORTLINE 

MODELO: IW86 
CÓDIGO: CEGA COM UMA PORTA CEGA 

 

UNI. 80 
R$  

3.675,00 
R$  

294.000,00 

50 

 
DIVISÓRIA PISO TETO 

VIDRO DUPLO 
MARCA: FORTLINE 

MODELO: IW86 
CÓDIGO: VIDRO DUPLO 

 

M2. 400 
R$ 

 1.917,00 
R$  

766.800,00 

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 3.225.750,00 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES  

Declaramos que esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de abertura da licitação. 

O prazo para execução dos serviços será de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da retirada/recebimento da 

respectiva Nota de Empenho ou da assinatura do contrato. 

Apresento garantia conforme estabelecido no Termo de Referência - Anexo I do edital. 

Declaramos ainda, que nos preços estão inclusos todos os tributos, tarifas e demais despesas decorrentes da execução 

do objeto. 

Declaro que não incorremos nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 1º do 

Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei. 

Declaro está ciente de todas as condições do edital e comprometo-me a aceitabilidade e cumprimento integral de 

todas as obrigações estipuladas nas legislações e edital. 

DECLARO para fins do disposto no artigo 2º da Lei Distrital 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, que receberá, sem 

nenhum custo para a CONTRATANTE, bens, embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis 

pela administração pública, provenientes do objeto do Pregão Eletrônico nº 12/2022 – (SECRETARIA DE ESTADO DE 

EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL), e que dará o destino legalmente estabelecido para a deposição e o tratamento 

adequados de dejetos e resíduos. 
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GRUPO 5 – DIVISÓRIAS 
 
ITEM 45 
DIVISÓRIA PISO TETO CEGA ACÚSTICA 
Variação máxima de 5% nas medidas 
Fornecimento e montagem/instalação da divisória Especificações técnicas: 
DESCRIÇÃO: 
Divisória :com módulos de largura tipica de 900 mm, ou conforme especificado em projeto. Os módulos devem permitir a 
intercambialidade entre si. 
Ainda sobre a intercambialidade, o produto deverá atender a classificação de “capacidade de remanejamento” (isto é, totalmente 
reutilizável), conformeNBR 15.141:2008, devidamente atestado em certificado válido emitido pela ABNT. 
Espessura mínima 70 mm em todo o comprimento da divisória, com fechamento cego, em BP, do piso ao teto. O fechamento será duplo, 
em painéis demadeira termo fundida, prensada e tratada contra insetos e fungos. Densidade dos painéis deve variar entre 685 kgf/m³ e 
733,3 kgf/m³. 
Entre os painéis de fechamento deverá ficar um vão livre com 56mm, que deverá ser totalmente preenchido com Placas de Lã de PET, 
material 100%reciclável, composto por fibras de poliéster, atóxico. 
Os painéis de fechamento: deverão ser do tipo MDP ou MDF, 15mm de espessura mínima, com revestimento melamínico BP nas duas 
faces, acabamentomadeirado ou liso, conforme definido em projeto. As placas deverão ser cortadas em maquinário específico, e deverão 
estar em seu esquadro perfeito.Deverão ser aplicadas fitas de borda em PVC ou similar ou de melhor qualidade, com espessura mínima de 
1,00 mm, em todo o perímetro das placas, e suaaplicação deverá ser realizada pelo sistema hot-melt, em equipamento industrial próprio 
para esse fim. O sistema de fixação dos painéis será do tipo saquefrontal. 
Conjunto estrutural: (interno e externo) 100% em alumínio extrudado em perfis de formato exclusivo – liga 6060 ou superior e têmpera T5 
em todos osperfis. 
A estrutura interna será composta por perfis verticais (montantes) em alumínio extrudado, tipo tubular, com espessura mínima de parede 
de 1,3mm,conferindo a resistência necessária à peça para a estabilidade estrutural da divisória. O montante deverá ter dois 
compartimentos tipo canaleta em cada face,para encaixe dos ganhos de nylon do sistema de fixação dos fechamentos. 
Os montantes serão travados e fixados ao teto e ao piso por meio de perfis tipo guia em alumínio extrudado, seção “U”, com 50 mm de 
altura, visandopermitir o bom nivelamento e também absorver eventuais desníveis que possam existir no piso teto e paredes. Os perfis 
tipo guia deverão ter espessuramínima de parede de 1,2mm, conferindo a resistência necessária à peça para a estabilidade estrutural da 
divisória. As guias devem ser fixadas ao piso, tetoe paredes por meio de parafusos e buchas. 
Para a composição do layout e interação entre as paredes de divisória serão utilizados conectores em “T” e conectores em “L” que devem 
possuir a mesmaespessura mínima de 70 mm conferindo uniformidade à instalação. Os conectores em “T” devem permitir o saque 
individual e frontal de uma das faces,permitindo acesso ao seu interior, de forma que possam ser utilizados para eventuais descidas de 
fiação e seja garantido o acesso para manutenção. Osconectores em “L” atendem aos ângulos de 90°, com design arredondado para 
melhor fluidez do espaço. 
Tiras de espuma autocolante devem ser aplicadas às calhas de piso, teto e paredes para incrementar a acústica do conjunto e ajudar a 
corrigir pequenasimperfeições da superfície. 
Acabamento da estrutura da divisória e dos perfis em pintura epóxi pó eletrostática ou anodizado no padrão alumínio natural acetinado. 
O conjunto deve permitir passagem de cabeamento por todo o interior ou, opcionalmente, passagem de cabeamento vertical pela coluna 
“T”. 
 
ITEM 46 
DIVISÓRIA PISO TETO CEGA ACÚSTICA DECORADA 
Variação máxima de 5% nas medidas 
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Fornecimento e montagem/instalação da divisória Especificações técnicas: 
DESCRIÇÃO: 
Divisória: com módulos de largura tipica de 900 mm, ou conforme especificado em projeto. Os módulos devem permitir a 
intercambialidade entre si. 
Ainda sobre a intercambialidade, o produto deverá atender a classificação de “capacidade de remanejamento” (isto é, totalmente 
reutilizável), conformeNBR 15.141:2008, devidamente atestado em certificado válido emitido pela ABNT. 
Espessura mínima de 70 mm em todo o comprimento da divisória, com fechamento cego, em painéis decorados PET, do piso ao teto. O 
fechamento seráduplo, em painéis de madeira termo fundida, prensada e tratada contra insetos e fungos. Densidade dos painéis deve 
variar entre 685 kgf/m³ e 733,3 kgf/m³. 
Entre os painéis de fechamento deverá ficar um vão livre com aproximadamente 56mm, que deverá ser totalmente preenchido com Placas 
de Lã de PET,material 100% reciclável, composto por fibras de poliéster, atóxico. 
Os painéis: de fechamento deverão ser do tipo ECOLÓGICOS decorativos PET em placas de MDF ou MDP 15mm com usinagens em baixo 
relevo,padrão de desenho a definir, revestidos no sistema à vácuo (revestimento acompanha desenho das usinagens, revestindo 
totalmente o painel) com resinaPET (resina composta de até 80% de material reciclado), resistentes ao impacto, com variedade e 
estabilidade de cores, com tratamento contra amarelado,mofos, cupins, umidade e gorduras. As placas deverão ser cortadas em 
maquinário específico, e deverão estar em seu esquadro perfeito. 
Nos painéis, pela face interna, deverão ser executados frisos guia, junto às bordas verticais e paralelos a estas, com o objetivo de guiar a 
aplicação dosganchos de fixação e uniformizar o processo, evitando que erros na instalação dessas peças possam vir a prejudicar a 
montagem em obra e seu resultadofinal. O sistema de fixação dos painéis será do tipo saque frontal. 
Conjunto estrutural: (interno e externo) 100% em alumínio extrudado em perfis de formato exclusivo – liga 6060 ou superior e têmpera T5 
em todos osperfis. 
A estrutura interna será composta por perfis verticais (montantes) em alumínio extrudado, tipo tubular, com espessura mínima de parede 
de 1,3mm,conferindo a resistência necessária à peça para a estabilidade estrutural da divisória. O montante deverá ter dois 
compartimentos tipo canaleta em cada face,para encaixe dos ganhos de nylon do sistema de fixação dos fechamentos. 
Os montantes serão travados e fixados ao teto e ao piso por meio de perfis tipo guia em alumínio extrudado, seção “U”, com 50mm de 
altura, visandopermitir o bom nivelamento e também absorver eventuais desníveis que possam existir no piso teto e paredes. Os perfis 
tipo guia deverão ter espessuramínima de parede de 1,2mm, conferindo a resistência necessária à peça para a estabilidade estrutural da 
divisória. As guias devem ser fixadas ao piso, tetoe paredes por meio de parafusos e buchas. 
Para a composição do layout e interação entre as paredes de divisória serão utilizados conectores em “T” e conectores em “L” que devem 
possuir a mesmaespessura mínima da divisória (70 mm) conferindo uniformidade à instalação. Os conectores em “T” devem permitir o 
saque individual e frontal de umadas faces, permitindo acesso ao seu interior, de forma que possam ser utilizados para eventuais descidas 
de fiação e seja garantido o acesso paramanutenção. Os conectores em “L” atendem aos ângulos de 90°, com design arredondado para 
melhor fluidez do espaço. 
Tiras de espuma autocolante devem ser aplicadas às calhas de piso, teto e paredes para incrementar a acústica do conjunto e ajudar a 
corrigir pequenasimperfeições da superfície. 
Acabamento da estrutura da divisória e dos perfis em pintura epóxi pó eletrostática ou anodizado no padrão alumínio natural acetinado. 
O conjunto deve permitir passagem de cabeamento por todo o interior ou, opcionalmente, passagem de cabeamento vertical pela coluna 
“T”. 
 
ITEM 47 
MICRO PERSIANAS  
Variação máxima de 5% nas medidas 
Fornecimento e montagem/instalação da micro persiana Especificações técnicas: 
Persianas para utilização exclusiva entre vidros, instaladas diretamente nos quadros de fechamento da divisória. 
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Cabeceira e Base deverão ser em chapa de aço 0,45 x 0,80, NBR 5915 EM, com fundo primer epóxi cromato de zinco com 4 mícron, e 4 
mícron de tintapara acabamento tipo Poliéster em Estufa com PMT 204 °C. 
As lâminas da persiana serão com mínima de 16mm de largura, em alumínio laminado, Liga 5182 H19, com pintura de acabamento em 
Poliéster, sistemaCoil coating, com 4 mícron de camada e PMT 204 °C totalizando 0,21 de espessura. 
Cordões das persianas em fios de nylon trançados, na cor predominante da persiana. Acionamento na divisória entre vidros com conjunto 
de transmissãocom cabo de aço flexível de torção 1/8” com capa de polipropileno, e botão de giro na cor da estrutura da divisória, junto ao 
canal vertical, que permite obasculamento das lâminas. 
 
ITEM 48 
DIVISÓRIA PISO TETO MISTA 
Variação máxima de 5% nas medidas 
Fornecimento e montagem/instalação da divisória. Especificações técnicas: 
DESCRIÇÃO: 
Divisória: com módulos de largura tipica variando entre 900mm a 1200mm, ou conforme especificado em projeto. Os módulos devem 
permitir aintercambialidade entre si. 
Ainda sobre a intercambialidade, o produto deverá atender a classificação de “capacidade de remanejamento” (isto é, totalmente 
reutilizável), conformeNBR 15.141:2008, devidamente atestado em certificado válido emitido pela ABNT. 
Espessura mínima de 70 mm em todo o comprimento da divisória, com fechamento cego do piso até 900mm, em BP, e vidro duplo até o 
teto. 
O fechamento da parte inferior será duplo, em painéis de madeira termo fundida, prensada e tratada contra insetos e fungos. Densidade 
dos painéis devevariar entre 685 kgf/m³ e 733,3 kgf/m³. 
Entre os painéis de fechamento deverá ficar um vão livre com aproximadamente 56mm, que deverá ser totalmente preenchido com Placas 
de Lã de PET,material 100% reciclável, composto por fibras de poliéster, atóxico, para melhor desempenho acústico da divisória. 
Os painéis: de fechamento deverão ser do tipo MDP ou MDF, mínimo de 15mm de espessura, com revestimento melamínico BP nas duas 
faces,acabamento madeirado ou liso, conforme definido em projeto. As placas deverão ser cortadas em maquinário específico, e deverão 
estar em seu esquadroperfeito. Deverão ser aplicadas fitas de borda em PVC, com espessura mínima de 1,00mm, em todo o perímetro das 
placas, e sua aplicação deverá serrealizada pelo sistema hot-melt, em equipamento industrial próprio para esse fim. 
Fechamento da parte superior será em quadros de vidro duplo, sendo os vidros com mínimo de 6 mm de espessura cada, incolores, de 
segurança(temperados, ou laminados 3 mm + película PVB + 3 mm) encaixilhados em perfis exclusivos de alumínio com desenho 
levemente arredondado e semrebaixos na face do perfil que poluam visualmente o conjunto, montados com ângulos de 45 graus (meia 
esquadria). A seção do perfil do quadro de vidrodeverá ter no máximo 35mm de altura, para garantir a leveza estética do conjunto 
montado. Para acomodação dos vidros nos quadros serão utilizados perfisnão aparentes tipo “vírgula” em PVC, para eliminar qualquer 
atrito ou vibrações decorrentes de eventuais impactos no conjunto além de contribuir com oisolamento do som, e com a vedação acústica 
dos quadros. Pela face interna dos perfis dos quadros de vidro, deverão existir frisos guia, junto às bordasverticais e paralelos a estas, com 
o objetivo de guiar a aplicação dos ganchos de fixação e uniformizar o processo, evitando que erros na instalação dessaspeças possam vir a 
prejudicar a montagem em obra e seu resultado final. O sistema de fixação dos painéis/quadros será do tipo saque frontal. 
Na união entre os diversos tipos de fechamento, na horizontal, deverá ser utilizado um perfil de paginação 100% em alumínio extrudado, 
na mesma cor daestrutura, para guiar e uniformizar os canais horizontais entre as placas, mantendo os canais alinhados e com altura 
constante de 8mm. Não serão aceitosmontantes travessa internos em substituição aos perfis de paginação, pois não oferecem o mesmo 
acabamento e não garantem de forma efetiva oalinhamento e uniformização da espessura dos canais, dificultando inclusive os processos 
de remanejamento. 
Conjunto estrutural: (interno e externo) 100% em alumínio extrudado em perfis de formato exclusivo – liga 6060 ou superior e têmpera T5 
em todos osperfis. 
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A estrutura interna será composta por perfis verticais (montantes) em alumínio extrudado, tipo tubular, com espessura mínima de parede 
de 1,3mm,conferindo a resistência necessária à peça para a estabilidade estrutural da divisória. O montante deverá ter dois 
compartimentos tipo canaleta em cada face,para encaixe dos ganhos de nylon do sistema de fixação dos fechamentos. 
Os montantes serão travados e fixados ao teto e ao piso por meio de perfis tipo guia em alumínio extrudado, seção “U”, com 
aproximadamente 50mm dealtura, visando permitir o bom nivelamento e também absorver eventuais desníveis que possam existir no piso 
teto e paredes. Os perfis tipo guia deverãoter espessura mínima de parede de 1,2mm, conferindo a resistência necessária à peça para a 
estabilidade estrutural da divisória. As guias devem ser fixadasao piso, teto e paredes por meio de parafusos e buchas. 
Para a composição do layout e interação entre as paredes de divisória serão utilizados conectores em “T” e conectores em “L” que devem 
possuir a mesmaespessura mínima de 70mm, conferindo uniformidade à instalação. Os conectores em “T” devem permitir o saque 
individual e frontal de uma das faces, permitindo acesso ao seu interior, de forma que possam ser utilizados para eventuais descidas de 
fiação e seja garantido o acesso para manutenção. Osconectores em “L” atendem aos ângulos de 90°, com design arredondado para 
melhor fluidez do espaço. 
Tiras de espuma autocolante devem ser aplicadas às calhas de piso, teto e paredes para incrementar a acústica do conjunto e ajudar a 
corrigir pequenasimperfeições da superfície. 
Acabamento da estrutura da divisória e dos perfis em pintura epóxi pó eletrostática ou anodizado no padrão alumínio natural acetinado. 
O conjunto deve permitir passagem de cabeamento por todo o interior (incluindo o perímetro dos quadros de vidros) ou, opcionalmente, 
passagem decabeamento vertical pela coluna “T”. 
 
ITEM 49 
MÓDULO DE PORTA DE GIRO CEGA 
DIMENSÕES: 900 X 86 X 2100 MM 
Fornecimento e montagem/instalação do módulo. Especificações técnicas: 
DESCRIÇÃO: 
Módulo : de porta simples, de giro, para divisórias mínimo 70 mm de espessura. Folha única com 38 mm de espessura, cega em BP. 
Módulo tipico comaproximadamente 900mm de largura, e 2100mm de altura. Os módulos de porta devem permitir a intercambialidade 
entre si, e com os demais módulos dadivisória. 
Ainda sobre a intercambialidade, o produto deverá atender a classificação de “capacidade de remanejamento” (isto é, totalmente 
reutilizável), conformeNBR 15.141:2008, devidamente atestado em certificado válido emitido pela ABNT. 
Folha de porta composta por painéis de madeira termo fundida, prensada e tratada contra insetos e fungos, do tipo MDF OU MDP, com 
revestimentomelamínico BP nas duas faces, acabamento madeirado ou liso, conforme definido em projeto. Densidade dos painéis deve 
variar entre 685 kgf/m³ e 733,3kgf/m³. 
Folha de porta deverá ser maciça, com espessura mínima de 38 mm. A folha de porta deverá ser cortada em maquinário específico, e 
deverá estar em seuesquadro perfeito. Deverão ser aplicadas fitas de borda em PVC, com espessura mínima de 2,00mm, em todo o 
perímetro da folha de porta, e sua aplicaçãodeverá ser realizada pelo sistema hot-melt, em equipamento industrial próprio para esse fim. 
As folhas de porta devem ser totalmente maciças, não sendopermitido o uso de soluções ocas que reduzam o desempenho acústico do 
produto. 
A folha de porta será fixada aos batentes através de dobradiças especiais, compostas em alumínio extrudado, anéis de nylon antirruído e 
pino em alumíniosólido como eixo de giro - parafusadas à folha de porta e encaixadas a rebaixos nos batentes e fixadas a estes por 
pressão. Os batentes devem terobrigatoriamente a funcionalidade de permitir a alteração do lado de abertura da porta sem que seja 
necessário substituir a folha de porta, tampoucoqualquer outro componente do conjunto dos batentes. Fechaduras La Fonte, referência 
515 AEE (alumínio escovado envernizado) ou CRA (cromoacetinado) ou similar ou superior. 
Conjunto estrutural: (interno e externo) 100% em alumínio extrudado em perfis de formato exclusivo – liga 6060 ou superior e têmpera T5 
em todos osperfis. 
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A estrutura interna será composta por perfis verticais (montantes) em alumínio extrudado, tipo tubular, com espessura mínima de parede 
de 1,3mm,conferindo a resistência necessária à peça para a estabilidade estrutural da divisória. O montante deverá ter dois 
compartimentos tipo canaleta em cada face,para encaixe dos ganhos de nylon do sistema de fixação dos fechamentos. 
Os montantes serão travados e fixados ao teto e ao piso por meio de perfis tipo guia em alumínio extrudado, seção “U”, com 50mm de 
altura, visandopermitir o bom nivelamento e também absorver eventuais desníveis que possam existir no piso teto e paredes. Os perfis 
tipo guia deverão ter espessuramínima de parede de 1,2mm, conferindo a resistência necessária à peça para a estabilidade estrutural da 
divisória. As guias devem ser fixadas ao piso, tetoe paredes por meio de parafusos e buchas. 
Batentes em alumínio extrudado em formato exclusivo com espessura mínima de 70mm para perfeita interface com as divisórias 
especificadas. 
Tiras de espuma autocolante devem ser aplicadas às calhas de piso, teto e paredes para incrementar a acústica do conjunto e ajudar a 
corrigir pequenasimperfeições da superfície. 
Perfis em borracha com desenho exclusivo devem ser utilizados nos canais verticais de aproximadamente 8mm entre os painéis de 
fechamento e batentesem ambos os lados da divisória/portas para aumento do desempenho acústico e complemento da estabilidade do 
fechamento. 
Acabamento da estrutura da porta e dos perfis em pintura epóxi pó eletrostática ou anodizado no padrão alumínio natural acetinado. O 
conjunto deve permitir passagem de cabeamento por todo o interior e deve ser possível a instalação de interruptores diretamente nos 
perfis dos batentes,para acionamento da iluminação das salas. 
Ainda sobre a passagem de fiação, o produto deverá atender a característica “adequação a passagem de fiação”, conforme NBR 
15.141:2008, devidamenteatestado em certificado válido emitido pela ABNT. 
 
ITEM 50 
DIVISÓRIA PISO TETO ACÚSTICA EM VIDRO DUPLO 
Variação máxima de 5% nas medidas 
Fornecimento e montagem/instalação da divisória Especificações técnicas: 
DESCRIÇÃO: 
Divisória: com módulos de largura tipica variando entre 900mm a 1200mm, ou conforme especificado em projeto. Os módulos devem 
permitir aintercambialidade entre si. 
Ainda sobre a intercambialidade, o produto deverá atender a classificação de “capacidade de remanejamento” (isto é, totalmente 
reutilizável), conformeNBR 15.141:2008, devidamente atestado em certificado válido emitido pela ABNT. 
Espessura mínima de 70mm em todo o comprimento da divisória, com fechamento em vidro duplo do piso ao teto. 
Fechamento da divisória será em quadros de vidro duplo, sendo os vidros com aproximadamente 6 mm de espessura cada, incolores, de 
segurança(temperados, ou laminados 3 mm + película PVB + 3 mm) encaixilhados em perfis exclusivos de alumínio com desenho 
levemente arredondado e semrebaixos na face do perfil que poluam visualmente o conjunto, montados com ângulos de 45 graus (meia 
esquadria). A seção do perfil do quadro de vidrodeverá ter no máximo 35mm de altura, para garantir a leveza estética do conjunto 
montado. Para acomodação dos vidros nos quadros serão utilizados perfisnão aparentes tipo “vírgula” em PVC, para eliminar qualquer 
atrito ou vibrações decorrentes de eventuais impactos no conjunto além de contribuir com oisolamento do som, e com a vedação acústica 
dos quadros. Pela face interna dos perfis dos quadros de vidro, deverão existir frisos guia, junto às bordasverticais e paralelos a estas, com 
o objetivo de guiar a aplicação dos ganchos de fixação e uniformizar o processo, evitando que erros na instalação dessaspeças possam vir a 
prejudicar a montagem em obra e seu resultado final. O sistema de fixação dos quadros será do tipo saque frontal 
Conjunto estrutural: (interno e externo) 100% em alumínio extrudado em perfis de formato exclusivo – liga 6060 ou superior e têmpera T5 
em todos osperfis. 
A estrutura interna será composta por perfis verticais (montantes) em alumínio extrudado, tipo tubular, com espessura mínima de parede 
de 1,3mm,conferindo a resistência necessária à peça para a estabilidade estrutural da divisória. O montante deverá ter dois 
compartimentos tipo canaleta em cada face,para encaixe dos ganhos de nylon do sistema de fixação dos fechamentos. 
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Os montantes serão travados e fixados ao teto e ao piso por meio de perfis tipo guia em alumínio extrudado, seção “U”, com 
aproximadamente 50mm dealtura, visando permitir o bom nivelamento e também absorver eventuais desníveis que possam existir no piso 
teto e paredes. Os perfis tipo guia deverãoter espessura mínima de parede de 1,2mm, conferindo a resistência necessária à peça para a 
estabilidade estrutural da divisória. As guias devem ser fixadasao piso, teto e paredes por meio de parafusos e buchas. 
Para a composição do layout e interação entre as paredes de divisória serão utilizados conectores em “T” e conectores em “L” que devem 
possuir a mesmaespessura total da divisória mínima de (70mm) conferindo uniformidade à instalação. Os conectores em “T” devem 
permitir o saque individual e frontal deuma das faces, permitindo acesso ao seu interior, de forma que possam ser utilizados para 
eventuais descidas de fiação e seja garantido o acesso paramanutenção. Os conectores em “L” atendem aos ângulos de 90°, com design 
arredondado para melhor fluidez do espaço. 
Tiras de espuma autocolante devem ser aplicadas às calhas de piso, teto e paredes para incrementar a acústica do conjunto e ajudar a 
corrigir pequenasimperfeições da superfície. 
Perfis em borracha com desenho exclusivo devem ser utilizados nos canais verticais de aproximadamente 8mm entre os quadros de 
fechamento em ambosos lados da divisória para aumento do desempenho acústico e complemento da estabilidade do fechamento. 
Acabamento da estrutura da divisória e dos perfis em pintura epóxi pó eletrostática ou anodizado no padrão alumínio natural acetinado. 
O conjunto deve permitir passagem de cabeamento por todo o interior (incluindo o perímetro dos quadros de vidros) ou, opcionalmente, 
passagem decabeamento vertical pela coluna “T”. 

 
 
 

São Simão, 25 de julho de 2022. 
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