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RESPONSAVÉL: 

DIVISÃO DE ARQUITETURA

ESPECIFICAÇÕES MOBILIÁRIOS REFERENCIAIS

ITEM 1 – MESAS /GAVETEIROS/CONEXÕES

IMPORTANTE:  AS  MARCAS  DE  MATERIAIS  ,   PROCESSOS  DE  FABRICAÇÃO  DOS
PRODUTOS E ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES, MENCIONADOS NAS ESPECIFICAÇÕES
ABAIXO, DEVEM SER CONSIDERADOS COMO PONTOS REFERÊNCIAIS  AOS MODELOS
SOLICITADOS:   CONSIDERAR  COMO  PARÂMETROS  DE  QUALIDADE  E
FUNCIONALIDADE.   TODAS   DEVERÃO ESTAR  DE  ACORDO COM AS NORMAS DA
ABNT.
NBR 13966/2010- Móveis  para escritórios –  Mesas – Classificação e características
físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio.
NBR 13961/2010 – Móveis para escritórios – Gaveteiros.
NBR 8094  –  Materiais  metálicos  revestidos  e  não revestidos.  Avaliação conforme
ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770
Emitidos  por  laboratório  acreditado  pelo  INMETRO,  com escopo abrangendo as
referidas normas.

ITEM 1.1 – MR1200 -MESA DE REUNIÃO REDONDA / ESTRUTURA CENTRAL – cor ARGILA- 
Dimensões referenciais:
1200X740 mm 

Tampo:
Mesa autoportante com formato de redondo, em madeira aglomerada com 25 mm de espessura
com acabamento superior e inferior em laminado melamínico de baixa pressão com 0,3 mm de
espessura  texturizada  na  cor  Argila.  Acabamento  em  toda  extremidade  em  fita  de  PVC  com
espessura mínima entre 2mm a 3 mm ; parte superior da fita arredondada com  segmento de raio ou
raio mín. de 2.5mm de acordo com a NBR13966 da ABNT- tab 6  ;  mesma cor do laminado . Coladas
pelo processo (colado a quente). 
O  tampo  deverá  constar  ,  em  sua  parte  inferior,  buchas  metálicas  embutidas  para  receber  os
parafusos de fixação do mesmo a estrutura,  facilitando a linha de montagem.

Estrutura :
Base composta por tubo  de aço central redondo com diâmetro no mínimo 90mm, com parte inferior
com 4 patas de aço constituída em sua base inferior   em chapa de aço estampada com espessura
mínima  de  1,9mm e  fechamento  frontal  com  a  mesma  chapa  dando  uma  forma  à  estrutura,
arredondado achatado na parte frontal  Na base inferior suporte de aço espessura mínima de #
1,9mm  e  colocação  porcas  de  aço  soldado  ,  adaptação  de  reguladores  de  nível  com  rosca
soldadas por meio de solda Mig; Tratamento desengraxante a quente por meio de imersão à 120°c,
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em seguida receber banho de fosfato preparando a superfície para receber pintura com tinta epóxi
– pó texturizada e polimerizada em estufa na temperatura mín. de 220°c, na cor Argila

Acabamento e fixação do tampo:
A estrutura metálica recebe tratamento antiferruginoso (desengraxante, decapagem e fosfatização)
e acabamento em pintura epóxi - pó na cor argila metalizado aplicada pelo processo de disposição
eletrostática com polimerização em estufa no mínimo 220 ºC.
A fixação dos dois elementos tampo e estrutura são feitos através de buchas metálicas ou similar
cravadas abaixo do tampo e unidas à pata superior através de parafusos  zincados ou similar. 
Pata inferior  estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser  com
espessura  de  mínimo  1,9mm fechada  frontal  e  posterior  com  a  mesma  chapa  formando  uma
estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior.  Os pés da mesa recebem niveladores
de nível , com base em poliamida fixados através de uma porca metálica soldada na parte interna
dos pés. 
Os pés devem ter fechamentos sempre c/ a mesma chapa, SEM   ponteiras plásticas removível.

                           

ITEM 1.3 –  MO1400X1400X740 - MESA ORGÂNICA –  cor  ARGILA -  ESTRUTURA DE AÇO
(trabalho em geral)

Dimensões mínimas:
Largura: 1400mm     Profundidade  : 600mm 
Largura: 1400mm     Profundidade  : 600 mm
Altura:      740 mm 
Obs: gaveteiro fixo grande (400mm)

Tampo
Mesa com formato orgânico, em aglomerado de 25mm e revestido em laminado plástico de baixa
pressão texturizado com 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo na  cor Argila
Acabamento em toda extremidade longitudinal em fita de PVC com espessura mínima entre 2mm a
3 mm ; parte superior da fita arredondada com  segmento  de raio ou raio mín. de 2.5mm de acordo
com a NBR13966 da ABNT tab6 ;  e  na transversal  ,  fita  de poliestireno de no mínimo 1,0mm de
espessura na mesma cor do laminado coladas pelo processo colado a quente. 
O  tampo  deverá  constar  ,  em  sua  parte  inferior,  buchas  metálicas  embutidas  para  receber  os
parafusos de fixação do mesmo a estrutura,  facilitando a linha de montagem.
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Estrutura do Tampo:
A sustentação dos  tampos são feitas  através  de duas  estruturas  laterais  e  uma estrutura  central
ligadas entre si através de travessas horizontais de travamento.

Estrutura central (pé de canto):
É fabricado em chapa de aço 18 de mínimo 1,2mm de espessura com formato de um pentágono
com parte superior e inferior com travamento em tubo de aço 20x20mm chapa 18 que vai receber
em sua parte inferior sapatas reguladoras de nível .
OU
constituído   em  chapa  de  aço  dobrado  em  forma  de  “L”  de  1,2mm de  espessura  medindo
110x110mm sendo soldado a este na parte inferior uma chapa de ferro chato de 5/16” para encaixe
do nivelador de altura. O pé é fechado por tampa sacável interna produzida em chapa de aço
dobrada de 0,75mm de espessura.

Estruturas laterais : parte inferior da estrutura longa máx. 600mm profundidade:

A sustentação do tampo é feita por uma estrutura em aço constituída por um tubo vertical oblongo
medindo 77x40mm chapa 18 com parte superior e inferior estampado fechada frontal  e posterior
arredondado com a mesma chapa tendo em sua parte superior o fechamento em chapa 14 que
será fixado ao tampo para fixação da estrutura e parte inferior terá fechamento em chapa 14 no
qual será soldado 2 porcas de aço para receber as sapatas reguladoras de nível. 
Pata superior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser com
espessura de  mínimo 1,9mm fechamento frontal e posterior com a mesma chapa formando uma
estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior. 
Pata inferior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser com
espessura  de  mínimo  1,9mm fechada  frontal  e  posterior  com  a  mesma  chapa  formando  uma
estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior. 
Na pata inferior do cavalete deverá ter uma base em chapa de aço de mínimo 1,9mm de espessura
que receberá uma porca metálica que será soldada na chapa de fechamento ficando embutida
para receber reguladores de nível com rosca , com base em polipropileno .

OU;
Formato de pórtico constituído por dois perfis verticais dobrados pneumaticamente com dimensões
de (40x50), com calha removível entre as colunas para passagem de fiação, fabricado com chapa
de aço de mínimo 1,5mm de espessura distantes entre si 120mm fechadas com  tampas externa e
internamente sacáveis fixadas aos pés por encaixe em chapa de aço mínima 628x120 # 0,75mm de
espessura, dotada de uma pata superior e outra inferior.
Pata superior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser com
espessura de  mínimo 1,9mm fechamento frontal e posterior com a mesma chapa formando uma
estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior.
OU ;
Em  chapa  de  aço  formato  'U”  invertido  ,dobrada  pneumaticamente  e  cortada  a  laser  com
espessura de  mínimo 1,9mm ; acabamento arredondado em suas bordas ,sem rebarbas e quinas
visíveis. Fixada ao tampo através de porcas metálicas e parafusos Philips ou similar.
Pata inferior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser com
espessura  de  mínimo  1,9mm fechada  frontal  e  posterior  com  a  mesma  chapa  formando  uma
estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior. 
A pata inferior do cavalete deverá ter  porcas metálicas  para receber reguladores de nível com
rosca , com base em polipropileno                 
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 FOTO REFERENCIAL SAPATA SUPERIOR                                                  FOTO REFERENCIAL TIPO PÉ
           

Travessas horizontais de travamento: altura máxima de 13cm
Peças  horizontais  fabricadas  em  chapa de  aço  min.16  de  1,5mm  de  espessura;  estampadas  e
dobrada pneumaticamente  ,  com finalidades principais:  travamento das estruturas de suportes -
apoios laterais e/ou centrais , estabilizando o complexo autoportante , que por sua vez, receberá o
tampo da mesa; e acabamento para fixação dos painéis quando solicitados.  

Acabamento e fixação do tampo:
A estrutura metálica recebe tratamento antiferruginoso (desengraxante, decapagem e fosfatização)
e  acabamento  em  pintura  epóxi  -  pó texturizado na  cor  argila ,  aplicada  pelo  processo  de
disposição eletrostática com polimerização em estufa no mínimo 220 ºC.
A fixação dos dois elementos tampo e estrutura são feitos através de buchas metálicas ,cravadas
abaixo do tampo e unidas ao cavalete através de parafusos .
Os pés da mesa recebem niveladores de nível  , com base em poliamida,  fixados através de uma
porca metálica soldada na parte interna dos pés.
Os pés devem ter fechamentos sempre c/ a mesma chapa, SEM com ponteiras plásticas removíveis. 

desenho referencial

ITEM 1.14 –  GM3 -  GAVETEIRO MÓDULO LATERAL  –cor  ARGILA-  COM  02  GAVETAS  MAIS  01
GAVETÃO COM FUNDO EM AÇO- (JUIZ – DIRETOR – ASSESSOR). 

ITEM 1.26 – GMW3 - GAVETEIRO MÓDULO LATERAL – cor WENGUÊ- COM 02 GAVETAS MAIS 01
GAVETÃO -  (fundo e laterais em aço)/ (JUIZ – DIRETOR – ASSESSOR).

• 1 porta lápis
• 2 gavetas comuns
• 1 gavetão para pasta suspensa, com fundo e laterais em aço.

Dimensões referenciais:
Largura:               400mm
Profundidade:     600mm 
Altura:                   740 mm
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Tampo:
Com formato retangular,  em madeira aglomerada com  25 mm  de espessura com acabamento
superior e inferior em laminado melamínico de baixa pressão com 0,3 mm de espessura texturizada.
Acabamento nas extremidades da parte frontal  e posterior com bordas reta em fita de PVC de
espessura mínima entre 2mm e 3 mm  ; parte superior da fita arredondada com segmento de raio ou
raio mín. de 2.5 mm de acordo com a NBR13966 da ABNT tab 6 ; e na transversal , fita de poliestireno
de 1,0 mm de espessura na mesma cor do laminado ; coladas pelo processo a quente.  O tampo
deverá ser fixado pelo sistema mini fix e cavilhas. Cor Argila ou Wengue.

Laterais:
Em  madeira  aglomerada  com  no  mínimo  de  18mm  de  espessura,  revestido  em  ambas  as
partes  com  laminado  melamínico  de  baixa  pressão  com  0,3mm  de  espessura  texturizado  na
cor Argila  ou Wengue com  acabamento  em  todas  as  extremidades  em  fita  de  poliestireno
com  no  mínimo  de  1,0mm  de  espessura na mesma cor do laminado.

Fundo:
Em  madeira  aglomerada  com  no  mínimo  de  18mm  de  espessura,  revestido  em  ambas  as
partes  com  laminado  melamínico  de  baixa  pressão  com  0,3mm  de  espessura  texturizado  na
cor Argila  ou Wengue com  acabamento  em  todas  as  extremidades  em  fita  de  poliestireno
com  no  mínimo  de  1,0mm  de  espessura na mesma cor do laminado.  

Base:
Em  madeira  aglomerada  com  no  mínimo  de  18mm  de  espessura, revestido  em  ambas  as
partes  com  laminado  melamínico  de  baixa  pressão  com  0,3mm de  espessura  texturizado  na
cor Argila  ou Wengue, com  acabamento  em  todas  as  extremidades em  fita  de  poliestireno
com  no  mínimo  de  1,0mm  de  espessura. Possui sapata reguladora de nível encaixada e fixada na
base através de parafuso  permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa
do gaveteiro. A sapata deve ser em polipropileno ou poliestireno com no mínimo 50mm ∅ na parte
de contato com piso e  35mm de altura na parte de contato com o piso.

Frente das Gavetas:
Em  madeira  aglomerado  com  no  mínimo 18mm  de  espessura,  revestido  em  ambas  as  partes
com  laminado  melamínico  de  baixa  pressão  com  0,3mm  de  espessura  texturizado  com
acabamento  em  todas  as  extremidades  em  fita  de  poliestireno  com  no  mínimo  1,0mm  de
espessura . Cor Argila  ou Wengue.
Puxadores do tipo ZAMAK ou similar, niquelado redondo , com forma  côncava em torno de 130mm
de comprimento , fechadura  de  embutir  com  espelho  reduzido, rotação 90º dupla, extração da
chave, sistema de travamento vertical simultâneo através de cilindro de 4 pinos com segredo de
comando único, permitindo fechamento/abertura simultânea das gavetas.

Gaveta aço:
Estrutura total em chapa de aço 22 de 0,75mm espessura mínima ,com pintura lisa PRETA OU CINZA .
Parte  superior  da  gaveta  dobrada  em  forma  de  “U”  para  reforço  da  mesma.  Sistema  de
deslizamento em corrediças  de chapa dobradas  e curvadas  pneumaticamente  com  1,5mm  de
espessura dotadas de roldanas de NYLON ou similar  ,com travas de segurança,  fixado na parte
superior do gavetão .
Com um porta lápis medindo: mín: 310 mm de largura x 140mm profundidade x 20mm de altura. 

Gavetão para pasta suspensa:
Estrutura total = fundo e laterais , em chapa de aço 22 de 0,75mm espessura mínima ,com pintura lisa
PRETA OU CINZA. Parte superior da gaveta dobrada em forma de “U”, ou similar,  para reforço da
segurança.
Padrão para colocação de pasta suspensa. Deslizamento com corrediças telescópica progressivas
através de sistema de esferas, em aço relaminado estrutural com acabamento em zinco eletrolítico
cromatizado de abertura total  e prolongamento de curso  em 25 mm  do comprimento  nominal. 
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Pintura:
Toda  parte  metálica  receberá  banho  desengraxante  à  quente  por  meio  de  imersão  em
vapor  120ºC  e  tratamento  antiferruginoso  de  proteção; pintura   eletrostático  em  tinta  epóxi- pó
cor PRETA  OU CINZA ,com  polimerização  em  estufa  na  temperatura  de  mín. de 220ºC .

Montagem:
As laterais, parte  superior,  parte  inferior  e  fundo  são  ligados  entre  si  pelo  sistema  mini fix ou 
similar.

ITEM 1.17 – CC1000X1000 - CONEXÃO DE CANTO –cor ARGILA- (ASSESSOR)

ITEM 1.27 – CCW1000X1000 - CONEXÃO DE CANTO – cor WENGUÊ- (ASSESSOR)

Dimensões mínimas:
Largura:                                1000x1000x600x600mm    
Profundidade (p/ mesa):     600x600mm
Altura:                                     740 mm

Tampo:
Mesa com formato trapeizodal (com saídas para receber mesas com profundidade 600mm de cada
lado) em aglomerado de 25mm e revestido em laminado plástico de baixa pressão texturizado com
0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo na cor Argila ou Wenguê. Acabamento
nas extremidades em sua parte longitudinal em fita de PVC de espessura mín. entre 2mm e 3mm  ;
parte superior da fita arredondada com segmento de raio ou raio mín. de 2,5mm , de acordo com a
NBR 13966 da ABNT – tab6; e na transversal , fita de poliestireno de no mínimo 1,0mm de espessura na
mesma cor do laminado . Bordas coladas pelo processo a quente . 
O tampo deverá constar em sua parte inferior porcas metálicas para receber os parafusos para
fixação do mesmo a estrutura, facilitando a linha de montagem.
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Estrutura:
A sustentação do tampo poderá ser feito através de duas estruturas laterais e uma estrutura central ,

OU, 
05 tubos verticais em chapa de aço- (um central e quatro laterais).

a) Estrutura central (pé de canto)
É fabricado em chapa de aço 18 de 1,2mm de espessura com formato de um pentágono com parte
superior e inferior com travamento em tubo de aço 20x20mm chapa 18 que vai receber em sua
parte inferior sapatas reguladoras de nível.
OU
Constituído   em  chapa  de  aço  dobrado  em  forma  de  “L”  de  1,2mm  de  espessura  medindo
110x110mm sendo soldado a este na parte inferior uma chapa de ferro chato de 5/16” para encaixe
do nivelador de altura. O pé é fechado por tampa sacável interna produzida em chapa de aço
dobrada de 0,75mm de espessura.

b) Estruturas laterais com parte inferior da estrutura longa para 600mm:
A sustentação do tampo é feita por uma estrutura em aço constituída por um tubo vertical oblongo
medindo 77x40mm chapa 18 com parte superior e inferior estampado fechada frontal  e posterior
arredondado com a mesma chapa tendo em sua parte superior o fechamento em chapa 14 que
será fixado ao tampo para fixação da estrutura e parte inferior terá fechamento em chapa 14 no
qual será soldado 2 porcas de aço para receber as sapatas reguladoras de nível. 
Pata superior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser com
espessura de mínimo  1,9mm  fechamento frontal  e posterior com a mesma chapa formando uma
estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior. 
Pata inferior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser com
espessura  de  mínimo  1,9mm fechada  frontal  e  posterior  com  a  mesma  chapa  formando  uma
estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior. 
Na pata inferior do cavalete deverá ter uma base em chapa de aço de mínimo 1,9mm de espessura
que receberá uma porca metálica que será soldada na chapa de fechamento ficando embutida
para receber reguladores de nível com rosca com base em polipropileno.

OU;
Formato de pórtico constituído por dois perfis verticais dobrados pneumaticamente com dimensões
de (40x50), com calha removível entre as colunas para passagem de fiação, fabricado com chapa
de aço de mínimo 1,5mm de espessura ,distantes entre si 120mm fechadas com  tampas externa e
internamente sacáveis fixadas aos pés por encaixe em chapa de aço mínima 628x120 # 0,75mm de
espessura, dotada de uma pata superior e outra inferior.
Pata superior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser com
espessura de mínimo  1,9mm fechamento frontal  e posterior com a mesma chapa formando uma
estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior. 

OU ;
Em  chapa  de  aço  formato  'U”  invertido  ,dobrada  pneumaticamente  e  cortada  a  laser  com
espessura de mínimo  1,9mm ; acabamento arredondado em suas bordas ,sem rebarbas e quinas
visíveis. Fixada ao tampo através de porcas metálicas e parafusos  Philips .
Pata inferior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser com
espessura  de  mínimo  1,9mm fechada  frontal  e  posterior  com  a  mesma  chapa  formando  uma
estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior. 
A  pata  inferior  do  cavalete  ,  receberá  uma  porca  metálica  que  será  soldada  na  chapa  de
fechamento  ficando  embutida  para  receber  reguladores  de  nível  com  rosca,  com  base  em
polipropileno.

c) Tubos verticais em chapa de aço:(um central e quatro laterais)
A sustentação da mesa é feita por meio de uma estrutura de aço em forma de cinco pés verticais
fabricados  com  tubo de aço mín.  60mm de diâmetro,  chapa 18.  Ligadas  entre  si  por  requadro
metálico em tubo de aço, medida 40x60mm, com mínimo 1,2mm de espessura estruturando os pés .
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A fixação dos dois elementos: tampo e estrutura; é feita através de buchas metálicas,  cravadas
abaixo do tampo e unidas ao cavalete através de parafusos RM ou similar.
Na parte inferior dos tubos deverá ter uma base em chapa de aço mínimo 16 , de forma que sirva
de apoio, suporte de fixação e fechamento para a pata  que receberá niveladores de nível  com
rosca ,  base em poliamida fixados através de uma porca metálica soldada na chapa de apoio por
solda mig. 
Os painéis deverão ser fixados diretamente nas estruturas tubulares, através de parafusos próprios ,
dando perfeito acabamento.

Acabamento e fixação do tampo:
A estrutura metálica recebe tratamento antiferruginoso (desengraxante, decapagem e fosfatização)
e  acabamento  em  pintura  epóxi  -  pó  na  cor  Argila  ou  Wengue ,aplicada  pelo  processo  de
disposição eletrostática com polimerização em estufa mín. de 220ºC.
A fixação dos dois elementos tampo e estrutura são feitos através de buchas metálicas   cravadas
abaixo do tampo e unidas ao cavalete através de parafusos  tipo philip ou similar.
Os pés da mesa recebem niveladores de nível , com base em poliamida fixados através de uma
porca metálica soldada na parte interna dos pés. sempre c/ a mesma chapa, 
Os pés devem ter fechamentos sempre c/ a mesma chapa, SEM ponteiras plásticas removíveis

Travessas horizontais de travamento: altura máxima de 13cm
Peças  horizontais  fabricadas  em  chapa de  aço  min.16  de  1,5mm  de  espessura;  estampadas  e
dobrada pneumaticamente  ,  com finalidades principais:  travamento das estruturas de suportes -
apoios laterais e/ou centrais , estabilizando o complexo autoportante , que por sua vez, receberá o
tampo da mesa; e acabamento para fixação dos painéis quando solicitados.  

Painel Frontal /lateral:
Constituído em aglomerado de mínimo 18mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão
em ambas as faces min. 0.3mm na cor Argila. As quatro bordas do painel  recebem proteção de fita
poliestireno mín. de 1,0mm de espessura , coladas a quente,  respeitando a tonalidade da cor do
laminado .  A  fixação do painel  é  feita  através  de  cantoneiras  produzidas  em   chapa de aço
dobrado de 1,9mm de espessura que se unem  ao cavalete por quatro parafusos auto atarrachantes

.

ITEM 1.19 – PFL1400 – PAINEL FRONTAL OU LATERAL  (mesas orgânicas) – cor ARGILA
Dimensões referenciais:
Comprimento:  1400 mm                      
Altura:   295 - 320 mm

Painel Frontal e Lateral:
Constituído em aglomerado de mínimo 18mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão
em ambas as faces na cor Argila. As quatro bordas do painel  recebem proteção de perfil (Bordo)
de PVC de 1,0mm de espessura coladas pelo processo Hot-melt e respeitando a tonalidade da cor
do laminado melamínico do painel frontal. 
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A  fixação  do  painel   é  feita  através  de   quatro  parafusos   auto  atarrachantes   que  se  une
diretamente ao cavalete.
Dimensões: altura míni.  320mm x largura de acordo com as dimensões da mesa e espessura 18mm. 
Distância do piso até a parte inferior do painel aproximadamente 240mm.

ITEM 1.21 – MP1800X1400X740 MESA PENINSULAR –cor ARGILA- COM ESTRUTURA DE AÇO E
PAINEL FRONTAL -  (JUIZ – DIRETOR - ASSESSOR)
Dimensões referenciais:
Largura:   1800mm Profundidade  :  mínimo 800mm
Comprimento:  1400mm Profundidade  :  600 mm
Altura:         740 mm

ITEM 1.22 – MP1400X1800X740 MESA PENINSULAR –cor ARGILA- COM ESTRUTURA DE AÇO E
PAINEL FRONTAL - (JUIZ – DIRETOR - ASSESSOR)
Dimensões referenciais:
Largura:   1400mm Profundidade  :  mínimo 600mm
Comprimento:  1800mm Profundidade  :  800 mm
Altura:         740 mm

ITEM 1.24 –  MPW1800X1400X740 MESA PENINSULAR –cor WENGUÊ- COM ESTRUTURA DE
AÇO E PAINEL FRONTAL - (JUIZ – DIRETOR DE ÁREA – ASSESSOR - RECEPÇÃO)
Dimensões referenciais:
Largura:   1800mm Profundidade  :  mínimo 800mm
Comprimento:  1400mm Profundidade  :  600 mm
Altura:         740 mm

ITEM 1.25 –  MPW1400X1800X740 MESA PENINSULAR –cor WENGUÊ- COM ESTRUTURA DE
AÇO E PAINEL FRONTAL  -    (JUIZ – DIRETOR DE ÁREA – ASSESSOR - RECEPÇÃO)
Dimensões referenciais:
Largura:   1400mm Profundidade  : mínimo 600mm
Comprimento:  1800mm Profundidade  : 800 mm
Altura:         740 mm

Tampo:
Com formato peninsular,  em aglomerado de madeira com  25mm de espessura  e revestido em
laminado plástico de baixa pressão texturizado com 0,3mm de espessura na parte superior e inferior
do tampo na cor Argila ou Wenguê. Acabamento nas extremidades em sua parte longitudinal com
bordas retas  em fita de PVC com  espessura mínima entre 2mm e 3mm ;  parte  superior  da fita
arredondada com segmento de raio ou raio mín. de 2,5mm ,de acordo com NBR13966 da ABNT-
tab6 , e na transversal , fita de poliestireno de mín. 1,0mm de espessura , na mesma cor do laminado,
coladas a quente.
O tampo deverá constar, em sua parte inferior ,porcas metálicas para receber os parafusos para
fixação do mesmo a estrutura, facilitando a linha de montagem.

Estruturas: Central e laterais
A sustentação dos tampos são através de duas estruturas laterais e uma estrutura central  ligadas
entre si através de travessas horizontais  de travamento.  Cor argila ou wenguê.
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Estrutura Central:
Constituído   em  chapa  de  aço  dobrado  em  forma  de  “L”  de  1,2mm de  espessura  medindo
110x110mm sendo soldado a este na parte inferior uma chapa de ferro chato de 5/16” para encaixe
do nivelador de altura. 
O pé é fechado por tampa sacável interna produzida em chapa de aço dobrada de 0,75mm de
espessura.

OU;
Formato de pórtico constituído por dois perfis verticais dobrados pneumaticamente com dimensões
de (40x50), fabricado com chapa de aço de mínimo 1,2mm de espessura distantes entre si 120mm
fechadas com  tampas externa e internamente sacáveis fixadas aos pés por encaixe em chapa de
aço mínima 628x120 # 0,75mm de  espessura, dotada de uma pata superior e outra inferior.
Pata superior:  estampada  em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser com
espessura de  mínimo 1,9mm fechamento frontal e posterior com a mesma chapa formando uma
estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior. OU ;
Em  chapa  de  aço  formato  'U”  invertido  ,dobrada  pneumaticamente  e  cortada  a  laser  com
espessura de  mínimo 1,9mm ; acabamento arredondado em suas bordas , sem rebarbas e quinas
visíveis. Fixada ao tampo através de porcas metálicas e parafusos  Philips ou similar.
Pata inferior:   em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser com espessura de
mínimo 1,9mm fechada frontal e posterior com a mesma chapa formando uma estrutura de formato
arredondado na parte frontal e posterior. 
A  pata  inferior  do  cavalete  ,  receberá  uma  porca  metálica  que  será  soldada  na  chapa  de
fechamento  ficando  embutida  para  receber  reguladores  de  nível  com  rosca  ,  com  base  em
polipropileno.

Estrutura lateral do lado de 600mm de profundidade
Constituída um tubo vertical com formato oblongo de 77x40mm ;ou forma de “I” , composta pôr 
duas colunas verticais em tubo de aço industrial, com parede de no mínimo 1.2mm de espessura, 
calha removível entre colunas para passagem de fiação de espessura dotados de uma pata superior
e uma inferior.
Pata superior:  estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser com
espessura de  mínimo 1,9mm  fechamento frontal e posterior com a mesma chapa formando uma
estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior. 
Pata inferior:  estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser com
espessura  de  mínimo 1,9mm fechada frontal  e  posterior  com  a mesma chapa formando uma
estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior. 
Na  pata  inferior  do  cavalete  deverá  ter  uma base  em  chapa  de  aço  de  mínimo 1,9mm de
espessura  de forma que  sirva  de apoio,  suporte  de fixação e  fechamento  para  a  pata   que
receberá sapatas reguladoras de nível fixados através de uma buchas metálica soldada na chapa
de apoio através de solda MIG. 

Estrutura lateral do lado de 800mm de profundidade
A sustentação da mesa deverá ser feita por uma estrutura em aço constituída por dois perfis verticais
dobrados pneumaticamente com dimensões de (40x50), com calha removível entre as colunas para
passagem de fiação, fabricado com chapa de aço de mínimo 1,5mm de espessura distantes entre si
120mm fechadas com  tampas externa e internamente sacáveis fixadas aos pés por encaixe em
chapa de aço mínima 628x120 # 0,75mm de  espessura,  dotada de uma pata superior  e outra
inferior.
Pata superior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser com
espessura de  mínimo 1,9mm fechamento frontal e posterior com a mesma chapa formando uma
estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior. 
Pata inferior:  estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser com
espessura  de  mínimo  1,9mm fechada  frontal  e  posterior  com  a  mesma  chapa  formando  uma
estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior. 
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A pata inferior do cavalete deverá ter uma base em chapa de aço de mínimo 1,9mm de espessura
que receberá uma porca metálica que será soldada na chapa de fechamento ficando embutida
para receber reguladores de nível com rosca com base em polipropileno.
Formato de pórtico constituído por dois perfis verticais dobrados pneumaticamente com dimensões
de (40x50), com calha removível entre as colunas para passagem de fiação, fabricado com chapa
de aço de mínimo 1,5mm de espessura distantes entre si 120mm fechadas com  tampas externa e
internamente sacáveis fixadas aos pés por encaixe em chapa de aço mínima 628x120 # 0,75mm de
espessura, dotada de uma pata superior e outra inferior.
Pata superior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser com
espessura de  mínimo 1,9mm fechamento frontal e posterior com a mesma chapa formando uma
estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior.

OU ;
Em  chapa  de  aço  formato  'U”  invertido  ,dobrada  pneumaticamente  e  cortada  a  laser  com
espessura de  mínimo 1,9mm ; acabamento arredondado em suas bordas ,sem rebarbas e quinas
visíveis. Fixada ao tampo através de porcas metálicas e parafusos Philips ou similar.
Pata inferior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser com
espessura  de  mínimo  1,9mm fechada  frontal  e  posterior  com  a  mesma  chapa  formando  uma
estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior. 
A pata inferior do cavalete deverá ter  porcas metálicas  para receber reguladores de nível com
rosca , com base em polipropileno .

                     FOTO REFERENCIAL SAPATA SUPERIOR                                          FOTO REFERENCIAL TIPO PÉ

    
   

Travessas horizontais de travamento: altura máxima 13cm
Peças  horizontais  fabricadas  em  chapa de  aço  min.16  de  1,5mm  de  espessura;  estampadas  e
dobrada pneumaticamente  ,  com finalidades principais:  travamento das estruturas de suportes -
apoios laterais e/ou centrais , estabilizando o complexo autoportante , que por sua vez, receberá o
tampo da mesa; e acabamento para fixação dos painéis quando solicitados.  

Painel Frontal:
Constituído em aglomerado de mínimo 18mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão
em  ambas  as  faces  min.  0.3mm  na  cor  Argila  ou  Wenguê.  As  quatro  bordas  do  painel  frontal
recebem proteção de fita poliestireno mín. de 1,0mm de espessura ,coladas  a quente, respeitando
a tonalidade  da  cor  do laminado .  A  fixação do  painel  frontal  é  feita  através  de cantoneiras
produzidas em  chapa de aço dobrado de 1,9mm de espessura que se unem ao painel por quatro
parafusos 7,11mm e no cavalete da mesa por quatro parafusos auto atarrachantes 
Distância do piso até a parte inferior do painel aproximadamente 240mm.
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Acabamento e fixação do tampo:
A  estrutura  metálica  recebe  tratamento  antiferruginoso  (desengraxante,  decapagem  e
fosfatização) e acabamento em pintura texturizada epóxi – pó, na cor argila ou wenguê, aplicada
pelo processo de disposição eletrostática  com polimerização em estufa de no mínimo 220ºC  .
A fixação dos dois elementos tampo e estrutura são feitos através de buchas metálicas , cravadas
abaixo do tampo e unidas ao cavalete através de parafusos zincados.
Os pés da mesa recebem niveladores de nível com base em poliamida fixados através de uma
buchas metálica soldada na parte interna dos pés. 
Os pés devem ter fechamentos sempre c/ a mesma chapa, nunca com ponteiras plásticas.

FOTO REFERENCIAL

ITEM 1.41– DA1400 – DIVISOR ANTEPARO PARA MESA ORGÂNICA 1400X420 – cor ARGILA            

Fabricado em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa 
pressão (BP) mín.0.3mm, na cor Argila . Acabamento nas bordas em perfil de poliestireno com 3mm 
de espessura na mesma cor do laminado. 
Seu formato é retangular com 4 cantos arredondados, com altura a partir do tampo de 26cm; e 
altura total de no mínimo 400mm e no máximo 450mm. 
A fixação é feita através de 2 suportes produzidos em chapa de aço dobrada de no mínimo 1,5mm 
de espessura e fixado um em cada extremidade da travessa estrutural da mesa através de no 
mínimo 4 parafusos m6x12 e porca proporcionando assim maior resistência e estabilidade ao 
conjunto.

MEDIDA: 400 a 450 altura x 1400mm x 18mm de espessura.
L = medida conforme dimensão da mesa.

Acabamento e fixação
Toda parte metálica recebe tratamento antiferruginoso (desengraxante, decapagem e fosfatização)
e acabamento em pintura epóxi- pó texturizada ARGILA , aplicada pelo processo de disposição 
eletrostática com polimerização em estufa no mín. 220°C. Todos os parafusos de fixação devem ser 
fixados através de buchas metálicas, nunca direto na madeira. Todo material deve ter um perfeito 
acabamento principalmente sem quinas e rebarbas.

ITEM 1.47 –  GVW3 -  GAVETEIRO VOLANTE –cor WENGUÊ- COM 02 GAVETAS + 01 GAVETÃO
PARA PASTA SUSPENSA - ( fundo  em aço) /(ASSESSOR) / Hmax. 578mm
Dimensões referenciais:
Largura:             400mm
Profundidade:  495mm
Altura:                578mm
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Tampo:
Com formato retangular,  em aglomerado de madeira com  18mm de espessura  e revestido em
laminado plástico de baixa pressão texturizado com 0,3mm de espessura na parte superior e inferior
do tampo na cor Wenguê. Acabamento nas extremidades em sua parte longitudinal com  em fita de
PVC  de espessura mín. entre 2mm e  3mm ;  parte superior da fita arredondada com segmento  de
raio ou raio mín. de 2.5mm de acordo com NBR13966 da ABNT - tab-6 ;  e na transversal,  fita de
poliestireno com mín. 1,0mm de espessura na mesma cor do laminado. Bordas colada a quente .
O tampo deverá ser fixado pelo sistema mini-fix e cavilhas.
 
Estrutura:
Painéis laterais e fundo em madeira aglomerada de 18 mm de espessura, revestidos em laminado
melamínico de baixa pressão em ambas as faces, na mesma cor do tampo, com acabamento nas
extremidades em sua parte longitudinal e na transversal reto em fita de poliestireno de no mín. 1,0mm
de espessura. 
Tanto as bordas laterais, posterior e frontal recebem perfeito acabamento respeitando a tonalidade
de cor do laminado melamínico.
Fixação das peças do gaveteiro deve ser pelo sistema mini fix.

Frente  das  Gavetas:
Em  madeira  aglomerado  com  de  18mm  de  espessura,  revestido  em  ambas  as  partes  com
laminado  melamínico  de  baixa  pressão  com  0,3mm  de  espessura  texturizado na cor do tampo
com  acabamento  em  todas  as  extremidades  reto em  fita  de  poliestireno  com mín.  1,0mm  de
espessura na mesma cor do laminado. 
Puxadores do tipo Zamak ou similar, niquelado redondo com forma côncava , em torno de 130mm
de comprimento , fechadura de embutir com espelho reduzido de rotação 90º dupla, extração da
chave, sistema de travamento vertical simultâneo através de cilindro de quatro pinos com segredo
de comando único, permitindo fechamento/abertura simultânea das gavetas.

Gaveta aço:
Estrutura total em chapa de aço 22 de 0,75mm espessura mínima ,com pintura lisa . Parte superior da
gaveta dobrada em forma de “U” para reforço da mesma. Sistema de deslizamento em corrediças
de chapa dobradas e curvadas pneumaticamente com 1,5mm de espessura dotadas de roldanas
de nylon com travas de segurança. 
Com um porta lápis medindo: mín.310 mm de largura x 140mm profundidade x 20mm de altura. 

Base:
Em madeira aglomerada com 18mm de espessura. Revestimento em ambas as partes com laminado
melamínico  de  baixa  pressão  texturizado,  na  cor  Wenguê,  com  acabamento  em  todas  as
extremidades  em  fita  de  poliestireno  com  mín.  1,0  mm  de  espessura;  04  rodízios  de nylon  ou
polipropileno fixado na base,  através de uma chapa de aço estampada, com formato redondo
encaixada e parafusada na base. 

Gavetão para pasta suspensa:
Estrutura total = fundo e laterais , em chapa de aço 22 de 0,75mm espessura mínima ,com pintura lisa
PRETA OU CINZA. Parte superior da gaveta dobrada em forma de “U”, ou similar,  para reforço da
segurança.
Padrão para colocação de pasta suspensa. Deslizamento com corrediças telescópica progressivas
através de sistema de esferas, em aço relaminado estrutural com acabamento em zinco eletrolítico
cromatizado de abertura total  e prolongamento de curso  em 25 mm  do comprimento  nominal. 

Montagem :
As laterais, parte inferior e fundo são ligados entre si pelo sistema  mini-fix.
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Acabamento pintura:
A  estrutura  metálica  deverá  receber  tratamento  antiferruginoso  (desengraxante,  decapagem  e
fosfatização) e acabamento em pintura epóxi - pó na cor Preta ou cinza, aplicada pelo processo de
disposição eletrostática com polimerização em estufa  de no mín. 220° .

ITEM 1.59 – GFP2O - GAVETEIRO FIXO PEQUENO– cor ARGILA ou WENGUE- COM 02 GAVETAS
EM AÇO .
(MESAS TRABALHO ORGÂNICA IGUAL E MENOR DE 1200mmx600mm  - PEQUENO)
Dimensões mínimas:
largura :         320 mm
profundidade:  450 mm 
altura:   300mm

Nos tampo das mesas que houver gaveteiro , deverá constar , em sua parte inferior ,
porcas  metálicas  embutidas  para  receber  os  parafusos  de fixação do mesmo ,
facilitando a linha de montagem.

Laterais:
Em  madeira  aglomerada  com  no  mínimo  de  18mm  de  espessura,  revestido  em  ambas  as
partes  com  laminado  melamínico  de  baixa  pressão  com  0,3mm  de  espessura  texturizado  na
cor  argila,  acabamento  em  todas  as  extremidades  em  fita  de  poliestireno  com  no  mínimo  de
1,0mm  de  espessura na mesma cor do laminado.

Frente das Gavetas:
Em  madeira  aglomerado  com  no  mínimo 18mm  de  espessura,  revestido  em  ambas  as  partes
com  laminado  melamínico  de  baixa  pressão  com  0,3mm  de  espessura  texturizado na cor do
tampo com  acabamento  em  todas  as  extremidades  reto em  fita  de  poliestireno  com  no
mínimo  1,0mm  de  espessura na mesma cor do laminado. 
Puxadores do tipo Zamak ou similar, niquelado, redondo com forma côncava,  em torno de 130mm
de comprimento , fechadura  de  embutir  com  espelho  reduzido de rotação 90º dupla, extração
da chave, sistema de travamento vertical simultâneo através de cilindro de 4 pinos com segredo de
comando único, permitindo fechamento/abertura simultânia das gavetas.

Gaveta AÇO:
Estrutura total em chapa de aço22 de 0,75mm espessura mínima, com pintura lisa . Parte superior da
gaveta dobradas em forma de “U”  para reforço da mesma. Sistema de deslizamento em corrediças
de chapa dobradas e curvadas pneumaticamente com  mínimo 1,2mm de espessura dotadas de
roldanas de nylon com travas de segurança.

Pintura : GERAL
Toda  parte  metálica   receberá  banho  desengraxante  à  quente  por  meio  de  imersão  em
vapor   na  temperatura  de  120ºC   e  tratamento  antiferruginoso  de  proteção. Pintura  pelo
sistema  eletrostático  em  tinta  epóxi -pó cor preta ou cinza,  com  polimerização  em  estufa  na
temperatura  de   mínima de 220ºC . 

Montagem:
As laterais, parte superior, parte inferior  são  ligados  entre  si  pelo  sistema   mini-fix.

Fixação:
O gaveteiro é fixado diretamente na face inferior do tampo através de buchas metálicas  ou similar,
cravadas no tampo e parafusos  zincados. 
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ITEM 1.61 –  MRO7400X1800 – MESA  DE   REUNIÃO  OVAL  –  7400X1800X740mm-   COR
WENGUE

Tampos:
- 2 TAMPOS RETANGULARES EXTERNOS COM UMA DAS EXTREMIDADES OVALADA 
  MEDINDO 2500 X  1800mm
- 1 TAMPO RETANGULAR INTERNO MEDINDO 2400 X 1800mm

Com formato retangular,  em aglomerado de madeira  com  25mm  de espessura  e revestido em
laminado plástico de baixa pressão texturizado com 0,3mm de espessura na parte superior e inferior
do tampo na  cor  Wengue, acabamento nas extremidades em sua parte longitudinal com bordas
reta em fita de PVC com espessura mín. entre 2mm e 3mm , parte superior da fita arredondada com
segmento de raio ou raio mín. de 2,5mm ,de acordo com NBR 13966 da ABNT-tab6  e na transversal,
fita de poliestireno de mín.1,0mm de espessura na mesma cor do laminado . Bordas coladas pelo
processo a quente.
O tampo deverá constar, em sua parte inferior buchas metálicas para receber os parafusos para
fixação do mesmo a estrutura, facilitando a linha de montagem.

Estruturas :
A sustentação da mesa é feita por meio de uma estrutura de aço composta de oito pés verticais
fabricados com  tubo de aço 4 polegadas com mínimo 1,2mm de espessura,  ligadas entre si  por
requadro  metálico  em  tubo  de  aço  medida  70x30  mm,  com  mínimo  1,2mm  de  espessura
estruturando os pés. Os 04 pés centrais são solidários aos tampos externo e o interno. Na parte inferior
dos tubos deverá ter niveladores de nível com base em poliamida

Fixação – A fixação dos dois  elementos  tampo e estrutura é feita através de buchas  metálicas,
cravadas abaixo do tampo e unidas ao cavalete através de parafusos RM ou similar através de
chapas soldadas à estrutura superior. 

Acabamento :
A  estrutura  metálica  deverá  receber  tratamento  antiferruginoso  (desengraxante,  decapagem  e
fosfatização) e acabamento em pintura epóxi - pó texturizada aplicada pelo processo de deposição
eletrostática com polimerização em estufa mín. de 220ºC. Cor preta.

Foto referencial:
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 ITEM 2 – MESAS RETANGULARES / QUADRADAS

IMPORTANTE:  AS  MARCAS  DE  MATERIAIS  ,   PROCESSOS  DE  FABRICAÇÃO  DOS
PRODUTOS E ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES, MENCIONADOS NAS ESPECIFICAÇÕES
ABAIXO, DEVEM SER CONSIDERADOS COMO PONTOS REFERÊNCIAIS  AOS MODELOS
SOLICITADOS:   CONSIDERAR  COMO  PARÂMETROS  DE  QUALIDADE  E
FUNCIONALIDADE.   TODAS   DEVERÃO ESTAR  DE  ACORDO COM AS NORMAS DA
ABNT.
NBR 13966/2010- Móveis  para escritórios –  Mesas – Classificação e características
físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio.
NBR 13961/2010 – Móveis para escritórios – Gaveteiros.
NBR 8094  –  Materiais  metálicos  revestidos  e  não revestidos.  Avaliação conforme
ABNT NBR 5841  e 5770
Emitidos  por  laboratório  acreditado  pelo  INMETRO,  com escopo abrangendo as
referidas normas.

ITEM 2.3 –  MRW1800X800X740 -  MESA  RETANGULAR  -cor  WENGUÊ-  COM  ESTRUTURA  E
PAINEL   EM CHAPA DE AÇO – (TRIBUNAL  DO JURI)
Dimensões mínimas:
comprimento:                       1800 mm
profundidade:                        800 mm 
altura:                                      740 mm
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Tampo : 
Tampo com formato reto, em aglomerado de madeira com  25mm e revestido em laminado plástico
de baixa pressão texturizado com 0,3mm de espessura na parte superior  e inferior  na cor  WENGUÊ,
com acabamento nas extremidades em sua parte longitudinal em fita de PVC com dimensões mín
entre  2mm  e  3mm,parte  superior  da  fita  arredondada  com  segmento  de  raio  ou  raio  mín.  de
2.5mm ,de acordo com NBR13966 da ABNT- tab6  ,e na transversal , fita de poliestireno de no mínimo
1,0mm de espessura. Tanto as bordas laterais,  posterior  e frontal   recebem perfeito acabamento
respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico. 
O tampo deverá constar ,em sua parte inferior, porcas metálicas para receber os parafusos para
fixação do mesmo a estrutura, facilitando a linha de montagem.

Estruturas de Sustentação : 
A sustentação do tampo se dará por meio de quatro estruturas laterais ligadas entre si através  de um
requadro metálico 40x60 em todo perímetro da mesa  , com travamento mediano horizontal , ou em
formato  Y invertido  ,  onde fixará o painel  .  O requadro deverá ser fixado ao tampo através de
chapas  /cantoneiras  ,  pelo  lado interno do requadro,  utilizando  bucha metálicas   e  parafusos
apropriados, garantindo um melhor manuseio a linha de montagem. 
Verificar foto modelo.

Laterais :
A sustentação da mesa é feita por meio de uma estrutura de aço em forma de quatro pés verticais
fabricados  com  tubo de aço mín.  60mm de diâmetro,  chapa 18.  Ligadas  entre  si  por  requadro
metálico em tubo de aço, medida 40x60mm, com mínimo 1,2mm de espessura estruturando os pés
com formato de “H”, reforçado com travas intermediárias, ou em formato de Y ivertido.
A fixação dos dois elementos: tampo e estrutura; é feita através de buchas metálicas,  cravadas
abaixo do tampo e unidas ao cavalete através de parafusos RM ou similar.
Na parte inferior dos tubos deverá ter uma base em chapa de aço mínimo 16 , de forma que sirva
de apoio, suporte de fixação e fechamento para a pata  que receberá niveladores de nível  com
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rosca ,  base em poliamida fixados através de uma porca metálica soldada na chapa de apoio por
solda mig. 

Painel frontal aço: 
Painel frontal em chapa de aço de no mínimo 0,70mm, perfurado  com furos quadrados pequenos
ou similares sucessivos  , que garantem melhor performance do produto. 
O painel deverá ser fixado: na estrutura longitudinal  e nos apoios laterais (pés tubulares).
Dimensões:  altura mínima de 320mm x largura de acordo com as dimensões da mesa e espessura
18mm.

Acabamento :
A estrutura metálica deverá receber  tratamento antiferruginoso (desengraxante,  decapagem e
fosfatização)  e  acabamento  em  pintura  epóxi  -  pó  texturizada  aplicada  pelo  processo  de
disposição eletrostática com polimerização em estufa mín. de 220ºC. Cor PRETO

ITEM 2.5 – MR2000X1000X740 - MESA RETANGULAR -cor ARGILA- COM ESTRUTURA DE AÇO 
SEM PAINEL  - (REUNIÃO)

Dimensões mínimas:
comprimento:                     2000 mm
profundidade:                    1000 mm 
altura:                                    740 mm          
    
Tampo : 
Tampo com formato reto, em aglomerado de madeira com  25mm e revestido em laminado plástico
de baixa pressão texturizado com 0,3mm de espessura na parte superior  e inferior   na cor  ARGILA,
com acabamento nas extremidades em sua parte longitudinal em fita de PVC com dimensões mín.
entre  2mm  e  3mm,parte  superior  da  fita  arredondada  com  segmento  de  raio  ou  raio  mín.  de
2.5mm ,de acordo com NBR13966 da ABNT- tab6  ,e na transversal , fita de poliestireno de no mínimo
1,0mm de espessura. Tanto as bordas laterais,  posterior  e frontal   recebem perfeito acabamento
respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico. 
O tampo deverá constar ,em sua parte inferior, porcas metálicas para receber os parafusos para
fixação do mesmo a estrutura, facilitando a linha de montagem.

Estruturas de Sustentação : 
Laterais :
A sustentação da mesa é feita por meio de uma estrutura de aço em forma de quatro pés verticais
fabricados com  tubo de aço mín.  60mm de diâmetro,  chapa 18 .  Ligadas entre si  por  requadro
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metálico em tubo de aço, medida 40x60mm, com mínimo 1,2mm de espessura estruturando os pés
com formato de “H”, reforçado com travas intermediárias. .
A fixação dos dois elementos: tampo e estrutura; é feita através de buchas metálicas,   cravadas
abaixo do tampo e unidas ao cavalete através de parafusos RM ou similar.
Na parte inferior dos tubos deverá ter uma base em chapa de aço mínimo 16 ,de forma que sirva
de apoio, suporte de fixação e fechamento para a pata  que receberá niveladores de nível  com
base em poliamida fixados através de uma porca metálica soldada na chapa de apoio por solda
mig. 

Acabamento :
A estrutura metálica deverá receber  tratamento antiferruginoso (desengraxante,  decapagem e
fosfatização)  e  acabamento  em  pintura  epóxi  -  pó  texturizada  aplicada  pelo  processo  de
disposição eletrostática com polimerização em estufa mín. de 220ºC. Cor Argila

ITEM 2.7 – MR1600X600X740 - MESA RETANGULAR -cor ARGILA- COM ESTRUTURA DE AÇO E
PAINEL FRONTAL -  (MESAS TRABALHO)
Dimensões minimas:
comprimento:                       1600 mm
profundidade:                        600 mm 
altura:                                      740 mm
Obs.: gaveteiro fixo grande (400mm)

Tampo:
Com formato retangular,  em aglomerado de madeira com  25mm  de espessura  e revestido em
laminado plástico de baixa pressão texturizado com 0,3mm de espessura na parte superior e inferior
do tampo na cor Argila, acabamento nas extremidades em sua parte longitudinal com bordas reta
em fita de PVC com espessura mín. entre 2mm e 3mm , parte superior da fita arredondada com
segmento de raio ou raio mín. de 2,5mm ,de acordo com NBR 13966 da ABNT-tab6 ,e na transversal,
fita de poliestireno de mín.1,0mm de espessura na mesma cor do laminado . Bordas coladas pelo
processo a quente.
O tampo deverá constar ,em sua parte inferior ,porcas metálicas para receber os parafusos para
fixação do mesmo a estrutura, facilitando a linha de montagem.

Estrutura do Tampo:
A sustentação dos tampos são feitas através de duas estruturas laterais ligadas entre si através de
travessas horizontais de travamento em chapa de aço.
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Estruturas laterais : parte inferior da estrutura longa de máx. 600mm profundidade:
A sustentação do tampo é feita por uma estrutura em aço constituída por um tubo vertical oblongo
medindo 77x40mm chapa 18 com parte superior e inferior estampado fechada frontal  e posterior
arredondado com a mesma chapa tendo em sua parte superior o fechamento em chapa 14 que
será fixado ao tampo para fixação da estrutura e parte inferior terá fechamento em chapa 14 no
qual será soldado 2 porcas de aço para receber as sapatas reguladoras de nível. 
Pata superior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser com
espessura de mínimo 1,9mm fechamento frontal e posterior com a mesma chapa formando uma
estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior. 
Pata inferior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser com
espessura  de mínimo  1,9mm  fechada  frontal  e  posterior  com  a  mesma  chapa  formando  uma
estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior. 
Na pata inferior do cavalete deverá ter uma base em chapa de aço de mínimo 1,9mm de espessura
que receberá uma porca metálica que será soldada na chapa de fechamento ficando embutida
para receber reguladores de nível com rosca ,  com base em polipropileno .

OU;
Formato de pórtico constituído por dois perfis verticais dobrados pneumaticamente com dimensões
de (40x50), com calha removível entre as colunas para passagem de fiação, fabricado com chapa
de aço de mínimo 1,5mm de espessura distantes entre si 120mm fechadas com  tampas externa e
internamente  sacáveis  fixadas  aos  pés  por  encaixe  em  chapa  de  aço  mínima   #  0,75mm  de
espessura, dotada de uma pata superior e outra inferior.
Pata superior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser com
espessura de  mínimo 1,9mm fechamento frontal e posterior com a mesma chapa formando uma
estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior. 

OU ;
Em  chapa  de  aço  formato  'U”  invertido  ,dobrada  pneumaticamente  e  cortada  a  laser  com
espessura de  mínimo 1,9mm ; acabamento arredondado em suas bordas ,sem rebarbas e quinas
visíveis. Fixada ao tampo através de porcas metálicas e parafusos  Philips ou similar.
Pata inferior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser com
espessura  de  mínimo  1,9mm fechada  frontal  e  posterior  com  a  mesma  chapa  formando  uma
estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior. 
A pata inferior do cavalete  receberá uma porca metálica  para receber reguladores de nível com
rosca , com base em polipropileno com diâmetro mínimo de 34mm.  
Os pés devem ter fechamentos sempre c/ a mesma chapa, SEM  ponteiras plásticas removíveis.

Travessas horizontais de travamento: altura máxima 13cm
Peças  horizontais  fabricadas  em  chapa de  aço  min.16  de  1,5mm  de  espessura;  estampadas  e
dobrada pneumaticamente  ,  com finalidades principais:  travamento das estruturas de suportes -
apoios laterais e/ou centrais , estabilizando o complexo autoportante , que por sua vez, receberá o
tampo da mesa; e acabamento para fixação dos painéis quando solicitados.  

Painel Frontal:
Constituído em aglomerado de mínimo 18mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão
em ambas as faces na cor argila. As quatro bordas do painel frontal recebem proteção de perfil  de
poliestireno de 1,0mm de espessura ,coladas pelo processo  a quente, e respeitando a tonalidade da
cor do laminado melamínico do painel frontal. 
A fixação do painel frontal é feita através de cantoneiras produzidas em  chapa de aço dobrado de
1,9mm de espessura que ao cavalete da mesa por quatro parafusos auto atarrachantes .
Dimensões mínimas: h=320mm.

Acabamento e fixação do tampo:
A  estrutura  metálica  deverá  receber  tratamento  antiferruginoso  (desengraxante,  decapagem  e
fosfatização)  e  acabamento  em  pintura  epóxi  -  pó aplicada  pelo  processo  de  disposição
eletrostática texturizada na cor Argila , com polimerização em estufa de no mínimo 220°C. 
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A fixação dos dois elementos tampo e estrutura se farão através de buchas metálicas cravadas
abaixo  do  tampo  e  unidas  ao  cavalete  através  de  parafusos  Philips  ou  similar,  embutidos  na
estrutura dando perfeito acabamento das partes não deixando nenhuma rebarba nem empecilho
para o usuário. 

ITEM 2.8 – MR1000X600X740 - MESA RETANGULAR -cor ARGILA- COM ESTRUTURA DE AÇO

SEM PAINEL -  (MESAS TRABALHO DE APOIO)
Dimensões mínimas:
comprimento:                       1000 mm
profundidade:                        600 mm 
altura:                                      740 mm
Obs: NÃO possui gaveteiro fixo

Tampo:
Com formato retangular,  em aglomerado de madeira com  25mm  de espessura  e revestido em
laminado plástico de baixa pressão texturizado com 0,3mm de espessura na parte superior e inferior
do tampo na cor Argila. Acabamento nas extremidades em sua parte longitudinal  e transversal com
bordas  reta  em  fita  de  PVC  com  espessura  mín.  entre  2mm  e  3mm  ,  parte  superior  da  fita
arredondada com segmento de raio ou raio mín. de 2,5mm ,de acordo com NBR 13966 da ABNT-
tab6 ,  na mesma cor do laminado . Bordas coladas pelo processo a quente.
O tampo deverá constar ,em sua parte inferior ,porcas metálicas para receber os parafusos para
fixação do mesmo a estrutura, facilitando a linha de montagem.

Estruturas laterais : parte inferior da estrutura longa de máx. 600mm profundidade:
A sustentação do tampo é feita por uma estrutura em aço constituída por um tubo vertical oblongo
medindo 77x40mm chapa 18 com parte superior e inferior estampado fechada frontal  e posterior
arredondado com a mesma chapa tendo em sua parte superior o fechamento em chapa 14 que
será fixado ao tampo para fixação da estrutura e parte inferior terá fechamento em chapa 14 no
qual será soldado 2 porcas de aço para receber as sapatas reguladoras de nível. 
Pata superior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser com
espessura de mínimo 1,9mm fechamento frontal e posterior com a mesma chapa formando uma
estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior. 
Pata inferior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser com
espessura  de mínimo  1,9mm  fechada  frontal  e  posterior  com  a  mesma  chapa  formando  uma
estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior. 
Na pata inferior do cavalete deverá ter uma base em chapa de aço de mínimo 1,9mm de espessura
que receberá uma porca metálica que será soldada na chapa de fechamento ficando embutida
para receber reguladores de nível com rosca ,  com base em polipropileno .

OU;
Formato de pórtico constituído por dois perfis verticais dobrados pneumaticamente com dimensões
de (40x50), com calha removível entre as colunas para passagem de fiação, fabricado com chapa
de aço de mínimo 1,5mm de espessura distantes entre si 120mm fechadas com  tampas externa e
internamente  sacáveis  fixadas  aos  pés  por  encaixe  em  chapa  de  aço  mínima   #  0,75mm  de
espessura, dotada de uma pata superior e outra inferior.
Pata superior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser com
espessura de  mínimo 1,9mm fechamento frontal e posterior com a mesma chapa formando uma
estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior. 

OU ;
Em  chapa  de  aço  formato  'U”  invertido  ,dobrada  pneumaticamente  e  cortada  a  laser  com
espessura de  mínimo 1,9mm ; acabamento arredondado em suas bordas ,sem rebarbas e quinas
visíveis. Fixada ao tampo através de porcas metálicas e parafusos  Philips ou similar.
Pata inferior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser com
espessura  de  mínimo  1,9mm fechada  frontal  e  posterior  com  a  mesma  chapa  formando  uma
estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior. 
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A pata inferior do cavalete  receberá uma porca metálica  para receber reguladores de nível com
rosca , com base em polipropileno com diâmetro mínimo de 34mm.  
Os pés devem ter fechamentos sempre c/ a mesma chapa, SEM  ponteiras plásticas removíveis.

Travessas horizontais de travamento: altura máxima 13cm
Peças  horizontais  fabricadas  em  chapa de  aço  min.16  de  1,5mm  de  espessura;  estampadas  e
dobrada pneumaticamente  ,  com finalidades principais:  travamento das estruturas de suportes -
apoios laterais e/ou centrais , estabilizando o complexo autoportante , que por sua vez, receberá o
tampo da mesa; e acabamento para fixação dos painéis quando solicitados.  

Acabamento e fixação do tampo
A  estrutura  metálica  deverá  receber  tratamento  antiferruginoso  (desengraxante,  decapagem  e
fosfatização)  e  acabamento  em  pintura  epóxi  –  pó  texturizada, aplicada  pelo  processo  de
disposição eletrostática com polimerização em estufa no mínimo de 220ºC . Cor ARGILA.
A fixação dos elementos tampo e estrutura se fará através de buchas metálicas , cravadas abaixo
do tampo e unidas ao cavalete através de parafusos RM  ou similar . 

ITEM 2.9 – MR1200X600X740 - MESA RETANGULAR -cor ARGILA- COM ESTRUTURA DE AÇO E
PAINEL  FRONTAL -  (MESAS TRABALHO)
Dimensões mínimas:
comprimento:                       1200 mm
profundidade:                        600 mm 
altura:                                     740 mm
Obs.: gaveteiro fixo pequeno (325mm)/ NBR17-ABNT (17.3.2)

Tampo:
Com formato retangular,  em aglomerado de madeira com  25mm  de espessura  e revestido em
laminado plástico de baixa pressão texturizado com 0,3mm de espessura na parte superior e inferior
do tampo na cor Argila, acabamento nas extremidades em sua parte longitudinal com bordas reta
em fita de PVC com espessura mín. entre 2mm e 3mm , parte superior da fita arredondada com
segmento de raio ou raio mín. de 2,5mm ,de acordo com NBR 13966 da ABNT- tab6 , e na transversal,
fita de poliestireno de mín.1,0mm de espessura na mesma cor do laminado . Bordas coladas pelo
processo a quente.
O tampo deverá constar ,em sua parte inferior ,porcas metálicas para receber os parafusos para
fixação do mesmo a estrutura, facilitando a linha de montagem.

Estrutura do Tampo:
A sustentação dos tampos são feitas através de duas estruturas laterais ligadas entre si através de
travessa horizontal de travamento em chapa de aço.

Estruturas laterais : parte inferior da estrutura longa de máx. 600mm profundidade:
A sustentação do tampo é feita por uma estrutura em aço constituída por um tubo vertical oblongo
medindo 77x40mm chapa 18 com parte superior e inferior estampado fechada frontal  e posterior
arredondado com a mesma chapa tendo em sua parte superior o fechamento em chapa 14 que
será fixado ao tampo para fixação da estrutura e parte inferior terá fechamento em chapa 14 no
qual será soldado 2 porcas de aço para receber as sapatas reguladoras de nível. 
Pata superior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser com
espessura de  mínimo 1,9mm fechamento frontal e posterior com a mesma chapa formando uma
estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior. 
Pata inferior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser com
espessura  de  mínimo  1,9mm fechada  frontal  e  posterior  com  a  mesma  chapa  formando  uma
estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior. 
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Na pata inferior do cavalete deverá ter uma base em chapa de aço de mínimo 1,9mm de espessura
que receberá uma porca metálica que será soldada na chapa de fechamento ficando embutida
para receber reguladores de nível com rosca , com base em polipropileno .

OU;
Formato de pórtico constituído por dois perfis verticais dobrados pneumaticamente com dimensões
de (40x50), com calha removível entre as colunas para passagem de fiação, fabricado com chapa
de aço de mínimo 1,5mm de espessura distantes entre si 120mm fechadas com  tampas externa e
internamente  sacáveis  fixadas  aos  pés  por  encaixe  em  chapa  de  aço  mínima  #  0,75mm  de
espessura, dotada de uma pata superior e outra inferior.
Pata superior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser com
espessura de  mínimo 1,9mm fechamento frontal e posterior com a mesma chapa formando uma
estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior. 

OU ;
Em  chapa  de  aço  formato  'U”  invertido  ,dobrada  pneumaticamente  e  cortada  a  laser  com
espessura de  mínimo 1,9mm ; acabamento arredondado em suas bordas ,sem rebarbas e quinas
visíveis. Fixada ao tampo através de porcas metálicas e parafusos  Philips ou similar.
Pata inferior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser com
espessura  de  mínimo  1,9mm fechada  frontal  e  posterior  com  a  mesma  chapa  formando  uma
estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior. 
A pata inferior do cavalete  receberá uma porca metálica  para receber reguladores de nível com
rosca  ,com base em polipropileno.
Os pés devem ter fechamentos sempre c/ a mesma chapa, SEM ponteiras plásticas removíveis.

Travessas horizontais de travamento: altura máxima de 13cm
Peças  horizontais  fabricadas  em chapa de aço min.  16 de 1,5mm de espessura;  estampadas  e
dobrada pneumaticamente   , com finalidades principais: travamento das estruturas de suportes -
apoios laterais e/ou centrais , estabilizando o complexo autoportante , que por sua vez, receberá o
tampo da mesa; e acabamento para fixação dos painéis quando solicitados.  

Painel Frontal: 
Constituído em aglomerado de mínimo 18mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão
em ambas as faces na cor argila. As quatro bordas do painel frontal recebem proteção de perfil  de
poliestireno de 1,0mm de espessura , coladas pelo processo Hot-melt e respeitando a tonalidade da
cor do laminado melamínico do painel frontal. 
A fixação do painel frontal é feita através de cantoneiras produzidas em  chapa de aço dobrado de
1,9mm de espessura que se unem ao cavalete da mesa por quatro parafusos auto atarrachantes de 
Dimensões:  altura mínima de 320mm x largura de acordo com as dimensões da mesa e espessura
18mm. 

Acabamento e fixação do tampo:
A  estrutura  metálica  deverá  receber  tratamento  antiferruginoso  (desengraxante,  decapagem  e
fosfatização)  e  acabamento  em  pintura  epóxi  -  pó aplicada  pelo  processo  de  disposição
eletrostática  texturizada na cor Argila com polimerização em estufa de no mínimo 220°C. 
A fixação dos dois elementos tampo e estrutura se farão através de buchas metálicas cravadas
abaixo  do tampo e unidas  ao cavalete  através  de parafusos  Philips  ou   similar  ,embutidos  na
estrutura dando perfeito acabamento das partes não deixando nenhuma rebarba nem empecilho
para o usuário. 

ITEM 2.11– MQ800X800X740 - MESA QUADRADA -cor ARGILA- MULTI-USO COM ESTRUTURA
EM AÇO   (COPA)- SEM PAINEL
Dimensões mínimas:
Comprimento:   800 mm
Largura:              800 mm
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Altura:              740 mm
obs: NÃO possui gaveteiro fixo

Tampo:
Com formato retangular,  em aglomerado de madeira com  25mm  de espessura  e revestido em
laminado plástico de baixa pressão texturizado com 0,3mm de espessura na parte superior e inferior
do tampo na cor Argila. Acabamento nas extremidades em sua parte longitudinal  e transversal com
bordas  reta  em  fita  de  PVC  com  espessura  mín.  entre  2mm  e  3mm  ,  parte  superior  da  fita
arredondada com segmento de raio ou raio mín. de 2,5mm ,de acordo com NBR 13966 da ABNT-
tab6 ,  na mesma cor do laminado . Bordas coladas pelo processo Hot Melt (a quente).
O tampo deverá constar ,em sua parte inferior ,porcas metálicas para receber os parafusos para
fixação do mesmo a estrutura, facilitando a linha de montagem.

Estrutura:
A sustentação da mesa é feita por meio de uma estrutura de aço em forma de quatro pés verticais
fabricados com tubo de  aço mín.  60mm de diâmetro,  chapa 18 .  Ligadas entre si  por  requadro
metálico ou similar , em tubo de aço ou chapa dobrada pneumaticamente, com mínimo 1,2mm de
espessura estruturando completamente os pés  , dando total estabilidade.

Fixação :
A fixação dos elementos: tampo e estrutura; é feita através de buchas metálicas,  cravadas abaixo
do tampo e unidas ao cavalete através de parafusos RM ou similar.   Os pés da mesa recebem
niveladores de nível,  com base em Poliamida. 

Acabamento e fixação do tampo
A  estrutura  metálica  deverá  receber  tratamento  antiferruginoso  (desengraxante,  decapagem  e
fosfatização)  e  acabamento  em  pintura  epóxi  –  pó  texturizada, aplicada  pelo  processo  de
disposição eletrostática com polimerização em estufa no mínimo de 220ºC . Cor ARGILA.
A fixação dos elementos tampo e estrutura se fará através de buchas metálicas , cravadas abaixo
do tampo e unidas ao cavalete através de parafusos RM  ou similar . 

ITEM 2.23 – MR1000X800X740 - MESA RETANGULAR - cor ARGILA-  COM ESTRUTURA EM AÇO
– SEM PAINEL -  (MESAS DE TRABALHO APOIO)
Dimensões mínimas:
Comprimento:   1000 mm
Largura:                800 mm
Altura:                740 mm
Obs.: NÃO possui gaveteiro fixo

Tampo:
Com formato retangular,  em aglomerado de madeira com  25mm  de espessura  e revestido em
laminado plástico de baixa pressão texturizado com 0,3mm de espessura na parte superior e inferior
do tampo na cor Argila. Acabamento nas extremidades em sua parte longitudinal  e transversal com
bordas  reta  em  fita  de  PVC  com  espessura  mín.  entre  2mm  e  3mm  ,  parte  superior  da  fita
arredondada com segmento de raio ou raio mín. de 2,5mm ,de acordo com NBR 13966 da ABNT-
tab6 ,  na mesma cor do laminado . Bordas coladas pelo processo a quente.
O tampo deverá constar ,em sua parte inferior ,porcas metálicas para receber os parafusos para
fixação do mesmo a estrutura, facilitando a linha de montagem.

Estrutura:
A sustentação da mesa é feita por meio de uma estrutura de aço em forma de quatro pés verticais
fabricados com  tubo de aço mín.  60mm de diâmetro,  chapa 18  .  Ligadas entre si  por  requadro
metálico ou similar , em tubo de aço ou chapa dobrada pneumaticamente,  com mínimo 1,2mm de
espessura estruturando completamente os pés , dando total estabilidade.
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Fixação :
A fixação dos elementos: tampo e estrutura; é feita através de buchas metálicas,   cravadas abaixo
do tampo e unidas  ao cavalete através  de parafusos  RM  ou similar .Os  pés da mesa recebem
niveladores de nível, com base em Poliamida. 

Acabamento e fixação do tampo
A  estrutura  metálica  deverá  receber  tratamento  antiferruginoso  (desengraxante,  decapagem  e
fosfatização)  e  acabamento  em  pintura  epóxi  –  pó  texturizada, aplicada  pelo  processo  de
disposição eletrostática com polimerização em estufa no mínimo de 220ºC . Cor ARGILA.
A fixação dos elementos tampo e estrutura se fará através de buchas metálicas , cravadas abaixo
do tampo e unidas ao cavalete através de parafusos RM  ou similar . 

ITEM 2.25 – MRPA1200X800X740 - MESA RETANGULAR - cor ARGILA-  COM ESTRUTURA EM

AÇO E COM PAINEL DE AÇO -  (MESAS DE TRABALHO )

Dimensões mínimas:
largura: 1200 mm
profundidade: 800 mm
altura: 740 mm

Tampo:
Com formato retangular,  em aglomerado de madeira  com  25mm  de espessura  e revestido em
laminado plástico de baixa pressão texturizado com 0,3mm de espessura na parte superior e inferior
do tampo na cor ARGILA, acabamento nas extremidades em sua parte longitudinal com bordas reta
em fita de PVC com espessura mín. entre 2mm e 3mm , parte superior da fita arredondada com
segmento de raio ou raio mín. de 2,5mm ,de acordo com NBR 13966 da ABNT-tab6 , , e na transversal,
fita de poliestireno de mín.1,0mm de espessura na mesma cor do laminado . Bordas coladas pelo
processo a quente.
O tampo deverá constar ,em sua parte inferior ,porcas metálicas para receber os parafusos para
fixação do mesmo a estrutura, facilitando a linha de montagem.

Estrutura do Tampo:
A sustentação dos tampos são feitas através de duas estruturas laterais ligadas entre si através de
travessas horizontal de travamento em chapa de aço.
Estruturas laterais : 
A sustentação do tampo é feita por uma estrutura em aço constituída por um tubo vertical oblongo
medindo 77x40mm chapa 18 com parte superior e inferior estampado fechada frontal  e posterior
arredondado com a mesma chapa tendo em sua parte superior o fechamento em chapa 14 que
será fixado ao tampo para fixação da estrutura e parte inferior terá fechamento em chapa 14 no
qual será soldado 2 porcas de aço para receber as sapatas reguladoras de nível.
Pata superior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser com
espessura de mínimo 1,9mm fechamento frontal e posterior com a mesma chapa formando uma
estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior.
Pata inferior:  estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser com
espessura  de  mínimo  1,9mm  fechada  frontal  e  posterior  com  a  mesma  chapa  formando  uma
estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior. Na pata inferior do cavalete deverá
ter uma base em chapa de aço de mínimo 1,9mm de espessura que receberá uma porca metálica
que será soldada na chapa de fechamento ficando embutida para receber reguladores de nível
com rosca , com base em polipropileno.
OU;
Formato de pórtico constituído por dois perfis verticais dobrados pneumaticamente com dimensões
de (40x50), com calha removível entre as colunas para passagem de fiação, fabricado com chapa
de aço de mínimo 1,5mm de espessura distantes entre si 120mm fechadas com tampas externa e
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internamente  sacáveis  fixadas  aos  pés  por  encaixe  em  chapa  de  aço  mínima  #  0,75mm  de
espessura, dotada de uma pata superior e outra inferior.
Pata superior:  estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser com
espessura de  mínimo 1,9mm  fechamento frontal e posterior com a mesma chapa formando uma
estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior.
OU ;
Em  chapa  de  aço  formato  'U”  invertido  ,dobrada  pneumaticamente  e  cortada  a  laser  com
espessura de  mínimo 1,9mm  ; acabamento arredondado em suas bordas ,sem rebarbas e quinas
visíveis. Fixada ao tampo através de porcas metálicas e parafusos Philips ou similar.
Pata inferior:  estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser com
espessura  de  mínimo  1,9mm  fechada  frontal  e  posterior  com  a  mesma  chapa  formando  uma
estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior. A pata inferior do cavalete receberá
uma porca metálica para receber reguladores de nível com rosca ,com base em polipropileno .
Os pés devem ter fechamentos sempre c/ a mesma chapa, SEM ponteiras plásticas removíveis.

Travessas horizontais de travamento: altura máxima de 13cm
Peças  horizontais  fabricadas  em  chapa  de  aço  min16,  de  1,5mm  de  espessura  estampadas  e
dobrada  pneumaticamente  com  finalidades  principais:  travamento  das  estruturas  de  suportes  -
apoios  laterais  estabilizando o complexo autoportante ,  que por sua vez,  receberá o tampo da
mesa. 

Painel frontal aço:
Painel frontal em chapa de aço de no mínimo 0,70mm, perfurado com furos quadrados pequenos
ou similares, sucessivos, que garantem melhor performance. O painel será fixado no tampo e nos
apoios laterais.  Dimensões:  altura mínima de 690 mm x largura de acordo com as dimensões da
mesa.

Acabamento :
A  estrutura  metálica  deverá  receber  tratamento  antiferruginoso  (desengraxante,  decapagem  e
fosfatização)  e  acabamento  em  pintura  epóxi  –  pó  texturizada  aplicada  pelo  processo  de
disposição eletrostática com polimerização em estufa mín. de 220ºC . Cor Argila.

ITEM 2.26– PD1000X700X1100 – PAINEL  DIVISOR MODULADO COM ESPESSURA DE 7cm

PARA ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO - cor ARGILA- 

BIOMBO MODULADO COM ESPESSURA DE 70MM PARA ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO - PARTE INFERIOR

EM BP E SUPERIOR EM VIDRO
Dimensões mínimas:
largura: 1000 mm
espessura: 70 mm
altura: 1100 mm

Biombo divisor lateral – Estrutura metálica: Confeccionada em chapa de aço carbono e tubos de
aço SAE 1020 medindo aproximadamente 40 x 20 x 0,90 mm, chapa vertical com recortes a laser em
todo seu perfil para encaixes de placas, rodapés, perfis de acabamento, passagem de fiação, mãos
francesas e colunas de canto e demais acessórios. Travessa inferior confeccionada em tubo de aço
carbono medindo aproximadamente 20 x 40 x 0,90 mm conforme o comprimento do quadro com
dois recortes retangulares de 21 x 42 mm para passagem de fiação do piso para o lado interno do
quadro, suporte para receber sapata niveladora possibilitando a regulagem na altura do quadro
com curso até 15 mm. Na base inferior rodapé duplo confeccionados em chapa de aço SAE 1020
medindo aproximadamente 120 x 15 x 0,90 mm pelo comprimento do quadro, dobrado a 90º. O
fechamento lateral e superior, com engates feitos na parte traseira proporcionando o encaixe entre
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o rodapé e a coluna vertical, para fixação de 2 tomadas elétricas convencionais e 2 RJ 45 para
receber telefonia e lógica (tomada de acordo com as normas da ABNT NBR 14136). Travessa tubular
medindo 20 x 40 x 0,90 mm aproximadamente fixado na altura de 400 mm proporcionando maior
resistência.  Possuem também dois recortes retangulares de 21 x 42 mm para passagem de fiação da
parte de baixo do quadro para o lado de cima. Tubo de aço retangular medindo 20 x 40 x 0,90 mm
pelo comprimento do quadro para sustentação na parte superior do quadro, recebendo furações
onde é encaixado o suporte para perfil de acabamento em alumínio. Na parte superior abaixo do
perfil  de  acabamento  possui  perfil  em  alumínio  extrudado  onde  possibilita  o  encaixe  do
acabamento. Perfil de acabamento confeccionado em alumínio medindo aprox. 70 x 10 mm pelo
comprimento do quadro, tendo perfil macho e fêmea onde são fixados por meio de encaixe tipo
“clic”  é  aparafusada  no  quadro  por  meio  de  parafusos,  proporcionando  maior  sustentação  e
alinhamento do perfil  superior.  Acompanha em cada perfil  de alumínio  uma peça injetada em
Polipropileno em formato L para junção e alinhamento dos acabamentos laterais e superiores.  
Moldura  para  colocação  do  vidro  de  6mm  de  espessura,  a  partir  da  altura  de  730mm,
confeccionada em perfil de alumínio injetado, tendo perfil macho e fêmea, fixados a estrutura por
meio de grampos. 
Placas de fechamento para a parte inferior: Placas com altura total e bipartida do quadro e largura
conforme o comprimento do quadro confeccionado em MDP, espessura de 15 mm, revestida nas
duas faces com Laminado melamínico  cor  argila,  por  efeito de prensagem a quente que faz  o
laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP),
oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com acabamento em fita de
borda  PVC  de  1  mm  de  espessura  em  todas  as  extremidades.  As  placas  dos  quadros  são
posicionadas com o sistema de gancho confeccionados em chapa de aço carbono, encaixado em
cremalheira estampadas na vertical do quadro.
Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04
banhos químicos e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi  e poliéster
formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura na cor argila.

ITEM 2.29 – PDLMR60 – PAINEL DIVISOR LATERAL PARA MESAS RETAS 600MM – COR ARGILA

Fabricado em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa 
pressão (BP) mín.0.3mm, na cor Argila . Acabamento nas bordas em perfil de poliestireno com 3mm 
de espessura na mesma cor do laminado. 
Seu formato é retangular com 4 cantos arredondados. Painel de 600mm largura x 1340mm altura . 
A fixação é feita através de 2 suportes produzidos em chapa de aço dobrada de no mínimo 1,5mm 
de espessura e fixado um em cada extremidade da travessa estrutural da mesa através de no 
mínimo 4 parafusos m6x12 e porca proporcionando assim maior resistência e estabilidade ao 
conjunto. Possui mínimo duas sapatas de nivelamento.
MEDIDA  : 1340mm x 600mm x 18mm de espessura.

Acabamento e fixação
TODA  PARTE  METÁLICA  RECEBE  TRATAMENTO  ANTIFERRUGINOSO  (DESENGRAXANTE,  DECAPAGEM  E
FOSFATIZAÇÃO) E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI- PÓ TEXTURIZADA ARGILA , APLICADA PELO PROCESSO DE
DISPOSIÇÃO  ELETROSTÁTICA  COM  POLIMERIZAÇÃO  EM  ESTUFA  NO  MÍN.  220°C.  TODOS  OS  PARAFUSOS  DE
FIXAÇÃO DEVEM SER FIXADOS ATRAVÉS DE BUCHAS METÁLICAS, NUNCA DIRETO NA MADEIRA. TODO MATERIAL
DEVE TER UM PERFEITO ACABAMENTO PRINCIPALMENTE SEM QUINAS E REBARBAS.
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