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O presente documento tem por finalidade orientar os critérios básicos 
destinados à criação de bibliotecas setoriais a serem integradas ao Sistema de 
Bibliotecas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (SISBI/UFRN), 
conforme resolução nº004/2013-CONSUNI, para que possam garantir a oferta de 
seus produtos e serviços, bem como ampliar e aperfeiçoar o acesso, recuperação 
e uso das informações necessárias ao trinômio ensino, pesquisa e extensão. 

 

A Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM), órgão central executivo das 
atividades desenvolvidas no SISBI avaliará as propostas, oriundas dos Centros 
Acadêmicos e das Unidades Acadêmicas Especializadas, de acordo com as 
seguintes recomendações:  

 

1. A unidade interessada deverá enviar à Direção da BCZM uma proposta de 
criação da biblioteca setorial através de memorando e projeto; 

 

2. O projeto deverá seguir o modelo proposto no anexo A, contendo todas as 
informações necessárias à avaliação por parte da Direção da BCZM, tais como: 
Título do projeto, proponente, caracterização da unidade, justificativa, objetivos, 
acervo, espaço físico, recursos humanos, mobiliário/equipamentos, resultados; 

 

3. A Direção da BCZM realizará a avaliação das propostas mediante a 
observância dos requisitos mínimos necessários para um funcionamento 
satisfatório da biblioteca e que atenda as necessidades informacionais 
conforme diretrizes definidas no item 5. 

 

4. Após análise do projeto e visita técnica da direção da BCZM às futuras 
instalações da biblioteca setorial a ser criada, bem como todos os critérios 
atendidos, caberá a BCZM submeter à proposta ao Conselho Supervisor da 
Biblioteca e posteriormente aos Colegiados superiores, para fins de aprovação 
e oficialização junto ao SISBI/UFRN; 

 

5. Para fins de avaliação serão consideradas as seguintes diretrizes básicas 
quanto à infra-estrutura física e humana, além dos recursos materiais e 
equipamentos: 

  

 

5.1 ESPAÇO FÍSICO 

 

A unidade proponente deverá disponibilizar um espaço físico destinado 
exclusivamente à instalação da biblioteca, possibilitando oferecer o mínimo de 
conforto aos usuários, observando-se questões de facilidade de acesso e 
circulação, temperatura, umidade, iluminação, climatização, acústica, hidráulica, 



segurança, limpeza e, ainda, de flexibilidade que possa permitir adaptações 
internas ou futuras ampliações. 

 

O espaço físico está relacionado com o tamanho do acervo, o número de 
usuários e os serviços que serão oferecidos à comunidade, devendo contemplar as 
seguintes áreas: administrativa, acervo, estudos e outras de infra-estrutura básica: 

 

• área administrativa: sala da direção, balcão de atendimento, sala de 
processamento técnico e sala para serviços de referência. As salas poderão ser 
separadas por meio de divisórias de vidro, facilitando uma visão mais ampla 
para as áreas de estudo e a circulação dos usuários. O balcão de atendimento, 
onde são realizadas as operações de empréstimo, renovação, devolução e 
quitação, deverá ser localizado próximo à entrada da biblioteca; 

 

• área para o acervo: contempla espaços diferenciados para armazenamento 
dos diversos tipos de materiais informacionais (periódicos, livros, teses, 
dissertações, folhetos, multimeios, dentre outros), distribuídos em estantes 
ordenadas e devidamente sinalizadas, com vistas a facilitar com maior rapidez 
o acesso, localização e recuperação dos documentos. Essas áreas deverão ter 
uma iluminação eficiente, indireta e econômica bem como, temperatura, 
ventilação e climatização adequada ao ambiente; 

 

• áreas para estudos: dispor de espaços distintos para estudo em grupo, com 
mesas redondas ou ovais; estudo individual, com cabines específicas; e outras 
áreas de leitura. Recomenda-se que estas áreas estejam dispostas em locais 
distantes de ruído, evitando prejuízos de concentração durante o estudo, bem 
como com cadeiras confortáveis, dentro de padrões ergonômicos. Nas áreas de 
leitura devem ser disponibilizados computadores para acesso ao catálogo on-
line.  

 

• área de infra-estrutura: hall de entrada, guarda-volumes (escaninhos), sala 
de acesso à internet, copa, sanitários adaptados aos portadores de 
necessidades especiais e depósito. 

 

A biblioteca poderá dispor ainda de outras áreas, tais como: área para 
exposições, auditórios, laboratórios, videoteca e sala de áudio. 

 

 

5.2 RECURSOS HUMANOS 

 

Para que as atividades, produtos e serviços sejam desenvolvidos de forma 
eficiente e eficaz, faz-se necessário que a unidade interessada disponibilize um 
mínimo de recursos humanos - preferencialmente do quadro efetivo da 



universidade - que possa garantir o horário de funcionamento da biblioteca em 
cada turno. 

 

Os servidores devem apresentar os perfis requeridos para o desempenho de 
suas atividades, com jornada de trabalho definida e distribuída equilibradamente, 
de forma que não faltem substitutos em casos de ausências, férias e licenças. 

 

CATEGORIA PERFIL FUNÇÕES 

Bibliotecário  

Formação em Biblioteconomia, 
capacidade de análise de conteúdo 
documental, conhecimento em 
informática, manter-se atualizado, 
trabalhar em equipe e em rede, 
conhecimento básico de outros 
idiomas, agir com ética, capacidade 
de comunicação oral e escrita, 
senso de organização, raciocínio 
lógico, pró-atividade, capacidade de 
concentração, comprometimento 
com o trabalho, empreendedorismo 

Gerenciamento da biblioteca, seleção e 
tratamento técnico do material 
informacional, busca de dados em 
fontes primárias, secundárias e 
terciárias, disseminar produtos e 
serviços de informação, desenvolver 
estudos e pesquisas; realizar difusão 
cultural, realizar dimensionamento de 
equipamentos, recursos humanos e 
layout, desenvolver ações educativas, 
prestar serviços de assessoria e 
consultoria, dentre outros. 

Auxiliar de biblioteca 

Formação básica de 2º grau, 
demonstrar desenvoltura no trato 
com o público, conhecimento de 
informática, trabalhar em equipe, 
capacidade de comunicação oral e 
escrita, iniciativa, atenção, 
comprometimento com o trabalho, 
bom relacionamento interpessoal. 

Atendimento ao usuário, organização 
do acervo, estatísticas, carimbagem, 
tombamento e preparação de material 
informacional, operacionalizar o 
sistema automatizado, auxiliar em 
inventário patrimonial, dentre outras.  

Bolsistas 

Demonstrar desenvoltura no trato 
com o público conhecimento de 
informática, trabalhar em equipe, 
capacidade de comunicação oral e 
escrita, iniciativa, atenção, 
comprometimento com o trabalho, 
bom relacionamento interpessoal. 

Atendimento ao usuário, organização 
do acervo, estatísticas, carimbagem, 
tombamento e preparação de material 
informacional, operacionalizar o 
sistema automatizado, auxiliar em 
inventário patrimonial, dentre outras. 

Servente de limpeza 

Iniciativa, trabalhar em equipe, 
comprometimento com o trabalho, 
organização, bom relacionamento 
interpessoal, agilidade. 

Executar e zelar pelos serviços de 
manutenção e limpeza de ambientes, 
janelas, vidros, portas, mobiliário, 
material informacional, banheiros, 
equipamentos, dentre outros.  

 

 

 Sugere-se uma equipe constituída com o mínimo de dois (02) bibliotecários, 
três (03) servidores técnico-administrativo, três (03) bolsistas e um (01) servente de 
limpeza, de forma a garantir o desenvolvimento das atividades da biblioteca com 
um atendimento mínimo de 12h ininterruptas. 

Procurando levar em consideração a proporção de bibliotecário seguindo o 
número de usuários e serviços oferecidos, tomando como padrão os critérios 



recomendados no instrumento de avaliação de biblioteca universitária brasileira, 
que orienta um (01) bibliotecário até quinhentos (500) usuários (alunos, 
professores e servidores) 

  

 

4.3 RECURSOS MATERIAIS 

 

4.3.1 Materiais permanentes 

 

Mobiliário e acessórios: devem ser práticos, funcionais e de fácil manutenção. 
As cores serão definidas a critério de cada biblioteca. 

 

 Estantes: estáveis e resistentes que adaptam-se aos diversos formatos de 
materiais informacionais, facilitam o acesso ao documento, asseguram uma 
ordenação correta dos documentos. 

 

ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA FACE BASE FECHADA, 10 PRATELEIRAS – 2,00M  

Especificação: Estante Dupla Face com base inferior fechada, totalmente confeccionada em aço 
SAE 1010, contendo: 02 (duas) colunas laterais de sustentação confeccionadas em chapa com 
espessura de 1,50mm com altura mínima de 2000mm, permitindo encaixe das bandejas em passos 
de 60mm pelo sistema de cremalheira. 01 (uma) base retangular fechada confeccionada em chapa 
com espessura 0,90mm, com 01 (um) reforço interno em Omega soldado internamente em toda a 
extensão da base confeccionado também em chapa 0,90mm, 02 (dois) anteparos laterais soldados 
a base com suporte para encaixe das colunas laterais. 01 (uma) Travessa superior horizontal 
(chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm dobrado em ¨U¨, fixados as colunas através de 04 
(quatro) parafusos com porcas em cada lado. 10 (dez) prateleiras com dimensões mínimas de 
1000mm de comprimento e 235mm de profundidade, confeccionadas em chapa com espessura de 
0,90mm, sistema de encaixe soldado nas laterais de cada prateleira, que permitem a união a 02 
(dois) aparadores laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Acabamento com sistema de 
tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema 
eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras.   

 

ESTANTE BIBLIOTECA SIMPLES FACE BASE FECHADA, 05 PRATELEIRAS – 2,00M. 

Descritivo: Estante Simples Face com base inferior fechada, totalmente confeccionada em aço SAE 
1010, contendo: 02 (duas) colunas laterais de sustentação confeccionadas em chapa com 
espessura de 1,50mm com altura mínima de 2000mm, permitindo encaixe das bandejas em passos 
de 60mm pelo sistema de cremalheira. 01 (uma) base retangular fechada confeccionada em chapa 
com espessura  0,90mm,  02 (dois) anteparos laterais soldados a base com suporte para encaixe 
das colunas laterais. 01 (uma) Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 
0,90mm dobrado em  ¨U¨, fixados as colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcas em cada 
lado. 05 (Cinco)  prateleiras com dimensões mínimas de 1000mm de comprimento e 235mm de 
profundidade, confeccionadas em chapa com espessura de 0,90mm, sistema de encaixe soldado 
nas laterais de cada prateleira, que permitem a união a 02 (dois) aparadores laterais pelo sistema 
de encaixe (sem parafusos). Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-
ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de 
tinta de 70 micras.   

Dimensões:  Altura: 200 cm. 

                  Largura: 104 cm. 



                  Profundidade: 31,5 cm. 

 

ESTANTE DUPLA FACE BASE ABERTA PARA VHS, 12 PRATELEIRAS – 2,00M 

Descritivo: Estante Dupla Face para fitas VHS com base inferior aberta, totalmente confeccionada 
em aço SAE 1010, contendo:  02 (duas) colunas laterais de sustentação em forma de “T”, 
confeccionadas em chapa com espessura de 1,50mm com altura mínima de 2000mm, permitindo 
encaixe das bandejas em passos de 60mm pelo sistema de cremalheira. 01 (uma) Travessa 
superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm dobrado em  ¨U¨, fixados as colunas 
através de 04 (quatro) parafusos com porcas em cada lado. 12 (doze) prateleiras reguláveis em 
chapa com espessura de 0,60mm, dobradas em ¨L¨ com aparador  traseiro, contendo cada bandeja 
28 (vinte e oito) escaninhos em chapa espessura 0,60mm com altura de 45mm, fixados as bandejas 
através de solda em passos de 34mm entre eles, conseguindo assim armazenar separadamente 29 
(vinte e nove) fitas VHS por prateleira. 2 (dois) anteparos laterais confeccionados em chapa com 
espessura de 1,50mm,  fixados as prateleiras pelo sistema de parafusos, com encaixes em forma 
de ganchos para fixação a cremalheira. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa 
(anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima 
de tinta de 70 micras.   

Dimensões:  Altura: 200 cm. 
                  Largura: 104 cm. 
                  Profundidade: 40 cm. 

 

ESTANTE SIMPLES FACE BASE ABERTA PARA CD, 10 PRATELEIRAS – 2,00M 

Descritivo: Estante Simples Face para CD com base inferior aberta, totalmente confeccionada em 
aço SAE 1010, contendo: 02 (duas) colunas laterais de sustentação em forma de “L”, 
confeccionadas em chapa com espessura de 1,50mm com altura mínima de 2000mm, permitindo 
encaixe das bandejas em passos de 60mm pelo sistema de cremalheira. 01 (uma) Travessa 
superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm dobrado em  ¨U¨, fixados as colunas 
através de 04 (quatro) parafusos com porcas em cada lado. 10 (dez) prateleiras reguláveis em 
chapa com espessura de 0,60mm, dobradas em ¨L¨ com aparador  traseiro, contendo cada bandeja 
79 (setenta e nove) escaninhos em chapa espessura 0,60mm com altura de 45mm, fixados as 
bandejas através de solda em passos de 12,5mm entre eles, conseguindo assim armazenar 
separadamente 80 (oitenta) CD’s por prateleira. 2 (dois) anteparos laterais confeccionados em 
chapa com espessura de 1,50mm,  fixados as prateleiras pelo sistema de parafusos, com encaixes 
em forma de ganchos para fixação a cremalheira. Acabamento com sistema de tratamento químico 
da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com 
camada mínima de tinta de 70 micras.   

Dimensões: Altura: 200 cm. 
                  Largura: 104 cm. 
                  Profundidade: 40 cm. 

 

 Mesas redondas ou ovais: facilita a circulação, ocupa menos espaço, 
adaptam-se bem ao trabalho em grupo. 

 

MESAS REDONDA DE 1.20 M. 

Especificação: TAMPO: Em Compensado Multilaminada com no mínimo 3cm de espessura; 
REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO - CORES A DEFINIR; Tubos de aço industrial reforçado, 
retangular, de no mínimo 1.8, tratamento Anti-Corrosivo, Pintura Epóxi ou eletrostática Preto Fosco; 
- MEDIDAS MÍNIMAS: Diâmetrro 1,20m; Altura: 0,75m; - GARANTIA MÍNIMA: 12 Meses; - 
DEVIDAMENTE MONTADA; - Estrutura tubular e coluna central em forma circular. (Código SIPAC 
524201484519). 

 



MESA OVAL PARA REUNIÃO, MEDINDO 1,80 X 1,00 X 0,75M 

Tampo em formato curvo com sistema de eletrificação, em MDF com espessura mínima de 25mm e 
revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, 
bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizado na cor a 
combinar, com espessura de 2,5mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o 
usuário de acordo com NBR13965 e NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos rosca 
auto-cortante tipo chipboard com ø5mm; Tampa basculante para passagem de cabos, em MDF com 
espessura de 18mm e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, 
encabeçada com fita em poliestireno de superfície visível texturizado na cor a combinar, com 
espessura 0,45mm na mesma cor do tampo com alta resistência a impactos e abrasão. Fixada no 
tampo por chapa aço com pino, e através de parafusos rosca auto-cortante tipo chipboard; Painel 
frontal em MDF com espessura de 18mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão 
em ambas as faces na cor a definir, encabeçada na parte inferior com fita de borda 0,45mm da cor 
do melamínico, fixado à estrutura através de parafuso de aço conformado para minifix com rosca 
M6, e tambor minifix de zamac altamente resistente ao torque e força; Estrutura metálica com 
tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a 
abrasão e impactos, com secagem em estufa, com coluna central em chapa de aço SAE 1020 
30x200x1,2mm estampado com design diferenciado, tampa para passagem de fiação injetada em 
polipropileno, travessa superior em tubo de aço SAE 1020 20x30x1,2mm, travessa inferior de tubo 
de aço elíptico SAE 1020 20x45x1,9mm conformado com raio médio de 1100mm e profundidade de 
750mm, com ponteiras de acabamento injetadas em polipropileno e sapatas reguláveis em forma 
octogonal com rosca M6 e injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e 
abrasão. Estrutura fixada ao tampo através de parafuso rosca auto- cortante tipo chipboard 
cementado 5,0 x 40mm com alta resistência ao torque. (Código SIPAC 524201484699). 

 

 Cadeiras: De preferência as cadeiras devem ser leves, fáceis de deslocar e 
dentro de padrões ergonômicos.  

 

CADEIRA FIXA EM CONCHA MONOBLOCO - CÓDIGO SIPAC 524201484785 

Especificação: Cadeira fixa com 04 (quatro) pés, confeccionada em tubo de aço industrial ovalado 
com diâmetro de 30,0 x 16,0 mm com espessura de 1,5 mm, soldado pelo processo eletrônico MIG. 
Toda estrutura será submetida a tratamento anti-ferrugem pelo processo de fosfatização, assim 
como toda a área metálica será pintada a pó polimerizado em estufa a 200 graus Celsius. Haverá 
proteção amortecedora de embutir nos apoios do móvel e nas extremidades abertas dos tubos, com 
ponteiras em polietileno de baixa densidade. Possuirá duas travessas em tubo de aço com diâmetro 
de 19mm e 1,2mm de espessura para sustentação da concha. Para melhor sustentação a estrutura 
deverá apresentar 02 (dois) tubos de aço industrial com diâmetro de 16 mm e espessura de 1,2 mm 
entre as pernas da cadeira, deverá apresentar também em suas pernas 04 (quatro) barras chatas 
de ¾” x 1/8”, medindo 40 mm cada. 

- CONCHA MONOBLOCO: Em material polimérico de alta resistência (termofixo), cor a definir, com 
formato anatômico, produzida pelo processo Bulk Molding Compound (BMC). Dimensional de 470 
mm (altura total da concha) x 480 mm (largura total da concha) x 555 mm (profundidade total da 
concha) x 455 mm (profundidade do assento) com variação de +/- 3%. Acompanha reforços 
situados na parte da curvatura de junção de assento e espaldar, com no mínimo 10 (dez) reforços 
de cada lado, de modo a aumentar a resistência mecânica da região. Na parte superior frontal do 
espaldar, terá a gravura em baixo relevo na dimensão de 150 mm x 60 mm (A x L) do logotipo da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. A concha monobloco deverá ser sustentada 
através de 04 (quatro) parafusos de aço zincado e flangeado medindo 5,0 x 40 mm cada. 
- Com garantia mínima de 03 (três) anos.  

 

CADEIRA TIPO DIRETOR BASE GIRATÓRIA COM APÓIA-BRAÇOS - CÓDIGO SIPAC 
524201484686  

Especificação: Apóia-braços: Conjunto de apóia-braços tipo “alma de aço” revestido com 
polipropileno de alta resistência, tendo no mínimo 1,5cm de espessura e medidas de 80mm de 



largura na parte superior do "braço" e comprimento de 250mm; Encosto e Assento: Estofamento do 
assento e encosto sem costura e espuma anatômica em poliuretano injetado, de 50mm de 
espessura, densidade D55, indeformável, ignífuga, com concha interna de borda frontal ligeiramente 
curvada no assento, estofamento revestido em tecido sintético de alta resistência à tração, 
rasgamento, esgarçamento, na cor a definir, conchas para assento em madeira multilaminada com 
espessura de 12mm, de alta resistência e encosto injetada em polipropileno reciclável de alta 
resistência a impactos; Espaldar alto, Assento e encosto interligados por meio de mecanismo 
sincronizado, com regulagem vertical e angular do encosto com variação de 15° e angular do 
assento com variação de 10°, ajustagem e travamento por alavancas de embreagens, carenagens 
de acabamento injetadas em polipropileno resistente a impactos; Acabamento por trás dos encostos 
em polipropileno sem qualquer aparência de parafusos ou engates. Base giratória, com 5(cinco) 
hastes eqüidistantes, fabricadas em tubo de aço SAE 1020 25x25x1,50mm conformadas por dobras 
e reforçadas com soldas para aumentar a resistência à cargas estáticas sobre o assento. Hastes 
revestidas por inteiro com capas injetadas em polipropileno de alta resistência a abrasão, e buchas 
de fixação dos rodízios injetadas em poliamida 6.0 com carga de fibra de vidro. Rodízios de duplo 
giro de poliamida 6.0 e com carga de polipropileno com eixo central apoiado em esfera de 
rolamento de aço. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica 
de acabamento em polietileno. Placa superior da base em chapa de aço para fixação do assento, 
com pintura epóxi na cor preta, e alavanca de acionamento do mecanismo deslizante de regulagem 
da base, com manípulo injetado em polietileno; Medidas Mínimas: Altura da superfície do assento 
(intervalo de regulagem): de 420 a 520 mm; Largura da Superfície do assento: 460mm; 
Profundidade do assento: 470mm; Medida do Espaldar Médio (encosto): 445mm de largura X 
600mm de altura; Distância interna entre apóia-braços: 480mm. Devidamente montada; Garantia 
mínima de 12 meses. 

 

 Expositor de livros e periódicos: Estante destinada para expor novos 
materiais adquiridos pela biblioteca. 

 

EXPOSITOR PARA LIVROS E REVISTAS, 06 PRATELEIRAS – 2,00m  

Especificação: Expositor para livros e revistas com base inferior fechada, totalmente 
confeccionada em aço SAE 1010, contendo: 02 (duas) colunas laterais de sustentação em forma de 
“T”, confeccionadas em chapa com espessura de 1,50mm com altura mínima de 2000mm, 
permitindo encaixe das bandejas em passos de 60mm pelo sistema de cremalheira. Fechamento 
em “L” na parte frontal inferior das colunas, fixado através de 02 parafusos com porcas em cada 
lado. 01 (uma) Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm dobrado em  
¨U¨, fixado as colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcas em cada lado. 06 (seis)   
prateleiras inclinadas com aparador frontal confeccionada em chapa com espessura de 0,60mm,  e 
comprimento mínimo de 1000mm, fixadas a 02 (dois) aparadores laterais através de 02 parafusos 
com porcas. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e 
fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 
micras.   

Dimensões: Altura: 200 cm. 
                  Largura: 104 cm. 
                  Profundidade: 40 cm. 

 

 Carro-estante: auxilia no trabalho dos funcionários da biblioteca, facilitando 
a locomoção do material informacional, com comodidade e agilidade. 

 

CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS COM 03 NÍVEIS. 

Especificação: Carrinho para transporte de livros confeccionados em aço sae 1010 contendo 2 
estruturas tubulares em aço 20x20 parede 1,20mm de espessura, 2 níveis de bandejas inclinadas 
com divisória central, confeccionadas em chapa 0,90mm, cada um deles com dois anteparos em 
chapa 1,20mm, unidos as bandejas e as estruturas  através de solda, 01 (uma) base com prateleira 



plana confeccionada em chapa 0,90mm. Na parte inferior da mesma,  fixados através de solda, 2 
(dois) suportes para rodas confeccionados em chapa com espessura de 1,50mm. Unidas a eles 
através de parafusos e porcas 04 (quatro) rodízios giratórios com  3”.  Acabamento com sistema de 
tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema 
eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras.   
Dimensões: Altura: 102 cm. 
                  Largura: 50 cm. 
                  Comprimento: 70cm. 

 

 Bibliocanto: Serve como suporte para o material informacional nas 
estantes, devendo-se dispor de pelo menos um em cada prateleira. 

 

BIBLIOCANTO 1,2MM – 20X10X10 

Especificação: Bibliocanto confeccionado em aço sae 1010, com espessura 1,2 mm dobrado em 
forma de ¨L¨. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e 
fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 60 
micras.   

Dimensões: Altura: 20 cm. 
                 Largura: 10 cm. 
                 Base: 10 cm. 

 

 Caixa para periódicos fundo aberto 

Especificação: Caixa para periódicos com fundo aberto, confeccionado em aço sae 1010, com 
espessura 0,9 mm, fechamento superior frontal com porta etiqueta estampado na chapa com 
largura mínima de 80mm e altura de 50mm. Acabamento com sistema de tratamento químico da 
chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada 
mínima de tinta de 70 micras.   
Dimensões: Altura: 20 cm. 
                 Largura: 10 cm. 
                 Profundidade: 20 cm. 
 

 Armário guarda-volumes – 06 portas 

Especificação: Armário Multiuso com 06 (seis) portas confeccionado em aço sae 1010, contendo: 
02 (duas) laterais em aço espessura 0.9mm, um fundo e dois tampos (superior e inferior) 
confeccionados em aço com espessura de 0.6mm,  reforço interno (esquadro) também em aço 
1,20mm fixado as laterais e  a  base, confeccionada em aço 1,2mm dobrada em ¨U¨. A base deve 
conter um rodapé também em aço 1.20mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de 
pequenos desníveis. O armário deverá conter 03 (três) compartimentos com portas também 
confeccionadas em aço 0.9mm, sendo que, cada porta deverá conter 02 (duas)  dobradiças  
internas e uma  fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) 
chaves cada- área de entrada de cada porta 22,5 x 25 cm e área interna 29,5x27,5x42 cm. As 
portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como 
ventilação dos compartimentos. 05 (cinco)  bandejas intermediárias  para a separação interna,  
confeccionada em aço 0.6mm de espessura. Montagem através de rebites. Acabamento com 
sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de 
sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras.   

Dimensões: Altura:184 cm. 
      Largura: 30 cm. 

                  Profundidade: 45 cm. 

 



 Armário baixo 02 portas medindo 0,80 x 0,50 x 0,73m -. cód. SIPAC: 
524201484819 

Especificação: Podendo variar as medidas em +/- 5%.Armário baixo duas portas, com tampo 
superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleira em MDP e rodapé metálico.Tampo do 
armário: em MDP, com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com 
laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas 
encabeçadas com fita de borda em PVC com espessura de 2,5mm na mesma cor do tampo e raio 
ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966 fixação ao corpo do armário 
através de sistema minifix injetado em Zamac.Corpo do armário: em MDP, com 18mm de 
espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico de baixa pressão 
em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de 
espessura com alta resistência a impactos.Portas: em MDP, com 18mm de espessura, densidade 
média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, 
resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta 
resistência a impactos, e dobradiça em aço de alta resistência, automática com tecnologia Snap-on, 
regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 110º com sistema 
de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço 
interno do mesmo, com acabamento niquelado. Sistema de travamento das portas com trinco 
metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca auto cortante tipo chipboard para 
madeira, e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com 
capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-
se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Puxadores injetado 
em Zamac de formato retangular com pintura metálica na cor prata. Prateleira: em MDP, com 18mm 
de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico de baixa 
pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de 
espessura com alta resistência a impactos.Rodapé: confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 
perfilada tipo “U” 20x50mm com 1,5mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e 
secagem em estufa e sapatas reguláveis em forma octogonal com rosca M6 e injetadas em 
polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão.Cor a definir;Devidamente 
montado;Garantia mínima de 3 (três) anos;Certificado emitido pela ABNT - Associação Brasileira de 
Normas Técnicas atestando conformidade com as NBR e NR 17 do Ministério do Trabalho. 

 

 Armário alto 02 portas medindo 0,80 x 0,50 x 1,60m 

Especificação: Podendo variar as medidas em +/- 5%.Armário alto duas portas, com tampo 
superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleiras em MDP e rodapé metálico.Tampo 
do armário: em MDP, com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com 
laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas 
encabeçadas com fita de borda em PVC com espessura de 2,5mm na mesma cor do tampo e raio 
ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966 fixação ao corpo do armário 
através de sistema minifix injetado em Zamac.Corpo do armário: em MDP com 18mm de espessura, 
densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as 
faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta 
resistência a impactos.Portas: em MDP com 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, 
revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, 
encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos, e 
dobradiça em aço de alta resistência, automática com tecnologia Snap-on, regulagem horizontal 
livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 110º com sistema de alojamento interno 
na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, 
com acabamento niquelado. Sistema de travamento das portas com trinco metálico na porta 
esquerda, fixado através de parafusos rosca auto cortante tipo chipboard para madeira, e chave 
para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica 
externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel 
caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Puxadores injetado em Zamac 
de formato retangular com pintura metálica na cor prata. Prateleira: em MDP com 18mm de 
espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico de baixa pressão 
em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de 
espessura com alta resistência a impactos.Rodapé: confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 
perfilada tipo “U” 20x50mm com 1,5mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e 



secagem em estufa e sapatas reguláveis em forma octogonal com rosca M6 e injetadas em 
polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão.Cor a definir;Devidamente 
montado;Garantia mínima de 3 (três) anos;Certificado emitido pela ABNT - Associação Brasileira de 

Normas Técnicas atestando conformidade com as NBR e NR 17 do Ministério do Trabalho. 

 

 Gaveteiro pedestal 04 gavetas, sendo 01 para pasta suspensa medindo 
0,36 x 0,60 x 0,73m – COD. SIPAC: 524201484821 

Especificação: Podendo variar as medidas em +/- 5%Tampo do gaveteiro: em MDP, com 
espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico de 
baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de 
borda em PVC com espessura de 2,5mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato 
com o usuário de acordo com NBR 13966 fixação ao corpo do gaveteiro através de sistema minifix 
injetado em Zamac.Corpo do gaveteiro: em MDP com 18mm de espessura, densidade média de 
600 kg/m³, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a 
abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a 
impactos.Gaveta: em MDP com 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestido com 
laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, nas cores cinza 
matrix ou preto, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a 
impactos e fundo da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2mm de espessura com 
revestimento melamínico na face superior. Sistema de travamento simultâneo das gavetas através 
de haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de 
alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável 
para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. 
Puxador metálico injetado em Zamac de formato retangular com pintura metálica na cor prata. 
Corrediças da gaveta fabricada em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de 
roldanas de poliacetal auto-lubrificada com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em 
pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso auto-cortante tipo chipboard para 
madeira. Pasta suspensa com dispositivo de guardo de documentos feito em haste cilíndrica de aço 
SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento zincado branco, fixadas a madeira através 
de bucha plástica de rosca milimétrica. Trilho telescópico para a gaveta pasta fabricado em aço 
SAE 1020 com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento zincado branco, presa ao corpo 
do gaveteiro através de parafuso rosca auto cortante tipo chipboard, com rolamentos deslizantes de 
aço altamente resistente.Rodapé: confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo “U” 
20x50mm com 1,5mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e secagem em 
estufa e sapatas reguláveis em forma octogonal com rosca M6 e injetadas em polietileno 
copolímero de alta resistência a impactos e abrasãoCor a definir;Devidamente montado;Garantia 
mínima de 3 (três) anos. 

 

 Mesa em “L” medindo 1,20 x 1,60 x 0,73m - cod. SIPAC: 524201484829 

Especificação: Podendo variar as medidas em +/- 5% exceto na altura do tampo.Tampo: em “L” , 
em MDP, com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³ e revestido com laminado 
melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas 
com fita de borda em PVC com espessura de 2,5mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de 
contato com o usuário de acordo com NBR 13966. Fixação à estrutura através de parafusos rosca 
auto cortante tipo chipboard com ø5mm, guia passa cabos para tampo injetado em termoplástico de 
alta resistência a abrasão e impacto, composto por duas partes. A parte superior texturizada em 
formato triangular, com opção de três passagens de cabos destacáveis eqüidistantes 120 graus. 
Parte inferior em anel de encaixe com ø76 mm e três organizadores de cabos eqüidistantes 120 
graus, cada um deles subdivididos em duas passagens de cabos.Painel frontal: em MDP, com 
espessura de 18mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, 
encabeçada na parte inferior com fita de borda 0,45mm da cor do melamínico, fixado à estrutura 
através de parafuso aço conformado para minifix com rosca M6, e tambor minifix de zamac 
altamente resistente ao torque. Calha para passagem de cabos em chapa de aço SAE 1010/20 com 
0,9mm de espessura dobrada em formato “U” e sistema de divisão de cabos através de 3 canaletas 
internas em chapa de aço . Acabamento em pintura epóxi e tratamento superficial anticorrosivo com 
secagem em estufa, podendo ser fixado nos tampo por meio de parafusos rosca auto cortante tipo 



chipboard. Estrutura metálica com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em 
pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, com coluna central 
em chapa de aço SAE 1020 30x200x1,2mm estampado com design diferenciado, tampa para 
passagem de fiação injetada em polipropileno, travessa superior em tubo de aço SAE 1020 
20x30x1,2mm, travessa inferior de tubo de aço elíptico SAE 1020 20x45x1,9mm conformado com 
raio médio de 1100mm e profundidade de 640mm, com ponteiras de acabamento injetadas em 
polipropileno e sapatas reguláveis em forma octogonal com rosca M6 e injetadas em polietileno 
copolímero de alta resistência a impactos e abrasão.Cor a definir;Devidamente montado;Garantia 
mínima de 3 (três) anos;Certificado emitido pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 
atestando conformidade com as NBR e NR 17 do Ministério do Trabalho. 

 

 Mesa em “L” penínsular medindo 1,80 x 2,10 x 0,73m – cod. SIPAC: 
524201484830 

Especificação: Podendo variar as medidas em +/- 5% exceto na altura do tampo.Tampo: em 
formato de “L” com península em uma das extremidades, tipo estação de trabalho, em MDP, com 
espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³ e revestido com laminado melamínico de baixa 
pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de borda em 
PVC com espessura de 2,5mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o 
usuário de acordo com NBR 13966. Fixação à estrutura através de parafusos rosca auto cortante 
tipo chipboard com ø5mm, guia passa cabos para tampo injetado em termoplástico de alta 
resistência a abrasão e impacto, composto por duas partes. A parte superior texturizada em formato 
triangular, com opção de três passagens de cabos destacáveis eqüidistantes 120 graus. Parte 
inferior em anel de encaixe com ø76 mm e três organizadores de cabos eqüidistantes 120 graus, 
cada um deles subdivididos em duas passagens de cabos.Painel frontal: em MDP, com espessura 
de 18mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada 
na parte inferior com fita de borda 0,45mm da cor do melamínico, fixado à estrutura através de 
parafuso aço conformado para minifix com rosca M6, e tambor minifix de zamac altamente 
resistente ao torque. Estrutura metálica com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e 
acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, 
com coluna central em chapa de aço SAE 1020 30x200x1,2mm estampado com design 
diferenciado, tampa para passagem de fiação injetada em polipropileno, travessa superior em tubo 
de aço SAE 1020 20x30x1,2mm, travessa inferior de tubo de aço elíptico SAE 1020 20x45x1,9mm 
conformado com raio médio de 1100mm e profundidade de 640mm, com ponteiras de acabamento 
injetadas em polipropileno e sapatas reguláveis em forma octogonal com rosca M6 e injetadas em 
polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. Estrutura metálica com tratamento 
anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e 
impactos, com secagem em estufa, com coluna central em chapa de aço SAE 1020 30x200x1,2mm 
estampado com design diferenciado, tampa para passagem de fiação injetada em polipropileno, 
travessa superior em tubo de aço SAE 1020 20x30x1,2mm, travessa inferior de tubo de aço elíptico 
SAE 1020 20x45x1,9mm conformado com raio médio de 1100mm e profundidade de 640mm, com 
ponteiras de acabamento injetadas em polipropileno e sapatas reguláveis em forma octogonal com 
rosca M6 e injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão.Cor a 
definir;Devidamente montado;Garantia mínima de 3 (três) anos;Certificado emitido pela ABNT - 
Associação Brasileira de Normas Técnicas atestando conformidade com as NBR e NR 17 do 
Ministério do Trabalho. 

 

 Quadro de avisos - em cortiça – cod. SIPAC 524201484110 

Especificação: Moldura em madeira medindo 16cm de largura x 2cm de espessura; 
Moldura com acabamento em lixa e envernizada com as bordas externas 
abauladas; Revestido em cortiça; Medindo: (Altura) 1,00m x (Comprimento) 1,50m. 

 

 Escada em aço 

Especificação: com 03 degraus; com piso emborrachado, antiderrapante. 



 Equipamentos: Na operacionalização dos serviços de biblioteca, bem como, para 
proporcionar um melhor conforto no ambiente de trabalho, faz-se necessário a 
aquisição dos seguintes equipamentos: 
 

 MICROCOMPUTADOR   

 MONITOR LCD 17”,  

 IMPRESSORA TÉRMICA NÃO FISCAL 

 IMPRESSORA LASER COLORIDA COM REDE 

 SCANNER DE MESA 

 ESTABILIZADOR 

 LEITOR PARA BIOMETRIA 

 TECLADO PIN PAD 

 ATIVADOR ELETRÔNICO 

 DESATIVADOR ELETRÔNICO 

 TORRE DE SEGURANÇA 

 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS 

 APARELHO TELEFÔNICO 

 PROJETOR MULTIMÍDIA 

 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 

 BEBEDOURO  

 

Outros equipamentos poderão ser adquiridos de acordo com as 
necessidades e especificidades de cada biblioteca. 

 

4.3.2 Material de expediente 

 

A organização do acervo necessita de materiais específicos para o tratamento 
das suas coleções, tais como: 

 

 ETIQUETAS PARA DORSO E CÓDIGO DE BARRAS 

 CARIMBO DE PROPRIEDADE (IDENTIFICAÇÃO) 

 ETIQUETA DE SEGURANÇA 

 PAPELETA DE DATA 

 CARIMBO DATADOR 

 

Os quantitativos dos recursos materiais serão definidos de acordo com as 
solicitações e demandas da unidade solicitante. 

Para organização do acervo faz-se necessário a aquisição de alguns 
instrumentos de trabalho específico da área biblioteconômica, tais como: Código de 
Catalogação Anglo-Americana (AACR2) e Tabela de Classificação Decimal 
Universal (CDU). 

 



ANEXO A – Modelo do projeto 

 

1 TÍTULO DO PROJETO 

 

 

2 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE PROPONENTE 
 

Nome: 
 

Endereço: 
 

Telefone/Fax: 
 

Endereço eletrônico: 

 

 

3 IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE PROPONENTE 
 

Nome: 
 

Endereço: 
 

Telefone/Fax: 
 

Endereço eletrônico: 

 

 

4 CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE PROPONENTE 

 

 

 

 

5 JUSTIFICATIVA 

 

 

 

 



6 OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

7 RECURSOS DISPONÍVEIS 
 

Espaço físico: 
 

Recursos humanos: 
 

Mobiliário: 
 

Equipamentos: 

 

 

8 RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

 

 

 

 

DATA:          /        /                         
 

CARIMBO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

 

 

 

 

 

  

 


