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ITEM  BE – MOBILIÁRIO DO BERÇÁRIO

ITEM BE.1 – CBL – cama berço –
 
Dimensões mínimas:
600X1300X700mm (A x L x P)

Confeccionado em tubo quadrado de 30x30x1,20mm
Cabeceira e peseira em fórmica com acabamento 
em cinta de aço inox 
Grades laterais de abaixar sob guias cromadas
Acabamento em pintura epóxi
Pés com ponteiras de borracha

Foto:http://www.artmed.ind.br/infantis/ART050a052.htm

ITEM  F – FRALDÁRIO

ITEM F.1 – AGVa5 – Armário Guarda-Volume 5 portas na cor amarela
Dimensões mínimas:
1850X300X450mm(A x L x P)

Descritivo: Armário Multiuso com 05 (cinco) portas, confeccionado em aço SAE 1008/1020, 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  05  (cinco)  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 30,5 cm e área interna 29,5x33,5x42 cm. As
portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como
ventilação  dos  compartimentos.  04  (quatro)  bandejas  intermediárias  para  a  separação  interna,
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confeccionadas 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. 

Foto: www.biccateca.com.br

ITEM F.2 – AGVc5 – Armário Guarda-Volume 5 portas na cor cinza
Dimensões mínimas:
1850X300X450mm(A x L x P)

Descritivo: Armário Multiuso com 05 (cinco) portas, confeccionado em aço SAE 1008/1020, 
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 05 (cinco) 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 30,5 cm e área interna 29,5x33,5x42 cm. As portas possuem na parte
frontal  perfurações  em  forma  de  quadrados  de  5x5mm  que  servem  como  ventilação  dos
compartimentos. 04 (quatro) bandejas intermediárias para a separação interna, confeccionadas 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. 

Foto: www.biccateca.com.br
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ITEM F.3 – BA60 –  Base dos Armários
Dimensões mínimas:
150X600X450mm (A x L x P)

Material: Estrutura em aço
Pintura: Tratamento anti-corrosivo, fosfatizante + pintura eletrostática a pó
Cor: Lateral Bege
Observação: Regulador de nível para ajuste no piso

Descritivo:Pés confeccionados em tubo redondo 1" parede 1,20, estrutura em chapa aço sae 
1008/1020 1,20, com 04 (quatro) sapatas reguláveis. Tratamento químico da chapa (anti-
ferruginoso e fosfatizante) e sistema de pintura eletrostática a pó. Embalagem em plástico bolha. 
Dimensões: Altura: 15cm Largura: 60cm Profundidade: 45cm. 

Foto: www.biccateca.com.br

ITEM  OP – OBSERVAÇÃO E PEDIATRIA

ITEM OP.1 – DP 150X50 –  divã pediátrico 
Dimensões mínimas:
900X1500X500mm (A x L x P)

Armação em tubos redondos de 1.1/4” esmaltado, leito acolchoado em espuma e napa na cor
preta.

Foto: www.lfequipamentos.com.br

ITEM a – E02 – escada de apoio ao divã pediátrico – 2 degraus
 
Escada dois degraus tubular com acabamento esmaltado branco

Foto: www.lfequipamentos.com.br

3

http://www.biccateca.com.br/


ITEM OP.2 – BHA - Balança Hospitalar Antropométrica 

Características:
- baixo consumo de energia
- baixo custo de manutenção do mercado
- teclado com motivos de cultura física
 
Capacidade mínima: 180 kg
Divisão: 100g
Display de Peso: LED vermelho de alto brilho e boa definição
Temperatura de operação: de 0° a 40°C
Tensão elétrica: bivolt automático
Frequência da rede elétrica: 50/60Hz
Consumo máximo: 15 W
Duração da bateria opcional: ate 20 horas
Dimensão mínima da plataforma: 350x350 mm
Comunicação: RS 232
Antropômetro: ate 2m

Core: branca

Foto: http://www.ramuza.com.br/balanca_hospitalar.html

ITEM OP.3 – BP - Balança Pediátrica

Ideal para clínicas, pediátricas, hospitais, consultórios, ambulatórios, creches ou qualquer ambiente
que exija pesar bebês.
Características:
- baixo consumo de energia
- baixo custo de manutenção do mercado
- teclado com motivos infantis
Capacidade: 15 kg
Divisão: 5 g
Display de Peso: LED vermelho de alto brilho e boa definição
Temperatura de operação: de 0° a 40°C
Tensão elétrica: bivolt automático
Frequência da rede elétrica: 50/60Hz
Consumo máximo: 15 W
Dimensão da balança com bandeja: 380x360x135 mm
Dimensão da bandeja: 330x580x80 mm
Comunicação: RS 232
Peso: 5 Kg
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Foto: http://www.ramuza.com.br/balanca_hospitalar.html

ITEM  R – ROUPARIA

ITEM R.1 – AMU1 – armário multi-uso
Dimensões mínimas:
1850x300x450 mm (A x L x P)

Com divisões protegidas por portas em modulações de 4 compartimentos.
Dimensões: 1820 x 300 x 450  mm (sem o pé), altura,largura e profundidade respectivamente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Chapa de confecção
Bitolas das chapas
Chapa de aço zincada (galvanizada) lisa conforme norma NBR 7008 ZC /  X /  Cristais  normais  –
laterais,  fundo,  portas,  bandejas  e  prateleiras  divisórias  em  chapa 0.65  mm  (GSG-24)  –  moldura
(quadro frontal) em chapa 0.95 mm (GSG-20) e base em chapa 0.95 mm (GSG-20).

Pintura: Eletrostática epóxi-pó, secada em estufa a 280 ºC.

Estrutura: Com transpasse em “U”, fixadas por rebites “pop” alumínio.

Fechaduras:  Segredo  e  numeração  individual,  com  duas  chaves  idênticas  a  da  fechadura,
embutidas na estrutura do armário.
Os fechos podem ser fechadura c/ chave e fecho p/ cadeado (padrões), ambas possuem lingueta
reforçada com 3 mm de espessura dimensionada p/ resistir a qualquer tentativa de arrombamento. F

Dobra Enrolada: Os armários são isentos de cantos vivos prevenindo acidentes. As dobras enroladas
oferecem  maior  resistência  mecânica  nas  portas  e  consequentemente  maior  segurança  nos
compartimentos. 

Dobradiça Invisível:  As  dobradiças  são internas  à  estrutura  do armário,  não permitindo que seja
retirado o pino de articulação.

Escudo: O escudo está acoplado na porta do armário multi-uso, localizado em volta ao tambor da
fechadura e é confeccionado em poliestireno de alto impacto. É utilizado para proteger a pintura
da porta em volta da fechadura e possui uma cavidade para colocar etiqueta de identificação em
cada compartimento. 

Pés  Deslizadores:  Usados  para  apoiar  e  nivelar  os  armários  em  eventuais  desníveis  de  piso.  São
confeccionados em polipropileno preto e possui um parafuso com rosca M8 embutido. Fig. 6.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Design & Cores:  A estrutura do armário é na cor bege e suas portas são na cor azul

Praticidade: A uniformidade das dimensões permite arrumação racional em diversas modulações e
os rebites alojados na estrutura permitem o alinhamento face a face das laterais dos armários.

Individualidade: Cada compartimento é separado por prateleira divisória e possui plaquetas de
identificação e numeração própria nas chaves e na fechadura.

5

http://www.ramuza.com.br/balanca_hospitalar.html


Ventilação:  Sistema  que  permita  maior  fluxo  de  ar,  evita  a  entrada  de  poeira  com  furações
estampadas na parte superior do quadro frontal.  Nas Portas, o modelo de ventilação  é do tipo
Ventilação quadrada horizontal

Detalhe da porta, modelo multi-uso Marca Nilco ou Similar
(Site: http://www.nilko.com.br/armarios_detalhes_certo.php)

Silencioso:  Batentes de borracha nas portas proporcionam um fechamento fácil e silencioso sobre
uma leve pressão.

Higiene: A pintura eletrostática em todo o armário, externa e internamente, evitam a
adesão das partículas de poeira e permite fácil e rápida limpeza.

Segurança: Dobradiças internas de cinco conexões, reforço rígido (reforço) na parte interna
das portas. (Conforme Norma NR 24 – Segurança do Trabalho)

ITEM R.2 – AMU2 – armário multi-uso – 
Dimensões mínimas:
1850x300x450 mm (A x L x P)

Com divisões protegidas por portas em modulações de 4 compartimentos.
Dimensões: 1820 x 500 x 450  mm (sem o pé), altura,largura e profundidade respectivamente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Chapa de confecção
Bitolas das chapas
Chapa de aço zincada (galvanizada) lisa conforme norma NBR 7008 ZC /  X /  Cristais  normais  –
laterais,  fundo,  portas,  bandejas  e  prateleiras  divisórias  em  chapa 0.65  mm  (GSG-24)  –  moldura
(quadro frontal) em chapa 0.95 mm (GSG-20) e base em chapa 0.95 mm (GSG-20).

Pintura: Eletrostática epóxi-pó, secada em estufa a 280 ºC.

Estrutura: Com transpasse em “U”, fixadas por rebites “pop” alumínio.

Fechaduras:  Segredo  e  numeração  individual,  com  duas  chaves  idênticas  a  da  fechadura,
embutidas na estrutura do armário.
Os fechos podem ser fechadura c/ chave e fecho p/ cadeado (padrões), ambas possuem lingueta
reforçada com 3 mm de espessura dimensionada p/ resistir a qualquer tentativa de arrombamento. F

Dobra Enrolada: Os armários são isentos de cantos vivos prevenindo acidentes. As dobras enroladas
oferecem  maior  resistência  mecânica  nas  portas  e  consequentemente  maior  segurança  nos
compartimentos. 

Dobradiça Invisível:  As  dobradiças  são internas  à  estrutura  do armário,  não permitindo que seja
retirado o pino de articulação.
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Escudo: O escudo está acoplado na porta do armário multi-uso, localizado em volta ao tambor da
fechadura e é confeccionado em poliestireno de alto impacto. É utilizado para proteger a pintura
da porta em volta da fechadura e possui uma cavidade para colocar etiqueta de identificação em
cada compartimento. 
Pés  Deslizadores:  Usados  para  apoiar  e  nivelar  os  armários  em  eventuais  desníveis  de  piso.  São
confeccionados em polipropileno preto e possui um parafuso com rosca M8 embutido. Fig. 6.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Design & Cores:  A estrutura do armário é na cor bege e suas portas são na cor azul

Praticidade: A uniformidade das dimensões permite arrumação racional em diversas modulações e
os rebites alojados na estrutura permitem o alinhamento face a face das laterais dos armários.

Individualidade: Cada compartimento é separado por prateleira divisória e possui plaquetas de
identificação e numeração própria nas chaves e na fechadura.

Ventilação: Sistema  que  permita  maior  fluxo  de  ar,  evita  a  entrada  de  poeira  com  furações
estampadas na parte superior do quadro frontal.  Nas Portas, o modelo de ventilação  é do tipo
Ventilação quadrada horizontal.

Detalhe da porta, modelo multi-uso Marca Nilco ou Similar
Site: http://www.nilko.com.br/armarios_detalhes_certo.php 

Silencioso:  Batentes de borracha nas portas proporcionam um fechamento fácil e silencioso sobre
uma leve pressão.

Higiene: A pintura eletrostática em todo o armário, externa e internamente, evitam a
adesão das partículas de poeira e permite fácil e rápida limpeza.

Segurança: Dobradiças internas de cinco conexões, reforço rígido (reforço) na parte interna
das portas. (Conforme Norma NR 24 – Segurança do Trabalho)

ITEM  S – SALA MULTI-USO

ITEM S.1 – MC –  mesa para computador –
Dimensões mínimas:
620X800X700mm (A x L x P)

CARACTERÍSTICAS GERAIS
Os Tampos das mesas são construídos com chapas de madeira revestidas em laminado melamínico 
(fórmica).  As bordas são protegidas com perfil PVC rígido.
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Foto: www.metadil.com.br

Dimensões mínimas:

ITEM S.2 – CP –  Cadeira (pré-escolar) – empilhável

Anatômica.
Cor azul, vermelha,verde ou amarela.
Empilhável.
Estrutura metálica altamente resistente.

Dados técnicos:

Os encostos são moldados anatomicamente com laminados de fibra de madeira. O acabamento 
das superfícies é feito em resina melamínica ou laminado melamínico (fórmica).

As estruturas metálicas são construídas com tubos a chapas de aço de espessura e diâmetros 
adequados.
Devem receber tratamento antioxidação e pintura epóxi à pó pelo processo eletrostático com 
secagem a 210 °C. Cor: Cinza Nobac
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FONTE: www.metadil.com.br

ITEM S.3 – MQJ –  Mesa Quadrada (Jardim)
Dimensões mínimas:
510X790X790mm (A x L x P)

Dados técnicos:

O tampo das mesas são com chapas de madeira,  revestidas com laminado melamínico (fôrmica). 
As bordas devem ser arredondadas e protegidas com perfil de PVC. A cor é Cinza Nobac.

As estruturas metálicas são construídas com tubos a chapas de aço de espessura e diâmetros 
adequados.
Devem  receber  tratamento  antioxidação e  pintura  epóxi  à  pó pelo  processo  eletrostático  com
secagem a 210 °C. Cor: Cinza Nobac

FONTE: www.metadil.com.br
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ITEM S.4 – MQM –  Mesa Quadrada (Jardim)
Dimensões mínimas:
400X790X790mm (A x L x P)

Dados técnicos:

O tampo das mesas são com chapas de madeira,  revestidas com laminado melamínico (fôrmica). 
As bordas devem ser arredondadas e protegidas com perfil de PVC.  A cor é Cinza Nobac.

As estruturas metálicas são construídas com tubos a chapas de aço de espessura e diâmetros 
adequados.
Devem  receber  tratamento  antioxidação e  pintura  epóxi  à  pó pelo  processo  eletrostático  com
secagem a 210 °C. Cor: Cinza Nobac

FONTE: www.metadil.com.br

ITEM S.5 – E92X45 –  Estante
Dimensões mínimas:
1420X920X4500mm (A x L x P)

Características principais: 
Base em aço com ponteiras ajustáveis aos desníveis do piso.
Três prateleiras grandes e cinco pequenas reguláveis a cada 32 mm.
Uma divisória vertical fixa. 
Laterais e prateleiras na cor argila
Estrutura na cor Cinza Nobac

10

http://www.metadil.com.br/


FONTE:   www.metadil.com.br  

ITEM S.6 – EL92X45 –  Expositor de livros–
Dimensões mínimas:
1420X920X4500mm (A x L x P)

Características principais: 
Base em aço com ponteiras ajustáveis aos desníveis do piso.
Três prateleiras fixas para exposição de livros e revistas.

FONTE:   www.metadil.com.br  
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ITEM S.7 – A92X45 –  Armário –
Dimensões mínimas:
1420X920X4500mm (A x L x P)

Base em aço com ponteiras ajustáveis aos desníveis do piso.
Portas com chaves e abertura de 270 graus.
Puxadores de metal
Três prateleiras internas reguláveis a cada 32 mm.

FONTE:   www.metadil.com.br  
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ITEM S.8 – CJ –  Cadeira (jardim) – empilhável

Anatômica.
Cor azul, vermelha,verde ou amarela.
Empilhável.
Estrutura metálica altamente resistente.

Dados técnicos:

Os encostos são moldados anatomicamente com laminados de fibra de madeira. O acabamento 
das superfícies é feito em resina melamínica ou laminado melamínico (fórmica).

As estruturas metálicas são construídas com tubos a chapas de aço de espessura e diâmetros 
adequados.
Devem  receber  tratamento  antioxidação e  pintura  epóxi  à  pó pelo  processo  eletrostático  com
secagem a 210 °C. Cor: Cinza Nobac

FONTE:   www.metadil.com.br  

ITEM S.9 – CM –  Cadeira (maternal) – empilhável
Anatômica.
Cor azul, vermelha,verde ou amarela.
Empilhável.
Estrutura metálica altamente resistente.

Dados técnicos:

Os encostos são moldados anatomicamente com laminados de fibra de madeira. O acabamento 
das superfícies é feito em resina melamínica ou laminado melamínico (fórmica).

As estruturas metálicas são construídas com tubos a chapas de aço de espessura e diâmetros 
adequados.
Devem  receber  tratamento  antioxidação e  pintura  epóxi  à  pó pelo  processo  eletrostático  com
secagem a 210 °C. Cor: Cinza Nobac
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FONTE:   www.metadil.com.br  

ITEM a – CxB –  Caixa Baixa –
Dimensões:
Confeccionada em Polipropileno.
Tampa com travas.
Obs: Esta caixa deve ser usada na estante (item 5)

FONTE: www.metadil.com.br
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ITEM b – CxA –  Caixa Alta –
Dimensões:

Confeccionada em Polipropileno.
Tampa com travas.
Obs: Esta caixa deve ser usada na estante (item 5)

FONTE: www.metadil.com.br

ITEM c – PG –  Prateleiras em grade –
Prateleiras deslizantes em grade 58 x 42cm

Fonte          www.metadil.com.br/files/Armarios.pdf      -   modelo PG-60
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ITEM  V – VESTIÁRIO

ITEM V.1 – BM 1500X300 – Banco Multi-Uso
Dimensões:
390X1500X300mm
composto por: 

• 01 (um) quadro inferior de sustentação confeccionado em chapa 2,00mm, 
• 01 (um) quadro superior de sustentação confeccionado em chapa 2,00mm,
•  04 (quatro) colunas confeccionadas em chapa 2,00mm, 
• 03 (três) ripas de madeira de lei tratada e envernizada.

Montagem: através de 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. 
Capacidade de Carga: 200kg. 

Foto: www.biccateca.com.br

ITEM V.2 – AGVKc 2 – Armário Guarda-Volume kids -2 portas
Dimensões mínimas:
1000X300X450mm
composto por: 

• 01 (um) quadro inferior de sustentação confeccionado em chapa 2,00mm,
• 01 (um) quadro superior de sustentação confeccionado em chapa 2,00mm, 
• 04 (quatro) colunas confeccionadas em chapa 2,00mm, 
• 03 (três) ripas de madeira de lei tratada e envernizada. 

Montagem: através de 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. 
Capacidade: de Carga de 200kg. 

Foto: www.biccateca.com.br
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ITEM V.3 –  BA 90  – Base de armário – para 3 armários
Dimensões mínimas:
150X900X450mm

Material: Estrutura em aço
Pintura: Tratamento anti-corrosivo, fosfatizante + pintura eletrostática a pó
Cor: Lateral Bege
Observação: Regulador de nível para ajuste no piso

Descritivo:Pés confeccionados em tubo redondo 1" parede 1,20, estrutura em chapa aço sae 
1008/1020 1,20, com 04 (quatro) sapatas reguláveis. Tratamento químico da chapa (anti-
ferruginoso e fosfatizante) e sistema de pintura eletrostática a pó. Embalagem em plástico bolha.
Dimensões: Altura: 15cm Largura: 60cm Profundidade: 45cm. 

Foto: www.biccateca.com.br

ITEM V.4 –  AGVaz 5 – Armário Guarda-Volume- 5 portas
Dimensões mínimas:
1850X300X450mmDescritivo: Armário Multiuso com 05 (cinco) portas, confeccionado em aço SAE 
1008/1020, 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 05 (cinco) 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 30,5 cm e área interna 29,5x33,5x42 cm. As 
portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como 
ventilação dos compartimentos. 04 (quatro) bandejas intermediárias para a separação interna, 
confeccionadas 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. 

Foto: www.biccateca.com.br
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ITEM V.5 – BA30 – Base de armário- para 1 armário
150X300X450mm

Material: Estrutura em aço
Pintura: Tratamento anti-corrosivo, fosfatizante + pintura eletrostática a pó
Cor: Lateral Bege
Observação: Regulador de nível para ajuste no piso

Descritivo:Pés confeccionados em tubo redondo 1" parede 1,20, estrutura em chapa aço sae 
1008/1020 1,20, com 04 (quatro) sapatas reguláveis. Tratamento químico da chapa (anti-
ferruginoso e fosfatizante) e sistema de pintura eletrostática a pó. Embalagem em plástico bolha.
Dimensões: Altura: 15cm Largura: 30cm Profundidade: 45cm. 

Foto: www.biccateca.com.br

ITEM V.6 – AGVc 4 –Armário Guarda-Volume- 4 portas
Dimensões mínimas:
1850X300X450mm

Armário Multiuso com 04 (portas) portas confeccionado em aço SAE 1008/1020, 
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 04 (quatro) 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 39 cm e área interna 29,5x40,5x42 cm.
As portas  possuem na parte frontal  perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem
como ventilação dos compartimentos. 03 (três) bandejas intermediárias para a separação interna, 
confeccionadas 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.

Foto: www.biccateca.com.br
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ITEM V.7 – BA120 – Base de armário - para 4 armários
Dimensões mínimas:
150X1200X450mm

Material: Estrutura em aço
Pintura: Tratamento anti-corrosivo, fosfatizante + pintura eletrostática a pó
Cor: Lateral Bege
Observação: Regulador de nível para ajuste no piso

Descritivo:Pés confeccionados em tubo redondo 1" parede 1,20, estrutura em chapa aço sae 
1008/1020 1,20, com 04 (quatro) sapatas reguláveis. Tratamento químico da chapa (anti-
ferruginoso e fosfatizante) e sistema de pintura eletrostática a pó. Embalagem em plástico bolha.
Dimensões: Altura: 15cm Largura: 30cm Profundidade: 45cm. 

Foto: www.biccateca.com.br

ITEM V.18 – PC – Pulseira para Chave 
Emborrachada ou de Silicone na cor amarela

Foto: www.biccateca.com.br

ITEM  VL – VESTIÁRIO DO LACTÁRIO

ITEM Vl.1 – ACC – armário com compartimento específico para calçados (conforme NR18) 
Dimensões mínimas:
1850x300x450 mm (A x L x P)

Com divisões protegidas por portas em modulações de 4 compartimentos.
Dimensões: 1820 x 300 x 450  mm (sem o pé), altura,largura e profundidade respectivamente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Chapa de confecção/Bitolas das chapas
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Chapa de aço zincada (galvanizada) lisa conforme norma NBR 7008 ZC /  X /  Cristais  normais  –
laterais,  fundo,  portas,  bandejas  e  prateleiras  divisórias  em  chapa 0.65  mm  (GSG-24)  –  moldura
(quadro frontal) em chapa 0.95 mm (GSG-20) e base em chapa 0.95 mm (GSG-20).

Pintura: Eletrostática epóxi-pó, secada em estufa a 280 ºC.

Estrutura: Com transpasse em “U”, fixadas por rebites “pop” alumínio.

Fechaduras:  Segredo  e  numeração  individual,  com  duas  chaves  idênticas  a  da  fechadura,
embutidas na estrutura do armário.
Os fechos podem ser fechadura c/ chave e fecho p/ cadeado (padrões), ambas possuem lingueta
reforçada com 3 mm de espessura dimensionada p/ resistir a qualquer tentativa de arrombamento. F

Dobra Enrolada: Os armários são isentos de cantos vivos prevenindo acidentes. As dobras enroladas
oferecem  maior  resistência  mecânica  nas  portas  e  consequentemente  maior  segurança  nos
compartimentos. 

Dobradiça Invisível:  As  dobradiças  são internas  à  estrutura  do armário,  não permitindo que seja
retirado o pino de articulação.

Escudo: O escudo está acoplado na porta do armário multi-uso, localizado em volta ao tambor da
fechadura e é confeccionado em poliestireno de alto impacto. É utilizado para proteger a pintura
da porta em volta da fechadura e possui uma cavidade para colocar etiqueta de identificação em
cada compartimento. 

Pés  Deslizadores:  Usados  para  apoiar  e  nivelar  os  armários  em  eventuais  desníveis  de  piso.  São
confeccionados em polipropileno preto e possui um parafuso com rosca M8 embutido. Fig. 6.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Design & Cores:  A estrutura do armário é na cor bege e suas portas são na cor azul

Praticidade: A uniformidade das dimensões permite arrumação racional em diversas modulações e
os rebites alojados na estrutura permitem o alinhamento face a face das laterais dos armários.

Individualidade: Cada compartimento é separado por prateleira divisória e possui plaquetas de
identificação e numeração própria nas chaves e na fechadura.

Ventilação: Sistema  que  permita  maior  fluxo  de  ar,  evita  a  entrada  de  poeira  com  furações
estampadas na parte superior do quadro frontal.  Nas Portas, o modelo de ventilação  é do tipo
Ventilação quadrada horizontal.

Detalhe da porta, modelo multi-uso Marca Nilco ou Similar
(Site: http://www.nilko.com.br/armarios_detalhes_certo.php)

Silencioso:  Batentes de borracha nas portas proporcionam um fechamento fácil e silencioso sobre
uma leve pressão.
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Higiene: A pintura eletrostática em todo o armário, externa e internamente, evitam a
adesão das partículas de poeira e permite fácil e rápida limpeza.

Segurança: Dobradiças internas de cinco conexões, reforço rígido (reforço) na parte interna
das portas. (Conforme Norma NR 24 – Segurança do Trabalho)

Configuração interna: 
• Compartimento de calçados (isolado, com porta independente)
• Compartimento superior, com 2 prateleiras e um suporte para cabide

http://www.nilko.com.br/armarios_produtos_modelos_sdelalhes.php?id_produto=43
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ITEM  SC-17 E SC-18 – REFEITÓRIO INFANTIL – MESAS E BANCOS

ITEM SC-17 – MIR – Mesa infantil para refeitório. Estrutura preta em tubo 7/8”. Pintura com tinta
epóxi. Tampo em MDF revestido com laminado decorativo (fórmica). Borda com perfil de PVC preto.
Cores: Vermelho, Azul e Verde.
520 x 600 x 2000 (A x L x P)

ITEM SC-18 – MIR – Banco infantil para refeitório. Estrutura preta em tubo 7/8”. Pintura com tinta
epóxi.  Assento em MDF revestido com laminado decorativo (fórmica).  Borda com perfil  de PVC
preto. Cores: Vermelho, Azul e Verde.
300 x 300 x 2000 (A x L x P)

http://www.schoolcenter.com.br/produtos/refeitório/sc-17-e-sc-18
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ITEM  CaD – REFEITÓRIO INFANTIL – CALDEIRÕES

ITEM Cad – CRI – Cadeira refeição infantil. Estrutura em aço, altura de assento regulável em
cinco posições, encosto regulável em duas posições, duas bandejas sobrepostas, com porta bebidas
e tres posições de regulagem na horizontal. Cinto de segurança de cinco pontos com duas posições
de regulagens na altura dos ombros. Rodas nas pernas traseiras, retentor entrepernas. Cesto para
porta  objetos.  Pedana  para  apoio  dos  pés.  Fechamento  prático  e  rápido.  Compacto  quando
fechado.

www.burigotto.com.br/site/prodbcadrefeicao04.php
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ITEM  Trc – BERÇÁRIO – TROCADOR DE BEBÊS

ITEM Trc – TBA – Trocador de bebês com abas. Espuma de alta densidade revestida de courvin
impermeável. Com 4cm de espessura. Cor Azul.

Medida: 900mm x 40mm x 500mm (L x H x P)

www.freecker.com/170228/trocador-de-bebes-com-abas-sao-paulo.html

ITEM  CnT – BERÇÁRIO – COLCHÃO PARA BERÇÁRIO

ITEM CnT – CB – Colchão para  berçário.  Espuma de  alta  densidade  revestida  de courvin
impermeável. Respiros laterais, sem fitins,  placa de espuma 100% poliuretano D28 anti  ácaro, anti
fungo, anti alérgico. Com 12cm de espessura. Cor Azul.

Medida: 1100mm x 120mm x 600mm (L x H x P)

www.ortobom.com.br
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