
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS
Diretoria Administrativa
Assessoria de Padronização de Termos de Referência

TERMO DE REFERÊNCIA

PROAD Nº 201910000195832

 1. DO OBJETO

 1.1. Registro  de  preços,  visando  eventual  aquisição  de  mobiliários  e

complementos diversos, conforme quantitativo, descrição e especifica-

ção contidas nos Anexos I e III deste Termo;

 1.2. O prazo de vigência do registro de preços será de 12 (doze) meses,

contados da data de assinatura da respectiva ata.

 2. DA JUSTIFICATIVA

 2.1. O presente registro de preços tem como objetivo garantir  o pleno

atendimento das solicitações realizadas pelos usuários, não atendidas

até o presente momento, tão como mobiliar o Complexo B do Palácio

da Justiça, em reforma, e o novo Fórum de Bela Vista, em construção;

 2.2. Outro objetivo abrange a composição da reserva técnica deste Po-

der para que seja suficiente para atender as demandas que vierem a

ocorrer, durante a vigência da presente ata, bem como oferecer a capa-

cidade  mínima  de  modernização  de  todo  o  parque  mobiliário  deste

TJGO;

 2.3. Para fins de especificação adequada dos objetos a serem registra-

dos, foram indicadas, quando cabível, marcas e modelos meramente

referenciais. Tais referências indicadas nas especificações têm caráter

meramente indicativo, exemplificativo, podendo ser aceita qualquer ou-

tra que atenda integralmente às especificações técnicas do objeto.

 3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS

 3.1. Trata-se de bem comum, tendo em vista que as suas características

podem ser facilmente aferidas por parâmetros disponíveis no mercado.
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 4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

 4.1. Apresentação de no mínimo 1 (um) Atestado de Capacidade Técni-

ca, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que com-

prove a aptidão da licitante para o fornecimento dos materiais e a pres-

tação dos serviços pertinentes e compatíveis em características, quanti-

dades e prazos com o objeto deste Termo de Referência;

 4.1.1. Será aceito o somatório de atestados para comprovação da

capacidade técnico-operacional da licitante;

 4.1.2. As informações mínimas que não estejam expressamente in-

dicadas no atestado apresentado pela licitante deverão ser compro-

vadas por meio de documentação complementar anexada ao atesta-

do;

 5. DAS AMOSTRAS

 5.1. Após a etapa de lances, a licitante detentora da melhor proposta, e,

provisoriamente classificada em primeiro lugar, poderá apresentar, a li-

vre  critério  deste  órgão,  e  sem ônus para  este  Tribunal  de Justiça,

amostras dos produtos ofertados, seguindo o mesmo padrão do especi-

ficado neste Termo de Referência;

 5.2. As amostras deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis, con-

tados da solicitação formal, emitida pela Divisão de Patrimônio, no se-

guinte endereço:

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

AV. PL-3, QD G, LT 4, PARK LOZANDES

Referência: atrás do Fórum Cível da Comarca de Goiânia - GO
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Horário de entrega: 9 às 10 h e 14 às 17 h

Agendar com antecedência, pelo telefone: +55 62 3542-9140 / 9109

 5.3. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a livre critério da Divisão

de Patrimônio, poderá solicitar a entrega das amostras em outras de-

pendências deste órgão, desde que seja dentro da região metropolitana

do Estado de Goiás, visando otimizar processos e adequar os serviços

às reais necessidades, devendo então a contratada executar os proce-

dimentos de entrega das amostras, no novo local, não podendo solicitar

pagamento adicional por esses serviços;

 5.4. As amostras deverão estar em conformidade com as especificações

técnicas constantes neste Termo de Referência e devidamente identifi-

cadas com o número do Pregão Eletrônico e identificação da licitante,

conter os respectivos prospectos, documentação técnica e manuais, se

for o caso, e dispor na embalagem informações quanto às suas carac-

terísticas, tais como fabricação, prazo de validade, quantidade, marca,

número de referência, código do produto, modelo, etc.;

 5.5. Após agendamento e entrega das amostras, este Tribunal de Justiça

informará data e horário em que serão realizadas a avaliação e julga-

mento técnico das amostras, que será público e aberto aos demais con-

correntes;

 5.6. As amostras apresentadas não serão computadas como parte de

quaisquer entregas futuras;

 5.7. As amostras apresentadas pelos licitantes vencedores do certame

deverão ser retirados em até 15 (quinze) dias corridos, no estado em

que se encontrarem, após o recebimento definitivo, época em que se

verificará a identidade entre a amostra e o produto entregue. Decorrido

o prazo, não mais poderão ser reclamadas;
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 5.8. As amostras apresentadas serão avaliadas segundo critérios objeti-

vos de conformidade com as especificações técnicas aqui exigidas e

qualidade do produto apresentado;

 5.9. A Comissão de Avaliação e Recebimento emitirá laudo, no prazo de

até 05 (cinco) dias úteis, em que constará a aprovação, podendo ser

classificado como aprovado sem restrições; aprovado com restrições

ou reprovado;

 5.10. A hipótese de aprovação com restrições somente ocorrerá, caso as

citadas restrições refiram-se a itens de mera aparência (pormenores de

incerteza quanto à qualidade, funcionalidade e resistência);

 5.11. Na hipótese do subitem anterior, será concedido novo prazo de 05

(cinco) dias úteis para correção de ressalvas, mediante os ajustes ne-

cessários ou apresentação de novas amostras, conforme o caso;

 5.12. Após as correções ou apresentação de novas amostras, a Comissão

de Avaliação  de  Recebimento  emitirá  novo  laudo,  em que constará

aprovado ou reprovado;

 5.13. Não será aceita a proposta da licitante que, mediante requerimento

de entrega de amostra(s), não apresentá-las no prazo estabelecido ou

que tiver a amostra reprovada, sendo a licitante, neste caso, desclassi-

ficada do certame;

 5.14. Ocorrendo qualquer uma dessas hipóteses, passar-se-á para a lici-

tante seguinte, na ordem de classificação, para apresentar suas amos-

tras nas mesmas condições;

 5.15. Uma vez aprovada a amostra de determinada licitante, será efetiva-

da a aceitação de sua proposta no sistema, passando-se então para a

sua habilitação;
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 5.16. Utilizamos como referência, para as cores requisitadas para o mobi-

liário com fornecimento em mdp/mdf, o catálogo de laminados da Arau-

co Melamina (https://www.arauco.cl/brasil/marcas/araucomelamina/);

 5.16.1. A licitante  proponente  deverá  apresentar,  tanto  em  sua(s)

amostra(s),  quanto nas entregas dos produtos licitados,  a cor  da

respectiva laminação de madeira requerida, utilizando como referên-

cia, o nome da cor da respectiva marca referencial (Arauco Melami-

na);

 5.16.2. A licitante proponente poderá, a seu critério, utilizar outra fa-

bricante de laminados, desde que apresente atestado de que o pro-

duto a ser ofertado possua as mesmas características estéticas, téc-

nicas e de cor das exigidas neste Termo de Referência e fornecidas

pelo fabricante referencial;

 5.16.3. Para as cores cujo laminado possua “veios”, a licitante deverá

adotar o padrão único na fabricação de todos os itens, para fins es-

téticos e de padronização. Para os tampos frontais e laterais, o re-

vestimento amadeirado, os veios deverão ser sempre direcionado

na vertical. Para os tampos superiores, os veios deverão seguir um

único direcionamento, de modo que atravessem o tampo de fora a

fora, pela sua maior largura;

 5.17. Durante o processo de requisição dos bens licitados, a serem forne-

cidos pela CONTRATADA, este Tribunal de Justiça poderá requerer, a

seu critério, a alteração das cores referenciais, dos mobiliários que utili-

zem como base, MDF / MDP, conforme tabela abaixo:

CORES REFERENCIAIS PARA MOBILIÁRIO EM MDF / MDP

MARCA REFERENCIAL COR MDF / MDP COR ESTRUTURA AÇO

ARAUCO MELAMINA ARGILA ARGILA
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ARAUCO MELAMINA CAFELATTE CAFELATTE

ARAUCO MELAMINA TRANCOSO PRETO

ARAUCO MELAMINA WENGUÊ PRETO

 5.17.1. A solicitação da indicação para atendimento da cor deverá es-

tar expressamente informada na Ordem de Fornecimento, emitida

por este Tribunal de Justiça;

 5.18. A Comissão de Avaliação de Recebimento será formada por mem-

bros da Divisão de Arquitetura e/ou Divisão de Patrimônio.

 6. DO RECEBIMENTO, PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA

 6.1. Os materiais serão entregues e montados, e os serviços serão reali-

zados, mediante a emissão prévia de Ordem de Fornecimento, emitido

pelo Gestor  da presente Ata,  encaminhado ao respectivo fornecedor

homologado no certame;

 6.2. O Gestor da Ata deverá, além de emitir a Ordem de Fornecimento,

apresentar informações acerca do endereço para entrega, pessoal au-

torizado no endereço para recebimento e confirmação de montagem,

etc.;

 6.3. Será emitida Ordem de Fornecimento de acordo com as necessida-

des deste Poder, no quantitativo necessário para o pleno atendimento;

 6.3.1. No decorrer da vigência do contrato o Tribunal de Justiça do

Estado de Goiás, a livre critério da Divisão de Patrimônio, poderá

solicitar a entrega dos itens em outras dependências deste órgão,

seja na capital e/ou na região metropolitana do Estado de Goiás, vi-

sando otimizar processos e adequar os serviços às reais necessida-

des, devendo então a contratada executar os procedimentos de en-
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trega dos objetos solicitados, no novo local, não podendo solicitar

pagamento adicional por esses serviços;

 a. Com redação dada pela  Lei  Complementar  nº  149,  de 15 de

maio de 2019, a Região Metropolitana de Goiânia é compreendi-

da pelos municípios de: Goiânia (Capital), Abadia de Goiás, Apa-

recida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis,

Brazabrantes, Caldazinha, Caturaí, Goianápolis, Goianira, Gua-

pó, Hidrolândia, Inhumas, Nerópolis, Nova Veneza, Santa Bárba-

ra de Goiás, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezó-

polis de Goiás e Trindade;

 6.3.2. Após envio da Ordem de Fornecimento junto à CONTRATA-

DA, a mesma deverá confirmar o recebimento da Ordem de Forneci-

mento para entrega dos produtos licitados,  em até 03 (três)  dias

úteis, após o envio da documentação, por parte do gestor do contra-

to. Caso a contratada não confirme o recebimento, após 2 (duas)

solicitações, a contagem do prazo se dará, automaticamente, pelo

envio da primeira solicitação; 

 6.4. A CONTRATADA deverá observar os seguintes prazos para a con-

clusão dos serviços previstos na correspondente Ordem de Forneci-

mento (entrega e montagem/instalação), contados a partir da data de

envio da mesma:

 6.4.1. Prazos para entrega dos produtos no(s) endereço(s) requisita-

do(s), após emissão de Ordem de Fornecimento:

Item
Quantidade por ordem de forneci-

mento
Prazo Máximo

01 Até 200 itens 30 (trinta) dias corridos

02 201 até 500 itens 45 (quarenta e cinco) dias corridos

03 > 500 itens 60 (sessenta) dias corridos
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 6.4.2. Os objetos licitados estarão sujeitos à aceitação técnica do

TJGO, o qual caberá o direito de recusar, caso o (s) produto (s) não

esteja (m) de acordo com o especificado;

 6.4.3. O recebimento e a aceitação dos produtos e serviços objeto

do presente Termo de Referência dar-se-ão da seguinte forma:

 a. Recebimento Provisório: O recebimento dos produtos e servi-

ços relativos  a cada Ordem de Fornecimento,  será provisório,

após a verificação das especificações técnicas e posteriormente

no momento da montagem / instalação, com a assinatura e ca-

rimbo da autoridade competente da unidade administrativa / judi-

ciária que receber o fornecimento, em local próprio da Ordem de

Fornecimento;

 a.1. O recebimento provisório se dará em até 10 (dez) dias

úteis, contados da data da comunicação, por escrito, da en-

trega e da instalação dos bens, e/ou da conclusão dos servi-

ços pela Contratada;

 b. Recebimento Definitivo: O recebimento definitivo será feito, em

até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do recebimento pro-

visório, quando da expiração do prazo de 10 (dez) dias não hou-

ver manifestação da unidade administrativa que recebeu o bem,

quanto à existência de vícios ocultos.

 6.5. Os objetos licitados estarão sujeitos à aceitação técnica do TJGO, o

qual caberá o direito de recusar, caso o(s) produto(s) não esteja (m) de

acordo com o especificado;

 6.6. O prazo máximo para a substituição dos produtos que não atende-

rem as especificações técnicas deste Termo de Referência, será de 15

(quinze) dias úteis, contatos da data de envio pelo Gestor do Contrato,

de ofício solicitando a reparação de irregularidades enviada pela con-
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tratante. Decorrido esse prazo, e não havendo a devida reparação, se-

rão aplicadas as penalidades legais cabíveis;

 6.7. Se a contratada, eventualmente, já estiver em mora quando da en-

trega, o prazo de até 15 (quinze) dias úteis citado anteriormente, será

computado para fins de apuração de eventual aplicação de multa mora-

tória.

 6.8. Quando a entrega for realizada diretamente às Comarcas do Interior,

o Juiz de Direito e Diretor do Fórum, ou pessoa por ele designada for-

malmente, atuará como Fiscal de Execução do Contrato, observando o

prazo estipulado no item 6.4.3.1.1 para se manifestar junto ao gestor do

contrato, quanto à observância de inadequações dos serviços presta-

dos / fornecimento de bens;

 6.8.1. Havendo necessidades, ou, mediante requisição do Diretor do

Fórum, a Divisão de Patrimônio poderá deslocar servidor designado

especialmente para realização de verificações in loco, dos bens e

serviços entregues / executados, antes da emissão de referida do-

cumentação;

 6.9. Não será recebido nenhum objeto licitado sem o prévio agendamen-

to e comunicação do fornecedor junto à Divisão de Patrimônio deste

Tribunal de Justiça, com antecedência mínima de 24 horas, pelo telefo-

ne +55 62 3542-9109, ou por outro, conforme informado na Ordem de

Fornecimento;

 6.10. Caso haja  necessidade de prorrogação do prazo de entrega,  por

motivos alheios ao controle da Contratada (alfândega, translado, etc.),

esta deverá informar por escrito à Administração sobre o novo prazo de

entrega.
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 7. DA GARANTIA

 7.1. O prazo de garantia contra defeitos de fabricação deverá ser de, no

mínimo 5 (cinco) anos, a contar do recebimento definitivo;

 7.2. Os certificados de garantia deverão ser entregues junto com os obje-

tos;

 7.3. No decorrer do período de garantia, eventuais defeitos apresentados

deverão ser prontamente corrigidos pela contratada. Nesses casos, o

objeto deverá ser substituído por novo e original, sem ônus para o con-

tratante;

 7.4. No decorrer da garantia, será de responsabilidade da Contratada o

custeio com transporte e guarda do objeto, assim como sua substitui-

ção provisória (se necessário for), quando retirado;

 7.5. A garantia do objeto substituído deverá ser de, no mínimo, 3 (três)

meses, contados da data de recebimento do objeto, não diminuindo o

prazo total de garantia;

 7.6. A Contratada deverá realizar assistência técnica gratuita até o final

da garantia;

 7.7. O prazo de garantia só começará a transcorrer com a emissão do

Termo de Aceite Definitivo;

 7.8. O prazo de  garantia  contra  defeitos  de  fabricação  deverá  iniciar,

obrigatoriamente, a partir da data de recebimento definitivo emitido pela

Divisão de Patrimônio;

 7.9. O prazo de atendimento, para acionamento e resposta da garantia,

será de até 24 (vinte e quatro) horas, contados da abertura do chama-

do, via telefone ou e-mail. Já o conserto ou substituição, deverá ser efe-

tuado em 5 (cinco) dias, salvo comprovação de impossibilidade, reco-

nhecida pela contratante.
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 8. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 8.1. São obrigações da Contratante:

 8.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edi-

tal e seus anexos;

 8.1.2. Verificar  minuciosamente,  no  prazo  fixado,  a  conformidade

dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constan-

tes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento

definitivo;

 8.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, fa-

lhas  ou  irregularidades  verificadas  no  objeto  fornecido,  para  que

seja substituído, reparado ou corrigido;

 8.1.4. Acompanhar  e  fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  da

Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

 8.1.5. Comunicar à contratada, por escrito, sobre imperfeições, fa-

lhas  ou  irregularidades  verificadas  no  objeto  fornecido,  para  que

seja substituído, reparado ou corrigido;

 8.1.6. Solicitar a substituição do material que apresentar defeitos de

fabricação, durante a verificação de praxe e ou no decorrer de sua

utilização;

 8.1.7. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente

ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital

e seus anexos;

 8.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assu-

midos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução

do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado

a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,

prepostos ou subordinados.
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 9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edi-

tal, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus

os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do ob-

jeto e, ainda:

 9.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme

especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e

seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual cons-

tarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, proce-

dência e prazo de garantia ou validade;

 9.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do obje-

to, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa

do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

 9.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixa-

do neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

 9.1.4. Comunicar  à  Contratante,  no prazo máximo de 24 (vinte  e

quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que im-

possibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida compro-

vação;

 9.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibili-

dade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilita-

ção e qualificação exigidas na licitação;

 9.1.6. Indicar  preposto  para  representá-la  durante  a  execução do

contrato.

 10. DA SUBCONTRATAÇÃO

 10.1. É vedada a subcontratação, salvo autorização deste Tribunal.
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 11. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

 11.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em

outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa

jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original;

sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja

prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da

Administração à continuidade do contrato.

 12. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

 12.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado repre-

sentante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando

em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução

e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defei-

tos observados;

 12.1.1. GESTOR DO CONTRATO E FISCAL ADMINISTRATIVO: Di-

retora Administrativa;

 12.1.2. FISCAL TÉCNICO: Diretor da Divisão de Arquitetura e Diretor

da Divisão de Patrimônio;

 12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a respon-

sabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irre-

gularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios re-

dibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade

da Administração ou de seus agentes e prepostos,  de conformidade

com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993;

 12.3. O gestor do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrên-

cias relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e

ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, de-

terminando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos
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observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competen-

te para as providências cabíveis.

 13. DO PAGAMENTO

 13.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias

consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal, através

de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente in-

dicados pelo contratado;

 13.1.1. Para  execução  do  pagamento,  a  contratada  deverá  fazer

constar da nota fiscal correspondente, emitida, sem rasura, em letra

bem legível em nome do Fundo de Reaparelhamento e Moderniza-

ção do Poder Judiciário, CNPJ nº 02.050.330/0001-17, o nome do

banco, o número de sua conta bancária e a respectiva agência;

 13.1.2. A Nota Fiscal deverá ser emitida pela própria CONTRATADA,

obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado

nos documentos de habilitação e das propostas, não se admitindo

Notas Fiscais emitidas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais

ou da matriz;

 13.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal no momento em

que o Tribunal de Justiça atestar a execução do objeto do contrato;

 13.3. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da compro-

vação da regularidade fiscal, constatada por meio das certidões previs-

tas no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993;

 13.3.1. Os documentos referentes à regularidade fiscal deverão apre-

sentar igualdade de CNPJ, ressalvando-se aquele que o próprio ór-

gão emissor declara expressamente no referido documento que ele

é válido para todos os estabelecimentos sede e filiais da contratada;
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 13.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos

pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liqui-

dação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente,

decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento fica-

rá sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneado-

ras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a com-

provação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus

para a Contratante;

 13.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como

emitida a ordem bancária para pagamento;

 13.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta às

certidões de regularidade fiscal para verificar a manutenção das condi-

ções de habilitação exigidas no edital;

 13.6.1. Constatando-se a  situação  de irregularidade  da contratada,

será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo

de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,

apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por

igual período, a critério da contratante;

 13.6.2. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada paga-

mento, a Administração deverá realizar consulta para identificar pos-

sível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito

do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público,

bem como ocorrências impeditivas indiretas;

 13.6.3. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada

improcedente, o Tribunal de Justiça comunicará aos órgãos respon-

sáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplên-

cia da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a
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ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e ne-

cessários para garantir o recebimento de seus créditos;

 13.6.4. Persistindo a irregularidade, serão adotadas as medidas ne-

cessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo

correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa e o con-

traditório;

 13.6.5. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão

realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contra-

to, caso a contratada não regularize sua situação junto ao órgão cor-

respondente;

 a. Será rescindido o contrato em execução com a contratada ina-

dimplente, salvo por motivo de economicidade ou outro de inte-

resse  público  de  alta  relevância,  devidamente  justificado,  em

qualquer caso, pela máxima autoridade do Tribunal de Justiça;

 13.7. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista

na legislação aplicável;

 13.7.1. A Contratada  regularmente  optante  pelo  Simples  Nacional,

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a re-

tenção tributária  quanto  aos impostos e  contribuições  abrangidos

por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de

que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida

Lei Complementar;

 13.8.  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Con-

tratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica conven-

cionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratan-

te, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é

calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
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EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efe-

tivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)
I = (6/100)

365

I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

 14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 14.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração pode-

rá, garantida a defesa prévia, aplicar à contratada, segundo a extensão

da falta cometida, as seguintes penalidades:

 14.1.1. Advertência;

 14.1.2. Multa;

 14.1.3. Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Dis-

trito Federal e Municípios;

 14.1.4. Descredenciamento do sistema de cadastramento de fornece-

dores.

 14.2. O Tribunal de Justiça, na quantificação da pena de multa, observará

o seguinte:

 14.2.1. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de

descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de recusa do

adjudicatário em firmar o contrato, dentro de 10 (dez) dias contados

da data de sua convocação;

 14.2.2. Multa de até 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, até o

trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento;
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 14.2.3. Multa de até 0,7% (zero vírgula sete por cento) sobre o valor

da parte do fornecimento e/ou do serviço não realizado;

 14.2.4. 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplente do contrato/

saldo remanescente do contrato, em caso de descumprimento parci-

al da obrigação;

 14.3. Sem prejuízo das multas aplicadas, poderá a Administração, ao seu

interesse, rescindir o contrato em caso de atraso superior ao sexagési-

mo dia sobre o fornecimento parcial ou integral do objeto;

 14.4. As multas serão descontadas de qualquer crédito da empresa con-

tratada.  Na inexistência  de créditos  que respondam pelas  multas,  a

contratada deverá recolhê-las nos prazos que o Tribunal de Justiça de-

terminar ou, quando for o caso, cobrada judicialmente;

 14.5. A penalidade de multa,  que poderá ser aplicada cumulativamente

com as demais sanções, e a sua cobrança, não isentará a obrigação de

indenizar eventuais perdas e danos;

 14.6. O impedimento de contratar com a União, Estados, Distrito Federal e

Municípios será graduado pelos seguintes prazos:

 14.6.1. 6 (seis) meses, nos casos de:

 a. Aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze)

meses,  sem que o CONTRATADO tenha adotado as medidas

corretivas no prazo determinado pela Administração;

 b. Alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria/materiais

fornecidos;

 14.6.2. 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da exe-

cução do objeto, do serviço, de suas parcelas ou do fornecimento de

bens;

 14.6.3. 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:
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 a. Entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, de-

teriorada ou danificada;

 b. Paralisação de serviço ou do fornecimento de bens sem justa

fundamentação e prévia comunicação à Administração;

 c. Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âm-

bito da administração estadual;

 d. Sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude

fiscal no recolhimento de qualquer tributo;

 e. Recusar a retirada da nota de empenho ou assinatura do contra-

to no prazo estabelecido, sem justa causa.

 14.6.4. O fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade de

sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apre-

sentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retar-

damento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidô-

neo ou cometer fraude fiscal, será aplicada penalidade de impedi-

mento de licitar e contratar com a União, os Estados, o Distrito Fe-

deral ou Municípios, por prazo não superior a 5 (cinco) anos, sendo

descredenciado  do  Cadastro  de  Fornecedores,  sem prejuízo  das

multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações

legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da

falta cometida;

 14.7. O contrato,  sem prejuízo das multas e demais cominações legais

previstas, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Ad-

ministração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da

Lei nº 8.666/93.

Lillian Ferreira Leal de Moraes Couto-
Diretora Administrativa, em substituição

Decreto Judiciário nº 1423/2020

Gleibson de Sousa Vaz
Diretor da Divisão de Patrimônio
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ANEXO I – QUANTITATIVO A REGISTRAR

Seq. Lote Itens / Código
Quantitativo a

Registrar

1

1

ARMÁRIO ALTO SEMIABERTO COM 03 PRATELEIRAS EM VIDRO
NA PARTE EXTERNA - AAW

40

2 ARMÁRIO BAIXO COM SOBRE TAMPO EM VIDRO - ABW 836
3 GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS - GV4 20

4
MESA DE DIRETORIA - COM PENÍNSULA EM VIDRO - LADO DI-

REITO - MDD2900X1000
11

5
MESA DE DIRETORIA - COM PENÍNSULA EM VIDRO - LADO ES-

QUERDO - MDE2900X1000
11

6 RACK PARA COMPUTADOR 20
7

2

APARADOR - 1600X400X800MM - AVP 1
8 APARADOR PLENÁRIO - APP 1
9 MESA BAIXA DE CENTRO OU LATERAL - MBCL 1

10 MESA LATERAL REDONDA - DIÂMETRO 60CM - MLR 194
11 MESA QUADRADA 1500X1500X760MM - MQ1500X1500 22
12 MESA QUADRADA BAIXA DE CENTRO - MQB1100X1100 81
13 MESA QUADRADA LATERAL - 800X800X740 - MQL800X800 72
14 MESA REDONDA DE CENTRO BAIXA - MRCB1100 1
15 MESA REDONDA LATERAL ALTA - MRLA800 1
16

3

ARMÁRIO BAIXO DESEMBARGADOR 2600X500MM - ABDW 72
17 GAVETEIRO VOLANTE DESEMBARGADOR 500X500MM - GVDW 62
18 MESA DESEMBARGADOR 2600X1000MM - MDW 62

19
RACK PARA COMPUTADOR DESEMBARGADOR 1200X800MM -

RCDW
62

20

4

ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS E 06 PRATELEIRAS - AA2100 822

21
ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS E 01 PRATELEIRA -

AB600X600X740
346

22
ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS E 01 PRATELEIRA -

AB800X600X740
1314

23
ARMÁRIO BAIXO CONECTOR DE CANTO - COM DUAS PORTAS

DE ABRIR - ABCC
289

24 5 ARMÁRIO ALTO PARA TOGAS - AT800 52
25 6 ARMÁRIO ALTO PARA TOGAS - AT600 130

26 7
ARMÁRIO SEMI-ABERTO COM 02 PORTAS E 02 PRATELEIRAS -

ASA1600
8

27 8
ARMÁRIO COM PORTAS DE ABRIR (H=702MM) E SUPERIOR TIPO

ESCANINHO COM 12 VÃOS - AAE12
20

28 9
ARMÁRIO ALTO TIPO ESCANINHO - COM 10 VÃOS E 10 PORTAS -

AAE10PO
44

29 10
06 (SEIS) ARMÁRIOS BAIXOS COM TAMPO ÚNICO E COM POR-

TAS - ATUB6
10

30
11 MESA DE AUDIÊNCIA ESPECIAL EM "T" - 2700X2500MM -

MAE2700
52

31 MESA DE AUDIÊNCIA ESPECIAL EM "T" - 3400X3300MM -
MAE3400

75
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ANEXO I – QUANTITATIVO A REGISTRAR

Seq. Lote Itens / Código
Quantitativo a

Registrar
32 MESA DE AUDIÊNCIA ESPECIAL EM "U" – 3900X3100MM - ME5R 22
33

12

BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO ALTO - BARA1000 44
34 BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO ALTO - BARA1200 29
35 BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO ALTO - BARA1400 74
36 BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO ALTO - BARB1000 11
37 BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO ALTO - BARB1400 11
38 BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO ALTO - BARB800 21
39

13

CALL CENTER PARA 02 PESSOAS - CC21100 9
40 CALL CENTER PARA 03 PESSOAS - CC31100 1

41
ESTAÇÃO DE TRABALHO (MESA ORGÂNICA) COM BALCÃO SU-

PERIOR PARA 01 PESSOA - ETAB
2

42
14

GAVETEIRO MÓDULO LATERAL - COM 02 GAVETAS E 01 GAVE-
TÃO - GM3

1516

43 GAVETEIRO MÓDULO LATERAL - COM 04 GAVETAS - GM4 201
44 GAVETEIRO VOLANTE - COM 03 GAVETAS - GV3 425
45 15 LIXEIRA PARA ESCRITÓRIO - LA2900X300 2254
46 16 PORTA BANDEIRAS EM MADEIRA - PBM 274

47
17

MESA PENINSULAR COM ESTRUTURA DE AÇO E PAINEL - LADO
DIREITO - MPD1400X1800X740

175

48
MESA PENINSULAR COM ESTRUTURA DE AÇO E PAINEL - LADO

ESQUERDO - MPE1800X1400X740
155

49 18
MESA QUADRADA COM ESTRUTURAS DE AÇO E 04 PÉS -

MQ800X800X740
569

50
19

MESA ORGÂNICA COM ESTRUTURA DE AÇO - S/ GAVETEIRO
FIXO - MO1200X1200X740

462

51
MESA ORGÂNICA COM ESTRUTURA DE AÇO - S/ GAVETEIRO

FIXO - MO1400X1400X740
1528

52 20
MESA ORGÂNICA COM ESTRUTURA DE AÇO - C/ GAVETEIRO

FIXO - MO1400X1400X740
544

53

21

MESA RETANGULAR COM ESTRUTURA DE AÇO E PAINEL DE
MADEIRA - MR1000X600X740

240

54
MESA RETANGULAR COM ESTRUTURA DE AÇO E PAINEL EM

MADEIRA - MR1200X600X740
103

55
MESA RETANGULAR COM ESTRUTURA DE AÇO E PAINEL EM

MADEIRA - MR1400X600X740
102

56
MESA RETANGULAR COM ESTRUTURA DE AÇO E PAINEL EM

MADEIRA - MR1600X600X740
25

57
MESA RETANGULAR COM ESTRUTURA DE AÇO E PAINEL EM

MADEIRA - MR1200X800X740
23

58
MESA RETANGULAR COM ESTRUTURA DE AÇO E PAINEL EM

MADEIRA - MR1400X800X740
11

59 22
MESA RETANGULAR DE REUNIÃO, COM ESTRUTURA DE AÇO E

PAINEL CENTRAL EM MADEIRA - MR2200X1000X740
22

60 23
MESA DE REUNIÃO COM ESTRUTURA DE AÇO EM 04 PÉS TUBU-

LARES (S/ PAINEL) - MR1800X800X740
6
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Seq. Lote Itens / Código
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61 24
MESA DE REUNIÃO COM ESTRUTURA DE AÇO EM 04 PÉS TUBU-

LARES (S/ PAINEL) - MR2000X1000X740
1

62 25
MESA DE REUNIÃO OVAL - 3000X1200X740MM -

MROW3000X1200
2

63 26 MESA DE REUNIÃO GRANDE - 5600X1800MM - MRG5600X1800 1

64 27
MESA DE REUNIÃO REDONDA COM ESTRUTURA CENTRAL -

MR1200
48

65 28
MESA DE REUNIÃO REDONDA COM ESTRUTURA EM 04 PÉS TU-

BULARES - MR1400
4

66 29
MESA DE REUNIÃO REDONDA COM ESTRUTURA EM 04 PÉS TU-

BULARES - MR1600
1

67 30
MESA RETANGULAR BASCULANTE COM RODÍZIOS -

1000X600X740MM - MRBR1000X600
68

68
31

SOFÁ DE 01 LUGAR, COM BRAÇOS, EM VINIL PRETO - S1GBV 38
69 SOFÁ DE 02 LUGARES, COM BRAÇOS, EM VINIL PRETO - S2BV 30

70

32

SOFÁ DE 01 LUGAR, COM BRAÇOS, EM COURO NATURAL -
S1BCN

5

71
SOFÁ DE 02 LUGARES, COM BRAÇOS, EM COURO NATURAL -

S2BCN
5

72
SOFÁ DE 03 LUGARES, COM BRAÇOS, EM COURO NATURAL -

S3BCN
78

73

33

SOFÁ DE 01 LUGAR, COM BRAÇOS, ESTRUTURA EM AÇO CRO-
MADO - S01-AC

60

74
SOFÁ DE 02 LUGARES, COM BRAÇOS, ESTRUTURA EM AÇO

CROMADO - S02-AC
35

75
SOFÁ DE 03 LUGARES, COM BRAÇOS, ESTRUTURA EM AÇO

CROMADO - S03-AC
21

76 34 SOFÁ INDIVIDUAL PARA PLENÁRIO, EM COURO NATURAL - SIP 328
77 35 SOFÁ LE CORBUSIER EM COURO NATURAL - LEC 123

78 36
SOFÁ INDIVIDUAL PEQUENO, COM BRAÇOS, EM VINIL PRETO -

S1BPV
55

79 37 CADEIRA MADEIRA PLENÁRIO, EM COURO NATURAL - CMP 226

80
38

CADEIRA LONGARINA COM 03 ASSENTOS ESTOFADOS EM VINIL
MICROPERFURADO E BRAÇOS INDEPENDENTES - CLB3

347

81
CADEIRA LONGARINA COM 04 ASSENTOS ESTOFADOS EM VINIL

MICROPERFURADO E BRAÇOS INDEPENDENTES - CLB4
86

82
39

CADEIRA LONGARINA METÁLICA, COM 02 ASSENTOS - CL02-CM 109
83 CADEIRA LONGARINA METÁLICA, COM 03 ASSENTOS - CL03-CM 38

84
40 POLTRONA FIXA INTERLOCUTÓRIA, COM ASSENTO E ENCOSTO

TELADOS E APOIO LOMBAR - BASE CROMADA - PFI-TL-BC
46

85 POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA,
COM ASSENTO E ENCOSTO TELADOS E APOIO LOMBAR - BASE

CROMADA - PGA-TL-BC

26
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS
Diretoria Administrativa
Assessoria de Padronização de Termos de Referência

TERMO DE REFERÊNCIA

PROAD Nº 201910000195832

ANEXO I – QUANTITATIVO A REGISTRAR

Seq. Lote Itens / Código
Quantitativo a

Registrar

86
POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO, COM ASSENTO E EN-
COSTO TELADOS E APOIO LOMBAR - BASE CROMADA - PGM-TL-

BC
46

87

41

POLTRONA FIXA INTERLOCUTÓRIA, TIPO PRESIDENTE, ESPAL-
DAR MÉDIO, EM COURO NATURAL - PFI-TP-CN

182

88
POLTRONA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE, ESPALDAR ALTO, EM

COURO NATURAL - PGA-TP-CN
209

89
POLTRONA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE, ESPALDAR MÉDIO,

EM COURO NATURAL - PGM-TP-CN
328

90
42

CADEIRA FIXA OPERACIONAL - OBESO - EM VINIL TEXTURIZADO
- CFEOB

3

91
CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL - OBESO - EM VINIL TEXTU-

RIZADO - CGEOB
3

92 43 CADEIRA FIXA ESTOFADA, COM BRAÇOS, EM VINIL - CFBV 237
93 44 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS, EM POLIPROPILENO - COPA - CFP 1460

94 45
CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, ESTOFADA - COR

PRETA - CFEM
501

95 46
CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL - EM TELA, COM APOIO

LOMBAR E BRAÇOS REGULÁVEIS - CGBEV-TEL-AL
2834

96
47

POLTRONA AUDITÓRIO MÉDIA - PAM 809
97 POLTRONA AUDITÓRIO PARA PESSOAS OBESAS - PAFPO 29
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS
Diretoria Administrativa
Divisão de Patrimônio

ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA DOS OBJETOS

CORES REFERENCIAIS PARA MOBILIÁRIO EM MDF / MDP

MARCA REFERENCIAL COR MDF / MDP COR ESTRUTURA AÇO

ARAUCO MELAMINA ARGILA ARGILA

ARAUCO MELAMINA CAFELATTE CAFELATTE

ARAUCO MELAMINA TRANCOSO PRETO

ARAUCO MELAMINA WENGUÊ PRETO

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1. As imagens aqui apresentadas possuem caráter ilustrativo. As mesmas são uti-

lizadas neste Anexo para auxiliar no entendimento da descrição dos produtos. Algumas

características podem variar, dependendo do fabricante. Para aquisição dos produtos,

devem ser seguidas as especificações descritas neste Anexo.

2.  As marcas de materiais, processos de fabricação dos produtos e acessórios

complementares,  mencionados nas especificações técnicas,  devem ser  considerados

como pontos referenciais aos modelos solicitados em planilhas: Parâmetros de qualidade

e funcionalidade. Todas deverão estar de acordo com as normas da ABNT e apresentar

as documentações necessárias, específicas e exigidas pelo Órgão solicitante.

CERTIFICADOS / LAUDOS / COMPROVANTES EXIGIDOS

Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental,

aplicados conforme o produto a ser fornecido:

1. Certificado de conformidade, emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada
pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e
pintura de superfícies metálicas, certificado conforme a PE-289.06, garantindo o
atendimento e conformidade às normas – ABNT NBR 14951; 14847; ISO 4628;
9209; 15158; 8094; 8095; 8096; 10545; 10443; 11003 e superiores;

2. Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro,
comprovando  as  características  do  tecido  para  gramatura  (ABNT  NBR
10591:2008) de no mínimo 270 e resistência à tração e alongamento em tecidos
planos para ruptura mínima de 120 daN (ABNT NBR 11912:2001);
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS
Diretoria Administrativa
Divisão de Patrimônio

CERTIFICADOS / LAUDOS / COMPROVANTES EXIGIDOS

Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental,

aplicados conforme o produto a ser fornecido:

3. Relatório de ensaio, emitidos por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, com-
provando as características do tecido para não repelência à água e/ou líquidos,
conforme Norma AATCC Method 22, apresentado resultado de repelência 0; 

4. Evidência de que o índice de toxidez apresentado pelos termoplásticos emprega-
dos na fabricação do produto estão dentro dos padrões de segurança através de
apresentação  de  relatório  de  ensaio  emitido  por  laboratório  de  referência  tais
como IPT, SENAI, Falcão Bauer, PUC, entre outros, evidenciando que a concen-
tração de gases derivados da combustão de peça plástica que represente o mate-
rial  empregado  na  confecção  do  produto  (polímero),  apresente  concentração
máxima para os gases citados abaixo nas seguintes faixas (teste conforme NES
713/2006):

Produto da Combustão
Média de concentração

(ppm)  máx.
Método Normativo apli-

cado
Monóxido de Carbono (CO) 25 NES 713/2006

Amônia (NH3) 0 NES 713/2006
Formaldeído (HCHO) 0 NES 713/2006

Dióxido de Enxofre (SO2) 0 NES 713/2006
Gases Nitrosos (NOx) 2 NES 713/2006

Cianeto de Hidrogênio (HCN) 1,5 NES 713/2006
Ácido Bromídrico (HBr) 0 NES 713/2006

Índice Máximo total de Toxidez 2,0 NES 713/2006

5. Comprovante de madeira eventualmente utilizada nos produtos com certificação
FSC ou CERFLOR, emitido por Organismos de Certificação acreditados pelos or-
ganismos acreditadores/fiscalizadores responsáveis,  em nome do fabricante do
material a ser entregue.

6. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do
fabricante, dentro do prazo de validade.

7. Laudo Ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3
da NR-17, Portaria MTPS 3.751 de 1990 do Ministério do Trabalho e Emprego,
emitido por Profissional arrolado em Conselho de Classe, devidamente habilitado,
conforme Resolução CONFEA 437 de 1999;

 ______________________________________________________________________________________________________ lfsgomes

Av. PL-003, Q. G, L. 04, PQ. Lozandes, Goiânia – GO – Telefone: (62) 3542-9140 – div.patrimonio@tjgo.jus.br | Página 25 de 171 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS
Diretoria Administrativa
Divisão de Patrimônio

CERTIFICADOS / LAUDOS / COMPROVANTES EXIGIDOS

Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental,

aplicados conforme o produto a ser fornecido:

8. Certificado de Conformidade de Marca emitido por Organismo Certificador de Pro-
dutos acreditado pelo INMETRO ou Certificado de Ensaio emitido por Laboratório
pertencente à RBLE e acreditado pelo Inmetro para todos os requisitos aplicáveis
da Norma ABNT NBR 13962/2012 (ou superior);

9. Relatório de ensaio emitido por laboratório de referência, especialista em compor-
tamento de materiais à chama e ao ambiente construído, assinado por engenheiro
civil  devidamente  qualificado,  evidenciando  que  a  densidade  óptica  específica
máxima emanada pela queima da espuma com chama, conforme Norma ASTM
E662, é de, no máximo, 50;

10.Certificado de Conformidade, emitido pela ABNT: NBR 13961/2010 – Móveis para
escritórios – Armários e Gaveteiros.

11. Certificado de Conformidade, emitido pela ABNT: NBR 13966/2008 – Móveis para
escritórios – Mesas – Classificação e características físicas dimensionais e requi-
sitos e métodos de ensaio;

12.Certificado de Conformidade, emitido pela ABNT: NBR 15878/2012 – Móveis – As-
sentos para Expectadores – Requisitos e métodos de ensaio para resistência e a
durabilidade;

13.Certificado de Conformidade, emitido pela ABNT: NBR 13967/2011 – Móveis para
escritório – Sistema de estação trabalho. Classificação e métodos de ensaio;

14.Certificado de Conformidade, emitido pela ABNT: NBR 15786/2010 – Móveis para
teleatendimento, call center e telemarketing – Classificação e métodos de ensaio;

15.Certificado de Conformidade, emitido pela ABNT: NBR 16031/2012 – Móveis – As-
sentos Múltiplos – Requisitos e métodos para resistência e durabilidade.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS
Diretoria Administrativa
Divisão de Patrimônio

SEQ.: 001

CÓDIGO AAW

OBJETO:
ARMÁRIO ALTO SEMIABERTO COM 03 PRATELEIRAS EM VIDRO NA PARTE
EXTERNA

DIMENSÕES: 800X500X1800 MM

COR: TRANCOSO OU WENGUÊ

IMAGEM REFERENCIAL

PRATELEIRAS EM VIDRO
Duas prateleiras em vidro temperado incolor, com 10 mm cada

TAMPO INFERIOR, PORTAS, FUNDO E PRATELEIRAS

Em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiberboard) de 18 mm, revestido
em laminado melamínico BP texturizado, com acabamento padrão nas duas faces, mín. 0,3 mm. Cor
Trancoso ou Wenguê. Bordas revestidas com fita de poliestireno mín. 1 mm. Batente das portas em
perfil de aço. Fechadura tipo Cremona: travamento simultâneo da parte inferior e superior da porta.
Dobradiça  giro  180º.  Puxador:  tipo  Zamak  ou  similar,  niquelado,  redondo  com  forma  côncava,
aproximado 130 mm,  fechadura de embutir  com espelho reduzido de rotação 90º  dupla.  Sapatas
niveladoras para correção em pisos irregulares. A sapata deve ser em polipropileno ou poliestireno
com min 50 mm diâmetro na parte de contato com piso e 35 mm de altura na parte de contato com o
piso.

LATERAIS

Em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiberboard) de 25 mm, revestido
em laminado melamínico BP texturizada com acabamento padrão nas duas faces mín. 0,3 mm. Cor
Trancoso ou Wenguê. Bordos revestidos com fita de poliestireno de 1 mm.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS
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SEQ.: 002

CÓDIGO ABW

OBJETO: ARMÁRIO BAIXO COM SOBRE TAMPO EM VIDRO

DIMENSÕES: 800X500X800 MM

COR: TRANCOSO OU WENGUÊ

IMAGEM REFERENCIAL

TAMPO SUPERIOR

Em vidro temperado incolor de 10 cm, 800X490X10 mm. Suportes de apoio ao vidro em alumínio 70
mm. Estrutura e suportes de apoio para fixação ao plano de trabalho, fixada ao vidro por colagem pelo
sistema UV, ponto eletrônico.

TAMPO INFERIOR, PORTAS, FUNDO E PRATELEIRAS

Com MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiberboard) de 18 mm, revestido
em laminado melamínico BP texturizado com acabamento padrão nas duas faces, min. 0.3mm. Cor
Trancoso ou Wenguê. Bordos revestidos com fita de polistireno mín. 1.0 mm. Batente das portas em
perfil de aço. Fechadura tipo Cremona: travamento simultâneo da parte inferior e superior da porta.
Dobradiça  giro  180º.  Puxador:  tipo  Zamak  ou  similar,  niquelado,  redondo  com  forma  côncava,
aproximado 130 mm,  fechadura de embutir  com espelho reduzido de rotação 90º  dupla.  Sapatas
niveladoras para correção em pisos irregulares. A sapata deve ser em polipropileno ou poliestireno,
com min. 50 mm diâmetro na parte de contato com piso e 35 mm de altura na parte de contato com o
piso.

LATERAIS

Com MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiberboard) de 25 mm, revestido
em laminado melamínico BP texturizado com acabamento padrão nas duas faces mín. 0,3 mm. Cor
Trancoso ou Wenguê. Bordas revestidos com fita de poliestireno mín. de 1 mm.

 ______________________________________________________________________________________________________ lfsgomes

Av. PL-003, Q. G, L. 04, PQ. Lozandes, Goiânia – GO – Telefone: (62) 3542-9140 – div.patrimonio@tjgo.jus.br | Página 28 de 171 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS
Diretoria Administrativa
Divisão de Patrimônio

SEQ.: 003

CÓDIGO GV4

OBJETO: GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS

DIMENSÕES: 420X495X617 MM

COR: TRANCOSO OU WENGUÊ

IMAGEM REFERENCIAL

TAMPO SUPERIOR
Tampo Superior em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiberboard) de 25
mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado nas duas faces, mín. 0,3
mm, na Cor Trancoso ou Wenguê. Vedado com fitas de borda em PVC com padrão de acabamento
igual ao melamínico no verso com promotor de adesão, coladas pelo processo holt melt, através de
coladeiras de borda mecanizadas com temperaturas adequadas para fusão da borda com o substrato
(Hot Melt). Todas as bordas do tampo deverão ter espessura iguais, entre 2,0 mm e 3,0 mm. As bordas
que possuam contato com o usuário deverão ser acabadas com raio de 2,5 mm, de acordo com norma
técnica da ABNT (NBR 13966 – Tabela 6).

LATERIAS FUNDO E TAMPO INFERIOR
Laterais, Fundo e Tampo Inferior em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density
Fiberboard) de 18 mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces,
mín. 0,3 mm.

GAVETAS
Não possui porta lápis. Estrutura total em chapa de aço 22 de 0,75 mm espessura mínima, com pintura
lisa na cor preta. Parte superior da gaveta dobrada em forma de “U” ou similar, para reforço da mesma.
Sistema de deslizamento através de duas corrediças telescópicas,  sendo uma em cada lateral  da
gaveta. Tratamento contra corrosão, pintura em epóxi - pó na cor preta, trilhos metálicos com roldanas
de nylon. Puxador tipo Zamak ou similar, niquelado, redondo com forma côncava, aproximado 130 mm
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 simultânea das gavetas.

FRENTE DAS GAVETAS
Em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiberboard) de 18 mm, revestida
em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado nas duas faces, mín. 0,3 mm e bordas em
fita de poliestireno mín. 1.0mm.

RODÍZIOS
Rodízios duplos, mín. 40 mm em nylon ou polipropileno fixado na base, de alta resistência e baixo
ruído, fixados por pinos de aço e parafusos em de uma chapa de aço estampada.
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SEQ.: 004

CÓDIGO MDWD2900X1000

OBJETO: MESA DE DIRETORIA – COM PENÍNSULA EM VIDRO – LADO DIREITO

DIMENSÕES: 2900X1000X740 MM

COR: TRANCOSO OU WENGUÊ

IMAGEM REFERENCIAL / DESENHO TÉCNICO

TAMPO
Em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiberboard) de 25 mm, revestido
em laminado melamínico texturizado com acabamento padrão nas duas faces mín. 0.3 mm. Vedado
com fitas de borda em PVC com padrão de acabamento igual ao melamínico no verso com promotor
de  adesão,  coladas  pelo  processo  holt  melt,  através  de  coladeiras  de  borda  mecanizadas  com
temperaturas adequadas para fusão da borda com o substrato (Hot Melt). Todas as bordas do tampo
deverão ter espessuras iguais, entre 2,0 mm e 3,0 mm. As bordas que possuam contato com o usuário
deverão ser acabadas com raio de 2,5 mm, de acordo com norma técnica da ABNT (NBR 13966 –
Tabela 6). Tampo com formato especial com lado reto de profundidade 0,60 e extremidade com corte
curvo de raio de 0,60 de diâmetro. Cor Trancoso ou Wenguê

DETALHE EM COURO
MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiberboard) de 15 mm em formato de
semicírculo, revestido em couro natural com 1,2 mm de espessura, na cor preta.

PAINEL FRONTAL
Em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiberboard) de 18 mm, revestido
em laminado melamínico com acabamento padrão nas duas faces. Função estrutural de apoio para o
plano de trabalho. Cor Trancoso ou Wenguê.

ESTRUTURA
Tubo 15 x 35,  em formato de  “C”,  com painel  em MDP (Medium Density  Particleboard)  ou  MDF
(Medium Density Fiberboard) de 25 mm, revestido em laminado melamínico com acabamento padrão
madeirado nas duas faces, mín. 0.3mm, fixado na estrutura tubular com função estrutural. Cor preta.
Sapatas niveladoras para correção em pisos irregulares. A fixação dos painéis estruturais deverá ser
feito através de parafusos Philips ou similar. Buchas metálicas permitindo a montagem e desmontagem
sem desgaste do aglomerado.

PENÍNSULA EM VIDRO
Vidro temperado INCOLOR COM 10 mm. Coluna estrutural em chapas de aço dobradas, calandradas
e soldadas em formato triangular. Suportes de apoio ao vidro em alumínio. Sapatas niveladoras para
correção em pisos irregulares. Estrutura e suportes de apoio para fixação ao plano de trabalho, fixada
ao vidro por  colagem pelo  sistema UV.  Formato especial  em meia lua,  acompanhando o raio  da
curvatura do plano de trabalho.

 ______________________________________________________________________________________________________ lfsgomes

Av. PL-003, Q. G, L. 04, PQ. Lozandes, Goiânia – GO – Telefone: (62) 3542-9140 – div.patrimonio@tjgo.jus.br | Página 30 de 171 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS
Diretoria Administrativa
Divisão de Patrimônio

SEQ.: 005

CÓDIGO: MDWE2900X1000

OBJETO: MESA DE DIRETORIA – COM PENÍNSULA EM VIDRO – LADO ESQUERDO

DIMENSÕES: 2900X1000X740 MM

COR: TRANCOSO OU WENGUÊ

IMAGEM REFERENCIAL / DESENHO TÉCNICO

TAMPO
MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiberboard) de 25 mm, revestido em
laminado melamínico texturizado com acabamento padrão nas duas faces mín. 0.3 mm. Vedado com
fitas de borda em PVC com padrão de acabamento igual ao melamínico no verso com promotor de
adesão,  coladas  pelo  processo  holt  melt,  através  de  coladeiras  de  borda  mecanizadas  com
temperaturas adequadas para fusão da borda com o substrato (Hot Melt). Todas as bordas do tampo
deverão ter espessuras iguais, entre 2,0 mm e 3,0 mm. As bordas que possuam contato com o usuário
deverão ser acabadas com raio de 2,5 mm, de acordo com norma técnica da ABNT (NBR 13966 –
Tabela 6). Tampo com formato especial com lado reto de profundidade 0,60 e extremidade com corte
curvo de raio de 0,60 de diâmetro. Cor Trancoso ou Wenguê

DETALHE EM COURO
MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiberboard) de 15 mm em formato de
semicírculo, revestido em couro natural com 1,2 mm de espessura na cor preta.

PAINEL FRONTAL
Em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiberboard) de 18 mm, revestido
em laminado melamínico com acabamento padrão nas duas faces. Função estrutural de apoio para o
plano de trabalho. Cor Trancoso ou Wenguê

ESTRUTURA
Tubo 15 x 35,  em formato de  “C”,  com painel  em MDP (Medium Density  Particleboard)  ou  MDF
(Medium Density Fiberboard) de 25mm, revestido em laminado melamínico com acabamento padrão
madeirado nas duas faces, mín. 0.3mm, fixado na estrutura tubular com função estrutural. Cor preta.
Sapatas niveladoras para correção em pisos irregulares. A fixação dos painéis estruturais deverá ser
feito através de parafusos Philips ou similar. Buchas metálicas permitindo a montagem e desmontagem
sem desgaste do aglomerado.

PENÍNSULA EM VIDRO
Vidro temperado INCOLOR COM 10 mm. Coluna estrutural em chapas de aço dobradas, calandradas
e soldadas em formato triangular. Suportes de apoio ao vidro em alumínio. Sapatas niveladoras para
correção em pisos irregulares. Estrutura e suportes de apoio para fixação ao plano de trabalho, fixada
ao vidro por  colagem pelo  sistema UV.  Formato especial  em meia lua,  acompanhando o raio  da
curvatura do plano de trabalho.
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SEQ.: 006

CÓDIGO: RCW

OBJETO: RACK PARA COMPUTADOR

DIMENSÕES: 1250X676X740 MM

COR: TRANCOSO OU WENGUÊ

IMAGEM REFERENCIAL

TAMPO SUPERIOR EM VIDRO
Vidro temperado incolor com 10 mm. Suportes de apoio ao vidro em alumínio 70 mm. Estrutura e
suportes de apoio para fixação ao plano de trabalho, fixada ao vidro por colagem pelo sistema UV,
ponto eletrônico. Formato acompanhando o desenho do corpo do armário.

TAMPO INFERIOR
Em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiberboard) de 25 mm, revestido
em laminado melamínico BP texturizado com acabamento padrão nas duas faces mín. 0,3 mm. Com
curvatura de design especial e raio de 1,20 de diâmetro. Cor Trancoso ou Wenguê. Vedado com fitas
de borda em PVC com padrão de acabamento igual ao melamínico no verso com promotor de adesão,
coladas  pelo  processo  holt  melt,  através  de  coladeiras  de  borda  mecanizadas  com temperaturas
adequadas para fusão da borda com o substrato (Hot Melt). Todas as bordas do tampo deverão ter
espessuras iguais, entre 2,0 mm e 3,0 mm. As bordas que possuam contato com o usuário deverão ser
acabadas com raio de 2,5 mm, de acordo com norma técnica da ABNT (NBR 13966 – Tabela 6). Sobre
tampo em vidro incolor 10 mm., acompanhando o desenho do tampo principal, para apoio de monitor.
Apoios e espaçadores do vidro em alumínio. Vidro fixado ao tampo principal por colagem, pelo sistema
UV.

PAINEL FRONTAL
Em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiberboard) de 18 mm, revestido
em laminado melamínico BP texturizado com acabamento padrão nas duas faces mín. 0.3mm. Cor
Trancoso ou Wenguê.

ESTRUTURA
Tubo 15 x 35,  em formato de  “C”,  com painel  em MDP (Medium Density  Particleboard)  ou  MDF
(Medium Density Fiberboard) de 25 mm , revestido em laminado melamínico com acabamento padrão
madeirado nas duas faces, mín. 0,3 mm, fixado na estrutura tubular com função estrutural. Cor preta.
Rodízios de nylon ou polipropileno mín. 75 mm de diâmetro, fixado na base ou com trava nas rodas.
Fixação de todos os componentes de aglomerado feita através de parafusos Philips ou similar. Com
buchas metálicas permitindo a montagem e desmontagem sem desgaste do aglomerado.
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SEQ.: 007

CÓDIGO AVP

OBJETO: APARADOR – 1600X400X800MM

DIMENSÕES: 1600X400X800MM

COR: PRETA

•Aparador em madeira preta, estrutura de aço inox com vidro.
•Estrutura em madeira, com 800 mm de altura.
•Tampo de vidro 12 mm pintado na cor preta, com tinta especial para vidro.

SEQ.: 008

CÓDIGO APP

OBJETO: APARADOR PLENÁRIO

DIMENSÕES: 400X1800X840MM (LxCxA)

COR: NOGUEIRA AMERICANO

IMAGEM REFERENCIAL

Aparador  com estrutura  em aço inox,  tampo em madeira multilaminada,  revestido  com lâmina de
madeira natural Nogueira Americano.

SEQ.: 009

CÓDIGO MBCL

OBJETO: MESA BAIXA DE CENTRO OU LATERAL

DIMENSÕES: 900X900X430MM

COR: MADEIRA NATURAL NOGUEIRA TINGIDA

IMAGEM REFERENCIAL

Mesa de centro ou lateral baixa, quadrada, 4 pés, com
estrutura  em  aço  inox  polido  tubo  seção  quadrada
mínima  de  20x20mm  com  parede  de  espessura
mínima  1,6  mm.  Tampo  com  estrutura  em
compensado  naval  multilaminado  com  18  mm  de
espessura revestido  com lâmina de madeira  natural
nogueira tingida.
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SEQ.: 010

CÓDIGO MLR

OBJETO: MESA LATERAL REDONDA – DIÂMETRO 60 CM

DIMENSÕES: 600 MM

Mesa de centro, estrutura de madeira e aço inox com tampo de vidro transparente. Base com estrutura
central, afunilada, em imbuia e aço inox, com diâmetro inicial de 100 mm de diâmetro e 700 mm de
altura. Tampo em vidro cristal temperado 12 mm com diâmetro de 600 mm fixado a laser à base
através de peça cromada. Pé em aço cromado com 300 mm de diâmetro.

SEQ.: 011

CÓDIGO MQ1500X1500

OBJETO: MESA DECORATIVA QUADRADA

DIMENSÕES: 1500X1500X760 MM

Mesa quadrada com base em formato trapezoidal, estrutura em compensado naval multilaminado com
18 mm de espessura revestido com lâmina de madeira natural carvalho tingido na cor ébano. Tampo
quadrado com estrutura em compensado naval multilaminado com mínimo de 36 mm de espessura e
bordas chanfradas. Base inferior do tampo tingida na cor ébano, parte superior do tampo com vidro
temperado com espessura de no mínimo 8 mm com bordas lapidadas e pintado na face inferior na cor
preta. Medidas aproximadas: largura: 1500 mm | comprimento: 1500 mm | altura: 750 mm

SEQ.: 012

CÓDIGO MQB1100X1100

OBJETO: MESA DECORATIVA QUADRADA BAIXA DE CENTRO

DIMENSÕES: 1100X1100X400MM

IMAGEM REFERENCIAL

Mesa de centro baixa, quadrada,  dois pés conjugados tipo “u” podendo ter estrutura em aço inox
polido; tubo seção quadrada mínima de 20x20mm com parede de espessura mínima 1,6 mm. (foto
referencial  1).  Ou base quadrada tipo cubo 600mmx600mm com estrutura em compensado naval
multilaminado com 18 mm de espessura revestido com lâmina de madeira natural carvalho tingido na
cor ébano (foto referencial 2), Tampo de 1100 mm x1100mm com estrutura em compensado naval
multilaminado com 18 mm de espessura, revestido com lâmina de madeira natural carvalho tingido na
cor ébano (foto referencial 1), ou tampo quadrado de 1100mmx1100mm, com frisos perpendiculares de
15 mm, conforme foto referencial 2, em compensado naval multilaminado com 18 mm de espessura,
revestido com lâmina de madeira natural carvalho tingido na cor ébano – Espessura mínima da lateral
da mesa de 60 mm – sapatas deslizantes. Dimensões Aproximadas: 1100 mm x 1100 mm x 400 mm.
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SEQ.: 013

CÓDIGO MQL800X800

OBJETO: MESA DECORATIVA QUADRADA LATERAL

DIMENSÕES: 800X800X740MM

IMAGEM REFERENCIAL

Mesa quadrada lateral, 4 pés, com estrutura em aço inox polido tubo seção
quadrada mínima de 20x20mm com parede de espessura mínima 1,6 mm.
Tampo com estrutura em compensado naval multilaminado com 18 mm de
espessura  revestido  com  lâmina  de  madeira  natural  nogueira  tingida.
Dimensões aproximadas: 800 mm X 800 mm X 740 mm

SEQ.: 014

CÓDIGO MRCB1100

OBJETO: MESA DECORATIVA REDONDA CENTRAL BAIXA

DIMENSÕES: 1100 X 300 MM

IMAGEM REFERENCIAL

Mesa  redonda  de  centro  baixa,  com  tampo  em  MDP  (Medium  Density
Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiberboard) revestido por lâmina de
madeira  natural  tingida  na  cor  a  ser  especificada,  espessura  mínima  do
tampo 50 mm com bordas chanfradas, base em compensado revestido com
lâmina de madeira natural tingido na cor a ser especificada, a base possui 4
sapatas 5/16x1” fixadas com bucha americana e acabamento cromado.

SEQ.: 015

CÓDIGO MRLA800

OBJETO: MESA DECORATIVA REDONDA LATERAL ALTA

DIMENSÕES: 800 X 700 MM

IMAGEM REFERENCIAL

Mesa  de  apoio  redonda  com  tampo  em  MDP  (Medium  Density
Particleboard)  ou  MDF  (Medium  Density  Fiberboard)  revestido  por
lâmina de madeira natural tingida na cor a ser especificada, espessura
mínima  do  tampo  50  mm  com  bordas  chanfradas,  base  cônica  em
compensado revestido com lâmina de madeira natural tingido na cor a
ser especificada, a base possui 4 sapatas 5/16 x 1” fixadas com bucha
americana e acabamento cromado.
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SEQ.: 016

CÓDIGO ABDW

OBJETO: ARMÁRIO BAIXO DESEMBARGADOR 2600X500MM

DIMENSÕES: 2600X500MM

COR: TRANCOSO

IMAGEM REFERENCIAL

DIMENSÕES REFERENCIAIS
Comprimento: 2600 mm
Largura: 500 mm
Altura: 750 mm

TAMPO DO ARMÁRIO
Confeccionado em chapa de madeira MDF (Medium Density Fiberboard) de 30 mm de espessura, com
acabamento em lâmina natural de madeira em ambas faces, com padrão na cor Trancoso, com fita de
borda  em  lâmina  natural  de  mesmo  padrão  do  tampo,  perfil  alumínio  21  mm  de  largura  com
acabamento inox escovado, e acabamento em verniz de poliuretano com 5 camadas de aplicação.

PRATELEIRAS
Com MDF (Medium Density Fiberboard) de espessura de 18 mm, laterais de 30 mm, fundo e base de
18 mm, com revestimento melamínico na cor preta, e com fita de borda de material termoplástico de
mesmo padrão.

PORTAS
Portas de MDF (Medium Density Fiberboard) de 18 mm de espessura, com acabamento em lâmina
natural de madeira em ambas as faces, com padrão na COR TRANCOSO. Dobradiça tipo caneco,
sem  mola,  confeccionada  em  aço  de  alta  resistência,  regulagem  horizontal  livre,  ajuste  lateral
integrado,  com ângulo  de  abertura  de  105°  para  portas  com recobrimento  total,  com sistema de
alojamento interno na madeira, acabamento niquelado, e sistema de abertura por toque, sistema “Tip
On”, que dispensa o uso de puxadores.
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SEQ.: 017

CÓDIGO GVDW

OBJETO: GAVETEIRO VOLANTE DESEMBARGADOR 500X500MM

DIMENSÕES: 500X500MM

COR: TRANCOSO

IMAGEM REFERENCIAL

Gaveteiro com 03 gavetas, sendo 02 gavetas menores e uma maior, para pastas suspensas.

DIMENSÕES REFERENCIAIS
Comprimento: 500 mm
Largura: 500 mm
Altura: 650 mm

TAMPO GAVETEIRO
Reto confeccionado em chapa de madeira MDF (Medium Density Fiberboard) de 30 mm de espessura,
com acabamento em lâmina natural de madeira em ambas as faces, com padrão tingimento na cor
Trancoso. Com fita de borda em lâmina natural de mesmo padrão do tampo, perfil alumínio 21 mm de
largura com acabamento inox escovado, e acabamento em verniz de poliuretano com 5 camadas de
aplicação.

CORPO DO GAVETEIRO
Confeccionada em chapa de madeira MDF (Medium Density Fiberboard) de 18 mm de espessura,
atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com revestimento melamínico na
cor preta, em ambas as faces, e fita de borda em lâmina de material termoplástico de mesmo padrão.
Cor Trancoso

FRENTE DAS GAVETAS
Confeccionado em chapa de madeira MDF (Medium Density Fiberboard) de 18 mm de espessura, com
acabamento em lâmina natural de madeira em ambas as faces, padrão tingimento na cor Trancoso,
com fita  de  borda  em lâmina  natural  de  mesmo padrão  do  tampo,  e  acabamento  em verniz  de
poliuretano com 5 camadas de aplicação.

LATERAIS E FUNDO DAS GAVETAS
Em MDF (Medium Density Fiberboard) melamínico de 18 mm de espessura, e base da gaveta em
MDF  de  6  mm de  espessura,  com revestimento  melamínico  preto  na  face  superior.  Sistema  de
travamento da gaveta através de haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de
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fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e
sistema escamoteável.

CORREDIÇAS DAS GAVETAS
Confeccionadas em aço laminado SAE 1020 e sistema de haste telescópica, facilitando o acesso a
todo o espaço interno das gavetas. Fixadas ao corpo do gaveteiro através de parafuso autocortante
para madeira. Suporte metálico para pastas suspensas fabricado em alumínio com acabamento fosco,
fixado na madeira através de encaixe e parafuso.

RODÍZIOS
De duplo giro embutido na base do gaveteiro, com rodas injetadas em silicone. Gavetas com sistema
de abertura por toque, sistema “Tip On”, que dispensa o uso de puxadores.
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SEQ.: 018

CÓDIGO MDW

OBJETO: MESA DESEMBARGADOR 2600X1000MM

DIMENSÕES: 2600X1000MM

COR: TRANCOSO

IMAGEM REFERENCIAL

DIMENSÕES REFERENCIAIS
Comprimento: 2600 mm
Largura: 1000 mm
Altura: 750 mm

TAMPO
Mesa reto confeccionado em chapa de madeira MDF (Medium Density  Fiberboard)  de 30 mm de
espessura, com acabamento em lâmina natural de madeira em ambas as faces, com padrão na cor
Trancoso, com fita de borda em lâmina natural de mesmo padrão do tampo, e acabamento em verniz
de poliuretano com 5 camadas de aplicação. Calhas de eletrificação horizontal sob o tampo, e vertical
com tampa na parte interna do pé painel, confeccionadas em chapa de aço SAE 1020, estruturada
longitudinalmente através de dobras. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento
em pintura epóxi. Detalhe em couro no centro do tampo da mesa com 800 mm ou nas laterais do
tampo com duas faixas de 400 mm.

PÉS
Pés  tipo  painel,  confeccionado  em  chapa  de  madeira  aglomerada  MDP  (Medium  Density
Particleboard), com revestimento melamínico na cor preta, com espessura de 56 mm, com fita de
borda  em  material  termoplástico  de  mesmo  padrão,  e  perfil  alumínio  21  mm  de  largura  com
acabamento inox escovado.

SAPATAS
Niveladoras do piso injetadas em polipropileno com rosca M6. União entre tampo e pés estruturados
por  suporte metálico,  com tratamento superficial  por  fosfatização e acabamento em pintura epóxi,
fixados por parafusos para madeira.

PAINEL FRONTAL
Em chapa de madeira MDF (Medium Density Fiberboard) de 25 mm de espessura, com revestimento
melamínico na cor preta, com fita de borda em material termoplástico de mesmo padrão e sistema de
montagem através  de parafuso de aço conformado para minifix  com rosca M6 e  cantoneiras  em
zamak.
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SEQ.: 019

CÓDIGO RCDW

OBJETO: RACK PARA COMPUTADOR DESEMBARGADOR 1200X800MM

DIMENSÕES: 1200X800MM

COR: TRANCOSO

IMAGEM REFERENCIAL

DIMENSÕES REFERENCIAIS
Comprimento: 1200 mm
Largura: 800 mm
Altura: 750 mm

TAMPO
Reto  confeccionado  em  chapa  de  madeira  MDF  (Medium  Density  Fiberboard)  de  30  mm,  com
acabamento em lâmina natural de madeira em ambas as faces, com padrão na cor Trancoso, com fita
de borda em lâmina natural de mesmo padrão do tampo, e acabamento em verniz de poliuretano com
5 camadas de aplicação. Calhas de eletrificação horizontal sob o tampo, e vertical com tampa na parte
interna  do  pé  painel,  confeccionadas  em chapa  de  aço  SAE 1020,  estruturada  longitudinalmente
através de dobras. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi.
Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, medindo 115 x 265 mm, com
dimensões para o recorte de encaixe no tampo de 255 x 105 mm. Aba superior e tampa em alumínio
injetado e abertura de no mínimo 10 mm para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante,
com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura epóxi. Corpo em ABS fixado a aba
através de 04 parafusos e fixação ao tampo através de 04 parafusos para madeira. Três tomadas de
energia alimentadas por cabo de três fios com prensa cabos na extremidade da caixa e conector para
espera  de  fios.  Três  blocos  para  conectores  RJ45  padrão  Keystone  e  dois  blocos  cegos  para
ampliação.

PÉS
Pés tipo painel, confeccionado em chapa de madeira MDF (Medium Density Fiberboard) de 56 mm de
espessura, com revestimento melamínico na cor preta, com fita de borda em material termoplástico de
mesmo padrão, e perfil alumínio 21 mm de largura com acabamento inox escovado.

SAPATAS
Niveladoras do piso injetadas em polipropileno com rosca M6. União entre tampo e pés estruturados
por  suporte metálico,  com tratamento superficial  por  fosfatização e acabamento em pintura epóxi,
fixadas por parafusos para madeira.

PAINEL FRONTAL
Em chapa de madeira em MDF (Medium Density Fiberboard) de 25 mm de espessura. Revestimento
melamínico na COR PRETA, com fita de borda em material termoplástico de mesmo padrão e sistema
de montagem através de parafuso de aço conformado para minifix com rosca M6 e cantoneiras em
zamak.
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SEQ.: 020

CÓDIGO AA2100

OBJETO: ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS E 06 PRATELEIRAS

DIMENSÕES: 800X500X2100MM

COR: ARGILA, CAFELATTE OU TRANCOSO

IMAGEM REFERENCIAL

DIMENSÕES REFERENCIAIS
Largura: 800 mm
Profundidade: 500 mm
Altura: 2100 mm

TAMPO
Com formato retangular, em MDP ou MDF de 25 mm de espessura, revestido em laminado melaminico
de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior do tampo na cor
Argila, Cafelatte ou Trancoso. Vedado com fitas de borda em PVC com padrão de acabamento igual
ao  melamínico  no  verso  com  promotor  de  adesão,  coladas  pelo  processo  holt  melt,  através  de
coladeiras de borda mecanizadas com temperaturas adequadas para fusão da borda com o substrato
(Hot Melt).  Todas as bordas do tampo deverão ter espessuras iguais, entre 2,0 mm e 3,0 mm. As
bordas que possuam contato com o usuário deverão ser acabadas com raio de 2,5 mm, de acordo
com norma técnica da ABNT (NBR 13966 – Tabela 6). O tampo deverá ser fixado às laterais e fundo
pelo sistema lack-fix e cavilhas.

PORTAS DE ABRIR
Em  MDP ou  MDF  de  18  mm  de  espessura.  Revestimento  em  ambas  as  partes  com  laminado
melamínico  baixa  pressão  texturizado  com  0,3  mm  de  espessura  na  cor  Argila,  Cafelatte ou
Trancoso, com acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de poliestireno mín.
de 1,0 mm de espessura na mesma cor do laminado; Dobradiças metálicas do tipo zamak ou similar,
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niquelada,  proporcionando abertura  das  portas  entre  150 °  a  270º.  Cada porta  deverá  conter  no
mínimo, 03 dobradiças, puxadores do tipo Zamak ou similar, niquelado, redondo com forma côncava,
aproximado 130 mm, localizado na parte central da porta. Fechadura de embutir com espelho reduzido
e giro de 180°.  Sistema de haste e ganchos tipo Cremona,  com fechamento simultânea na parte
inferior e superior, para perfeito travamento.

LATERAIS
Em MDP ou MDF de 18 mm. Revestimento em ambas as partes com laminado melamínico baixa
pressão  texturizado  com  0,3  mm  de  espessura,  na  cor  Argila,  Cafelatte ou  Trancoso,  com
acabamento em todas as extremidades em fita  de poliestireno mín.  de 1,0 mm de espessura,  na
mesma cor do laminado.

FUNDO
Em  MDP  ou  MDF  de  18mm  de  espessura.  Revestimento  em  ambas  as  partes  com  laminado
melamínico  baixa  pressão  texturizado  com  0,3  mm  de  espessura  na  cor  Argila,  Cafelatte ou
Trancoso, com acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de poliestireno mín.
de 1,0 mm de espessura, na mesma cor do laminado.

PRATELEIRAS
01 prateleira fixa mediana e 05 prateleiras reguláveis, em MDP ou MDF de 18 mm, revestimento em
ambas as faces, com laminado melamínico baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura, na
cor  Argila, Cafelatte ou  Trancoso. Bordas longitudinais e transversais com bordas retas revestidas
em fita poliestireno mín. de 1,0 mm de espessura em toda extremidade, regulável internamente de 25
a 25 mm, aproximadamente, em várias posições. Fixada através de 4 pinos do tipo Zamak ou similar,
niquelado, encaixados nas laterais e parte inferior da prateleiras oferecendo perfeito travamento.

BASE
Em  MDP  ou  MDF  de  18mm  de  espessura.  Revestimento  em  ambas  as  partes  com  laminado
melamínico  baixa  pressão  texturizado  com  0,3  mm  de  espessura,  na  cor Argila,  Cafelatte ou
Trancoso. Acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de poliestireno mín. de
1,0 mm de espessura;  com sapatas reguladoras de nível  encaixada e fixada na base através  de
parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário. A sapata
deve ser em polipropileno ou poliestireno com mín. 50 mm diâmetro na parte de contato com piso e 35
mm de altura na parte de contato com o piso OU Rodapé metálico – Confeccionado em tubo 40x20
mm, niveladores injetados em poliuretano de alta densidade, com parafuso zincado branco de ¼ “x 1 ”
sextavado, altura total do rodapé de 50 mm Fixação das laterais, base e tampo e divisão por meio de
tambor de giro de 15 mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20 mm, possuindo
ainda cavilhas  de  madeira de  ø8x30mm, e demais  parafusos autoatarrachantes  com acabamento
bicromatizado

MONTAGEM
As laterais, fundo, tampo e base são ligados entre si pelo sistema lack-fix e cavilhas propiciando ajuste
e firmeza, para que possibilite a montagem e desmontagem do mesmo, várias vezes, sem perder a
qualidade.
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SEQ.: 021

CÓDIGO AB600X600X740

OBJETO: ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS E 01 PRATELEIRA

DIMENSÕES: 600X600X740MM

COR: ARGILA, CAFELATTE OU TRANCOSO

IMAGEM REFERENCIAL

DIMENSÕES REFERENCIAIS
Largura: 600 mm
Profundidade: 600 mm
Altura: 740 mm

TAMPO
Com formato  retangular,  em  MDP ou  MDF  de  25  mm de  espessura  para  TODOS os  armários,
revestido em laminado plástico de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura na parte
superior e inferior do tampo na cor Argila, Cafelatte ou Trancoso. Vedado com fitas de borda em PVC
com padrão de acabamento igual ao melamínico no verso com promotor de adesão, coladas pelo
processo holt melt, através de coladeiras de borda mecanizadas com temperaturas adequadas para
fusão da borda com o substrato (Hot Melt). Todas as bordas do tampo deverão ter espessuras iguais,
entre 2,0 mm e 3,0 mm. As bordas que possuam contato com o usuário deverão ser acabadas com
raio de 2,5 mm, de acordo com norma técnica da ABNT (NBR 13966 – Tabela 6).. O tampo deverá ser
fixado às laterais e fundo pelo sistema lack-fix e cavilhas. 
PORTAS DE ABRIR
Em  MDP ou  MDF  de  18  mm  de  espessura.  Revestimento  em  ambas  as  partes  com  laminado
melamínico  baixa  pressão  texturizado  com  0,3  mm  de  espessura  na  cor  Argila,  Cafelatte ou
Trancoso, com acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de poliestireno mín.
de 1,0 mm de espessura na mesma cor do laminado; Dobradiças metálicas do tipo zamak ou similar,
niquelada,  proporcionando abertura  das  portas  entre  150 °  a  270º.  Cada porta  deverá  conter  no
mínimo, 03 dobradiças, puxadores do tipo Zamak ou similar, niquelado, redondo com forma côncava,
aproximado  130  mm,  localizado  na  parte  superior  da  porta.  Fechadura  de  embutir  com espelho
reduzido e giro de 180°. Sistema de haste e ganchos tipo Cremona, com fechamento simultânea na
parte inferior e superior, para perfeito travamento.

LATERAIS
Em MDP ou MDF de 18 mm. Revestimento em ambas as partes com laminado melamínico baixa
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pressão  texturizado  com  0,3  mm  de  espessura,  na  cor  Argila,  Cafelatte ou  Trancoso,  com
acabamento em todas as extremidades em fita  de poliestireno mín.  de 1,0 mm de espessura,  na
mesma cor do laminado.

FUNDO
Em  MDP ou  MDF  de  18  mm  de  espessura.  Revestimento  em  ambas  as  partes  com  laminado
melamínico  baixa  pressão  texturizado  com  0,3  mm  de  espessura  na  cor  Argila,  Cafelatte ou
Trancoso, com acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de poliestireno mín.
de 1,0 mm de espessura, na mesma cor do laminado.

PRATELEIRAS
01 prateleira regulável, em MDP ou MDF de 18 mm, revestimento em ambas as faces, com laminado
melamínico  baixa  pressão  texturizado  com  0,3  mm  de  espessura,  na  cor  Argila,  Cafelatte ou
Trancoso. Bordas longitudinais e transversais com bordas retas revestidas em fita poliestireno mín. de
1,0 mm de espessura em toda extremidade, regulável internamente de 25 a 25 mm, aproximadamente,
em várias posições. Fixada através de 4 pinos do tipo Zamak ou similar, niquelado, encaixados nas
laterais e parte inferior da prateleiras oferecendo perfeito travamento.

BASE
Em  MDP ou  MDF  de  18  mm  de  espessura.  Revestimento  em  ambas  as  partes  com  laminado
melamínico  baixa  pressão  texturizado  com  0,3  mm  de  espessura,  na  cor Argila,  Cafelatte ou
Trancoso. Acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de poliestireno mín. de
1,0 mm de espessura;  com sapatas reguladoras de nível  encaixada e fixada na base através  de
parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário. A sapata
deve ser em polipropileno ou poliestireno com mín. 50 mm diâmetro na parte de contato com piso e 35
mm de altura na parte de contato com o piso OU Rodapé metálico – Confeccionado em tubo 40x20
mm, niveladores injetados em poliuretano de alta densidade, com parafuso zincado branco de ¼ “x 1 ”
sextavado, altura total do rodapé de 50 mm Fixação das laterais, base e tampo e divisão por meio de
tambor de giro de 15 mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20 mm, possuindo
ainda cavilhas  de  madeira de  ø8x30mm, e demais  parafusos autoatarrachantes  com acabamento
bicromatizado

MONTAGEM
As laterais, fundo, tampo e base são ligados entre si pelo sistema lack-fix e cavilhas propiciando ajuste
e firmeza, para que possibilite a montagem e desmontagem do mesmo, várias vezes, sem perder a
qualidade.
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SEQ.: 022

CÓDIGO AB800X600X740

OBJETO: ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS E 01 PRATELEIRA

DIMENSÕES: 800X600X740MM

COR: ARGILA, CAFELATTE OU TRANCOSO

IMAGEM REFERENCIAL

DIMENSÕES REFERENCIAIS

Largura: 800 mm
Profundidade: 600 mm
Altura: 740 mm

TAMPO
Com formato  retangular,  em  MDP ou  MDF  de  25  mm de  espessura  para  TODOS os  armários,
revestido em laminado plástico de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura na parte
superior e inferior do tampo na cor Argila, Cafelatte ou Trancoso. Vedado com fitas de borda em PVC
com padrão de acabamento igual ao melamínico no verso com promotor de adesão, coladas pelo
processo holt melt, através de coladeiras de borda mecanizadas com temperaturas adequadas para
fusão da borda com o substrato (Hot Melt). Todas as bordas do tampo deverão ter espessuras iguais,
entre 2,0 mm e 3,0 mm. As bordas que possuam contato com o usuário deverão ser acabadas com
raio de 2,5 mm, de acordo com norma técnica da ABNT (NBR 13966 – Tabela 6). O tampo deverá ser
fixado às laterais e fundo pelo sistema lack-fix e cavilhas.

PORTAS DE ABRIR
Em  MDP ou  MDF  de  18  mm  de  espessura.  Revestimento  em  ambas  as  partes  com  laminado
melamínico  baixa  pressão  texturizado  com  0,3  mm  de  espessura  na  cor  Argila,  Cafelatte ou
Trancoso, com acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de poliestireno mín.
de 1,0 mm de espessura na mesma cor do laminado; Dobradiças metálicas do tipo zamak ou similar,
niquelada,  proporcionando abertura  das  portas  entre  150 °  a  270º.  Cada porta  deverá  conter  no
mínimo, 03 dobradiças, puxadores do tipo Zamak ou similar, niquelado, redondo com forma côncava,
aproximado  130  mm,  localizado  na  parte  superior  da  porta.  Fechadura  de  embutir  com espelho
reduzido e giro de 180°. Sistema de haste e ganchos tipo Cremona, com fechamento simultânea na
parte inferior e superior, para perfeito travamento.

LATERAIS
Em MDP ou MDF de 18 mm. Revestimento em ambas as partes com laminado melamínico baixa
pressão  texturizado  com  0,3  mm  de  espessura,  na  cor  Argila,  Cafelatte ou  Trancoso,  com
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acabamento em todas as extremidades em fita  de poliestireno mín.  de 1,0 mm de espessura,  na
mesma cor do laminado.

FUNDO
Em  MDP  ou  MDF  de  18mm  de  espessura.  Revestimento  em  ambas  as  partes  com  laminado
melamínico  baixa  pressão  texturizado  com  0,3  mm  de  espessura  na  cor  Argila,  Cafelatte ou
Trancoso, com acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de poliestireno mín.
de 1,0 mm de espessura, na mesma cor do laminado.

PRATELEIRAS
01 prateleira regulável, em MDP ou MDF de 18 mm, revestimento em ambas as faces, com laminado
melamínico  baixa  pressão  texturizado  com  0,3  mm  de  espessura,  na  cor  cafelatte.  Bordas
longitudinais  e  transversais  com bordas  retas  revestidas  em fita  poliestireno  mín.  de  1,0  mm de
espessura em toda extremidade, regulável internamente de 25 a 25 mm, aproximadamente, em várias
posições. Fixada através de 4 pinos do tipo Zamak ou similar, niquelado, encaixados nas laterais e
parte inferior da prateleiras oferecendo perfeito travamento.

BASE
Em  MDP ou  MDF  de  18  mm  de  espessura.  Revestimento  em  ambas  as  partes  com  laminado
melamínico  baixa  pressão  texturizado  com  0,3  mm  de  espessura,  na  cor Argila,  Cafelatte ou
Trancoso. Acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de poliestireno mín. de
1,0 mm de espessura;  com sapatas reguladoras de nível  encaixada e fixada na base através  de
parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário. A sapata
deve ser em polipropileno ou poliestireno com mín. 50 mm diâmetro na parte de contato com piso e 35
mm de altura na parte de contato com o piso OU Rodapé metálico – Confeccionado em tubo 40x20
mm, niveladores injetados em poliuretano de alta densidade, com parafuso zincado branco de ¼ “x 1 ”
sextavado, altura total do rodapé de 50 mm Fixação das laterais, base e tampo e divisão por meio de
tambor de giro de 15 mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20 mm, possuindo
ainda cavilhas  de  madeira de  ø8x30mm, e demais  parafusos autoatarrachantes  com acabamento
bicromatizado

MONTAGEM
As laterais, fundo, tampo e base são ligados entre si pelo sistema lack-fix e cavilhas propiciando ajuste
e firmeza, para que possibilite a montagem e desmontagem do mesmo, várias vezes, sem perder a
qualidade.
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SEQ.: 023

CÓDIGO ABCC

OBJETO:
ARMÁRIO BAIXO CONECTOR DE CANTO –
COM DUAS PORTAS DE ABRIR

DIMENSÕES: 1000X1000X740MM

COR: ARGILA, CAFELATTE OU TRANCOSO

IMAGEM REFERENCIAL

DIMENSÕES REFERENCIAIS
Largura: 1000 mm
Profundidade: 1000 mm
Altura: 740 mm

TAMPO
Com formato regular nas laterais e fundo, e chanfrado na parte frontal. MDP ou MDF de 25 mm de
espessura, revestido em laminado plástico de baixa pressão, texturizado com 0,3 mm de espessura na
parte superior e inferior do tampo na cor Argila, Cafelatte ou Trancoso. Vedado com fitas de borda
em PVC com padrão de acabamento igual ao melamínico no verso com promotor de adesão, coladas
pelo processo holt melt, através de coladeiras de borda mecanizadas com temperaturas adequadas
para fusão da borda com o substrato (Hot Melt). Todas as bordas do tampo deverão ter espessuras
iguais, entre 2,0 mm e 3,0 mm. As bordas que possuam contato com o usuário deverão ser acabadas
com raio de 2,5 mm, de acordo com norma técnica da ABNT (NBR 13966 – Tabela 6). O tampo deverá
ser fixado às laterais e fundo pelo sistema lack-fix e cavilhas. 

PORTAS DE ABRIR
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Em  MDP ou  MDF  de  18  mm  de  espessura.  Revestimento  em  ambas  as  partes  com  laminado
melamínico  baixa  pressão  texturizado  com  0,3  mm  de  espessura  na  cor  Argila,  Cafelatte ou
Trancoso. Acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de poliestireno mín. de
1,0 mm de espessura na mesma cor do laminado; Dobradiças metálicas do tipo zamak ou similar,
niquelada, proporcionando abertura das portas superior à 90°. Cada porta deverá conter no mínimo, 02
dobradiças, puxadores do tipo Zamak ou similar, niquelado, redondo com forma côncava, aproximado
130 mm, localizado na parte superior da porta. Fechadura de embutir com espelho reduzido e giro de
180°.  Sistema de haste e ganchos tipo Cremona,  com fechamento simultânea na parte  inferior  e
superior, para perfeito travamento.

LATERAIS
Em  MDP ou  MDF  de  18  mm  de  espessura.  Revestimento  em  ambas  as  partes  com  laminado
melamínico  baixa  pressão  texturizado  com  0,3  mm  de  espessura,  na  cor  Argila,  Cafelatte ou
Trancoso,  com acabamento em todas as extremidades em fita de poliestireno mín. de 1,0 mm de
espessura, na mesma cor do laminado.

FUNDO
Em  MDP ou  MDF  de  18  mm  de  espessura.  Revestimento  em  ambas  as  partes  com  laminado
melamínico  baixa  pressão  texturizado  com  0,3  mm  de  espessura  na  cor  Argila,  Cafelatte ou
Trancoso, com acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de poliestireno mín.
de 1,0 mm de espessura, na mesma cor do laminado.

PRATELEIRA
01  prateleira  interna  fixa,  em MDP ou  MDF de  18  mm,  revestimento,  em ambas  as  faces;  com
laminado melamínico baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura, na cor Argila, Cafelatte ou
Trancoso.

BASE
Em  MDP ou  MDF  de  18  mm  de  espessura.  Revestimento  em  ambas  as  partes  com  laminado
melamínico  baixa  pressão  texturizado  com  0,3  mm  de  espessura,  na  cor  Argila,  Cafelatte ou
Trancoso. Acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de poliestireno mín. de
1,0 mm de espessura;  com sapatas reguladoras de nível,  encaixada e fixada na base através de
parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário. A sapata
deve ser em polipropileno ou poliestireno com mín. 50 mm diâmetro na parte de contato com piso e 35
mm de altura na parte de contato com o piso OU Rodapé metálico – Confeccionado em tubo 40x20
mm, niveladores injetados em poliuretano de alta densidade, com parafuso zincado branco de ¼ “x 1 ”
sextavado, altura total do rodapé de 50 mm Fixação das laterais, base e tampo e divisão por meio de
tambor de giro de 15 mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20 mm, possuindo
ainda cavilhas  de  madeira de  ø8x30mm, e demais  parafusos autoatarrachantes  com acabamento
bicromatizado

MONTAGEM
As laterais, fundo, tampo e base são ligados entre si pelo sistema lack-fix e cavilhas propiciando ajuste
e firmeza, para que possibilite a montagem e desmontagem do mesmo, várias vezes, sem perder a
qualidade.
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SEQ.: 024

CÓDIGO AT800

OBJETO: ARMÁRIO ALTO PARA TOGAS

DIMENSÕES: 800X600X2100MM

COR: CAFELATTE, TRANCOSO OU WENGUÊ

IMAGEM REFERENCIAL

DIMENSÕES REFERENCIAIS
Largura: 800 mm
Profundidade: 600 mm
Altura: 2100 mm

TAMPO
Com formato retangular, em MDP ou MDF de 25 mm de espessura, revestido em laminado plástico de
baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior do tampo na cor
Cafelatte, Trancoso ou  Wenguê. Vedado com fitas de borda em PVC com padrão de acabamento
igual ao melamínico no verso com promotor de adesão, coladas pelo processo holt melt, através de
coladeiras de borda mecanizadas com temperaturas adequadas para fusão da borda com o substrato
(Hot Melt).  Todas as bordas do tampo deverão ter espessuras iguais, entre 2,0 mm e 3,0 mm. As
bordas que possuam contato com o usuário deverão ser acabadas com raio de 2,5 mm, de acordo
com norma técnica da ABNT (NBR 13966 – Tabela 6). O tampo deverá ser fixado às laterais e fundo
pelo sistema lack-fix e cavilhas. 

PORTAS DE ABRIR
Em  MDP ou  MDF  de  18  mm  de  espessura.  Revestimento  em  ambas  as  partes  com  laminado
melamínico baixa pressão texturizado com 0,3  mm de espessura  na cor  Cafelatte,  Trancoso ou
Wenguê, com acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de poliestireno mín. de
1,0 mm de espessura na mesma cor do laminado; Dobradiças metálicas do tipo zamak ou similar,
niquelada, proporcionando abertura das portas entre 150° a 270º. Cada porta deverá conter min. 3
dobradiças. Puxadores do tipo Zamak ou similar, niquelado redondo com forma côncava, com 130 mm
de comprimento aproximadamente, localizado na parte superior da porta. Fechadura de embutir com
espelho reduzido e giro de 180°. Sistema de haste e ganchos tipo Cremona fechamento individual
simultânea  na  parte  inferior  e  superior,  para  perfeito  travamento.  As  portas  deverão  ter  moldura
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limitante  (pequena),  para  inserir  placas  de  identificação,  na  parte  superior  na  mesma  (verificar
desenho).

LATERAIS
Em  MDP ou  MDF  de  25  mm  de  espessura.  Revestimento  em  ambas  as  partes  com  laminado
melamínico baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura,  na cor  Cafelatte,  Trancoso ou
Wenguê. Acabamento em todas as extremidades em fita de poliestireno mín. de 1,0 mm de espessura,
na mesma cor do laminado. Possuir suporte interno para cabides.

FUNDO
Em  MDP ou  MDF  de  18  mm  de  espessura.  Revestimento  em  ambas  as  partes  com  laminado
melamínico baixa pressão texturizado com 0,3  mm de espessura  na cor  Cafelatte,  Trancoso ou
Wenguê. Acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de poliestireno mín. de 1,0
mm de espessura, na mesma cor do laminado.

PRATELEIRAS
Em  MDP ou  MDF  de  18  mm de  espessura.  Revestimento,  em  ambas  as  faces;  com laminado
melamínico baixa pressão texturizado com mín. 0,3 mm de espessura, na cor Cafelatte, Trancoso ou
Wenguê. Bordas longitudinais e transversais retas revestidas em fita poliestireno de no mínimo 1.0
mm de espessura (em toda extremidade).

BASE
Em  MDP ou  MDF  de  18  mm  de  espessura.  Revestimento  em  ambas  as  partes  com  laminado
melamínico baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura,  na cor  Cafelatte,  Trancoso ou
Wenguê. Acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de poliestireno mín. de 1,0
mm de espessura; com sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso
permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário. A sapata deve ser
em polipropileno ou poliestireno com mín. 50 mm diâmetro na parte de contato com piso e 35 mm de
altura na parte de contato com o piso  OU  Rodapé metálico  – Confeccionado em tubo 40x20 mm,
niveladores injetados em poliuretano de alta densidade, com parafuso zincado branco de ¼ “x 1 ”
sextavado, altura total do rodapé de 50 mm Fixação das laterais, base e tampo e divisão por meio de
tambor de giro de 15 mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20 mm, possuindo
ainda cavilhas  de  madeira de  ø8x30mm, e demais  parafusos autoatarrachantes  com acabamento
bicromatizado

MONTAGEM
As laterais, fundo, tampo e base são ligados entre si pelo sistema lack-fix e cavilhas propiciando ajuste
e firmeza, para que possibilite a montagem e desmontagem do mesmo, várias vezes sem perder a
qualidade.

 ______________________________________________________________________________________________________ lfsgomes

Av. PL-003, Q. G, L. 04, PQ. Lozandes, Goiânia – GO – Telefone: (62) 3542-9140 – div.patrimonio@tjgo.jus.br | Página 50 de 171 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS
Diretoria Administrativa
Divisão de Patrimônio

SEQ.: 025

CÓDIGO AT600

OBJETO: ARMÁRIO ALTO PARA TOGAS

DIMENSÕES: 600X600X2100MM

COR: CAFELATTE, TRANCOSO OU WENGUÊ

IMAGEM REFERENCIAL

DIMENSÕES REFERENCIAIS
Largura: 800 mm
Profundidade: 600 mm
Altura: 2100 mm

TAMPO

Com formato retangular, em MDP ou MDF de 25 mm de espessura, revestido em laminado plástico de
baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior do tampo na cor
Cafelatte, Trancoso ou  Wenguê. Vedado com fitas de borda em PVC com padrão de acabamento
igual ao melamínico no verso com promotor de adesão, coladas pelo processo holt melt, através de
coladeiras de borda mecanizadas com temperaturas adequadas para fusão da borda com o substrato
(Hot Melt).  Todas as bordas do tampo deverão ter espessuras iguais, entre 2,0 mm e 3,0 mm. As
bordas que possuam contato com o usuário deverão ser acabadas com raio de 2,5 mm, de acordo
com norma técnica da ABNT (NBR 13966 – Tabela 6). O tampo deverá ser fixado às laterais e fundo
pelo sistema lack-fix e cavilhas. 

PORTAS DE ABRIR

Em  MDP ou  MDF  de  18  mm  de  espessura.  Revestimento  em  ambas  as  partes  com  laminado
melamínico baixa pressão texturizado com 0,3  mm de espessura  na cor  Cafelatte,  Trancoso ou
Wenguê, com acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de poliestireno mín. de
1,0 mm de espessura na mesma cor do laminado; Dobradiças metálicas do tipo zamak ou similar,
niquelada, proporcionando abertura das portas entre 150° a 270º. Cada porta deverá conter min. 3
dobradiças. Puxadores do tipo Zamak ou similar, niquelado redondo com forma côncava, com 130 mm
de comprimento aproximadamente, localizado na parte superior da porta. Fechadura de embutir com
espelho reduzido e giro de 180°. Sistema de haste e ganchos tipo Cremona fechamento individual
simultânea  na  parte  inferior  e  superior,  para  perfeito  travamento.  As  portas  deverão  ter  moldura
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limitante  (pequena),  para  inserir  placas  de  identificação,  na  parte  superior  na  mesma  (verificar
desenho).

LATERAIS

Em  MDP ou  MDF  de  25  mm  de  espessura.  Revestimento  em  ambas  as  partes  com  laminado
melamínico baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura,  na cor  Cafelatte,  Trancoso ou
Wenguê. Acabamento em todas as extremidades em fita de poliestireno mín. de 1,0 mm de espessura,
na mesma cor do laminado. Possuir suporte interno para cabides.

FUNDO

Em  MDP ou  MDF  de  18  mm  de  espessura.  Revestimento  em  ambas  as  partes  com  laminado
melamínico baixa pressão texturizado com 0,3  mm de espessura  na cor  Cafelatte,  Trancoso ou
Wenguê. Acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de poliestireno mín. de 1,0
mm de espessura, na mesma cor do laminado.

PRATELEIRAS

Em  MDP ou  MDF  de  18  mm de  espessura.  Revestimento,  em  ambas  as  faces;  com laminado
melamínico baixa pressão texturizado com mín. 0,3 mm de espessura, na cor Cafelatte, Trancoso ou
Wenguê. Bordas longitudinais e transversais retas revestidas em fita poliestireno de no mínimo 1.0
mm de espessura (em toda extremidade).

BASE

Em  MDP ou  MDF  de  18  mm  de  espessura.  Revestimento  em  ambas  as  partes  com  laminado
melamínico baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura,  na cor  Cafelatte,  Trancoso ou
Wenguê. Acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de poliestireno mín. de 1,0
mm de espessura; com sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso
permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário. A sapata deve ser
em polipropileno ou poliestireno com mín. 50 mm diâmetro na parte de contato com piso e 35 mm de
altura na parte de contato com o piso  OU  Rodapé metálico  – Confeccionado em tubo 40x20 mm,
niveladores injetados em poliuretano de alta densidade, com parafuso zincado branco de ¼ “x 1 ”
sextavado, altura total do rodapé de 50 mm Fixação das laterais, base e tampo e divisão por meio de
tambor de giro de 15 mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20 mm, possuindo
ainda cavilhas  de  madeira de  ø8x30mm, e demais  parafusos autoatarrachantes  com acabamento
bicromatizado

MONTAGEM

As laterais, fundo, tampo e base são ligados entre si pelo sistema lack-fix e cavilhas propiciando ajuste
e firmeza, para que possibilite a montagem e desmontagem do mesmo, várias vezes sem perder a
qualidade.
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SEQ.: 026

CÓDIGO ASA1600

OBJETO: ARMÁRIO SEMI-ABERTO COM 02 PORTAS E 02 PRATELEIRAS

DIMENSÕES: 800X500X1600MM

COR: ARGILA, CAFELATTE OU TRANCOSO

IMAGEM REFERENCIAL

DIMENSÕES REFERENCIAIS

Largura: 800 mm
Profundidade: 500 mm
Altura: 1600 mm

TAMPO SUPERIOR

Retangular sobreposto as laterais e o fundo, em MDP ou MDF de 25 mm e revestido em laminado
plástico de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior na cor
Argila, Cafelatte ou Trancoso. Vedado com fitas de borda em PVC com padrão de acabamento igual
ao  melamínico  no  verso  com  promotor  de  adesão,  coladas  pelo  processo  holt  melt,  através  de
coladeiras de borda mecanizadas com temperaturas adequadas para fusão da borda com o substrato
(Hot Melt).  Todas as bordas do tampo deverão ter espessuras iguais, entre 2,0 mm e 3,0 mm. As
bordas que possuam contato com o usuário deverão ser acabadas com raio de 2,5 mm, de acordo
com norma técnica da ABNT (NBR 13966 – Tabela 6). O tampo deverá ser fixado às laterais e fundo
pelo sistema lack-fix e cavilhas 

LATERAIS

Em  MDP  ou  MDF  de  8  mm  de  espessura.  Revestimento  em  ambas  as  partes  com  laminado
melamínico  baixa  pressão  texturizado  mín.  0,3  mm,  na  cor  Argila,  Cafelatte  ou  Trancoso,  com
acabamento em todas as extremidades em fita de poliestireno com no mínimo 1.0 mm de espessura
na mesma cor do laminado.

FUNDO

Em  MDP ou  MDF  de  18  mm  de  espessura.  Revestimento  em  ambas  as  partes  com  laminado
melamínico  baixa  pressão  texturizado  0,3  mm,  na  cor  argila,  com  acabamento  em  todas  as
extremidades com bordas retas em fita  de poliestireno com no mínimo 1.0 mm de espessura na
mesma cor do laminado. Cor Argila, Cafelatte ou Trancoso.

PORTAS DE ABRIR
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Altura de 620 mm, em MDP ou MDF de 18 mm de espessura. Revestimento em ambas as partes com
laminado melamínico baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura na cor Argila, Cafelatte ou
Trancoso. Acabamento em todas as extremidades com bordas retas em fita de poliestireno mín. de
1,0 mm de espessura na mesma cor do laminado. Dobradiças metálicas do tipo zamak ou similar,
niquelada,  proporcionando  abertura  das  portas  entre  150°  a  270º.  Cada  porta  deverá  conter  2
dobradiças. Puxadores do tipo Zamak ou similar, niquelado redondo com forma côncava ,com 130 mm
de comprimento aproximadamente, localizado na parte superior da porta. Fechadura de embutir com
espelho reduzido e giro de 180°. Sistema de haste e ganchos, tipo cremona, fechamento simultâneo
na parte inferior e superior, para perfeito travamento.

PRATELEIRAS

Em  MDP ou  MDF  de  25  mm de  espessura.  Revestimento,  em  ambas  as  faces;  com laminado
melamínico  baixa  pressão texturizado com mín.  0,3  mm de  espessura.  Cor  Argila,  Cafelatte  ou
Trancoso. Bordas longitudinais e transversais retas revestidas em fita poliestireno de no mínimo 1.0
mm de espessura (em toda extremidade).

DIVISÓRIA INTERNA

01 divisória,  em MDP ou MDF de 18 mm de espessura.  Revestimento,  em ambas as faces;  com
laminado melamínico baixa pressão texturizado com mín. 0,3 mm de espessura. Cor Argila, Cafelatte
ou Trancoso. Bordas longitudinais e transversais com bordas retas revestidas em fita poliestireno de
no mínimo 1.0 mm de espessura (em toda extremidade).

BASE

Em  MDP ou  MDF  de  18  mm  de  espessura.  Revestimento  em  ambas  as  partes  com  laminado
melamínico baixa pressão texturizado, na cor Argila, Cafelatte ou Trancoso. Acabamento em todas
as extremidades com bordas retas em fita  de poliestireno com no mínimo 1.0 mm de espessura.
Sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso permitindo a regulagem
da mesma, tanto na parte interna como externa do armário. A sapata deve ser em polipropileno ou
poliéstireno com no mínimo 50 mm diâmetro na parte de contato com piso e 35 mm de altura na parte
de  contato  com o  piso  OU  Rodapé  metálico  –  Confeccionado  em tubo  40x20  mm,  niveladores
injetados em poliuretano de alta densidade, com parafuso zincado branco de ¼ “x 1 ” sextavado, altura
total do rodapé de 50 mm Fixação das laterais, base e tampo e divisão por meio de tambor de giro de
15 mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20 mm, possuindo ainda cavilhas de
madeira de ø8x30mm, e demais parafusos autoatarrachantes com acabamento bicromatizado

MONTAGEM

As laterais, fundo, tampo e base são ligados entre si pelo sistema lack fix e cavilhas, propiciando ajuste
e firmeza.
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SEQ.: 027

CÓDIGO AAE12

OBJETO:
ARMÁRIO  COM  PORTAS  DE  ABRIR  (H=702MM)  E  SUPERIOR  TIPO
ESCANINHO COM 12 VÃOS

DIMENSÕES: 900X500X2100MM

COR: ARGILA, CAFELATTE OU TRANCOSO

IMAGEM REFERENCIAL

DIMENSÕES REFERENCIAIS MÍNIMAS

Largura: 900 mm
Profundidade: 500 mm
Altura: 2100 mm

TAMPO SUPERIOR

Retangular sobreposto as laterais e o fundo, em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminado
plástico de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior na cor
Argila, Cafelatte ou Trancoso. Vedado com fitas de borda em PVC com padrão de acabamento igual
ao  melamínico  no  verso  com  promotor  de  adesão,  coladas  pelo  processo  holt  melt,  através  de
coladeiras de borda mecanizadas com temperaturas adequadas para fusão da borda com o substrato
(Hot Melt).  Todas as bordas do tampo deverão ter espessuras iguais, entre 2,0 mm e 3,0 mm. As
bordas que possuam contato com o usuário deverão ser acabadas com raio de 2,5 mm, de acordo
com norma técnica da ABNT (NBR 13966 – Tabela 6). O tampo deverá ser fixado às laterais e fundo
pelo sistema lack-fix e cavilhas 

PRATELEIRAS

Em MDF de 18 mm, revestimento,  em ambas as faces,  com laminado melamínico baixa pressão
texturizado  com  mín.  0,3  mm  de  espessura,  na  cor  Argila,  Cafelatte  ou Trancoso.  Bordas
longitudinais e transversais com bordas retas revestidas em fita poliestireno de no mínimo 1.0 mm de
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espessura  (em  toda  extremidade).  Prateleira  de  travamento:  h=74  cm  /e=  mínima  25  mm.  As
prateleiras restantes e= mín.18 mm.

LATERAIS

Em MDF de 25 mm de espessura. Revestimento em ambas as partes com laminado melamínico baixa
pressão texturizado mín. 0,3 mm, na cor Argila, Cafelatte ou Trancoso, com acabamento em todas as
extremidades em fita de poliestireno com no mínimo 1.0 mm de espessura na mesma cor do laminado.
cor Argila, Cafelatte ou Trancoso.

DIVISÓRIAS INTERNAS

Em MDF de 18 mm de espessura. Revestimento, em ambas as faces; com laminado melamínico baixa
pressão texturizado com mín. 0,3 mm de espessura na cor  Argila, Cafelatte  ou Trancoso. Bordas
longitudinais e transversais retas revestidas em fita poliestireno de no mínimo 1.0 mm de espessura
(em toda extremidade).

PORTAS BAIXAS

De  abrir,  em  MDF  de  18  mm  de  espessura.  Revestimento  em  ambas  as  partes  com  laminado
melamínico  baixa  pressão  texturizado  mín.  0.3mm,  na  cor  Argila,  Cafelatte  ou Trancoso,  com
acabamento em todas as extremidades em fita de poliestireno com no mínimo 1,0 mm de espessura
na mesma cor do laminado. Dobradiças metálicas do tipo zamak ou similar, niquelada, proporcionando
abertura entre 150° a 270º. Cada porta deverá conter 2 dobradiças. Puxadores do tipo ZAMAK ou
similar, niquelado, redondo com forma côncava, aproximado 130 mm comprimento, localizado na parte
superior da porta. Fechadura de embutir com espelho reduzido e giro de 180° com sistema de haste e
ganchos tipo cremona, fechamento simultânea na parte inferior e superior.

BASE

Em MDF de 18 mm de espessura. Revestimento em ambas as partes com laminado melamínico baixa
pressão  texturizado  mín.  0.3  mm,  cor  Argila,  Cafelatte  ou Trancoso.  Acabamento  em todas  as
extremidades com bordas retas em fita de poliestireno com no mínimo 1.0 mm de espessura; Sapatas
reguladoras  de nível  encaixada e fixada na base através de parafuso permitindo a regulagem da
mesma tanto  na  parte  interna  como externa  do  armário.  A sapata  deve  ser  em polipropileno  ou
poliestireno com no mínimo 50 mm diâmetro na parte de contato com piso (diâmetro) e mín. 35 mm de
altura na parte de contato com o piso  OU  Rodapé metálico  – Confeccionado em tubo 40x20 mm,
niveladores injetados em poliuretano de alta densidade, com parafuso zincado branco de ¼ “x 1 ”
sextavado, altura total do rodapé de 50 mm Fixação das laterais, base e tampo e divisão por meio de
tambor de giro de 15 mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20 mm, possuindo
ainda cavilhas  de  madeira de  ø8x30mm, e demais  parafusos autoatarrachantes  com acabamento
bicromatizado

MONTAGEM

As laterais, fundo, tampo e base são ligados entre si pelo sistema lack fix e cavilhas propiciando ajuste
e firmeza.
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SEQ.: 028

CÓDIGO AAE10PO

OBJETO: ARMÁRIO ALTO TIPO ESCANINHO – COM 10 VÃOS E 10 PORTAS

DIMENSÕES: 800X500X1600MM

COR: ARGILA, CAFELATTE OU TRANCOSO

IMAGEM REFERENCIAL

DIMENSÕES REFERENCIAIS MÍNIMAS

Largura: 800 mm
Profundidade: 500 mm
Altura: 1600 mm

TAMPO SUPERIOR

Retangular sobreposto as laterais e o fundo, em MDP ou MDF de 25 mm, revestido em laminado
plástico de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior na cor
Argila, Cafelatte ou Trancoso. Vedado com fitas de borda em PVC com padrão de acabamento igual
ao  melamínico  no  verso  com  promotor  de  adesão,  coladas  pelo  processo  holt  melt,  através  de
coladeiras de borda mecanizadas com temperaturas adequadas para fusão da borda com o substrato
(Hot Melt).  Todas as bordas do tampo deverão ter espessuras iguais, entre 2,0 mm e 3,0 mm. As
bordas que possuam contato com o usuário deverão ser acabadas com raio de 2,5 mm, de acordo
com norma técnica da ABNT (NBR 13966 – Tabela 6). O tampo deverá ser fixado às laterais e fundo
pelo sistema lack-fix e cavilhas 

LATERAIS

Em  MDP ou  MDF  de  25  mm  de  espessura.  Revestimento  em  ambas  as  partes  com  laminado
melamínico  baixa  pressão  texturizado  mín.  0,3  mm,  na  cor  Argila,  Cafelatte  ou Trancoso,  com
acabamento em todas as extremidades em fita de poliestireno com no mínimo 1.0 mm de espessura
na mesma cor do laminado. cor Argila, Cafelatte ou Trancoso.

FUNDO
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Em  MDP ou  MDF  de  18  mm  de  espessura.  Revestimento  em  ambas  as  partes  com  laminado
melamínico  baixa  pressão  texturizado  mín.  0,3  mm,  na  cor  Argila,  Cafelatte  ou Trancoso,  com
acabamento em todas as extremidades em fita de poliestireno com no mínimo 1.0 mm de espessura
na mesma cor do laminado. cor Argila, Cafelatte ou Trancoso.

PRATELEIRAS

Em MDF de 25 mm, revestimento,  em ambas as faces,  com laminado melamínico baixa pressão
texturizado  com  mín.  0,3  mm  de  espessura,  na  cor  Argila,  Cafelatte  ou Trancoso.  Bordas
longitudinais e transversais com bordas retas revestidas em fita poliestireno de no mínimo 1.0 mm de
espessura (em toda extremidade).

DIVISÓRIAS INTERNAS

Em  MDP ou  MDF  de  18  mm de  espessura.  Revestimento,  em  ambas  as  faces;  com laminado
melamínico baixa pressão texturizado com mín. 0,3 mm de espessura na cor  Argila, Cafelatte  ou
Trancoso. Bordas longitudinais e transversais retas revestidas em fita poliestireno de no mínimo 1.0
mm de espessura (em toda extremidade).

PORTAS

De abrir, em MDP ou MDF de 18 mm de espessura. Revestimento em ambas as partes com laminado
melamínico  baixa  pressão  texturizado  mín.  0.3mm,  na  cor  Argila,  Cafelatte  ou Trancoso,  com
acabamento em todas as extremidades em fita de poliestireno com no mínimo 1,0 mm de espessura
na mesma cor do laminado. Dobradiças metálicas do tipo zamak ou similar, niquelada, proporcionando
abertura entre 150° a 270º. Cada porta deverá conter 02 dobradiças. Puxadores do tipo ZAMAK ou
similar, niquelado, redondo com forma côncava, aproximado 130 mm comprimento, localizado na parte
superior da porta. Fechadura de embutir com espelho reduzido e giro de 180°, tipo Papaiz ou similar,
individuais (em cada porta), localizados na parte inferior de cada porta.

BASE

Em  MDP ou  MDF  de  18  mm  de  espessura.  Revestimento  em  ambas  as  partes  com  laminado
melamínico baixa pressão texturizado mín. 0.3 mm, cor Argila, Cafelatte ou Trancoso. Acabamento
em todas  as  extremidades  com bordas  retas  em fita  de  poliestireno com no  mínimo 1.0  mm de
espessura; Sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso permitindo a
regulagem  da  mesma  tanto  na  parte  interna  como  externa  do  armário.  A sapata  deve  ser  em
polipropileno ou poliestireno com no mínimo 50 mm diâmetro na parte de contato com piso (diâmetro)
e mín. 35 mm de altura na parte de contato com o piso OU Rodapé metálico  – Confeccionado em
tubo 40x20 mm, niveladores injetados em poliuretano de alta densidade, com parafuso zincado branco
de ¼ “x 1 ” sextavado, altura total do rodapé de 50 mm Fixação das laterais, base e tampo e divisão
por meio de tambor de giro de 15 mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20 mm,
possuindo  ainda  cavilhas  de  madeira  de  ø8x30mm,  e  demais  parafusos  autoatarrachantes  com
acabamento bicromatizado

MONTAGEM

As laterais, fundo, tampo e base são ligados entre si pelo sistema lack fix e cavilhas propiciando ajuste
e firmeza.
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SEQ.: 029

CÓDIGO ATUB6

OBJETO: 06 (SEIS) ARMÁRIOS BAIXOS COM TAMPO ÚNICO E COM PORTAS

DIMENSÕES: 2400X1000X1000MM

COR: ARGILA, CAFELATTE OU TRANCOSO

IMAGEM REFERENCIAL

DIMENSÕES REFERENCIAIS

Largura: 2400 mm
Profundidade: 1000 mm
Altura: 1000 mm

TAMPO

Sendo 06 armários com tampo único onde o corpo do armário em madeira MDP ou MDF, de 18 mm de
espessura e fundo em 18 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as
faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com
espessura entre 1,0 mm. As bordas que possuam contato com o usuário deverão ser acabadas com
raio de 2,5 mm, de acordo com norma técnica da ABNT (NBR 13966 – Tabela 6). Tampo no mesmo
material,  porém com 25 mm de espessura, fita em poliestireno de superfície visível texturizada de
espessura entre 2,0 mm e 3,0 mm e acabamentos na cor Argila, Cafelatte ou Trancoso. O tampo
deverá ser fixado às laterais e fundo pelo sistema lack-fix e cavilhas

PORTAS

Portas em madeira MDP ou MDF, de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de
baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com
superfície visível texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resistência a impactos. Cor Argila,
Cafelatte  ou Trancoso.  Dobradiças  metálicas  do  tipo  zamak ou similar,  niquelada,  proporcionando
abertura entre 150° a 270º. Cada porta deverá conter 2 dobradiças. Puxadores do tipo ZAMAK ou
similar, niquelado, redondo com forma côncava, aproximado 130 mm comprimento, localizado na parte
superior da porta. Fechadura de embutir com espelho reduzido e giro de 180° com sistema de haste e
ganchos tipo cremona, fechamento simultânea na parte inferior e superior
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PRATELEIRAS

Prateleira para armários, confeccionada em MDP ou MDF de 18 mm de espessura, revestido com
laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita
de poliestireno em todos os lados, superfície visível texturizada com espessura de 1,0 mm com alta
resistência a impactos, regulável internamente de 25 a 25 mm, aproximadamente, em várias posições.
Fixada através de 4 pinos do tipo Zamak ou similar, niquelado, encaixados nas laterais e parte inferior
da prateleiras oferecendo perfeito travamento.. Cor Argila, Cafelatte ou Trancoso.

SAPATAS E RODAPÉS

Sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso permitindo a regulagem
da mesma tanto na parte interna como externa do armário. A sapata deve ser em polipropileno ou
poliestireno com no mínimo 50 mm diâmetro na parte de contato com piso (diâmetro) e mín. 35 mm de
altura na parte de contato com o piso  OU  Rodapé metálico  – Confeccionado em tubo 40x20 mm,
niveladores injetados em poliuretano de alta densidade, com parafuso zincado branco de ¼ “x 1 ”
sextavado, altura total do rodapé de 50 mm Fixação das laterais, base e tampo e divisão por meio de
tambor de giro de 15 mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20 mm, possuindo
ainda cavilhas de madeira de ø8x30mm, e demais parafusos autoatarrachantes com acabamento.
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SEQ.: 030

CÓDIGO MAE2700

OBJETO: MESA DE AUDIÊNCIA ESPECIAL EM "T" - 2700X2500MM

COR: ARGILA, CAFELATTE OU TRANCOSO

IMAGEM REFERENCIAL

COMPOSTA POR:
1 – MESA RETANGULAR PRINCIPAL
2 – MESA DE REUNIÃO SECUNDÁRIA COM SEMICÍRCULO

1 – MESA RETANGULAR PRINCIPAL COMPOSTA POR:
01 MESA RETANGULAR MEDINDO 1500 X 800 X 750 MM
01 MESA RETANGULAR MEDINDO 1200 X 800 X 750 MM

DIMENSÕES MÍNIMAS REFERENCIAIS
Largura: 2.700 mm
Profundidade: 800 mm
Altura: 750 mm
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TAMPO

Mesa reta com formato orgânico, em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density
Fiberboard) de 25 mm e revestido em laminado plástico de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de
espessura na parte superior e inferior do tampo na cor Argila, Cafelatte ou Trancoso. O tampo deverá
constar, em sua parte inferior, buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do
mesmo à estrutura, facilitando a linha de montagem. Vedado com fitas de borda em PVC com padrão
de acabamento igual ao melamínico no verso com promotor de adesão, coladas pelo processo holt
melt, através de coladeiras de borda mecanizadas com temperaturas adequadas para fusão da borda
com o substrato (Hot Melt). Todas as bordas do tampo deverão ter espessuras iguais, entre 2,0 mm e
3,0 mm. As bordas que possuam contato com o usuário deverão ser acabadas com raio de 2,5 mm, de
acordo com norma técnica da ABNT (NBR 13966 – Tabela 6).

CAIXAS DE TOMADA NO TAMPO

01 caixa de tomada em cada mesa com 12 pontos, com acesso a pontos de energia, telefonia e lógica,
medindo 180x135x155 mm. Corpo confeccionado em chapa de aço 1,2 mm de espessura, seguindo a
mesma cor utilizada na estrutura de aço da mesa, com pintura de acabamento realizada através de um
processo eletrostático, com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem
do pré-tratamento em estufa,  esfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi
e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de
220° C e resfriamento. Dotada de 03 pontos para rede elétrica com tomadas universais (2p+t) 10A, 04
pontos com suportes para RJ45, sendo 02 RJ45 Systimax e 02 RJ45 Keystone, 01 ponto VGA, 01
HDMI, 01 USB e 02 pontos p/ áudio sem conectores. Tampa basculante para o aceso as tomadas
confeccionadas em perfil  de alumínio extrudado, articulação realizada através de pino roteador em
nylon, fixado nas extremidades, unindo caixa a tampa.

ESTRUTURA DO TAMPO

A sustentação  dos  tampos  são  através  de  duas  estruturas  laterais,  ligadas  entre  si  através  de
travessas horizontais de travamento. Cor Argila, Cafelatte ou Preto.

ESTRUTURAS LATERAIS  (PARTE INFERIOR DA ESTRUTURA LONGA DE MÁX.  600  MM DE
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  1,9  mm
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 1,9 mm 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 1,9 mm 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 1,5 mm de espessura,
distantes entre si 120 mm fechadas com tampas externa e internamente sacáveis fixadas aos pés por
encaixe em chapa de aço mínima # 0,75 mm 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 1,9 mm 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”
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invertido, dobrada pneumaticamente e cortada a laser com espessura de mínimo 1,9 mm; 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 1,5 mm 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 34 mm. Os pés devem ter fechamentos sempre com a
mesma chapa, sem ponteiras plásticas removíveis.

TRAVESSAS HORIZONTAIS DE TRAVAMENTO (MESA RETANGULAR)

Altura máxima 13 cm. Peças horizontais fabricadas em chapa de aço min.16 de 1,5 mm 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. Cor Argila, Cafelatte ou Preto.

PAINEL FRONTAL  (MESA RETA)

Painéis constituídos em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiberboard) de
18 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces min. 0.3mm na cor
Argila, Cafelatte ou Cafelatte. As quatro bordas do painel frontal recebem proteção de fita poliestireno
mín. de 1,0 mm 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 1,9 mm de
espessura que se unem ao painel por quatro parafusos 7,11 mm e no cavalete da mesa por quatro
parafusos auto atarrachantes OU Fixação à estrutura por meio de parafusos minifix com tambor de giro
de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 e buchas metálica. Distância do piso até a parte
inferior do painel aproximadamente mínima 240 mm

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, Cafelatte ou Trancoso, aplicada pelo
processo de disposição eletrostática com polimerização em estufa de no mínimo 220º C. 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 bucha metálica soldada na parte interna dos pés. Os pés
devem ter fechamentos sempre com a mesma chapa, nunca com ponteiras plásticas.

2 – MESA DE REUNIÃO SECUNDÁRIA COM SEMICÍRCULO

DIMENSÕES MÍNIMAS REFERENCIAIS
Largura: 1.700 mm
Profundidade: 1.000 mm
Altura: 750 mm

TAMPO / SUPERFÍCIE

Sobreposta a estrutura. Em MDP ou MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico
de baixa pressão, texturizado mínimo 0,3 mm, em ambas as faces. Vedado com fitas de borda em
PVC com padrão de acabamento igual ao melamínico no verso com promotor de adesão, coladas pelo
processo holt melt, através de coladeiras de borda mecanizadas com temperaturas adequadas para
fusão da borda com o substrato (Hot Melt). Todas as bordas do tampo deverão ter espessuras iguais,
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entre 2,0 mm e 3,0 mm. As bordas que possuam contato com o usuário deverão ser acabadas com
raio de 2,5 mm, de acordo com norma técnica da ABNT (NBR 13966 – Tabela 6). Fixada as estruturas
laterais da mesa, através de parafusos de aço e buchas metálicas. Superficie composta por tampo
único com uma extremidade reta e outra semi-circular. 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. Cor Argila, Cafelatte ou Trancoso.

ESTRUTURAS LATERAIS (TUBULARES)

A sustentação do tampo é feita por meio de uma estrutura de aço em forma de quatro pés verticais
fabricados com tubo de aço mín. de 4” de diâmetro, em chapa de aço 18 (mínimo). Ligadas entre si por
travessas  horizontais  fabricadas  em  tubo  de  aço,  medida  40x60  mm,  com  mínimo  1,2  mm  de
espessura estruturando os pés com formato de “H”. Possuíra peças de travamentos 40x60 mm, (tipo
cruz),  reforçando o requadro;  ou estruturação em formato de Y invertido.  A estrutura do requadro
deverá ser fixado ao tampo através de chapas /cantoneiras, pelo lado interno do requadro, utilizando
buchas metálicas e parafusos apropriados, garantindo um melhor manuseio a linha de montagem. 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. Colocação de rebites de repuxo de aço m8 para
adaptação de reguladores de nível. Cor Argila, Cafelatte ou Preta. OU, Constituídas por: 2 estruturas
laterais  em aço em forma de “I”.  Estrutura vertical  em chapa dobrada de aço #18 (1,20 mm) de
espessura, formando um pórtico constituído por dois perfis verticais dobrados pneumaticamente com
dimensões mín. de (40x50), com calha removível entre as colunas para passagem de fiação, fabricado
com chapa de aço de mínimo 0,75 mm de espessuras distantes entre si 120 mm fechadas com tampas
externa e internamente sacáveis fixadas aos pés por encaixe em chapa de aço mínima 628x120 # 0,75
mm 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 1,9 mm fechamento
frontal e posterior com a mesma chapa formando uma estrutura de formato arredondado na parte
frontal e posterior. Cor Argila, Cafelatte ou Preta. OU; Em chapa de aço formato 'U” invertido, dobrada
pneumaticamente e cortada a laser com espessura de mínimo 1,9 mm;  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 1,5 mm 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. Cor Argila, Cafelatte ou Preta.

TRAVESSAS HORIZONTAIS DE TRAVAMENTO

Altura máxima 13 cm. Peças horizontais fabricadas em chapa de aço min. 16 de 1,5 mm 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. Cor Argila,
Cafelatte ou Preta.

PAINEL CENTRAL PARA MESA COM ESTRUTURAS EM FORMA DE “I”

Constituído em MDP ou MDF de 18 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão em
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ambas as faces min. 0.3 mm. As quatro bordas do painel recebem proteção de fita poliestireno mín. de
1,0 mm de espessura, coladas pelo processo Hot-melt, respeitando a tonalidade da cor do laminado. A
fixação do painel é feita através de cantoneiras produzidas em chapa de aço dobrado de 1,9 mm de
espessura que se unem ao cavalete por quatro parafusos auto atarrachantes. OU Fixação à estrutura
por meio de parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20
e buchas metálica.  Cor Argila, Cafelatte ou Trancoso.

COMPONENTES METÁLICOS

Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização,
preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi- pó texturizada aplicada pelo processo de
deposição eletrostática com polimerização em estufa mín. 220°C. Cor Argila, Cafelatte ou Preta.

FIXAÇÃO ENTRE MESAS

A mesa secundária deverá ser fixada na mesa principal,  pelo lado de baixo de ambas, através de
chapas de aço com parafusos apropriados. As buchas metálicas já deverão vir embutidas nos tampos.

CAIXAS DE TOMADA NOS TAMPOS

01 caixa de tomadas com 12 pontos, com acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, medindo
180x135x155 mm. Corpo confeccionado em chapa de aço 1,2 mm de espessura, seguindo a mesma
cor  utilizada na estrutura  de  aço da mesa,  com pintura  de  acabamento  realizada através  de  um
processo eletrostático, com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem
do pré-tratamento em estufa,  esfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi
e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de
220° C e resfriamento. Dotada de 03 pontos para rede elétrica com tomadas universais (2p+t) 10A, 04
pontos com suportes para RJ45, sendo 02 RJ45 Systimax e 02 RJ45 Keystone, 01 ponto VGA, 01
HDMI, 01 USB e 02 pontos p/ áudio sem conectores. Tampa basculante para o aceso as tomadas
confeccionadas em perfil  de alumínio extrudado, articulação realizada através de pino roteador em
nylon, fixado nas extremidades, unindo caixa a tampa. Deverá conter calha abaixo do tampo, para
organização / armazenamento da fiação.
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SEQ.: 031

CÓDIGO MAE3400

OBJETO: MESA DE AUDIÊNCIA ESPECIAL EM "T" - 3400X3300MM

COR: ARGILA, CAFELATTE OU TRANCOSO

IMAGEM REFERENCIAL

COMPOSTA POR:
1 – MESA RETANGULAR PRINCIPAL
2 – MESA DE REUNIÃO SECUNDÁRIA COM SEMICÍRCULO

DIMENSÕES MÍNIMAS REFERENCIAIS
Largura: 3.400 mm
Profundidade: 800 mm
Altura: 750 mm
1 – MESA RETANGULAR PRINCIPAL COMPOSTA POR:
02 MESAS RETANGULARES MEDINDO 1200 X 800 X 750 MM
01 MESA RETANGULAR MEDINDO 1000 X 800 X 750 MM

TAMPO

Mesa reta com formato orgânico, em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density
Fiberboard) de 25 mm e revestido em laminado plástico de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de
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espessura na parte superior e inferior do tampo na cor Argila, Cafelatte ou Trancoso. O tampo deverá
constar, em sua parte inferior, buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do
mesmo à estrutura, facilitando a linha de montagem. Vedado com fitas de borda em PVC com padrão
de acabamento igual ao melamínico no verso com promotor de adesão, coladas pelo processo holt
melt, através de coladeiras de borda mecanizadas com temperaturas adequadas para fusão da borda
com o substrato (Hot Melt). Todas as bordas do tampo deverão ter espessuras iguais, entre 2,0 mm e
3,0 mm. As bordas que possuam contato com o usuário deverão ser acabadas com raio de 2,5 mm, de
acordo com norma técnica da ABNT (NBR 13966 – Tabela 6).

CAIXAS DE TOMADA NO TAMPO

01 caixa de tomada em cada mesa com 12 pontos, com acesso a pontos de energia, telefonia e lógica,
medindo 180x135x155 mm. Corpo confeccionado em chapa de aço 1,2 mm de espessura, seguindo a
mesma cor utilizada na estrutura de aço da mesa, com pintura de acabamento realizada através de um
processo eletrostático, com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem
do pré-tratamento em estufa,  esfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi
e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de
220° C e resfriamento. Dotada de 03 pontos para rede elétrica com tomadas universais (2p+t) 10A, 04
pontos com suportes para RJ45, sendo 02 RJ45 Systimax e 02 RJ45 Keystone, 01 ponto VGA, 01
HDMI, 01 USB e 02 pontos p/ áudio sem conectores. Tampa basculante para o aceso as tomadas
confeccionadas em perfil  de alumínio extrudado, articulação realizada através de pino roteador em
nylon, fixado nas extremidades, unindo caixa a tampa.

ESTRUTURA DO TAMPO

A sustentação  dos  tampos  são  através  de  duas  estruturas  laterais,  ligadas  entre  si  através  de
travessas horizontais de travamento. Cor Argila, Cafelatte ou Preto.

ESTRUTURAS LATERAIS  (PARTE INFERIOR DA ESTRUTURA LONGA DE MÁX.  600  MM DE
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  1,9  mm
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 1,9 mm 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 1,9 mm 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 1,5 mm de espessura,
distantes entre si 120 mm fechadas com tampas externa e internamente sacáveis fixadas aos pés por
encaixe em chapa de aço mínima # 0,75 mm 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 1,9 mm 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 1,9 mm; 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 1,5 mm fechada frontal e posterior com
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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 34 mm. Os pés devem ter fechamentos sempre com a
mesma chapa, sem ponteiras plásticas removíveis.

TRAVESSAS HORIZONTAIS DE TRAVAMENTO (MESA RETANGULAR)

Altura máxima 13 cm. Peças horizontais fabricadas em chapa de aço min.16 de 1,5 mm 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. Cor Argila, Cafelatte ou Preto.

PAINEL FRONTAL  (MESA RETA)

Painéis constituídos em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiberboard) de
18 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces min. 0.3mm na cor
Argila, Cafelatte ou Cafelatte. As quatro bordas do painel frontal recebem proteção de fita poliestireno
mín. de 1,0 mm 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 1,9 mm de
espessura que se unem ao painel por quatro parafusos 7,11 mm e no cavalete da mesa por quatro
parafusos auto atarrachantes OU Fixação à estrutura por meio de parafusos minifix com tambor de giro
de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 e buchas metálica. Distância do piso até a parte
inferior do painel aproximadamente mínima 240 mm

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, Cafelatte ou Trancoso, aplicada pelo
processo de disposição eletrostática com polimerização em estufa de no mínimo 220º C. 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 bucha metálica soldada na parte interna dos pés. Os pés
devem ter fechamentos sempre com a mesma chapa, nunca com ponteiras plásticas.

2 – MESA DE REUNIÃO SECUNDÁRIA COM SEMICÍRCULO

DIMENSÕES MÍNIMAS REFERENCIAIS
Largura: 2.500 mm
Profundidade: 1.000 mm
Altura: 750 mm

TAMPO / SUPERFÍCIE

Sobreposta a estrutura. Em MDP ou MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico
de baixa pressão, texturizado mínimo 0,3 mm, em ambas as faces. Vedado com fitas de borda em
PVC com padrão de acabamento igual ao melamínico no verso com promotor de adesão, coladas pelo
processo holt melt, através de coladeiras de borda mecanizadas com temperaturas adequadas para
fusão da borda com o substrato (Hot Melt). Todas as bordas do tampo deverão ter espessuras iguais,
entre 2,0 mm e 3,0 mm. As bordas que possuam contato com o usuário deverão ser acabadas com
raio de 2,5 mm, de acordo com norma técnica da ABNT (NBR 13966 – Tabela 6). Fixada as estruturas
laterais da mesa, através de parafusos de aço e buchas metálicas. Superficie composta por tampo
único com uma extremidade reta e outra semi-circular. O tampo deverá constar, em sua parte inferior,
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porcas metálicas para receber os parafusos para fixação do mesmo a estrutura, facilitando a linha de
montagem. Cor Argila, Cafelatte ou Trancoso.

ESTRUTURAS LATERAIS (TUBULARES)

A sustentação do tampo é feita por meio de uma estrutura de aço em forma de quatro pés verticais
fabricados com tubo de aço mín. de 4” de diâmetro, em chapa de aço 18 (mínimo). Ligadas entre si por
travessas  horizontais  fabricadas  em  tubo  de  aço,  medida  40x60  mm,  com  mínimo  1,2  mm  de
espessura estruturando os pés com formato de “H”. Possuíra peças de travamentos 40x60 mm, (tipo
cruz),  reforçando o requadro;  ou estruturação em formato de Y invertido.  A estrutura do requadro
deverá ser fixado ao tampo através de chapas /cantoneiras, pelo lado interno do requadro, utilizando
buchas metálicas e parafusos apropriados, garantindo um melhor manuseio a linha de montagem. 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. Colocação de rebites de repuxo de aço m8 para
adaptação de reguladores de nível. Cor Argila, Cafelatte ou Preta. OU, Constituídas por: 2 estruturas
laterais  em aço em forma de “I”.  Estrutura vertical  em chapa dobrada de aço #18 (1,20 mm) de
espessura, formando um pórtico constituído por dois perfis verticais dobrados pneumaticamente com
dimensões mín. de (40x50), com calha removível entre as colunas para passagem de fiação, fabricado
com chapa de aço de mínimo 0,75 mm de espessuras distantes entre si 120 mm fechadas com tampas
externa e internamente sacáveis fixadas aos pés por encaixe em chapa de aço mínima 628x120 # 0,75
mm 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 1,9 mm fechamento
frontal e posterior com a mesma chapa formando uma estrutura de formato arredondado na parte
frontal e posterior. Cor Argila, Cafelatte ou Preta. OU; Em chapa de aço formato 'U” invertido, dobrada
pneumaticamente e cortada a laser com espessura de mínimo 1,9 mm;  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 1,5 mm 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. Cor Argila, Cafelatte ou Preta.

TRAVESSAS HORIZONTAIS DE TRAVAMENTO

Altura máxima 13 cm. Peças horizontais fabricadas em chapa de aço min. 16 de 1,5 mm 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. Cor Argila,
Cafelatte ou Preta.

PAINEL CENTRAL PARA MESA COM ESTRUTURAS EM FORMA DE “I”

Constituído em MDP ou MDF de 18 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão em
ambas as faces min. 0.3 mm. As quatro bordas do painel recebem proteção de fita poliestireno mín. de
1,0 mm de espessura, coladas pelo processo Hot-melt, respeitando a tonalidade da cor do laminado. A
fixação do painel é feita através de cantoneiras produzidas em chapa de aço dobrado de 1,9 mm de
espessura que se unem ao cavalete por quatro parafusos auto atarrachantes. OU Fixação à estrutura
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por meio de parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20
e buchas metálica. Cor Argila, Cafelatte ou Trancoso.

COMPONENTES METÁLICOS

Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização,
preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi- pó texturizada aplicada pelo processo de
deposição eletrostática com polimerização em estufa mín. 220°C. Cor Argila, Cafelatte ou Preta.

FIXAÇÃO ENTRE MESAS

A mesa secundária deverá ser fixada na mesa principal,  pelo lado de baixo de ambas, através de
chapas de aço com parafusos apropriados. As buchas metálicas já deverão vir embutidas nos tampos.

CAIXAS DE TOMADA NOS TAMPOS

01 caixa de tomadas com 12 pontos, com acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, medindo
180x135x155 mm. Corpo confeccionado em chapa de aço 1,2 mm de espessura, seguindo a mesma
cor  utilizada na estrutura  de  aço da mesa,  com pintura  de  acabamento  realizada através  de  um
processo eletrostático, com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem
do pré-tratamento em estufa,  esfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi
e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de
220° C e resfriamento. Dotada de 03 pontos para rede elétrica com tomadas universais (2p+t) 10A, 04
pontos com suportes para RJ45, sendo 02 RJ45 Systimax e 02 RJ45 Keystone, 01 ponto VGA, 01
HDMI, 01 USB e 02 pontos p/ áudio sem conectores. Tampa basculante para o aceso as tomadas
confeccionadas em perfil  de alumínio extrudado, articulação realizada através de pino roteador em
nylon, fixado nas extremidades, unindo caixa a tampa. Deverá conter calha abaixo do tampo, para
organização / armazenamento da fiação. Deverá conter calha abaixo do tampo, para organização /
armazenamento da fiação.
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SEQ.: 032

CÓDIGO ME5R

OBJETO: MESA DE AUDIÊNCIA ESPECIAL EM "U" – 3900X3100MM

COR: ARGILA, CAFELATTE OU TRANCOSO

IMAGEM REFERENCIAL

COMPOSTA POR:
1 – 02 MESAS RETANGULARES 2300X650X740 MM
2 – 01 MESA RETANGULAR 1000X800X740 MM
3 – 01 MESA RETANGULAR 2700X800X740 MM

TAMPO

Com formato retangular, em MDF de 25 mm de espessura e revestido em laminado plástico de baixa
pressão texturizado com 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior do tampo na Cor Argila,
Cafelatte  ou Trancoso.  Vedado com fitas de borda em PVC com padrão de acabamento igual  ao
melamínico no verso com promotor de adesão, coladas pelo processo holt melt, através de coladeiras
de borda mecanizadas com temperaturas adequadas para fusão da borda com o substrato (Hot Melt).
Todas as bordas do tampo deverão ter espessuras iguais, entre 2,0 mm e 3,0 mm. As bordas que
possuam contato com o usuário deverão ser acabadas com raio de 2,5 mm, de acordo com norma
técnica da ABNT (NBR 13966 – Tabela 6).  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.

ESTRUTURA

A sustentação da mesa é feita por meio de uma estrutura de aço em forma de quatro pés verticais

 ______________________________________________________________________________________________________ lfsgomes

Av. PL-003, Q. G, L. 04, PQ. Lozandes, Goiânia – GO – Telefone: (62) 3542-9140 – div.patrimonio@tjgo.jus.br | Página 71 de 171 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS
Diretoria Administrativa
Divisão de Patrimônio

fabricados com tubo de aço 4 polegadas chapa 18, ligadas entre si por requadro metálico em tubo de
aço medida 50x30 mm, com mínimo 1,2 mm de espessura estruturando os pés. Na parte inferior dos
tubos deverá ter niveladores de nível com base em poliamida. Cor Argila, Cafelatte ou Preta.

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.

PAINEL FRONTAL

Confeccionado em chapa de aço, com no mínimo 0,90 mm de espessura, com perfuração estampada
no formato  de  oblongos.  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.. Fixação à estrutura e no tampo por meio de parafusos e
buchas metálicas. Cor Argila, Cafelatte ou Preta.

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 220º C. Cor Argila, Cafelatte ou Trancoso.
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SEQ.: 033

CÓDIGO BARA1000

OBJETO: BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO ALTO

COR: ARGILA, CAFELATTE OU TRANCOSO

DIMENSÕES REFERENCIAIS
Comprimento: 1000 m
Largura: 800 mm
Altura: 1100 mm

SEQ.: 034

CÓDIGO BARA1200

OBJETO: BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO ALTO

COR: ARGILA, CAFELATTE OU TRANCOSO

DIMENSÕES REFERENCIAIS
Comprimento: 1200 mm
Largura: 800 mm
Altura: 1100 mm

SEQ.: 035

CÓDIGO BARA1400

OBJETO: BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO ALTO

COR: ARGILA, CAFELATTE OU TRANCOSO

DIMENSÕES REFERENCIAIS
Comprimento: 1400 mm
Largura: 800 mm
Altura: 1100 mm

IMAGEM REFERENCIAL E ESPECIFICAÇÕES (ITENS 033, 034 E 035)

 ______________________________________________________________________________________________________ lfsgomes

Av. PL-003, Q. G, L. 04, PQ. Lozandes, Goiânia – GO – Telefone: (62) 3542-9140 – div.patrimonio@tjgo.jus.br | Página 73 de 171 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS
Diretoria Administrativa
Divisão de Patrimônio

TAMPO SUPERIOR (BALCÃO)
Com formato reto, em MDP ou MDF de 25 mm e revestido em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado com 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior do tampo. Vedado com fitas de borda
em PVC com padrão de acabamento igual ao melamínico no verso com promotor de adesão, coladas
pelo processo holt melt, através de coladeiras de borda mecanizadas com temperaturas adequadas
para fusão da borda com o substrato (Hot Melt). Todas as bordas do tampo deverão ter espessuras
iguais, entre 2,0 mm e 3,0 mm. As bordas que possuam contato com o usuário deverão ser acabadas
com raio de 2,5 mm, de acordo com norma técnica da ABNT (NBR 13966 – Tabela 6). 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. Profundidade: 300 mm. Altura: 1100 mm

TAMPO INFERIOR (BALCÃO)
Com formato reto, em MDP ou MDF de 25 mm e revestido em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado com 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior do tampo. Vedado com fitas de borda
em PVC com padrão de acabamento igual ao melamínico no verso com promotor de adesão, coladas
pelo processo holt melt, através de coladeiras de borda mecanizadas com temperaturas adequadas
para fusão da borda com o substrato (Hot Melt). Todas as bordas do tampo deverão ter espessuras
iguais, entre 2,0 mm e 3,0 mm. As bordas que possuam contato com o usuário deverão ser acabadas
com raio de 2,5 mm, de acordo com norma técnica da ABNT (NBR 13966 – Tabela 6). 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. Profundidade 800 mm. (sendo a parte anterior ao painel
frontal com no mínimo 600 mm e posterior com no máximo 400 mm). Altura = 740 mm. 

PAINEL FRONTAL SUPERIOR
Painel frontal em chapa de aço de no mínimo 0,70 mm, 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 320 mm x
largura de acordo com as dimensões da mesa e espessura 18 mm. Cor Argila, Cafelatte ou Preto.

PAINEL FRONTAL INFERIOR
Painel frontal em chapa de aço de no mínimo 0,70 mm, 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 320 mm x
largura de acordo com as dimensões da mesa e espessura 18 mm. Cor Argila, Cafelatte ou Preto.

ESTRUTURA
A sustentação dos tampos se dá através de 4 tubos ovais ou similar, mín 60 mm, em chapa 18: sendo
02 altos para receber o tampo superior e 02 baixos para receber tampo inferior, ligados entre si através
de travessas horizontais fabricados em tubo de aço 40x60 com 1,5 mm de espessura unidas através
de  parafusos  com porcas  e  ao  tampo  através  de  parafusos  tipo  Philips  ou  similar,  com  porcas
cilíndricas cravada na madeira.  Na parte  inferior  do tubo deve conter  uma porca para fixação das
sapatas reguladoras de nível de rosca M8 ou similar e na parte superior deve ter uma chapa de aço
fixado ao tubo para apoio e fixação ao tampo superior através de parafusos tipo Philips ou similar, com
porcas cilíndricas cravados na madeira OU Estruturas laterais com suporte do tampo em chapa de aço
horizontal  superior  medindo  550x52x2mm,  base  confeccionada  com  chapa  de  aço  carbono  com
espessura 1.5mm repuxada em formato canoa com bordas arredondadas na mesma chapa sem uso
de ponteiras, colunas verticais em chapa de aço medindo 40x55x0,90mm, formando assim dutos para
subida  de  fiação,  paralelos  e  eqüidistantes  50mm,  com  chapa  metálica  0,9mm  dobrada  para
fechamento interno, tampa externa sacável em chapa de aço dobrada com 0,90mm. Sistema de união
entre as peças através de solda MIG MAG. Tratamento desengraxante a quente por meio de imersão a
120°C, em seguida receber banho de fosfato preparando a superfície para pintura; Pintura com tinta
epóxi pó e polimerizada em estufa na temperatura de mín. 220°C. Cor Argila, Cafelatte ou Preto. 
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SEQ.: 036

CÓDIGO BARB1000

OBJETO: BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO ALTO

COR: ARGILA, CAFELATTE OU TRANCOSO

DIMENSÕES REFERENCIAIS
Comprimento: 1000 mm
Profundidade: 800 mm
Altura: 740 mm

SEQ.: 037

CÓDIGO BARB1400

OBJETO: BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO ALTO

COR: ARGILA, CAFELATTE OU TRANCOSO

DIMENSÕES REFERENCIAIS
Comprimento: 1400 mm
Profundidade: 800 mm
Altura: 740 mm

SEQ.: 038

CÓDIGO BARB800

OBJETO: BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO ALTO

COR: ARGILA, CAFELATTE OU TRANCOSO

DIMENSÕES REFERENCIAIS
Comprimento: 800 mm
Profundidade: 800 mm
Altura: 740 mm

IMAGEM REFERENCIAL E ESPECIFICAÇÕES (ITENS 036, 037 E 038)
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TAMPO

Com formato retangular, em MDP ou MDF de 25 mm e revestido em laminado melamínico de baixa
pressão texturizado com 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior do tampo. Vedado com fitas
de borda em PVC com padrão de acabamento igual ao melamínico no verso com promotor de adesão,
coladas  pelo  processo  holt  melt,  através  de  coladeiras  de  borda  mecanizadas  com temperaturas
adequadas para fusão da borda com o substrato (Hot Melt). Todas as bordas do tampo deverão ter
espessuras iguais, entre 2,0 mm e 3,0 mm. As bordas que possuam contato com o usuário deverão ser
acabadas com raio de 2,5 mm, de acordo com norma técnica da ABNT (NBR 13966 – Tabela 6). 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.
Cor Argila, Cafelatte ou Trancoso.

ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO

A sustentação da mesa é feita por meio de uma estrutura de aço em forma de 04 (quatro) pés tubular
ou similar, mín. 60 mm, chapa 18. Ligadas entre si por travessas horizontais fabricadas em tubo de
aço, medida 40x60mm, com mínimo 1,5 mm de espessura estruturando os pés com formato de uma
hélice dupla. A fixação dos dois elementos: tampo e estrutura; é feita através de buchas metálicas,
M6x13 ou similar, cravadas abaixo do tampo e unidas ao cavalete através de parafusos RM ou similar.
A parte inferior dos tubos deverá ter uma base em chapa de aço mínimo 14 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  OU
Estruturas laterais com suporte do tampo em chapa de aço horizontal superior medindo 550x52x2mm,
base confeccionada com chapa de aço carbono com espessura 1.5mm repuxada em formato canoa
com bordas arredondadas na mesma chapa sem uso de ponteiras, colunas verticais em chapa de aço
medindo 40x55x0,90mm, formando assim dutos para subida de fiação, paralelos e eqüidistantes 50
mm, com chapa metálica 0,9 mm dobrada para fechamento interno, tampa externa sacável em chapa
de aço dobrada com 0,90 mm. Sistema de união entre as peças através de solda MIG MAG.  Cor
Argila, Cafelatte ou Preto.

PAINEL FRONTAL INFERIOR

Painel frontal em chapa de aço de no mínimo 0,70 mm, 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 320 mm x
largura de acordo com as dimensões da mesa e espessura 18 mm. O painel frontal de aço deverá
estar invertido, para acomodação de cadeirantes. Cor Argila, Cafelatte ou Preto.

ACABAMENTO E FIXAÇÃO DO TAMPO

A fixação dos elementos tampo e estrutura se fará através de buchas metálicas M6x13 ou similar,
cravadas abaixo do tampo e unidas ao cavalete através de parafusos RM zincados,  ou similar.  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. 220º C. Cor Argila, Cafelatte ou Preto.
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SEQ.: 039

CÓDIGO CC21100

OBJETO: CALL CENTER PARA 02 PESSOAS

COR: ARGILA, CAFELATTE OU TRANCOSO

IMAGEM REFERENCIAL

DIMENSÕES APROXIMADAS
Largura: 1100 mm
Altura: 1200 mm
Espessura: 70/90 mm

ESTRUTURA INTERNA
Estrutura  interna  por  quadro  metálico  em aço  zincado  NBR 7008  ZC,  soldados,  desengraxados,
pintados com sistema de pintura epóxi pó texturizado por processo eletrostático cor preta e reforçados
por travessas em perfis tubulares unindo as duas cremalheiras verticais. A estrutura tem estampo nos
perfis tubulares para passagem de fiação e deslizadores de altura reguláveis que permitem compensar
eventuais desníveis do piso.

SUPORTES PARA SUPERFÍCIE
Acessórios em aço zincado NBR7008 ZC, estampados e dobrados, com engates e trava, pintados com
sistema de pintura epóxi pó por processo eletrostático.

ARREMATE HORIZONTAL
Régua de acabamento horizontal em alumínio extrudado estrutural tratado para receber pintura epóxi
pó.

CALHA INTERMEDIÁRIA ARTICULADA
01  calha  intermediária  para  o  Call  Center  de  02  e  de  03  pessoas,  articuladas  em aço  zincado
NBR7008 ZC, estampados e dobrados, permitindo a movimentação para manuseio e manutenção de
componentes elétricos, lógica e voz. Pintado com sistema de pintura epóxi pó texturizado por processo
eletrostático.

RODAPÉS
02 rodapés em aço zincado NBR7008 ZC,  estampados e dobrados,  permitindo a manutenção de
componentes  elétricos,  lógica  e  voz.  Pintados  com  sistema  de  pintura  epóxi  pó  texturizado  por
processo eletrostático.

FECHAMENTOS
O fechamento do quadro estrutural é feito por meio de placas confeccionadas em MDP ou MDF com
15 mm de espessura revestido em laminado melamínico de baixa pressão com 0,2 mm de espessura
texturizado na cor argila com bordas protegidas por fitas de poliestireno mín. de 1,0 mm de espessura,
na mesma cor do laminado. Encaixadas nas cremalheiras da estrutura através de ganchos fabricados
em chapa de 1,5 mm de espessura, dobrados em forma de “L” possibilitando o saque frontal das
placas sem a retirada da superfície de trabalho facilitando a manutenção das instalações internas.

**PAINEL DIVISÓRIO SEM CALHA INTERMEDIÁRIA:
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DIMENSÕES MÍNIMAS:
Largura: 800 mm
Espessura: 70/90 mm
Altura: 1200 mm

Quantidade
03 unidades para o Call Center de 02 pessoas
04 unidades para o Call Center de 03 pessoas

**ARREMATE VERTICAL:
DIMENSÕES MÍNIMAS:
Largura: 70/90 mm
Altura: 1200 mm

Quantidade
03 unidades para o Call Center de 02 pessoas
04 unidades para o Call Center de 03 pessoas

Régua de acabamento vertical em alumínio extrudado estrutural tratado para receber pintura epóxi pó
texturizado.  Acabamento na união de fechamento entre a régua horizontal  e  a vertical  através de
“ponteira” em PVC.

**TUBO DE UNIÃO PARA PAINEL DIVISÓRIO:
DIMENSÕES MÍNIMAS:
Largura: 70/90 mm
Espessura: 70/90 mm
Altura: 1560 mm
Quantidade
03 unidades para o Call Center de 02 pessoas
04 unidades para o Call Center de 03 pessoas
São montantes que permitem a união dos painéis em ângulo de 90º em aço zincado pintados com
sistema de pintura epóxi pó texturizado por processo eletrostático. Acabamento superior em tampa em
PVC. Régua de acabamento vertical em alumínio extrudado estrutural tratado para receber pintura
epóxi pó texturizado.

**SUPERFÍCIE RETANGULAR 1100x800mm:
DIMENSÕES MÍNIMAS:
Largura: 1100 mm
Profundidade: 800 mm

Quantidade
02 unidades para o Call Center de 02 pessoas
03 unidades para o Call Center de 03 pessoas

Superfície
Com formato  retangular,  em  MDP ou  MDF  com  25  mm de  espessura  e  revestido  em laminado
melamínico de baixa pressão texturizado mín. com 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior do
tampo. Vedado com fitas de borda em PVC com padrão de acabamento igual ao melamínico no verso
com  promotor  de  adesão,  coladas  pelo  processo  holt  melt,  através  de  coladeiras  de  borda
mecanizadas com temperaturas adequadas para fusão da borda com o substrato (Hot Melt). Todas as
bordas do tampo deverão ter espessuras iguais, entre 2,0 mm e 3,0 mm. As bordas que possuam
contato com o usuário deverão ser acabadas com raio de 2,5 mm, de acordo com norma técnica da
ABNT (NBR 13966 – Tabela 6). 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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SEQ.: 040

CÓDIGO CC31100

OBJETO: CALL CENTER PARA 02 PESSOAS

COR: ARGILA, CAFELATTE OU TRANCOSO

IMAGEM REFERENCIAL

DIMENSÕES APROXIMADAS
Largura: 1100 mm
Espessura: 70/90 mm
Altura: 1200 mm

ESTRUTURA INTERNA
Estrutura  interna  por  quadro  metálico  em aço  zincado  NBR 7008  ZC,  soldados,  desengraxados,
pintados com sistema de pintura epóxi pó texturizado por processo eletrostático cor preta e reforçados
por travessas em perfis tubulares unindo as duas cremalheiras verticais. A estrutura tem estampo nos
perfis  tubulares  para  passagem  de   fiação  e  deslizadores  de  altura  reguláveis  que  permitem
compensar eventuais desníveis do piso.

SUPORTES PARA SUPERFÍCIE
Acessórios em aço zincado NBR7008 ZC, estampados e dobrados, com engates e trava, pintados com
sistema de pintura epóxi pó por processo eletrostático.

ARREMATE HORIZONTAL
Régua de acabamento horizontal em alumínio extrudado estrutural tratado para receber pintura epóxi
pó.

CALHA INTERMEDIÁRIA ARTICULADA
01  calha  intermediária  para  o  Call  Center  de  02  e  de  03  pessoas,  articuladas  em aço  zincado
NBR7008 ZC, estampados e dobrados, permitindo a movimentação para manuseio e manutenção de
componentes elétricos, lógica e voz. Pintado com sistema de pintura epóxi pó texturizado por processo
eletrostático.

RODAPÉS
02 rodapés em aço zincado NBR7008 ZC,  estampados e dobrados,  permitindo a manutenção de
componentes  elétricos,  lógica  e  voz.  Pintados  com  sistema  de  pintura  epóxi  pó  texturizado  por
processo eletrostático.

FECHAMENTOS
O fechamento do quadro estrutural  é feito por meio de placas confeccionadas em aglomerado de
madeira com 15 mm de espessura revestido em laminado melamínico de baixa pressão com 0,2 mm
de espessura texturizado na cor argila com bordas protegidas por fitas de poliestireno mín. de 1,0 mm
de espessura,  na mesma cor  do laminado.  Encaixadas nas  cremalheiras  da estrutura através  de
ganchos fabricados em chapa de 1,5 mm de espessura, dobrados em forma de “L” possibilitando o
saque  frontal  das  placas  sem a  retirada  da  superfície  de  trabalho  facilitando  a  manutenção  das
instalações internas.
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**PAINEL DIVISÓRIO SEM CALHA INTERMEDIÁRIA:

DIMENSÕES MÍNIMAS:
Largura: 800 mm
Espessura: 70/90 mm
Altura: 1200 mm
Quantidade
03 unidades para o Call Center de 02 pessoas
04 unidades para o Call Center de 03 pessoas

**ARREMATE VERTICAL:
DIMENSÕES MÍNIMAS:
Largura: 70/90 mm
Altura: 1200 mm
Quantidade
03 unidades para o Call Center de 02 pessoas
04 unidades para o Call Center de 03 pessoas
Régua de acabamento vertical em alumínio extrudado estrutural tratado para receber pintura epóxi pó
texturizado.  Acabamento na união de fechamento entre a régua horizontal  e  a vertical  através de
“ponteira” em PVC.

**TUBO DE UNIÃO PARA PAINEL DIVISÓRIO:

DIMENSÕES MÍNIMAS:
Largura: 70/90 mm
Espessura: 70/90 mm
Altura: 1560 mm

Quantidade
03 unidades para o Call Center de 02 pessoas
04 unidades para o Call Center de 03 pessoas
São montantes que permitem a união dos painéis em ângulo de 90º em aço zincado pintados com
sistema de pintura epóxi pó texturizado por processo eletrostático. Acabamento superior em tampa em
PVC. Régua de acabamento vertical em alumínio extrudado estrutural tratado para receber pintura
epóxi pó texturizado.

**SUPERFÍCIE RETANGULAR 1100x800mm:

DIMENSÕES MÍNIMAS:
Largura: 1100 mm
Profundidade: 800 mm
Quantidade
02 unidades para o Call Center de 02 pessoas
03 unidades para o Call Center de 03 pessoas

SUPERFÍCIE
Com formato  retangular,  em  MDP ou  MDF  com 25  mm de  espessura  e  revestido  em laminado
melamínico de baixa pressão texturizado mín. com 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior do
tampo. Vedado com fitas de borda em PVC com padrão de acabamento igual ao melamínico no verso
com  promotor  de  adesão,  coladas  pelo  processo  holt  melt,  através  de  coladeiras  de  borda
mecanizadas com temperaturas adequadas para fusão da borda com o substrato (Hot Melt). Todas as
bordas do tampo deverão ter espessuras iguais, entre 2,0 mm e 3,0 mm. As bordas que possuam
contato com o usuário deverão ser acabadas com raio de 2,5 mm, de acordo com norma técnica da
ABNT (NBR 13966 – Tabela 6). 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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SEQ.: 041

CÓDIGO ETAB

OBJETO:
ESTAÇÃO DE TRABALHO (MESA ORGÂNICA)
COM BALCÃO SUPERIOR PARA 01 PESSOA

COR: ARGILA, CAFELATTE OU TRANCOSO

IMAGEM REFERENCIAL

DIMENSÕES REFERENCIAIS:
Largura: 1400x1400 mm
Profundidade: 600x600 mm
Altura: 740 mm

TAMPO

Mesa com formato orgânico, em MDP ou MDF de 25 mm e revestido em laminado plástico de baixa
pressão texturizado com 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior do tampo na cor Argila,
Cafelatte  ou Trancoso.  Vedado com fitas de borda em PVC com padrão de acabamento igual  ao
melamínico no verso com promotor de adesão, coladas pelo processo holt melt, através de coladeiras
de borda mecanizadas com temperaturas adequadas para fusão da borda com o substrato (Hot Melt).
Todas as bordas do tampo deverão ter espessuras iguais, entre 2,0 mm e 3,0 mm. As bordas que
possuam contato com o usuário deverão ser acabadas com raio de 2,5 mm, de acordo com norma
técnica da ABNT (NBR 13966 – Tabela 6).  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. Cor Argila, Cafelatte ou Trancoso. Profundidade = 600 mm. Altura = 740 mm

BALCÃO SUPERIOR

Com formato reto, em MDP ou MDF de 25 mm e revestido em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado com 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior do tampo. Vedado com fitas de borda
em PVC com padrão de acabamento igual ao melamínico no verso com promotor de adesão, coladas
pelo processo holt melt, através de coladeiras de borda mecanizadas com temperaturas adequadas
para fusão da borda com o substrato (Hot Melt). Todas as bordas do tampo deverão ter espessuras
iguais, entre 2,0 mm e 3,0 mm. As bordas que possuam contato com o usuário deverão ser acabadas
com raio de 2,5 mm, de acordo com norma técnica da ABNT (NBR 13966 – Tabela 6). O tampo deverá
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constar, em sua parte inferior, porcas metálicas para receber os parafusos para fixação do mesmo a
estrutura,  facilitando a  linha de montagem.  Profundidade 300 mm. Altura = 1100 mm.  Cor  Argila,
Cafelatte ou Trancoso.

PAINEL FRONTAL SUPERIOR

Painel frontal em chapa de aço de no mínimo 0,70 mm, 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 320 mm x
largura de acordo com as dimensões da mesa e espessura 18 mm. Cor Argila, Cafelatte ou Preto.

PAINEL FRONTAL INFERIOR

Painel frontal em chapa de aço de no mínimo 0,70 mm, 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 320 mm x
largura de acordo com as dimensões da mesa e espessura 18 mm. Cor Argila, Cafelatte ou Preto.

ESTRUTURA

A sustentação dos tampos se dá através de 4 tubos ovais ou similar, mín 60 mm, em chapa 18: sendo
02 altos para receber o tampo superior e 02 baixos para receber tampo inferior, ligados entre si através
de travessas horizontais fabricados em tubo de aço 40x60 com 1,5 mm de espessura unidas através
de  parafusos  com porcas  e  ao  tampo  através  de  parafusos  tipo  Philips  ou  similar,  com  porcas
cilíndricas cravada na madeira.  Na parte inferior do tubo deve conter  uma porca para fixação das
sapatas reguladoras de nível de rosca M8 ou similar e na parte superior deve ter uma chapa de aço
fixado ao tubo para apoio e fixação ao tampo superior através de parafusos tipo Philips ou similar, com
porcas cilíndricas cravados na madeira. Tratamento desengraxante a quente por meio de imersão a
120°C, em seguida receber banho de fosfato preparando a superfície para pintura. Pintura com tinta
epóxi pó e polimerizada em estufa na temperatura de mín. 220°C. Cor Argila, Cafelatte ou Preto.
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SEQ.: 042

CÓDIGO GM3

OBJETO: GAVETEIRO MÓDULO LATERAL – COM 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO

COR: ARGILA, CAFELATTE OU TRANCOSO

IMAGEM REFERENCIAL

CARACTERÍSTICAS:
1  porta  lápis;  2  gavetas  comuns,  com  fundo  em  aço;  1  gavetão  para  pasta
suspensa, com fundo em aço.

DIMENSÕES REFERENCIAIS:
Largura: 400 mm
Profundidade: 600 mm
Altura: 740 mm

TAMPO
Com formato retangular,  em MDP ou MDF com 25 mm de espessura com acabamento superior e
inferior em laminado melamínico de baixa pressão com 0,3 mm de espessura texturizada. Vedado com
fitas de borda em PVC com padrão de acabamento igual ao melamínico no verso com promotor de
adesão,  coladas  pelo  processo  holt  melt,  através  de  coladeiras  de  borda  mecanizadas  com
temperaturas adequadas para fusão da borda com o substrato (Hot Melt). Todas as bordas do tampo
deverão ter espessuras iguais, entre 2,0 mm e 3,0 mm. As bordas que possuam contato com o usuário
deverão ser acabadas com raio de 2,5 mm, de acordo com norma técnica da ABNT (NBR 13966 –
Tabela 6). O tampo deverá ser fixado pelo sistema mini fix e cavilhas.

LATERAIS
Em MDP ou MDF com no mínimo de 18 mm de espessura,  revestido em ambas as  partes com
laminado melamínico de baixa pressão com 0,3 mm de espessura texturizado na cor Argila, Cafelatte
ou Trancoso com acabamento em todas as extremidades em fita de poliestireno com no mínimo de 1,0
mm de espessura na mesma cor do laminado.

FUNDO
Em MDP ou MDF com no  mínimo de 18 mm de espessura,  revestido em ambas as partes  com
laminado melamínico de baixa pressão com 0,3 mm de espessura texturizado na cor Argila, Cafelatte
ou Trancoso com acabamento em todas as extremidades em fita de poliestireno com no mínimo de 1,0
mm de espessura na mesma cor do laminado.

BASE
Em MDP ou MDF com no mínimo de 18 mm de espessura,  revestido em ambas as partes  com
laminado melamínico de baixa pressão com 0,3 mm de espessura texturizado na cor Argila, Cafelatte
ou Preto, com acabamento em todas as extremidades em fita de poliestireno com no mínimo de 1,0
mm 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 50 mm  na parte de contato com piso e 35 mm de∅
altura na parte de contato com o piso  OU  Rodapé metálico  – Confeccionado em tubo 40x20 mm,
niveladores injetados em poliuretano de alta densidade, com parafuso zincado branco de ¼ “x 1 ”
sextavado, altura total do rodapé de 50 mm Fixação das laterais, base e tampo e divisão por meio de
tambor de giro de 15 mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20 mm, possuindo
ainda cavilhas  de  madeira de  ø8x30mm, e demais  parafusos autoatarrachantes  com acabamento
bicromatizado.
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FRENTE DAS GAVETAS
Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestido em ambas as partes com laminado
melamínico de baixa pressão com 0,3 mm de espessura texturizado com acabamento em todas as
extremidades em fita de poliestireno com no mínimo 1,0 mm de espessura. Cor Argila, Cafelatte ou
Trancoso. Puxadores do tipo ZAMAK ou similar, niquelado redondo, com forma côncava em torno de
130 mm 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 0,75 mm espessura mínima,  com pintura lisa PRETA OU
CINZA. Parte superior da gaveta dobrada em forma de “U” ou similar, para reforço da mesma. Sistema
de deslizamento através de duas corrediças telescópicas, sendo uma em cada lateral da gaveta. Com
um porta lápis medindo: mín: 310 mm de largura x 140 mm profundidade x 20 mm de altura.

GAVETÃO PARA PASTA SUSPENSA
Estrutura total = fundo e laterais, em chapa de aço 22 de 0,75 mm 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.

PINTURA E MONTAGEM

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.  As laterais,  parte  superior,  parte
inferior e fundo são ligados entre si pelo sistema mini fix ou similar.
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SEQ.: 043

CÓDIGO GM4

OBJETO: GAVETEIRO MÓDULO LATERAL – COM 04 GAVETAS

COR: ARGILA, CAFELATTE OU TRANCOSO

IMAGEM REFERENCIAL

DIMENSÕES REFERENCIAIS:
Largura: 400 mm
Profundidade: 600 mm
Altura: 740 mm

TAMPO

Com formato retangular,  em MDP ou MDF com 25 mm de espessura mínima e com acabamento
superior e inferior em laminado melamínico de baixa pressão com 0,3 mm de espessura texturizada na
cor Argila, Cafelatte ou Trancoso. Vedado com fitas de borda em PVC com padrão de acabamento
igual ao melamínico no verso com promotor de adesão, coladas pelo processo holt melt, através de
coladeiras de borda mecanizadas com temperaturas adequadas para fusão da borda com o substrato
(Hot Melt).  Todas as bordas do tampo deverão ter espessuras iguais, entre 2,0 mm e 3,0 mm. As
bordas que possuam contato com o usuário deverão ser acabadas com raio de 2,5 mm, de acordo
com norma técnica da ABNT (NBR 13966 – Tabela 6). O tampo deverá ser fixado pelo sistema minifix e
cavilhas.

LATERAIS

Em MDP ou MDF com no mínimo de 18 mm de espessura,  revestido em ambas as  partes com
laminado melamínico de baixa pressão com 0,3 mm de espessura texturizado na cor Argila, Cafelatte
ou Trancoso com acabamento em todas as extremidades em fita de poliestireno com no mínimo de 1,0
mm de espessura na mesma cor do laminado.

FUNDO

Em MDP ou MDF com  no mínimo de 18 mm de espessura,  revestido em ambas as partes  com
laminado melamínico de baixa pressão com 0,3 mm de espessura texturizado na cor Argila, Cafelatte
ou Trancoso com acabamento em todas as extremidades em fita de poliestireno com no mínimo de 1,0
mm de espessura na mesma cor do laminado.

BASE

Em MDP ou MDF com no mínimo de 18 mm de espessura,  revestido em ambas as  partes com
laminado melamínico de baixa pressão com 0,3 mm de espessura texturizado na cor Argila, Cafelatte
ou Trancoso com acabamento em todas as extremidades em fita de poliestireno com no mínimo de 1,0
mm de espessura, com sapatas reguladoras de nível em poliestireno com no mínimo 50 mm  na∅
parte de contato com piso, encaixada e fixada na base através de parafuso e 35 mm de altura na parte
de  contato  com o  piso  OU  Rodapé  metálico  –  Confeccionado  em tubo  40x20  mm,  niveladores

 ______________________________________________________________________________________________________ lfsgomes

Av. PL-003, Q. G, L. 04, PQ. Lozandes, Goiânia – GO – Telefone: (62) 3542-9140 – div.patrimonio@tjgo.jus.br | Página 85 de 171 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS
Diretoria Administrativa
Divisão de Patrimônio

injetados em poliuretano de alta densidade, com parafuso zincado branco de ¼ “x 1 ” sextavado, altura
total do rodapé de 50 mm Fixação das laterais, base e tampo e divisão por meio de tambor de giro de
15 mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20 mm, possuindo ainda cavilhas de
madeira de ø8x30 mm, e demais parafusos autoatarrachantes com acabamento bicromatizado.

FRENTE DAS GAVETAS

Em MDP ou MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestido em ambas as partes com laminado
melamínico de baixa pressão com 0,3 mm de espessura texturizado com acabamento em todas as
extremidades em fita de poliestireno com no mínimo 1,0 mm de espessura na mesma cor do laminado.
Puxadores do tipo ZAMAK ou similar, niquelado redondo, com forma côncava, em torno de 130 mm 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 0,75 mm espessura mínima, com pintura lisa. Parte superior da
gaveta dobrada em forma de “U”, ou similar, para reforço da mesma. Sistema de deslizamento através
de duas corrediças telescópicas, sendo uma em cada lateral da gaveta. Com um porta lápis medindo:
mín.310 mm de largura x 140 mm profundidade x 20 mm de altura.

PINTURA

Toda parte metálica receberá banho desengraxante à quente por meio de imersão vapor, temperatura
de 120º C e tratamento antiferruginoso de proteção, pintura eletrostático em tinta epóxi- pó cor Preta
ou cinza. Polimerização em estufa na temperatura de mín. de 220º C.

MONTAGEM

As laterais, parte superior, parte inferior e fundo são ligados entre si pelo sistema mini fix ou similar.
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SEQ.: 044

CÓDIGO GV3

OBJETO: GAVETEIRO VOLANTE – COM 03 GAVETAS

COR: ARGILA, CAFELATTE OU TRANCOSO

IMAGEM REFERENCIAL

DIMENSÕES REFERENCIAIS
Largura: 400 mm
Profundidade: 495 mm
Altura máxima: 578 mm

TAMPO

Com formato retangular, em MDP ou MDF com 18 mm de espessura e revestido em laminado plástico
de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior do tampo na cor
Argila, Cafelatte ou Trancoso. Vedado com fitas de borda em PVC com padrão de acabamento igual ao
melamínico no verso com promotor de adesão, coladas pelo processo holt melt, através de coladeiras
de borda mecanizadas com temperaturas adequadas para fusão da borda com o substrato (Hot Melt).
Todas as bordas do tampo deverão ter espessuras iguais, entre 2,0 mm e 3,0 mm. As bordas que
possuam contato com o usuário deverão ser acabadas com raio de 2,5 mm, de acordo com norma
técnica da ABNT (NBR 13966 – Tabela 6). O tampo deverá ser fixado pelo sistema mini-fix e cavilhas.

ESTRUTURA

Painéis  laterais  e  fundo  em  MDP  ou  MDF  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. 1,0 mm
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 MDP ou  MDF  com de  18  mm de  espessura,  revestido  em ambas  as  partes  com laminado
melamínico de baixa pressão com 0,3 mm de espessura texturizado na cor do tampo com acabamento
em todas as extremidades, reto em fita de poliestireno com mín. 1,0 mm de espessura na mesma cor
do laminado. Puxadores do tipo Zamak ou similar, niquelado redondo com forma côncava, em torno de
130 mm 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 0,75 mm espessura mínima, com pintura lisa. Parte superior da
gaveta dobrada em forma de “U” ou similar, para reforço da mesma. Sistema de deslizamento através
de duas corrediças telescópicas, sendo uma em cada lateral da gaveta. Com um porta lápis medindo:
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mín.310 mm de largura x 140 mm profundidade x 20 mm de altura.

BASE

Em MDP ou MDF com 18  mm de  espessura.  Revestimento  em ambas  as  partes  com laminado
melamínico de baixa pressão texturizado, na cor Argila, Cafelatte ou Trancoso, 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 0,75 mm 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.

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°.
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SEQ.: 045

CÓDIGO LA290X330

OBJETO: LIXEIRA PARA ESCRITÓRIO

COR: ARGILA, CALEFATTE, TRANCOSO OU WENGUÊ

IMAGEM REFERENCIAL

DIMENSÕES MÍNIMAS
Largura 290 mm
Altura 330 mm
Profundidade 300 mm

ESTRUTURA E COMPONENTES METÁLICOS
Composto  por  duas  laterais  em MDP ou  MDF de  18  mm de  espessura,  revestida  em laminado
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as  faces,  mín.  0.3 mm. Cor  argila,  calefatte,
trancoso ou wenguê. Acabamentos das bordas em fita de poliestireno mín. de 1.0 mm de espessura,
coladas a quente pelo sistema hot-melt. Duas laterais e fundo que formam uma única peça em chapa
de aço #20 (0,90 mm) de espessura. Cor argila, calefatte ou preto. A parte inferior deverá receber
porca metálica soldada, OU Colocação de rebites de repuxo de aço M8 para adaptação de reguladores
de  nível.  Todas  as  peças  metálicas  recebem pré-tratamento  de  desengraxamento,  decapagem e
fosfatização,  preparando  a  superfície  para  receber  a  pintura  epóxi-  pó  texturizado  aplicada  pelo
processo de deposição eletrostática, com polimerização em estufa com temperatura mínima 220°C.

SEQ.: 046

CÓDIGO PBM

OBJETO: PORTA BANDEIRAS EM MADEIRA

IMAGEM REFERENCIAL

Base em madeira cerejeira envernizada, com 3 (três) furos; dimensões aproximadas
de:  600x200x100  mm (C x  L x  H).  Três  mastros  para  uso  interno,  em madeira
envernizada  e  ponteira  cromada.  (Altura  aproximada:  2200  mm).  Bandeiras
estampadas em tecido Duralon 100% Poliester, com costuras reforçadas nas laterais
e nos cantos, sendo: 01 Bandeira do Brasil, 01 Bandeira do Estado de Goiás e 01
bandeira do Município (a ser especificado / definido na Ordem de Fornecimento).
Acabamento  natural.  Obs.:  As  bandeiras  deverão  seguir,  obrigatoriamente,  as
normas de confecção de bandeiras, de acordo com as Leis Federais nº 5700 e 8421.

 ______________________________________________________________________________________________________ lfsgomes

Av. PL-003, Q. G, L. 04, PQ. Lozandes, Goiânia – GO – Telefone: (62) 3542-9140 – div.patrimonio@tjgo.jus.br | Página 89 de 171 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS
Diretoria Administrativa
Divisão de Patrimônio

SEQ.: 047

CÓDIGO MPD1400X1800X740

OBJETO:
MESA PENINSULAR COM ESTRUTURA DE AÇO E PAINEL –
LADO DIREITO – MPD1400X1800X740

COR: ARGILA, CAFELATTE OU TRANCOSO

IMAGEM REFERENCIAL

DIMENSÕES REFERENCIAIS
Largura: 1400 mm Profundidade: mínimo 600 mm
Comprimento 1800 mm Profundidade: 800 mm
Altura: 740 mm

TAMPO

Com  formato  peninsular,  em  MDP  (Medium  Density  Particleboard)  ou  MDF  (Medium  Density
Fiberboard) de 25 mm de espessura e revestido em laminado plástico de baixa pressão, texturizado
com 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor Argila, Cafelatte ou Trancoso.
Vedado com fitas de borda em PVC com padrão de acabamento igual ao melamínico no verso com
promotor de adesão, coladas pelo processo holt melt, através de coladeiras de borda mecanizadas
com temperaturas adequadas para fusão da borda com o substrato (Hot Melt). Todas as bordas do
tampo deverão ter espessuras iguais, entre 2,0 mm e 3,0 mm. As bordas que possuam contato com o
usuário deverão ser acabadas com raio de 2,5 mm, de acordo com norma técnica da ABNT (NBR
13966 – Tabela 6). 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. No topo do ângulo,
deverá conter furação para alojamento de orifício em polipropileno, com diâmetro mínimo de 60 mm,
para passagem de cabeamento à estrutura metálica.

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, Cafelatte ou Preto.

ESTRUTURA CENTRAL

Constituído em chapa de aço dobrado em forma de “L” de 1,2 mm de espessura medindo
110x110 mm 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 interna produzida em chapa de aço dobrada de 0,75 mm
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de espessura.  OU formato de pórtico constituído por dois perfis verticais dobrados pneumaticamente
com dimensões de (40x50), fabricado com chapa de aço de mínimo 1,2 mm de espessura, distantes
entre si 120 mm fechadas com tampas externa e internamente sacáveis fixadas aos pés por encaixe
em chapa de aço mínima 628x120 # 0,75 mm 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 1,9 mm 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 1,9 mm, acabamento
arredondado em suas bordas, sem rebarbas e quinas visíveis. Fixada ao tampo através de porcas
metálicas e parafusos Philips ou similar. 

ESTRUTURA LATERAL DO LADO DE 600 MM DE 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  1,9  mm
fechamento frontal  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 1,9 mm 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 1,9 mm 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 1,5 mm de espessura,
distantes entre si 120 mm fechadas com tampas externa e internamente sacáveis fixadas aos pés por
encaixe em chapa de aço mínima 628x120 # 0,75 mm 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 1,9 mm 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 1,9 mm, 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 1,5 mm 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.

ESTRUTURA LATERAL DO LADO DE 800 MM DE 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  1,9  mm
fechamento frontal  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 1,9 mm 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 1,9 mm de espessura que receberá uma
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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 1,5 mm de espessura,
distantes entre si 120 mm fechadas com tampas externa e internamente sacáveis fixadas aos pés por
encaixe em chapa de aço mínima 628x120 # 0,75 mm 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 1,9 mm 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 1,9 mm, 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 1,5 mm 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 OU em tubo redondo diâmetro de 3 pol. parede 1.5mm, fixação no painel frontal
por meio de chapa de aço carbono espessura. De 2 mm, base em forma de disco com diâmetro de
360mm e espessura de 2 mm.

TRAVESSAS HORIZONTAIS DE TRAVAMENTO

Altura máxima 13 cm. Peças horizontais fabricadas em chapa de aço min.16 de 1,5 mm 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. Cor Argila, Cafelatte ou Preto.

PAINEL FRONTAL E LATERAL

Constituído em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiberboard) de 18 mm,
revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces min. 0.3mm na cor Argila,
Cafelatte ou Cafelatte. As quatro bordas do painel frontal recebem proteção de fita poliestireno mín. de
1,0 mm 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 1,9 mm de
espessura que se unem ao painel por quatro parafusos 7,11 mm e no cavalete da mesa por quatro
parafusos auto atarrachantes OU Fixação à estrutura por meio de parafusos minifix com tambor de giro
de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 e buchas metálicas. Distância do piso até a parte
inferior do painel de no mínimo 240 mm.

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, Cafelatte ou Trancoso, aplicada pelo
processo de disposição eletrostática com polimerização em estufa de no mínimo 220º C. 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 bucha metálica soldada na parte interna dos pés. Os pés
devem ter fechamentos sempre com a mesma chapa, nunca com ponteiras plásticas.
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SEQ.: 048

CÓDIGO MPE1800X1400X740

OBJETO:
MESA PENINSULAR COM ESTRUTURA DE AÇO E PAINEL –
LADO ESQUERDO – MPE1800X1400X740

COR: ARGILA, CAFELATTE OU TRANCOSO

IMAGEM REFERENCIAL

DIMENSÕES REFERENCIAIS

Largura: 1800 mm Profundidade: mínimo 800 mm
Comprimento 1400 mm Profundidade: 600 mm
Altura: 740 mm

TAMPO

Com  formato  peninsular,  em  MDP  (Medium  Density  Particleboard)  ou  MDF  (Medium  Density
Fiberboard) de 25 mm de espessura e revestido em laminado plástico de baixa pressão, texturizado
com 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor Argila, Cafelatte ou Trancoso.
Vedado com fitas de borda em PVC com padrão de acabamento igual ao melamínico no verso com
promotor de adesão, coladas pelo processo holt melt, através de coladeiras de borda mecanizadas
com temperaturas adequadas para fusão da borda com o substrato (Hot Melt). Todas as bordas do
tampo deverão ter espessuras iguais, entre 2,0 mm e 3,0 mm. As bordas que possuam contato com o
usuário deverão ser acabadas com raio de 2,5 mm, de acordo com norma técnica da ABNT (NBR
13966 – Tabela 6). 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. No topo do ângulo,
deverá conter furação para alojamento de orifício em polipropileno, com diâmetro mínimo de 60 mm,
para passagem de cabeamento à estrutura metálica.

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, Cafelatte ou Preto.

ESTRUTURA CENTRAL

Constituído em chapa de aço dobrado em forma de “L” de 1,2 mm de espessura medindo
110x110 mm 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 interna produzida em chapa de aço dobrada de 0,75 mm
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de espessura.  OU formato de pórtico constituído por dois perfis verticais dobrados pneumaticamente
com dimensões de (40x50), fabricado com chapa de aço de mínimo 1,2 mm de espessura, distantes
entre si 120 mm fechadas com tampas externa e internamente sacáveis fixadas aos pés por encaixe
em chapa de aço mínima 628x120 # 0,75 mm 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 1,9 mm 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 1,9 mm, acabamento
arredondado em suas bordas, sem rebarbas e quinas visíveis. Fixada ao tampo através de porcas
metálicas e parafusos Philips ou similar. 

ESTRUTURA LATERAL DO LADO DE 600 MM DE 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  1,9  mm
fechamento frontal  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 1,9 mm 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 1,9 mm 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 1,5 mm de espessura,
distantes entre si 120 mm fechadas com tampas externa e internamente sacáveis fixadas aos pés por
encaixe em chapa de aço mínima 628x120 # 0,75 mm 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 1,9 mm 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 1,9 mm, 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 1,5 mm 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.

ESTRUTURA LATERAL DO LADO DE 800 MM DE 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  1,9  mm
fechamento frontal  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 1,9 mm 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 1,9 mm de espessura que receberá uma
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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 1,5 mm de espessura,
distantes entre si 120 mm fechadas com tampas externa e internamente sacáveis fixadas aos pés por
encaixe em chapa de aço mínima 628x120 # 0,75 mm 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 1,9 mm 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 1,9 mm, 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 1,5 mm 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 OU em tubo redondo diâmetro de 3 pol. parede 1.5mm, fixação no painel frontal
por meio de chapa de aço carbono espessura. De 2 mm, base em forma de disco com diâmetro de 360
mm e espessura de 2 mm.

TRAVESSAS HORIZONTAIS DE TRAVAMENTO

Altura máxima 13 cm. Peças horizontais fabricadas em chapa de aço min.16 de 1,5 mm 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. Cor Argila, Cafelatte ou Preto.

PAINEL FRONTAL E LATERAL

Painéis constituídos em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiberboard) de
18 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces min. 0.3mm na cor
Argila, Cafelatte ou Cafelatte. As quatro bordas do painel frontal recebem proteção de fita poliestireno
mín. de 1,0 mm 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 1,9 mm de
espessura que se unem ao painel por quatro parafusos 7,11 mm e no cavalete da mesa por quatro
parafusos auto atarrachantes. Distância do piso até a parte inferior do painel de no mínimo 240 mm.

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, Cafelatte ou Trancoso, aplicada pelo
processo de disposição eletrostática com polimerização em estufa de no mínimo 220º C. 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 bucha metálica soldada na parte interna dos pés. Os pés
devem ter fechamentos sempre com a mesma chapa, nunca com ponteiras plásticas.
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SEQ.: 049

CÓDIGO MQ800X800X740

OBJETO: MESA QUADRADA COM ESTRUTURAS DE AÇO E 04 PÉS

COR: ARGILA, CAFELATTE OU TRANCOSO

IMAGEM REFERENCIAL

DIMENSÕES MÍNIMAS
Comprimento: 800 mm;
Largura: 800 mm;
Altura: 740 mm

TAMPO
Com formato em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiberboard) de 25
mm de espessura e revestido em laminado plástico de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de
espessura na parte superior e inferior do tampo na cor Argila, Cafelatte ou Trancoso. Vedado com fitas
de borda em PVC com padrão de acabamento igual ao melamínico no verso com promotor de adesão,
coladas  pelo  processo  holt  melt,  através  de  coladeiras  de  borda  mecanizadas  com temperaturas
adequadas para fusão da borda com o substrato (Hot Melt). Todas as bordas do tampo deverão ter
espessuras iguais, entre 2,0 mm e 3,0 mm. As bordas que possuam contato com o usuário deverão ser
acabadas com raio de 2,5 mm, de acordo com norma técnica da ABNT (NBR 13966 – Tabela 6). 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. 60 mm de diâmetro, chapa 18. Ligadas entre si por requadro metálico
ou similar, em tubo de aço ou chapa dobrada pneumaticamente, com mínimo 1,2 mm de espessura
estruturando completamente os pés, dando total estabilidade. Cor Argila, Cafelatte ou Preto.
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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 220º C, na cor Argila, Cafelatte ou Preto. 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.
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SEQ.: 050

CÓDIGO MO1200X1200X740

OBJETO: MESA ORGÂNICA COM ESTRUTURA DE AÇO – S/ GAVETEIRO FIXO

COR: ARGILA, CAFELATTE OU TRANCOSO

IMAGEM REFERENCIAL

DIMENSÕES REFERENCIAIS
Largura: 1200 mm Profundidade: 600 mm
Comprimento 1200 mm Profundidade: 600 mm
Altura: 740 mm

TAMPO

Mesa  com formato  orgânico,  em MDP (Medium Density  Particleboard)  ou  MDF (Medium Density
Fiberboard) de 25 mm e revestido em laminado plástico de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de
espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor Argila, Cafelatte ou Trancoso. Vedado com fitas
de borda em PVC com padrão de acabamento igual ao melamínico no verso com promotor de adesão,
coladas  pelo  processo  holt  melt,  através  de  coladeiras  de  borda  mecanizadas  com temperaturas
adequadas para fusão da borda com o substrato (Hot Melt). Todas as bordas do tampo deverão ter
espessuras iguais, entre 2,0 mm e 3,0 mm. As bordas que possuam contato com o usuário deverão ser
acabadas com raio de 2,5 mm, de acordo com norma técnica da ABNT (NBR 13966 – Tabela 6). 

ESTRUTURA DO TAMPO

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, Cafelatte ou Preto.

ESTRUTURA CENTRAL (PÉ DE CANTO)

É fabricado em chapa de aço 18 de mínimo 1,2 mm 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 1,2 mm 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 interna produzida
em chapa de aço dobrada de 0,75 mm de espessura.

ESTRUTURAS  LATERAIS  (PARTE  INFERIOR  DA  ESTRUTURA  LONGA  PARA  MÁX.600  MM
PROFUNDIDADE)

A sustentação do tampo é feita por uma estrutura em aço constituída por um tubo vertical oblongo
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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  1,9  mm
fechamento frontal  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 1,9 mm 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 1,9 mm 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 1,5 mm de espessura,
distantes entre si 120 mm fechadas com tampas externa e internamente sacáveis fixadas aos pés por
encaixe em chapa de aço mínima 628x120 # 0,75 mm 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 1,9 mm 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 1,9 mm, 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 1,5 mm 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.

TRAVESSAS HORIZONTAIS DE TRAVAMENTO

Altura máxima 13 cm. Peças horizontais fabricadas em chapa de aço min.18 de 1,2 mm 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. Cor Argila, Cafelatte ou Preto.

PAINEL FRONTAL E LATERAL

Painéis constituídos em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiberboard) de
18 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces min. 0.3mm na cor
Argila, Cafelatte ou Cafelatte. As quatro bordas do painel frontal recebem proteção de fita poliestireno
mín. de 1,0 mm 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 1,9 mm de
espessura que se unem ao painel por quatro parafusos 7,11 mm e no cavalete da mesa por quatro
parafusos auto atarrachantes OU Fixação à estrutura por meio de parafusos minifix com tambor de giro
de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 e buchas metálica. Distância do piso até a parte
inferior do painel de no mínimo 240 mm.

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, Cafelatte ou Trancoso, aplicada pelo
processo de disposição eletrostática com polimerização em estufa de no mínimo 220º C. 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 bucha metálica soldada na parte interna dos pés. Os pés
devem ter fechamentos sempre com a mesma chapa, nunca com ponteiras plásticas.
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SEQ.: 051

CÓDIGO MO1400X1400X740

OBJETO: MESA ORGÂNICA COM ESTRUTURA DE AÇO – S/ GAVETEIRO FIXO

COR: ARGILA, CAFELATTE OU TRANCOSO

IMAGEM REFERENCIAL

DIMENSÕES REFERENCIAIS
Largura: 1400 mm Profundidade: 600 mm
Comprimento 1400 mm Profundidade: 600 mm
Altura: 740 mm

TAMPO
Mesa  com formato  orgânico,  em MDP (Medium Density  Particleboard)  ou  MDF (Medium Density
Fiberboard) de 25 mm e revestido em laminado plástico de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de
espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor Argila, Cafelatte ou Trancoso. O tampo deverá
constar, em sua parte inferior, buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do
mesmo à estrutura, facilitando a linha de montagem. Vedado com fitas de borda em PVC com padrão
de acabamento igual ao melamínico no verso com promotor de adesão, coladas pelo processo holt
melt, através de coladeiras de borda mecanizadas com temperaturas adequadas para fusão da borda
com o substrato (Hot Melt). Todas as bordas do tampo deverão ter espessuras iguais, entre 2,0 mm e
3,0 mm. As bordas que possuam contato com o usuário deverão ser acabadas com raio de 2,5 mm, de
acordo com norma técnica da ABNT (NBR 13966 – Tabela 6).

ESTRUTURA DO TAMPO
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, Cafelatte ou Preto.

ESTRUTURA CENTRAL (PÉ DE CANTO)
É fabricado em chapa de aço 18 de mínimo 1,2 mm 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 1,2 mm 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 interna produzida
em chapa de aço dobrada de 0,75 mm de espessura.

ESTRUTURAS  LATERAIS  (PARTE  INFERIOR  DA  ESTRUTURA  LONGA  PARA  MÁX.600  MM
PROFUNDIDADE)
A sustentação do tampo é feita por uma estrutura em aço constituída por um tubo vertical oblongo
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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  1,9  mm
fechamento frontal  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 1,9 mm 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 1,9 mm 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 1,5 mm de espessura,
distantes entre si 120 mm fechadas com tampas externa e internamente sacáveis fixadas aos pés por
encaixe em chapa de aço mínima 628x120 # 0,75 mm 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 1,9 mm 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 1,5 mm, 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 1,5 mm 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.

TRAVESSAS HORIZONTAIS DE TRAVAMENTO
Altura máxima 13 cm. Peças horizontais fabricadas em chapa de aço min.18 de 1,2 mm 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. Cor Argila, Cafelatte ou Preto.

PAINEL FRONTAL E LATERAL
Painéis constituídos em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiberboard) de
18 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces min. 0.3mm na cor
Argila, Cafelatte ou Cafelatte. As quatro bordas do painel frontal recebem proteção de fita poliestireno
mín. de 1,0 mm 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 1,9 mm de
espessura que se unem ao painel por quatro parafusos 7,11 mm e no cavalete da mesa por quatro
parafusos auto atarrachantes OU Fixação à estrutura por meio de parafusos minifix com tambor de giro
de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 e buchas metálica. Distância do piso até a parte
inferior do painel de no mínimo 240 mm.

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, Cafelatte ou Trancoso, aplicada pelo
processo de disposição eletrostática com polimerização em estufa de no mínimo 220º C. 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 bucha metálica soldada na parte interna dos pés. Os pés
devem ter fechamentos sempre com a mesma chapa, nunca com ponteiras plásticas.
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SEQ.: 052

CÓDIGO MO1400X1400X740

OBJETO: MESA ORGÂNICA COM ESTRUTURA DE AÇO – C/ GAVETEIRO FIXO

COR: ARGILA, CAFELATTE OU TRANCOSO

DIMENSÕES REFERENCIAIS MESA
Largura: 1400 mm Profundidade: 600 mm
Comprimento 1400 mm Profundidade: 600 mm
Altura: 740 mm

DIMENSÕES REFERENCIAIS GAVETEIRO
Largura: 400 mm
Profundidade: 450 mm
Altura: 300 mm

MESA ORGÂNICA – IMAGEM REFERENCIAL

TAMPO (MESA ORGÂNICA)
Mesa  com formato  orgânico,  em MDP (Medium Density  Particleboard)  ou  MDF (Medium Density
Fiberboard) de 25 mm e revestido em laminado plástico de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de
espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor Argila, Cafelatte ou Trancoso. O tampo deverá
constar, em sua parte inferior, buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do
mesmo à estrutura, facilitando a linha de montagem. Vedado com fitas de borda em PVC com padrão
de acabamento igual ao melamínico no verso com promotor de adesão, coladas pelo processo holt
melt, através de coladeiras de borda mecanizadas com temperaturas adequadas para fusão da borda
com o substrato (Hot Melt). Todas as bordas do tampo deverão ter espessuras iguais, entre 2,0 mm e
3,0 mm. As bordas que possuam contato com o usuário deverão ser acabadas com raio de 2,5 mm, de
acordo com norma técnica da ABNT (NBR 13966 – Tabela 6).

ESTRUTURA DO TAMPO (MESA ORGÂNICA)
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, Cafelatte ou Preto.

ESTRUTURA CENTRAL (PÉ DE CANTO) (MESA ORGÂNICA)
É fabricado em chapa de aço 18 de mínimo 1,2 mm 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 1,2 mm 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 interna produzida
em chapa de aço dobrada de 0,75 mm de espessura.

ESTRUTURAS  LATERAIS  (PARTE  INFERIOR  DA  ESTRUTURA  LONGA  PARA  MÁX.600  MM
PROFUNDIDADE) (MESA ORGÂNICA)
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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  1,9  mm
fechamento frontal  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 1,9 mm 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 1,9 mm 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 1,5 mm de espessura,
distantes entre si 120 mm fechadas com tampas externa e internamente sacáveis fixadas aos pés por
encaixe em chapa de aço mínima 628x120 # 0,75 mm 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 1,9 mm 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 1,9 mm, 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 1,5 mm 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.

TRAVESSAS HORIZONTAIS DE TRAVAMENTO (MESA ORGÂNICA)
Altura máxima 13 cm. Peças horizontais fabricadas em chapa de aço min.18 de 1,2 mm 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. Cor Argila, Cafelatte ou Preto.

PAINEL FRONTAL E LATERAL (MESA ORGÂNICA)
Painéis constituídos em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiberboard) de
18 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces min. 0.3mm na cor
Argila, Cafelatte ou Cafelatte. As quatro bordas do painel frontal recebem proteção de fita poliestireno
mín. de 1,0 mm 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 1,9 mm de
espessura que se unem ao painel por quatro parafusos 7,11 mm e no cavalete da mesa por quatro
parafusos auto atarrachantes OU Fixação à estrutura por meio de parafusos minifix com tambor de giro
de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 e buchas metálica. Distância do piso até a parte
inferior do painel mín. 240 mm

ACABAMENTO E FIXAÇÃO DO TAMPO (MESA ORGÂNICA)
A estrutura metálica recebe tratamento antiferruginoso (desengraxante, decapagem e fosfatização) e
acabamento em pintura texturizada epóxi – pó, na cor Argila, Cafelatte ou Trancoso, aplicada pelo
processo de disposição eletrostática com polimerização em estufa de no mínimo 220º C. 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 bucha metálica soldada na parte interna dos pés. Os pés
devem ter fechamentos sempre com a mesma chapa, nunca com ponteiras plásticas.
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GAVETEIRO FIXO PARA MESA ORGÂNICA – IMAGEM REFERENCIAL

LATERAIS E FRENTE DO GAVETEIRO
Em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF
(Medium  Density  Fiberboard)  de  18  mm  de
espessura, revestido em ambas as partes com laminado melamínico de baixa pressão, com 0,3 mm de
espessura,  texturizado na cor  do  tampo,  com acabamento  em todas as  extremidades em fita  de
poliestireno com no mínimo 1,0 mm de espessura, na mesma cor do laminado. Cor Argila, Cafelatte ou
Cafelatte.

PUXADORES
Puxadores do tipo Zamak ou similar, niquelado, redondo com forma côncava, em torno de 130 mm 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 simultânea das gavetas.

GAVETA DE AÇO
Estrutura total em chapa de aço 22 de 0,75 mm espessura mínima, com pintura lisa. Parte superior da
gaveta dobrada em forma de “U” ou similar, para reforço da mesma. Sistema de deslizamento através
de duas corrediças telescópicas, sendo uma em cada lateral da gaveta. Com um porta lápis medindo:
mín.310 mm de largura x 140 mm profundidade x 20 mm de altura.

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

MONTAGEM
As laterais, parte superior e 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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SEQ.: 053

CÓDIGO MR1000X600X740

OBJETO:
MESA RETANGULAR COM ESTRUTURA DE AÇO E PAINEL DE MADEIRA –
1000X600X740MM

COR: ARGILA, CAFELATTE OU TRANCOSO

IMAGEM REFERENCIAL

DIMENSÕES REFERENCIAIS
Comprimento: 1000 mm
Profundidade: 600 mm
Altura: 740 mm

TAMPO
Mesa reta, em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiberboard) de 25 mm e
revestido em laminado plástico de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura na parte
superior e inferior do tampo na cor Argila, Cafelatte ou Trancoso. O tampo deverá constar, em sua
parte inferior, buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do mesmo à estrutura,
facilitando a linha de montagem. Vedado com fitas de borda em PVC com padrão de acabamento igual
ao  melamínico  no  verso  com  promotor  de  adesão,  coladas  pelo  processo  holt  melt,  através  de
coladeiras de borda mecanizadas com temperaturas adequadas para fusão da borda com o substrato
(Hot Melt).  Todas as bordas do tampo deverão ter espessuras iguais, entre 2,0 mm e 3,0 mm. As
bordas que possuam contato com o usuário deverão ser acabadas com raio de 2,5 mm, de acordo
com norma técnica da ABNT (NBR 13966 – Tabela 6).

ESTRUTURA DO TAMPO
A sustentação  dos  tampos  são  através  de  duas  estruturas  laterais,  ligadas  entre  si  através  de
travessas horizontais de travamento. Cor Argila, Cafelatte ou Preto.

ESTRUTURAS LATERAIS  (PARTE INFERIOR DA ESTRUTURA LONGA DE MÁX.  600  MM DE
PROFUNDIDADE)
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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  1,9  mm
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 1,9 mm 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 1,9 mm 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 1,5 mm de espessura,
distantes entre si 120 mm fechadas com tampas externa e internamente sacáveis fixadas aos pés por
encaixe em chapa de aço mínima # 0,75 mm 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 1,9 mm 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 1,9 mm; 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 1,5 mm 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 34 mm. Os pés devem ter fechamentos sempre com a
mesma chapa, sem ponteiras plásticas removíveis.

TRAVESSAS HORIZONTAIS DE TRAVAMENTO (MESA RETANGULAR)
Altura máxima 13 cm. Peças horizontais fabricadas em chapa de aço min.16 de 1,5 mm 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. Cor Argila, Cafelatte ou Preto.

PAINEL FRONTAL (MESA RETA)
Painéis constituídos em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiberboard) de
18 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces min. 0.3mm na cor
Argila, Cafelatte ou Cafelatte. As quatro bordas do painel frontal recebem proteção de fita poliestireno
mín. de 1,0 mm 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 1,9 mm de
espessura que se unem ao painel  por quatro parafusos 7,11 mm e no cavalete da mesa por quatro
parafusos auto atarrachantes OU Fixação à estrutura por meio de parafusos minifix com tambor de giro
de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 e buchas metálica. Distância do piso até a parte
inferior do painel mín. 240 mm

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, Cafelatte ou Trancoso, aplicada pelo
processo de disposição eletrostática com polimerização em estufa de no mínimo 220º C. 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 bucha metálica soldada na parte interna dos pés. Os pés
devem ter fechamentos sempre com a mesma chapa, nunca com ponteiras plásticas.
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SEQ.: 054

CÓDIGO MR1200X600X740

OBJETO:
MESA RETANGULAR COM ESTRUTURA DE AÇO E PAINEL DE MADEIRA –
1200X600X740MM

COR: ARGILA, CAFELATTE OU TRANCOSO

IMAGEM REFERENCIAL

DIMENSÕES REFERENCIAIS
Comprimento: 1200 mm
Profundidade: 600 mm
Altura: 740 mm

TAMPO
Mesa reta, em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiberboard) de 25 mm e
revestido em laminado plástico de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura na parte
superior e inferior do tampo na cor Argila, Cafelatte ou Trancoso. O tampo deverá constar, em sua
parte inferior, buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do mesmo à estrutura,
facilitando a linha de montagem. Vedado com fitas de borda em PVC com padrão de acabamento igual
ao  melamínico  no  verso  com  promotor  de  adesão,  coladas  pelo  processo  holt  melt,  através  de
coladeiras de borda mecanizadas com temperaturas adequadas para fusão da borda com o substrato
(Hot Melt).  Todas as bordas do tampo deverão ter espessuras iguais, entre 2,0 mm e 3,0 mm. As
bordas que possuam contato com o usuário deverão ser acabadas com raio de 2,5 mm, de acordo
com norma técnica da ABNT (NBR 13966 – Tabela 6).

ESTRUTURA DO TAMPO
A sustentação  dos  tampos  são  através  de  duas  estruturas  laterais,  ligadas  entre  si  através  de
travessas horizontais de travamento. Cor Argila, Cafelatte ou Preto.

ESTRUTURAS LATERAIS  (PARTE INFERIOR DA ESTRUTURA LONGA DE MÁX.  600  MM DE
PROFUNDIDADE)
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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  1,9  mm
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 1,9 mm 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 1,9 mm 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 1,5 mm de espessura,
distantes entre si 120 mm fechadas com tampas externa e internamente sacáveis fixadas aos pés por
encaixe em chapa de aço mínima # 0,75 mm 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 1,9 mm 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 1,9 mm; 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 1,5 mm 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 34 mm. Os pés devem ter fechamentos sempre com a
mesma chapa, sem ponteiras plásticas removíveis.

TRAVESSAS HORIZONTAIS DE TRAVAMENTO (MESA RETANGULAR)
Altura máxima 13 cm. Peças horizontais fabricadas em chapa de aço min.16 de 1,5 mm 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. Cor Argila, Cafelatte ou Preto.

PAINEL FRONTAL (MESA RETA)
Painéis constituídos em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiberboard) de
18 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces min. 0.3mm na cor
Argila, Cafelatte ou Cafelatte. As quatro bordas do painel frontal recebem proteção de fita poliestireno
mín. de 1,0 mm 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 1,9 mm de
espessura que se unem ao painel por quatro parafusos 7,11 mm e no cavalete da mesa por quatro
parafusos auto atarrachantes OU Fixação à estrutura por meio de parafusos minifix com tambor de giro
de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 e buchas metálica. Distância do piso até a parte
inferior do painel mín. 240 mm

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, Cafelatte ou Trancoso, aplicada pelo
processo de disposição eletrostática com polimerização em estufa de no mínimo 220º C. 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 bucha metálica soldada na parte interna dos pés. Os pés
devem ter fechamentos sempre com a mesma chapa, nunca com ponteiras plásticas.
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SEQ.: 055

CÓDIGO MR1400X600X740

OBJETO:
MESA RETANGULAR COM ESTRUTURA DE AÇO E PAINEL DE MADEIRA –
1400X600X740MM

COR: ARGILA, CAFELATTE OU TRANCOSO

IMAGEM REFERENCIAL

DIMENSÕES REFERENCIAIS
Comprimento: 1400 mm
Profundidade: 600 mm
Altura: 740 mm

TAMPO
Mesa reta, em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiberboard) de 25 mm e
revestido em laminado plástico de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura na parte
superior e inferior do tampo na cor Argila, Cafelatte ou Trancoso. O tampo deverá constar, em sua
parte inferior, buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do mesmo à estrutura,
facilitando a linha de montagem. Vedado com fitas de borda em PVC com padrão de acabamento igual
ao  melamínico  no  verso  com  promotor  de  adesão,  coladas  pelo  processo  holt  melt,  através  de
coladeiras de borda mecanizadas com temperaturas adequadas para fusão da borda com o substrato
(Hot Melt).  Todas as bordas do tampo deverão ter espessuras iguais, entre 2,0 mm e 3,0 mm. As
bordas que possuam contato com o usuário deverão ser acabadas com raio de 2,5 mm, de acordo
com norma técnica da ABNT (NBR 13966 – Tabela 6).

ESTRUTURA DO TAMPO
A sustentação  dos  tampos  são  através  de  duas  estruturas  laterais,  ligadas  entre  si  através  de
travessas horizontais de travamento. Cor Argila, Cafelatte ou Preto.

ESTRUTURAS LATERAIS  (PARTE INFERIOR DA ESTRUTURA LONGA DE MÁX.  600  MM DE
PROFUNDIDADE)
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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  1,9  mm
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 1,9 mm 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 1,9 mm 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 1,5 mm de espessura,
distantes entre si 120 mm fechadas com tampas externa e internamente sacáveis fixadas aos pés por
encaixe em chapa de aço mínima # 0,75 mm 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 1,9 mm 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 1,9 mm; 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 1,5 mm 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 34 mm. Os pés devem ter fechamentos sempre com a
mesma chapa, sem ponteiras plásticas removíveis.

TRAVESSAS HORIZONTAIS DE TRAVAMENTO (MESA RETANGULAR)
Altura máxima 13 cm. Peças horizontais fabricadas em chapa de aço min.16 de 1,5 mm 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. Cor Argila, Cafelatte ou Preto.

PAINEL FRONTAL  (MESA RETA)
Painéis constituídos em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiberboard) de
18 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces min. 0.3mm na cor
Argila, Cafelatte ou Cafelatte. As quatro bordas do painel frontal recebem proteção de fita poliestireno
mín. de 1,0 mm 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 1,9 mm de
espessura que se unem ao painel por quatro parafusos 7,11 mm e no cavalete da mesa por quatro
parafusos auto atarrachantes OU Fixação à estrutura por meio de parafusos minifix com tambor de giro
de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 e buchas metálica. Distância do piso até a parte
inferior do painel mín. 240 mm

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, Cafelatte ou Trancoso, aplicada pelo
processo de disposição eletrostática com polimerização em estufa de no mínimo 220º C. 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 bucha metálica soldada na parte interna dos pés. Os pés
devem ter fechamentos sempre com a mesma chapa, nunca com ponteiras plásticas.
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SEQ.: 056

CÓDIGO MR1600X600X740

OBJETO:
MESA RETANGULAR COM ESTRUTURA DE AÇO E PAINEL DE MADEIRA –
1600X600X740MM

COR: ARGILA, CAFELATTE OU TRANCOSO

IMAGEM REFERENCIAL

DIMENSÕES REFERENCIAIS
Comprimento: 1600 mm
Profundidade: 600 mm
Altura: 740 mm

TAMPO
Mesa reta, em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiberboard) de 25 mm e
revestido em laminado plástico de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura na parte
superior e inferior do tampo na cor Argila, Cafelatte ou Trancoso. O tampo deverá constar, em sua
parte inferior, buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do mesmo à estrutura,
facilitando a linha de montagem. Vedado com fitas de borda em PVC com padrão de acabamento igual
ao  melamínico  no  verso  com  promotor  de  adesão,  coladas  pelo  processo  holt  melt,  através  de
coladeiras de borda mecanizadas com temperaturas adequadas para fusão da borda com o substrato
(Hot Melt).  Todas as bordas do tampo deverão ter espessuras iguais, entre 2,0 mm e 3,0 mm. As
bordas que possuam contato com o usuário deverão ser acabadas com raio de 2,5 mm, de acordo
com norma técnica da ABNT (NBR 13966 – Tabela 6).

ESTRUTURA DO TAMPO
A sustentação  dos  tampos  são  através  de  duas  estruturas  laterais,  ligadas  entre  si  através  de
travessas horizontais de travamento. Cor Argila, Cafelatte ou Preto.

ESTRUTURAS LATERAIS  (PARTE INFERIOR DA ESTRUTURA LONGA DE MÁX.  600  MM DE
PROFUNDIDADE)
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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  1,9  mm
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 1,9 mm 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 1,9 mm 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 1,5 mm de espessura,
distantes entre si 120 mm fechadas com tampas externa e internamente sacáveis fixadas aos pés por
encaixe em chapa de aço mínima # 0,75 mm 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 1,9 mm 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 1,9 mm; 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 15 mm 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 34 mm. Os pés devem ter fechamentos sempre com a
mesma chapa, sem ponteiras plásticas removíveis.

TRAVESSAS HORIZONTAIS DE TRAVAMENTO (MESA RETANGULAR)
Altura máxima 13 cm. Peças horizontais fabricadas em chapa de aço min.16 de 1,5 mm 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. Cor Argila, Cafelatte ou Preto.
PAINEL FRONTAL (MESA RETA)
Painéis constituídos em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiberboard) de
18 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces min. 0.3mm na cor
Argila, Cafelatte ou Cafelatte. As quatro bordas do painel frontal recebem proteção de fita poliestireno
mín. de 1,0 mm 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 1,9 mm de
espessura que se unem ao painel por quatro parafusos 7,11 mm e no cavalete da mesa por quatro
parafusos auto atarrachantes OU Fixação à estrutura por meio de parafusos minifix com tambor de giro
de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 e buchas metálica. Distância do piso até a parte
inferior do painel mín. 240 mm

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, Cafelatte ou Trancoso, aplicada pelo
processo de disposição eletrostática com polimerização em estufa de no mínimo 220º C. 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 bucha metálica soldada na parte interna dos pés. Os pés
devem ter fechamentos sempre com a mesma chapa, nunca com ponteiras plásticas.
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SEQ.: 057

CÓDIGO MR1200X800X740

OBJETO:
MESA RETANGULAR COM ESTRUTURA DE AÇO E PAINEL DE MADEIRA –
1200X800X740MM

COR: ARGILA, CAFELATTE OU TRANCOSO

IMAGEM REFERENCIAL

DIMENSÕES
REFERENCIAIS
Comprimento: 1200 mm
Profundidade: 800 mm
Altura: 740 mm

TAMPO
Mesa reta, em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiberboard) de 25 mm e
revestido em laminado plástico de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura na parte
superior e inferior do tampo na cor Argila, Cafelatte ou Trancoso. O tampo deverá constar, em sua
parte inferior, buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do mesmo à estrutura,
facilitando a linha de montagem. Vedado com fitas de borda em PVC com padrão de acabamento igual
ao  melamínico  no  verso  com  promotor  de  adesão,  coladas  pelo  processo  holt  melt,  através  de
coladeiras de borda mecanizadas com temperaturas adequadas para fusão da borda com o substrato
(Hot Melt).  Todas as bordas do tampo deverão ter espessuras iguais, entre 2,0 mm e 3,0 mm. As
bordas que possuam contato com o usuário deverão ser acabadas com raio de 2,5 mm, de acordo
com norma técnica da ABNT (NBR 13966 – Tabela 6).

ESTRUTURA DO TAMPO
A sustentação  dos  tampos  são  através  de  duas  estruturas  laterais,  ligadas  entre  si  através  de
travessas horizontais de travamento. Cor Argila, Cafelatte ou Preto.

ESTRUTURAS LATERAIS  (PARTE INFERIOR DA ESTRUTURA LONGA DE MÁX.  600  MM DE
PROFUNDIDADE)
A sustentação do tampo é feita por uma estrutura em aço constituída por um tubo vertical oblongo
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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  1,9  mm
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 1,9 mm 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 1,9 mm 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 1,5 mm de espessura,
distantes entre si 120 mm fechadas com tampas externa e internamente sacáveis fixadas aos pés por
encaixe em chapa de aço mínima # 0,75 mm 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 1,9 mm 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 1,9 mm; 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 1,5 mm 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 34 mm. Os pés devem ter fechamentos sempre com a
mesma chapa, sem ponteiras plásticas removíveis.

TRAVESSAS HORIZONTAIS DE TRAVAMENTO (MESA RETANGULAR)
Altura máxima 13 cm. Peças horizontais fabricadas em chapa de aço min.16 de 1,5 mm 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. Cor Argila, Cafelatte ou Preto.

PAINEL FRONTAL (MESA RETA)
Painéis constituídos em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiberboard) de
18 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces min. 0.3mm na cor
Argila, Cafelatte ou Cafelatte. As quatro bordas do painel frontal recebem proteção de fita poliestireno
mín. de 1,0 mm 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 1,9 mm de
espessura que se unem ao painel por quatro parafusos 7,11 mm e no cavalete da mesa por quatro
parafusos auto atarrachantes OU Fixação à estrutura por meio de parafusos minifix com tambor de giro
de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 e buchas metálica. Distância do piso até a parte
inferior do painel mín. 240 mm

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, Cafelatte ou Trancoso, aplicada pelo
processo de disposição eletrostática com polimerização em estufa de no mínimo 220º C. 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 bucha metálica soldada na parte interna dos pés. Os pés
devem ter fechamentos sempre com a mesma chapa, nunca com ponteiras plásticas.
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SEQ.: 058

CÓDIGO MR1400X800X740

OBJETO:
MESA RETANGULAR COM ESTRUTURA DE AÇO E PAINEL DE MADEIRA –
1400X800X740MM

COR: ARGILA, CAFELATTE OU TRANCOSO

IMAGEM REFERENCIAL

DIMENSÕES REFERENCIAIS
Comprimento: 1400 mm
Profundidade: 800 mm
Altura: 740 mm

TAMPO
Mesa reta, em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiberboard) de 25 mm e
revestido em laminado plástico de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura na parte
superior e inferior do tampo na cor Argila, Cafelatte ou Trancoso. O tampo deverá constar, em sua
parte inferior, buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do mesmo à estrutura,
facilitando a linha de montagem. Vedado com fitas de borda em PVC com padrão de acabamento igual
ao  melamínico  no  verso  com  promotor  de  adesão,  coladas  pelo  processo  holt  melt,  através  de
coladeiras de borda mecanizadas com temperaturas adequadas para fusão da borda com o substrato
(Hot Melt).  Todas as bordas do tampo deverão ter espessuras iguais, entre 2,0 mm e 3,0 mm. As
bordas que possuam contato com o usuário deverão ser acabadas com raio de 2,5 mm, de acordo
com norma técnica da ABNT (NBR 13966 – Tabela 6).

ESTRUTURA DO TAMPO
A sustentação  dos  tampos  são  através  de  duas  estruturas  laterais,  ligadas  entre  si  através  de
travessas horizontais de travamento. Cor Argila, Cafelatte ou Preto.

ESTRUTURAS LATERAIS  (PARTE INFERIOR DA ESTRUTURA LONGA DE MÁX.  600  MM DE
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
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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  1,9  mm
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 1,9 mm 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 1,9 mm 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 1,5 mm de espessura,
distantes entre si 120 mm fechadas com tampas externa e internamente sacáveis fixadas aos pés por
encaixe em chapa de aço mínima # 0,75 mm 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 1,9 mm 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 1,9 mm; 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 1,5 mm 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 34 mm. Os pés devem ter fechamentos sempre com a
mesma chapa, sem ponteiras plásticas removíveis.

TRAVESSAS HORIZONTAIS DE TRAVAMENTO (MESA RETANGULAR)
Altura máxima 13 cm. Peças horizontais fabricadas em chapa de aço min.16 de 1,5 mm 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. Cor Argila, Cafelatte ou Preto.

PAINEL FRONTAL (MESA RETA)
Painéis constituídos em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiberboard) de
18 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces min. 0.3mm na cor
Argila, Cafelatte ou Cafelatte. As quatro bordas do painel frontal recebem proteção de fita poliestireno
mín. de 1,0 mm 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 1,9 mm de
espessura que se unem ao painel por quatro parafusos 7,11 mm e no cavalete da mesa por quatro
parafusos auto atarrachantes OU Fixação à estrutura por meio de parafusos minifix com tambor de giro
de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 e buchas metálica. Distância do piso até a parte
inferior do painel mín. 240 mm

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, Cafelatte ou Trancoso, aplicada pelo
processo de disposição eletrostática com polimerização em estufa de no mínimo 220º C. 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 bucha metálica soldada na parte interna dos pés. Os pés
devem ter fechamentos sempre com a mesma chapa, nunca com ponteiras plásticas.
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SEQ.: 059

CÓDIGO MR2200X1000X740

OBJETO:
MESA RETANGULAR  DE  REUNIÃO,  COM  ESTRUTURA DE  AÇO  E  PAINEL
CENTRAL EM MADEIRA – MR2200X1000X740

COR: ARGILA, CAFELATTE OU TRANCOSO

IMAGEM REFERENCIAL

DIMENSÕES MÍNIMAS
Comprimento: 2200 mm
Profundidade: 1000 mm
Altura: 740 mm
TAMPO
Tampo  com  formato  reto,  em  MDP  (Medium  Density  Particleboard)  ou  MDF  (Medium  Density
Fiberboard) de 25 mm e revestido em laminado plástico de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de
espessura na parte superior e inferior do tampo na cor Argila, Cafelatte ou Trancoso. O tampo deverá
constar, em sua parte inferior, buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do
mesmo à estrutura, facilitando a linha de montagem. Vedado com fitas de borda em PVC com padrão
de acabamento igual ao melamínico no verso com promotor de adesão, coladas pelo processo holt
melt, através de coladeiras de borda mecanizadas com temperaturas adequadas para fusão da borda
com o substrato (Hot Melt). Todas as bordas do tampo deverão ter espessuras iguais, entre 2,0 mm e
3,0 mm. As bordas que possuam contato com o usuário deverão ser acabadas com raio de 2,5 mm, de
acordo com norma técnica da ABNT (NBR 13966 – Tabela 6).

CAIXAS DE TOMADA NO TAMPO
02 caixas de tomadas com 12 pontos, com acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, medindo
180x135x155 mm. Corpo confeccionado em chapa de aço 1,2 mm de espessura, seguindo a mesma
cor  utilizada na estrutura  de  aço da mesa,  com pintura  de  acabamento  realizada através  de  um
processo eletrostático, com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem
do pré-tratamento em estufa,  esfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi
e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de
220° C e resfriamento. Dotada de 03 pontos para rede elétrica com tomadas universais (2p+t) 10A, 04
pontos com suportes para RJ45, sendo 02 RJ45 Systimax e 02 RJ45 Keystone, 01 ponto VGA, 01
HDMI, 01 USB e 02 pontos p/ áudio sem conectores. Tampa basculante para o aceso as tomadas
confeccionadas em perfil  de alumínio extrudado, articulação realizada através de pino roteador em
nylon, fixado nas extremidades, unindo caixa a tampa.

ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO
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
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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  1,9  mm
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 1,9 mm 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 1,9 mm 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 1,5 mm de espessura,
distantes entre si 120 mm fechadas com tampas externa e internamente sacáveis fixadas aos pés por
encaixe em chapa de aço mínima # 0,75 mm 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 1,9 mm 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 1,9 mm; 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 1,5 mm 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 34 mm. Os pés devem ter fechamentos sempre com a
mesma chapa, sem ponteiras plásticas removíveis. Cor Argila, Cafelatte ou Preto.

TRAVESSAS HORIZONTAIS DE TRAVAMENTO
Altura máxima 13 cm. Peças horizontais fabricadas em chapa de aço min.16 de 1,5 mm 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. Cor Argila, Cafelatte ou Preto.

PAINEL CENTRAL
Constituído em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiberboard) de 18 mm,
revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as
faces, na cor Argila, Cafelatte ou Trancoso. As quatro bordas do painel recebem proteção de perfil
(Bordo) de poliestireno de 1,0 mm 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 1,9 mm de espessura que se unem ao
cavalete  da  mesa  por  quatro  parafusos  auto  atarrachantes  OU  Fixação  à  estrutura  por  meio  de
parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 e buchas
metálica. Distância do piso até a parte inferior do painel  mín.  240 mm. Dimensões: altura mínima de
320 mm x largura de acordo com as dimensões da mesa e espessura 18 mm.

ACABAMENTO
A estrutura metálica recebe tratamento antiferruginoso (desengraxante, decapagem e fosfatização) e
acabamento em pintura texturizada epóxi – pó, na cor Argila, Cafelatte ou Trancoso, aplicada pelo
processo de disposição eletrostática com polimerização em estufa de no mínimo 220º C.
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SEQ.: 060

CÓDIGO MR1800X800X740

OBJETO:
MESA DE REUNIÃO COM ESTRUTURA DE AÇO EM 04 PÉS TUBULARES (S/
PAINEL) - MR1800X800X740

COR: ARGILA, CAFELATTE OU TRANCOSO

IMAGEM REFERENCIAL

DIMENSÕES REFERENCIAIS
Comprimento: 1800 mm
Profundidade: 800 mm
Altura: 740 mm

TAMPO
Tampo  com  formato  reto,  em  MDP  (Medium  Density  Particleboard)  ou  MDF  (Medium  Density
Fiberboard) de 25 mm e revestido em laminado plástico de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de
espessura na parte superior e inferior do tampo na cor Argila, Cafelatte ou Trancoso. O tampo deverá
constar, em sua parte inferior, buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do
mesmo à estrutura, facilitando a linha de montagem. Vedado com fitas de borda em PVC com padrão
de acabamento igual ao melamínico no verso com promotor de adesão, coladas pelo processo holt
melt, através de coladeiras de borda mecanizadas com temperaturas adequadas para fusão da borda
com o substrato (Hot Melt). Todas as bordas do tampo deverão ter espessuras iguais, entre 2,0 mm e
3,0 mm. As bordas que possuam contato com o usuário deverão ser acabadas com raio de 2,5 mm, de
acordo com norma técnica da ABNT (NBR 13966 – Tabela 6).

ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO
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. 4” de diâmetro, chapa 18. Ligadas entre si por requadro metálico em
tubo de aço, medida 40x60mm, com mínimo 1,2 mm de espessura estruturando os pés com formato
de “H”, reforçado com travas intermediárias, ou em formato de Y invertido. Cor Argila, Cafelatte ou
Preto.

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. 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.

ACABAMENTO
A estrutura metálica recebe tratamento antiferruginoso (desengraxante, decapagem e fosfatização) e
acabamento em pintura texturizada epóxi – pó, na cor Argila, Cafelatte ou Trancoso, aplicada pelo
processo de disposição eletrostática com polimerização em estufa de no mínimo 220º C.
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SEQ.: 061

CÓDIGO MR2000X1000X740

OBJETO:
MESA DE REUNIÃO COM ESTRUTURA DE AÇO EM 04 PÉS TUBULARES (S/
PAINEL) - MR2000X1000X740

COR: ARGILA, CAFELATTE OU TRANCOSO

IMAGEM REFERENCIAL

DIMENSÕES REFERENCIAIS
Comprimento: 2000 mm
Profundidade: 1000 mm
Altura: 740 mm

TAMPO
Tampo  com  formato  reto,  em  MDP  (Medium  Density  Particleboard)  ou  MDF  (Medium  Density
Fiberboard) de 25 mm e revestido em laminado plástico de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de
espessura na parte superior e inferior do tampo na cor Argila, Cafelatte ou Trancoso. O tampo deverá
constar, em sua parte inferior, buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do
mesmo à estrutura, facilitando a linha de montagem. Vedado com fitas de borda em PVC com padrão
de acabamento igual ao melamínico no verso com promotor de adesão, coladas pelo processo holt
melt, através de coladeiras de borda mecanizadas com temperaturas adequadas para fusão da borda
com o substrato (Hot Melt). Todas as bordas do tampo deverão ter espessuras iguais, entre 2,0 mm e
3,0 mm. As bordas que possuam contato com o usuário deverão ser acabadas com raio de 2,5 mm, de
acordo com norma técnica da ABNT (NBR 13966 – Tabela 6).

CAIXAS DE TOMADA NO TAMPO
No mínimo, 02 caixas de tomadas com 12 pontos, com acesso a pontos de energia, telefonia e lógica,
medindo 180x135x155 mm. Corpo confeccionado em chapa de aço 1,2 mm de espessura, seguindo a
mesma cor utilizada na estrutura de aço da mesa, com pintura de acabamento realizada através de um
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processo eletrostático, com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem
do pré-tratamento em estufa,  esfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi
e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de
220° C e resfriamento. Dotada de 03 pontos para rede elétrica com tomadas universais (2p+t) 10A, 04
pontos com suportes para RJ45, sendo 02 RJ45 Systimax e 02 RJ45 Keystone, 01 ponto VGA, 01
HDMI, 01 USB e 02 pontos p/ áudio sem conectores. Tampa basculante para o aceso as tomadas
confeccionadas em perfil  de alumínio extrudado, articulação realizada através de pino roteador em
nylon, fixado nas extremidades, unindo caixa a tampa. Deverá conter calha abaixo do tampo, para
organização / armazenamento da fiação.

ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO
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. 4” de diâmetro, chapa 18. Ligadas entre si por requadro metálico em
tubo de aço, medida 40x60mm, com mínimo 1,2 mm de espessura estruturando os pés com formato
de “H”, reforçado com travas intermediárias, ou em formato de Y invertido. Cor Argila, Cafelatte ou
Preto.

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. 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.

ACABAMENTO
A estrutura metálica recebe tratamento antiferruginoso (desengraxante, decapagem e fosfatização) e
acabamento em pintura texturizada epóxi – pó, na cor Argila, Cafelatte ou Trancoso, aplicada pelo
processo de disposição eletrostática com polimerização em estufa de no mínimo 220º C.
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SEQ.: 062

CÓDIGO MROW3000X1200

OBJETO: MESA DE REUNIÃO OVAL – 3000X1200X740

COR: TRANCOSO OU WENGUÊ

IMAGEM REFERENCIAL

DIMENSÕES REFERENCIAIS
Comprimento: 3000 mm
Largura: 1200 mm
Altura: 740 mm

TAMPO
Mesa de reunião composta por 02 tampos retangulares externos, com as extremidades semiovais de
1200x1800x740 mm cada; e, 02 tampos retangulares internos, medindo 1500x1800 mm cada. Tampos
em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiberboard) de 25 mm e revestido
em laminado plástico de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura na parte superior e
inferior  do  tampo,  na  cor  Trancoso.  Os  tampos  deverão  constar,  em  sua  parte  inferior,  buchas
metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do mesmo à estrutura, facilitando a linha de
montagem. Vedado com fitas de borda em PVC com padrão de acabamento igual ao melamínico no
verso com promotor  de adesão,  coladas pelo processo holt  melt,  através  de coladeiras  de borda
mecanizadas com temperaturas adequadas para fusão da borda com o substrato (Hot Melt). Todas as
bordas do tampo deverão ter espessuras iguais, entre 2,0 mm e 3,0 mm. As bordas que possuam
contato com o usuário deverão ser acabadas com raio de 2,5 mm, de acordo com norma técnica da
ABNT (NBR 13966 – Tabela 6).

CAIXAS DE TOMADA NO TAMPO
No mínimo, 03 caixas de tomadas com 12 pontos, com acesso a pontos de energia, telefonia e lógica,
medindo 180x135x155 mm. Corpo confeccionado em chapa de aço 1,2 mm de espessura, seguindo a
mesma cor utilizada na estrutura de aço da mesa, com pintura de acabamento realizada através de um
processo eletrostático, com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem
do pré-tratamento em estufa,  esfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi
e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de
220° C e resfriamento. Dotada de 03 pontos para rede elétrica com tomadas universais (2p+t) 10A, 04
pontos com suportes para RJ45, sendo 02 RJ45 Systimax e 02 RJ45 Keystone, 01 ponto VGA, 01
HDMI, 01 USB e 02 pontos p/ áudio sem conectores. Tampa basculante para o aceso as tomadas
confeccionadas em perfil  de alumínio extrudado, articulação realizada através de pino roteador em
nylon, fixado nas extremidades, unindo caixa a tampa. Deverá conter calha abaixo do tampo, para
organização / armazenamento da fiação.

ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO
A sustentação  do  tampo  é  feita  por  tubos  4”  -  chapa  1,9  mm,  (04  tubos/módulo  interno  e  01
tubo/central módulos externo). Travamento em estrutura horizontal em tubo ou similar, aprox.60X40
mm – chapa 1,5 mm em formato de Y duplo OU com 08 tubos de aço mín. 4” de diâmetro, chapa 18.
Ligadas entre si por requadro metálico em tubo de aço, medida 40x60mm, com mínimo 1,2 mm de
espessura estruturando os pés com formato de “H”, reforçado com travas intermediárias. Os pés da
mesa recebem sapatas niveladoras de piso, possibilitando uma altura total da mesa de 740 mm, na cor
texturizado epóxi—pó na cor preta.

COMPONENTES METÁLICOS
Todas as peças metálicas são confeccionadas em tubo trefilado e chapas dobradas de aço SAE-
1010/1029,  soldados  por  processo  MIG,  desengraxados,  decapados  e  fosfotizado  em  banho
eletrolítico. Pintura texturizada epóxi pó na cor preta.
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SEQ.: 063

CÓDIGO MRG5600X1800

OBJETO: MESA DE REUNIÃO GRANDE – 5600X1800MM

COR: TRANCOSO

IMAGEM REFERENCIAL

DIMENSÕES REFERENCIAIS
Comprimento: 5600 mm
Largura: 1800 mm
Altura: 740 mm

TAMPO
Mesa de reunião composta por 02 tampos retangulares externos, com as extremidades semiovais de
1200x1800x740 mm cada; e, 02 tampos retangulares internos, medindo 1500x1800 mm cada. Tampos
em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiberboard) de 25 mm e revestido
em laminado plástico de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura na parte superior e
inferior  do  tampo,  na  cor  Trancoso.  Os  tampos  deverão  constar,  em  sua  parte  inferior,  buchas
metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do mesmo à estrutura, facilitando a linha de
montagem. Vedado com fitas de borda em PVC com padrão de acabamento igual ao melamínico no
verso com promotor  de adesão,  coladas pelo processo holt  melt,  através  de coladeiras  de borda
mecanizadas com temperaturas adequadas para fusão da borda com o substrato (Hot Melt). Todas as
bordas do tampo deverão ter espessuras iguais, entre 2,0 mm e 3,0 mm. As bordas que possuam
contato com o usuário deverão ser acabadas com raio de 2,5 mm, de acordo com norma técnica da
ABNT (NBR 13966 – Tabela 6).

CAIXAS DE TOMADA NO TAMPO
No mínimo, 03 caixas de tomadas com 12 pontos, com acesso a pontos de energia, telefonia e lógica,
medindo 180x135x155 mm. Corpo confeccionado em chapa de aço 1,2 mm de espessura, seguindo a
mesma cor utilizada na estrutura de aço da mesa, com pintura de acabamento realizada através de um
processo eletrostático, com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem
do pré-tratamento em estufa,  esfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi
e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de
220° C e resfriamento. Dotada de 03 pontos para rede elétrica com tomadas universais (2p+t) 10A, 04
pontos com suportes para RJ45, sendo 02 RJ45 Systimax e 02 RJ45 Keystone, 01 ponto VGA, 01
HDMI, 01 USB e 02 pontos p/ áudio sem conectores. Tampa basculante para o aceso as tomadas
confeccionadas em perfil  de alumínio extrudado, articulação realizada através de pino roteador em
nylon, fixado nas extremidades, unindo caixa a tampa. Deverá conter calha abaixo do tampo, para
organização / armazenamento da fiação.

ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO
A sustentação  do  tampo  é  feita  por  tubos  4”  -  chapa  1,9  mm,  (04  tubos/módulo  interno  e  01
tubo/central módulos externo). Travamento em estrutura horizontal em tubo ou similar, aprox.60X40
mm – chapa 1,5 mm em formato de Y duplo OU com 08 tubos de aço mín. 4” de diâmetro, chapa 18.
Ligadas entre si por requadro metálico em tubo de aço, medida 40x60mm, com mínimo 1,2 mm de
espessura estruturando os pés com formato de “H”, reforçado com travas intermediárias. Os pés da
mesa recebem sapatas niveladoras de piso, possibilitando uma altura total da mesa de 740 mm, na cor
texturizado epóxi—pó na cor preta.

COMPONENTES METÁLICOS
Todas as peças metálicas são confeccionadas em tubo trefilado e chapas dobradas de aço SAE-
1010/1029,  soldados  por  processo  MIG,  desengraxados,  decapados  e  fosfotizado  em  banho
eletrolítico. Pintura texturizada epóxi pó na cor preta.
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SEQ.: 064

CÓDIGO MR1200

OBJETO: MESA DE REUNIÃO REDONDA COM ESTRUTURA CENTRAL

COR: ARGILA, CAFELATTE OU TRANCOSO

IMAGEM REFERENCIAL

DIMENSÕES REFERENCIAIS
Diâmetro: 1200 mm
Altura: 740 mm

TAMPO
Tampo autoportante com formato redondo, em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium
Density Fiberboard) de 25 mm e revestido em laminado plástico de baixa pressão texturizado com 0,3
mm de espessura na parte superior e inferior do tampo na cor Argila, Cafelatte ou Trancoso. O tampo
deverá  constar,  em sua parte  inferior,  buchas metálicas  embutidas  para  receber  os  parafusos de
fixação do mesmo à estrutura, facilitando a linha de montagem. Vedado com fitas de borda em PVC
com padrão de acabamento igual ao melamínico no verso com promotor de adesão, coladas pelo
processo holt melt, através de coladeiras de borda mecanizadas com temperaturas adequadas para
fusão da borda com o substrato (Hot Melt). Todas as bordas do tampo deverão ter espessuras iguais,
entre 2,0 mm e 3,0 mm. As bordas que possuam contato com o usuário deverão ser acabadas com
raio de 2,5 mm, de acordo com norma técnica da ABNT (NBR 13966 – Tabela 6).

ESTRUTURA
Base composta por tubo de aço central redondo com diâmetro no mínimo 4” com parte inferior  com 4
patas de aço constituída em sua base inferior em chapa de aço estampada dobrada pneumaticamente
e cortada a laser com espessura de mínimo 1,5 mm 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 34 mm. Os pés devem ter fechamentos sempre com a mesma chapa, sem
ponteiras plásticas removíveis.  Na base inferior,  colocação porcas de aço soldado ,  adaptação de
reguladores de nível com rosca, soldadas por meio de solda MIG.

ACABAMENTO
A estrutura metálica recebe tratamento antiferruginoso (desengraxante, decapagem e fosfatização) e
acabamento em pintura texturizada epóxi – pó, na cor Argila, Cafelatte ou Trancoso, aplicada pelo
processo de disposição eletrostática com polimerização em estufa de no mínimo 220º C.

FIXAÇÃO
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. Os pés
devem ter fechamentos sempre com a mesma chapa, sem ponteiras plásticas removível.
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SEQ.: 065

CÓDIGO MR1400

OBJETO:
MESA DE REUNIÃO REDONDA
COM ESTRUTURA EM 04 PÉS TUBULARES

COR: ARGILA, CAFELATTE OU TRANCOSO

IMAGEM REFERENCIAL

DIMENSÕES REFERENCIAIS
Diâmetro: 1400 mm
Altura: 740 mm

TAMPO
Tampo autoportante com formato redondo, em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium
Density Fiberboard) de 25 mm e revestido em laminado plástico de baixa pressão texturizado com 0,3
mm de espessura na parte superior e inferior do tampo na cor Argila, Cafelatte ou Trancoso. O tampo
deverá  constar,  em sua parte  inferior,  buchas metálicas  embutidas  para  receber  os  parafusos de
fixação do mesmo à estrutura, facilitando a linha de montagem. Vedado com fitas de borda em PVC
com padrão de acabamento igual ao melamínico no verso com promotor de adesão, coladas pelo
processo holt melt, através de coladeiras de borda mecanizadas com temperaturas adequadas para
fusão da borda com o substrato (Hot Melt). Todas as bordas do tampo deverão ter espessuras iguais,
entre 2,0 mm e 3,0 mm. As bordas que possuam contato com o usuário deverão ser acabadas com
raio de 2,5 mm, de acordo com norma técnica da ABNT (NBR 13966 – Tabela 6).

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. 60 mm de diâmetro, chapa 18. Ligadas entre si por requadro metálico
ou similar, em tubo de aço ou chapa dobrada pneumaticamente, com mínimo 1,2 mm de espessura
estruturando  completamente  os  pés,  dando  total  estabilidade.  Na  base  inferior  suporte  de  aço
espessura mínima de # 1,5 mm 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, 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. Cor Argila,
Cafelatte ou Preta.

ACABAMENTO
A estrutura metálica recebe tratamento antiferruginoso (desengraxante, decapagem e fosfatização) e
acabamento em pintura texturizada epóxi – pó, na cor Argila, Cafelatte ou Trancoso, aplicada pelo
processo de disposição eletrostática com polimerização em estufa de no mínimo 220º C.

FIXAÇÃO
A fixação dos dois  elementos tampo e estrutura são feitos através de buchas metálicas cravadas
abaixo do tampo e unidas à pata superior através de parafusos zincados 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.
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SEQ.: 066

CÓDIGO MR1600

OBJETO:
MESA DE REUNIÃO REDONDA
COM ESTRUTURA EM 04 PÉS TUBULARES

COR: ARGILA, CAFELATTE OU TRANCOSO

IMAGEM REFERENCIAL

DIMENSÕES REFERENCIAIS
Diâmetro: 1600 mm
Altura: 740 mm

TAMPO
Tampo autoportante com formato redondo, em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium
Density Fiberboard) de 25 mm e revestido em laminado plástico de baixa pressão texturizado com 0,3
mm de espessura na parte superior e inferior do tampo na cor Argila, Cafelatte ou Trancoso. O tampo
deverá  constar,  em sua parte  inferior,  buchas metálicas  embutidas  para  receber  os  parafusos de
fixação do mesmo à estrutura, facilitando a linha de montagem. Vedado com fitas de borda em PVC
com padrão de acabamento igual ao melamínico no verso com promotor de adesão, coladas pelo
processo holt melt, através de coladeiras de borda mecanizadas com temperaturas adequadas para
fusão da borda com o substrato (Hot Melt). Todas as bordas do tampo deverão ter espessuras iguais,
entre 2,0 mm e 3,0 mm. As bordas que possuam contato com o usuário deverão ser acabadas com
raio de 2,5 mm, de acordo com norma técnica da ABNT (NBR 13966 – Tabela 6).

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. 60 mm de diâmetro, chapa 18. Ligadas entre si por requadro metálico
ou similar, em tubo de aço ou chapa dobrada pneumaticamente, com mínimo 1,2 mm de espessura
estruturando  completamente  os  pés,  dando  total  estabilidade.  Na  base  inferior  suporte  de  aço
espessura mínima de # 1,5 mm 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, 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. Cor Argila,
Cafelatte ou Preta.

ACABAMENTO
A estrutura metálica recebe tratamento antiferruginoso (desengraxante, decapagem e fosfatização) e
acabamento em pintura texturizada epóxi – pó, na cor Argila, Cafelatte ou Trancoso, aplicada pelo
processo de disposição eletrostática com polimerização em estufa de no mínimo 220º C.

FIXAÇÃO
A fixação dos dois  elementos tampo e estrutura são feitos através de buchas metálicas cravadas
abaixo do tampo e unidas à pata superior através de parafusos zincados 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.
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SEQ.: 067

CÓDIGO MRBR1000X600

OBJETO: MESA RETANGULAR BASCULANTE COM RODÍZIOS

COR: ARGILA, CAFELATTE OU TRANCOSO

IMAGEM REFERENCIAL

DIMENSÕES REFERENCIAIS
Comprimento: 1000 mm
Largura: 600 mm
Altura: 740 mm

ESTRUTURA
A estrutura da Mesa é formada por tampo, estruturas laterais em pé metálicos com sistema basculante
e rodizio.

TAMPO
Em madeira MDP revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado, padrão liso (ML) ou
madeirado (MM), espessura 18 mm. Cor Argila, Cafetalle ou Trancoso. Vedado com fitas de borda em
PVC com padrão de acabamento igual ao melamínico no verso com promotor de adesão, coladas pelo
processo holt melt, através de coladeiras de borda mecanizadas com temperaturas adequadas para
fusão da borda com o substrato (Hot Melt). Todas as bordas do tampo deverão ter espessuras iguais,
entre 2,0 mm e 3,0 mm. As bordas que possuam contato com o usuário deverão ser acabadas com
raio de 2,5 mm, de acordo com norma técnica da ABNT (NBR 13966 – Tabela 6).

ESTRUTURAS
Estruturas laterais com estrutura com torre vertical em tubo oblongo, com base inferior em formato de
arco com tubo elíptico. Cor Argila, Cafetalle ou Preto. Travessa superior estrutural com tubo retangular
de alta resistência e sistema basculante através de braços metálicos em formato de cantoneiras com
sistema de dobradiças. Cor Argila, Cafetalle ou Preto.

FERRAGENS E COMPONENTES METÁLICOS
Rodizio:  duplo giro  em nylon natural  injetado de alta  resistência e baixo ruído fixação nas  quatro
extremidades, com sistema de trava. Componentes metálicos com tratamento por fosfatização anti-
ferrugem, e pintura eletrostática epóxi pó texturizada, na cor Argila, Cafelatte ou Preto.

MECANISMO DE TRAVAMENTO
A distribuição  correta  de  pesos  garante  o  levantamento  do  tampo  de  modo  leve  e  suave.  Para
destravamento  do  tampo  para  o  basculamento,  dois  dispositivos  de  segurança  que  garantem  a
estabilidade  na  posição  de  uso  (horizontal)  como na  posição  vertical  para  armazenamento.  Para
reposicionar, basta inclinar o tampo que o sistema de travamento será automaticamente acionado,
garantindo a estabilidade e segurança de uso.
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SEQ.: 068

CÓDIGO S1GBV

OBJETO: SOFÁ DE 01 LUGAR, COM BRAÇOS, EM VINIL

DIMENSÕES: 900X1100X780MM

COR: PRETA

IMAGEM REFERENCIAL

DIMENSÕES REFERENCIAIS MÍNIMAS DO SOFÁ: (LXPXH): 900 X 1100 X 780MM
LARGURA DOS BRAÇOS NO MÍNIMO: 130 MM
ESPESSURA DO ENCOSTO NO MÍNIMO: 130 MM

ESTRUTURA
Estrutura interna em madeira de reflorestamento imunizada (procedimento ecologicamente correto)
Nas junções são utilizados grampos não oxidantes e cola, caracterizando com isto uma estrutura firme.
Cintas elásticas fixadas mecanicamente, garantindo maior homogeneidade na elasticidade, com ótima
sustentação.

ESTOFAMENTO
Assento  e  encosto  com  almofadas  fixas  OU  soltas  com  espumas  especiais  Visco  Elásticas,
considerada uma espuma “FRIA” por dissipar o calor do corpo de forma eficiente, não reagente a
qualquer esforço mecânico, com baixíssima resistência, compostas por células pequenas e esféricas
que  quando  pressionada  dispersa  a  energia  absorvida,  reduzindo  ao  mínimo  a  energia  restante,
certificadas conforme Norma ISO 9001:2000, concedendo maior durabilidade e conforto aos estofados.

BRAÇOS
Robustos,  totalmente  estofados  e  tapeçados  com  o  mesmo  acabamento  das  almofadas  com
prolongamento superior sobre as almofadas do assento, sendo, espessura mínima de 100 mm.

ESPUMA
Espuma do assento com densidade 33 ou superior; e espuma do encosto 28 ou superior revestida com
manta acrílica; e braços e costas internamente e externamente com espuma com densidade 23 ou
superior.

REVESTIMENTO
Vinil texturizado / microperfurado preto.

PÉS
Em aço cromado, alumínio ou equivalente e possui sapatas de proteção.
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SEQ.: 069

CÓDIGO S2BV

OBJETO: SOFÁ DE 02 LUGARES, COM BRAÇOS, EM VINIL

DIMENSÕES MÍNIMAS: 148X780X750MM

DIMENSÕES MÁXIMAS: 162X900X950MM

COR: PRETA

IMAGEM REFERENCIAL

DIMENSÕES REFERENCIAIS DO SOFÁ: (LXPXH)
MÍN.: 148X 780 X 750MM / MÁX.: 162 X 900 X 950MM
LARGURA DOS BRAÇOS – MÍNIMO: 130MM /
ESPESSURA DO ENCOSTO – MÍNIMO: 130MM.

ESTRUTURA
Estrutura interna em madeira de reflorestamento imunizada (procedimento ecologicamente correto) 
Nas junções são utilizados grampos não oxidantes e cola, caracterizando com isto uma estrutura firme.
Cintas elásticas fixadas mecanicamente, garantindo maior homogeneidade na elasticidade, com ótima
sustentação.

ESTOFAMENTO
Assento  e  encosto  com  almofadas  fixas  OU  soltas  com  espumas  especiais  Visco  Elásticas,
considerada uma espuma “FRIA” por dissipar o calor do corpo de forma eficiente, não reagente a
qualquer esforço mecânico, com baixíssima resistência, compostas por células pequenas e esféricas
que  quando  pressionada  dispersa  a  energia  absorvida,  reduzindo  ao  mínimo  a  energia  restante,
certificadas conforme Norma ISO 9001:2000, concedendo maior durabilidade e conforto aos estofados.

BRAÇOS
Robustos,  totalmente  estofados  e  tapeçados  com  o  mesmo  acabamento  das  almofadas  com
prolongamento superior sobre as almofadas do assento, sendo, espessura mínima de 100 mm.

ESPUMA
Espuma do assento com densidade 33 ou superior; e espuma do encosto 28 ou superior revestida com
manta acrílica; e braços e costas internamente e externamente com espuma com densidade 23 ou
superior.

REVESTIMENTO
Vinil texturizado / microperfurado preto.

PÉS
Em aço cromado, alumínio ou equivalente e possui sapatas de proteção.
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SEQ.: 070

CÓDIGO S1BCN

OBJETO: SOFÁ DE 01 LUGAR, COM BRAÇOS, EM COURO NATURAL

DIMENSÕES: 900X1100X780MM

COR: PRETA

ESTRUTURA
Estrutura interna em madeira de reflorestamento imunizada (procedimento ecologicamente correto).
Nas junções são utilizados grampos não oxidantes e cola, caracterizando com isto uma estrutura firme.
Cintas elásticas fixadas mecanicamente, garantindo maior homogeneidade na elasticidade, com ótima
sustentação.

ESTOFAMENTO
Assento  e  encosto  com  almofadas  fixas  OU  soltas,  com  espumas  especiais  Visco  Elásticas,
considerada uma espuma “FRIA” por dissipar o calor do corpo de forma eficiente, não reagente a
qualquer esforço mecânico, com baixíssima resilência, compostas por células pequenas e esféricas
que  quando  pressionada  dispersa  a  energia  absorvida,  reduzindo  ao  mínimo  a  energia  restante,
certificadas conforme Norma ISO 9001:2000, concedendo maior durabilidade e conforto aos estofados.

BRAÇOS
Robustos,  totalmente  estofados  e  tapeçados  com  o  mesmo  acabamento  das  almofadas  com
prolongamento superior sobre as almofadas do assento, sendo espessura mínima para sofá de 150
mm

ESPUMA
Espuma do assento com densidade 33 ou superior; e espuma do encosto 28 ou superior revestida com
manta acrílica; e braços e costas internamente e externamente com espuma com densidade 23 ou
superior.

REVESTIMENTO
Couro, 100% natural

PÉS
Em aço cromado. Possui sapatas de proteção.
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SEQ.: 071

CÓDIGO S2BCN

OBJETO: SOFÁ DE 02 LUGARES, COM BRAÇOS, EM COURO NATURAL

DIMENSÕES
MÍN X MAX.:

148X780X750MM X 162X900X950MM

COR: PRETA

ESTRUTURA
Estrutura interna em madeira de reflorestamento imunizada (procedimento ecologicamente correto).
Nas junções são utilizados grampos não oxidantes e cola, caracterizando com isto uma estrutura firme.
Cintas elásticas fixadas mecanicamente, garantindo maior homogeneidade na elasticidade, com ótima
sustentação.

ESTOFAMENTO
Assento  e  encosto  com  almofadas  fixas  OU  soltas,  com  espumas  especiais  Visco  Elásticas,
considerada uma espuma “FRIA” por dissipar o calor do corpo de forma eficiente, não reagente a
qualquer esforço mecânico, com baixíssima resilência, compostas por células pequenas e esféricas
que  quando  pressionada  dispersa  a  energia  absorvida,  reduzindo  ao  mínimo  a  energia  restante,
certificadas conforme Norma ISO 9001:2000, concedendo maior durabilidade e conforto aos estofados.

BRAÇOS
Robustos,  totalmente  estofados  e  tapeçados  com  o  mesmo  acabamento  das  almofadas  com
prolongamento superior sobre as almofadas do assento, sendo espessura mínima para sofá de 150
mm

ESPUMA
Espuma do assento com densidade 33 ou superior; e espuma do encosto 28 ou superior revestida com
manta acrílica; e braços e costas internamente e externamente com espuma com densidade 23 ou
superior.

REVESTIMENTO
Couro, 100% natural

PÉS
Em aço cromado. Possui sapatas de proteção.
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SEQ.: 072

CÓDIGO S3BCN

OBJETO: SOFÁ DE 03 LUGARES, COM BRAÇOS, EM COURO NATURAL

DIMENSÕES
MÍN X MAX.

170X780X750MM X 210X900X950MM

COR: PRETA

ESTRUTURA
Estrutura interna em madeira de reflorestamento imunizada (procedimento ecologicamente correto).
Nas junções são utilizados grampos não oxidantes e cola, caracterizando com isto uma estrutura firme.
Cintas elásticas fixadas mecanicamente, garantindo maior homogeneidade na elasticidade, com ótima
sustentação.

ESTOFAMENTO
Assento  e  encosto  com  almofadas  fixas  OU  soltas,  com  espumas  especiais  Visco  Elásticas,
considerada uma espuma “FRIA” por dissipar o calor do corpo de forma eficiente, não reagente a
qualquer esforço mecânico, com baixíssima resilência, compostas por células pequenas e esféricas
que  quando  pressionada  dispersa  a  energia  absorvida,  reduzindo  ao  mínimo  a  energia  restante,
certificadas conforme Norma ISO 9001:2000, concedendo maior durabilidade e conforto aos estofados.

BRAÇOS
Robustos,  totalmente  estofados  e  tapeçados  com  o  mesmo  acabamento  das  almofadas  com
prolongamento superior sobre as almofadas do assento, sendo espessura mínima para sofá de 150
mm

ESPUMA
Espuma do assento com densidade 33 ou superior; e espuma do encosto 28 ou superior revestida com
manta acrílica; e braços e costas internamente e externamente com espuma com densidade 23 ou
superior.

REVESTIMENTO
Couro, 100% natural

PÉS
Em aço cromado. Possui sapatas de proteção.

 ______________________________________________________________________________________________________ lfsgomes

Av. PL-003, Q. G, L. 04, PQ. Lozandes, Goiânia – GO – Telefone: (62) 3542-9140 – div.patrimonio@tjgo.jus.br | Página 132 de 171 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS
Diretoria Administrativa
Divisão de Patrimônio

SEQ.: 073

CÓDIGO S01-AC

OBJETO:
SOFÁ DE 01 LUGAR, COM BRAÇOS,
ESTRUTURA EM AÇO CROMADO

COR: PRETA

IMAGEM REFERENCIAL

Estrutura interna do estofado em tubo de aço, com chapas metálicas dobradas com espessura mínima
de 2,65 mm para união do conjunto, sodadas a requadro em tubo de aço quadrado de 25x25x0,9 mm,
formando  base  de  sustentação  ao  assento  e  encosto  em quadro  com tubos  recortados  a  45°  e
soldados pelo sistema mig,  provida de superfície em espuma de poliuretano flexível  injetada com
densidade entre 28/33 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 100 mm, possui
acabamentos metálicos cromados. Estrutura formada por base de 04 pés em aço tubular de 31,75 mm
com espessura  mínima  de  1,20  mm com ponteiras  em polipropileno  para  acabamento  dos  pés.
Travessa de ligação na parte posterior do assento e encosto com tubo redondo com diâmetro de 31,75
mm com espessura mínima de 1,20 mm, na cor alumínio. Todo conjunto fixado por parafusos métricos,
e acabamentos em polipropileno. Estrutura lateral em tubo elíptico 30x60 mm com espessura mínima
de  1,90  mm,  curvado  pneumaticamente,  fixado  ao  assento  e  encosto  através  de  parafusos  com
acabamento em polipropileno. Apoia braço lateral em tubo elíptico 20x45mm com espessura mínima
de 1,50 mm, curvado pneumaticamente, e soldados pelo sistema MIG, e moldado anatomicamente
com excelente resistência. Superfície confeccionada em poliuretano flexível semirrígido. Processo de
cromagem  feito  por  decapagem  ácido  sulfúrico  10%,  neutralizador  contra  ferrugem,  polimento
mecânico, desengraxe químico 100% e banho de níquel de 20 a 25 minutos, camada de 18 a 25
mícron, cromo de 45 a 60 segundos; água quente a 100º.
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SEQ.: 074

CÓDIGO S02-AC

OBJETO:
SOFÁ DE 02 LUGARES, COM BRAÇOS,
ESTRUTURA EM AÇO CROMADO

COR: PRETA

IMAGEM REFERENCIAL

Estrutura interna do estofado em tubo de aço, com chapas metálicas dobradas com espessura mínima
de 2,65 mm para união do conjunto, sodadas a requadro em tubo de aço quadrado de 25x25x0,9 mm,
formando  base  de  sustentação  ao  assento  e  encosto  em quadro  com tubos  recortados  a  45°  e
soldados pelo sistema MIG, provida de superfície em espuma de poliuretano flexível injetada com
densidade entre 28/33 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 100 mm, possui
acabamentos metálicos cromados. Estrutura formada por base de 04 pés em aço tubular de 31,75 mm
com espessura  mínima  de  1,20  mm com ponteiras  em polipropileno  para  acabamento  dos  pés.
Travessa de ligação na parte posterior do assento e encosto com tubo redondo com diâmetro de 31,75
mm com espessura mínima de 1,20 mm, na cor alumínio. Todo conjunto fixado por parafusos métricos,
e acabamentos em polipropileno. Estrutura lateral em tubo elíptico 30x60 mm com espessura mínima
de  1,90  mm,  curvado  pneumaticamente,  fixado  ao  assento  e  encosto  através  de  parafusos  com
acabamento em polipropileno. Apoia braço lateral em tubo elíptico 20x45mm com espessura mínima
de 1,50 mm, curvado pneumaticamente, e soldados pelo sistema MIG, e moldado anatomicamente
com excelente resistência. Superfície confeccionada em poliuretano flexível semirrígido. Processo de
cromagem  feito  por  decapagem  ácido  sulfúrico  10%,  neutralizador  contra  ferrugem,  polimento
mecânico, desengraxe químico 100% e banho de níquel de 20 a 25 minutos, camada de 18 a 25
mícron, cromo de 45 a 60 segundos; água quente a 100º.
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SEQ.: 075

CÓDIGO S03-AC

OBJETO:
SOFÁ DE 03 LUGARES, COM BRAÇOS,
ESTRUTURA EM AÇO CROMADO

COR: PRETA

IMAGEM REFERENCIAL

Estrutura interna do estofado em tubo de aço, com chapas metálicas dobradas com espessura mínima
de 2,65 mm para união do conjunto, sodadas a requadro em tubo de aço quadrado de 25x25x0,9 mm,
formando  base  de  sustentação  ao  assento  e  encosto  em quadro  com tubos  recortados  a  45°  e
soldados pelo sistema mig,  provida de superfície em espuma de poliuretano flexível  injetada com
densidade entre 28/33 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 100 mm, possui
acabamentos metálicos cromados. Estrutura formada por base de 04 pés em aço tubular de 31,75 mm
com espessura  mínima  de  1,20  mm com ponteiras  em polipropileno  para  acabamento  dos  pés.
Travessa de ligação na parte posterior do assento e encosto com tubo redondo com diâmetro de 31,75
mm com espessura mínima de 1,20 mm, na cor alumínio. Todo conjunto fixado por parafusos métricos,
e acabamentos em polipropileno. Estrutura lateral em tubo elíptico 30x60 mm com espessura mínima
de  1,90  mm,  curvado  pneumaticamente,  fixado  ao  assento  e  encosto  através  de  parafusos  com
acabamento em polipropileno. Apoia braço lateral em tubo elíptico 20x45mm com espessura mínima
de 1,50 mm, curvado pneumaticamente, e soldados pelo sistema MIG, e moldado anatomicamente
com excelente resistência. Superfície confeccionada em poliuretano flexível semirrígido. Processo de
cromagem  feito  por  decapagem  ácido  sulfúrico  10%,  neutralizador  contra  ferrugem,  polimento
mecânico, desengraxe químico 100% e banho de níquel de 20 a 25 minutos, camada de 18 a 25
mícron, cromo de 45 a 60 segundos; água quente a 100º.
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SEQ.: 076

CÓDIGO SIP

OBJETO: SOFÁ INDIVIDUAL PARA PLENÁRIO, EM COURO NATURAL

COR: A DEFINIR EM PROJETO

IMAGEM REFERENCIAL

Dimensões aproximadas:
✔Largura: 720mm
✔Profundidade: 800mm
✔Altura: 700mm
✔Braços: Espessura mínimo #100mm
✔Encosto: Espessura mínimo #120mm

Características:
•Sofá  individual,  com base em pés em aço inox  polido  contínuo,  em todo perímetro,  tubo seção
quadrada 30x30mm, com parede de espessura mínima 1,6mm. Possui sapatas de proteção.
•Assento e encosto com estrutura em madeira, espuma do assento com densidade 33 ou superior, e
espuma do encosto 28 ou superior,  revestida com manta acrílica, braços e costas internamente e
externamente com espuma com densidade 23 ou superior.
•Revestimento em couro natural, cor a definir.

SEQ.: 077

CÓDIGO LEC

OBJETO: SOFÁ LE CORBUSIER EM COURO NATURAL

COR: A DEFINIR EM PROJETO

IMAGEM REFERENCIAL

Dimensões referenciais:
✔Largura: 760mm
✔Profundidade: 700mm
✔Altura: 700mm
✔Possui sapatas de proteção

Características:
•Possui características, dimensões, acabamento e qualidade de alto padrão fieis aos traços originais
do modelo de 1928 do designer Le Corbusier;
•Possui estrutura em aço inox tubular NBR 304 com polimento espelhado;
•Possui curvas (cotovelos) fiéis ao modelo original;
•Assento,  encosto  e  braços  fabricados  com  espuma  certificada  100%  poliuretano  D28,  em
revestimento em Couro Natural.
•Junção das Curvas: Os Estofados Le Corbusier fiéis aos traços originais possuem curvas nas junções
dos tubos, alguns fabricantes fabricam esses modelos cortando os tubos a 45º e fazendo a solda
desses tubos, dessa forma as junções formam 90º e não curvas, o modelo original de 1928 possui
cotovelo  na  junção  das  curvas.  A poltrona  deverá  ter  esses  cotovelos  fundidos  em  moldes  de
porcelana, esse detalhe é imprescindível para a originalidade do produto.
•A almofada móvel  do assento deverá ter  felcros na parte inferior,  para fixação da mesma com a
estrutura do assento, evitando o deslize ao sentar.
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SEQ.: 078

CÓDIGO S1BV

OBJETO: SOFÁ INDIVIDUAL PEQUENO, COM BRAÇOS, EM VINIL

COR: PRETA

IMAGEM REFERENCIAL

DIMENSÕES REFERENCIAIS DO SOFÁ: (LXPXH)
MÍN: 600X 600 X 850MM / MÁX: 650 X 650 X 850MM
LARGURA DOS BRAÇOS – MÍNIMO: 100MM
ESPESSURA DO ENCOSTO – MÍNIMO: 100MM

ESTRUTURA
Estrutura interna em madeira de reflorestamento imunizada (procedimento ecologicamente correto)
Nas junções são utilizados grampos não oxidantes e cola, caracterizando com isto uma estrutura firme.
Cintas elásticas fixadas mecanicamente, garantindo maior homogeneidade na elasticidade, com ótima
sustentação.

ESTOFAMENTO
Assento  e  encosto  com  almofadas  fixas  OU  soltas  com  espumas  especiais  Visco  Elásticas,
considerada uma espuma “FRIA” por dissipar o calor do corpo de forma eficiente, não reagente a
qualquer esforço mecânico, com baixíssima resistência, compostas por células pequenas e esféricas
que  quando  pressionada  dispersa  a  energia  absorvida,  reduzindo  ao  mínimo  a  energia  restante,
certificadas conforme Norma ISO 9001:2000, concedendo maior durabilidade e conforto aos estofados.

BRAÇOS
Robustos,  totalmente  estofados  e  tapeçados  com  o  mesmo  acabamento  das  almofadas  com
prolongamento superior sobre as almofadas do assento, sendo, espessura mínima de 100 mm.

ESPUMA
Espuma do assento com densidade 33 ou superior; e espuma do encosto 28 ou superior revestida com
manta acrílica; e braços e costas internamente e externamente com espuma com densidade 23 ou
superior.

REVESTIMENTO
Vinil texturizado / microperfurado preto.

PÉS
Em aço cromado, alumínio ou equivalente e possui sapatas de proteção.
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SEQ.: 079

CÓDIGO CMP

OBJETO: CADEIRA MADEIRA PLENÁRIO, EM COURO NATURAL

COR: A DEFINIR EM PROJETO

IMAGEM REFERENCIAL

Dimensões aproximadas:
✔LARGURA ASSENTO E ENCOSTO: 500 mm
✔PROFUNDIDADE ASSENTO: 560 mm
✔ALTURA: 810 mm

Características:
•Cadeira com estrutura em madeira maciça, 4 pés, tingida na cor ÉBANO, com acabamento em verniz
PU;
•Assento estofado com espuma de densidade 28 ou superior fixada sobre chapa de MDF;
•Encosto com espuma densidade 23 ou superior, revestimento em couro natural a definir em projeto.
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SEQ.: 080

CÓDIGO CLB3

OBJETO:
CADEIRA  LONGARINA  COM  03  ASSENTOS  ESTOFADOS  EM  VINIL
MICROPERFURADO E BRAÇOS INDEPENDENTES

COR: PRETA

IMAGEM REFERENCIAL

Assento: 500 x 470 mm (l x p)
Encosto: Altura 460 mm – largura superior 370 mm – largura inferior 420 mm

ASSENTO
Em  madeira  compensada  multilaminada,  moldada  anatomicamente,  com  espessura  mínima  de
10,5mm / 7 lâminas) espuma de poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência (capacidade de
o material sofrer tensão e recuperar seu estado normal quando suspenso o “estado de risco”). Em
densidade entre 50 e 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm. COR
PRETA

ENCOSTO
Em polipropileno PP injetado, copolímero (material resistente e de alto impacto), moldado
anatomicamente, com espessura mínima de 3,5mm com nervuras estruturais na parte posterior da
peça.  Espuma em poliuretano flexível  HR, isento de CFC, alta resiliência (capacidade do material
sofrer tensão e recuperar seu estado normal quando suspenso o “estado de risco”). Em densidade
entre 50 e 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm e saliência para
apoio  lombar  (esta  saliência  deverá  exercer  pressão  positiva  na  lombar   “permanent  contact”  ‐ ‐
independentemente da posição do usuário em relação à superfície de trabalho). COR PRETA

CAPAS DE PROTEÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO
Fabricadas  em  polipropileno  (material  resistente  a  alto  impacto)  injetado  texturizada  e  bordas
arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC, sendo com raio de curvatura maior que 2 mm
(Norma 13962:2006).

ESTOFADOS
Revestimento em vinil texturizado COR PRETA
SUPORTE PARA O ENCOSTO
Sem regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada de 6,35 mm de espessura,  em
formato L, com acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso
(fosfatizado), revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 50 a 80 mícrons com
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propriedades  de  resistência  a  agentes  químicos;  Capa  do  suporte  para  o  encosto  injetado  em
polipropileno texturizada,  sendo o mesmo em 2 partes,  uma anterior  e  outra posterior  unidas  por
sistema de encaixe e fixadas sob pressão na lâmina, este acabamento resulta na integração entre o
assento e o encosto em formato “L”.

Longarina – Pés laterais  fabricados com tubo elíptico curvado através de um processo de prensa
pintado de preto com as dimensões 30 x 60 mm e espessura de 1,90 mm que é soldado através de um
sistema MIG/MAG em um tubo vertical oblongo com dimensões 30 x 90 mm e espessura 1,90 mm;
Chapa 20 x 82,5 x 4,65 mm para fixação da trave no pé, através de 2 parafusos M10 x 18 mm. Trave
superior fabricada em tubo retangular 30 x 70 mm e espessura de 1,50 mm. Fixação do conjunto na
parte superior na trave da longarina por uma chapa com medidas mínimas de 172 mm x 230 mm e
espessura de 2,65 mm, com 4 furações oblongas com medidas 8 x 16 mm e 4 furações M8, fixadas
através de uma chapa de aço dobrada em formato de “U com espessura de 3,5 mm e com largura
mínima de 70 mm a fim de proporcionar  a resistência necessária ao produto Sapatas reguláveis,
ponteiras de acabamento, coberturas de solda (que deixam imperceptíveis as soldas entre os tubos),
injetadas em resina termoplástica, polipropileno (PP) que tem como característica alta resistência à
fratura por flexão ou fadiga, boa resistência ao impacto, boa estabilidade térmica e alta resistência
química e a solventes.

Pintura  eletrostática  em  epóxi  pó  com  pré-tratamento  antiferruginoso  (fosfotizado),  revestindo
totalmente a partes metálicas com película de aproximadamente 50 a 80 mícrons com propriedades de
resistência a agentes químicos.

BRAÇOS (INDEPENDENTES PARA CADA ASSENTO)
Braços fixos no formato de “T”, injetados em poliamida (Nylon) possuindo 3 furos para fixação do
mesmo, sendo 2 furo com medidas mínimas de 8 mm x 20 mm e 1 furo central com medidas mínimas
de 8 mm x 27 mm. Largura do apoia braços com 80 mm e comprimento de 265 mm,  OU,  braços
vazados  com formato  trapezoidal  ou  similar  com estrutura  interna  em aço  com revestimento  em
espuma integral de poliuretano.

LONGARINA
Pés laterais fabricados com tubo elíptico curvado através de um processo de prensa pintado de preto
com as dimensões 30 x  60 mm e espessura de 1,90 mm que é soldado através de um sistema
MIG/MAG em um tubo vertical oblongo com dimensões 30 x 90 mm e espessura 1,90 mm; Chapa 20 x
82,5 x 4,65 mm para fixação da trave no pé, através de 2 parafusos M10 x 18 mm. Trave superior
fabricada em tubo retangular 30 x 70 mm e espessura de 1,50 mm. Fixação do conjunto na parte
superior  na  trave  da  longarina  por  uma chapa  com medidas  mínimas  de  172  mm x  230  mm e
espessura de 2,65 mm, com 4 furações oblongas com medidas 8 x 16mm e 4 furações M8, fixadas
através de uma chapa de aço dobrada em formato de “U com espessura de 3,5 mm e com largura
mínima de 70 mm a fim de proporcionar a resistência necessária ao produto.

SAPATAS
Reguláveis,  ponteiras  de acabamento contínuo ou injetadas em resina termoplástica,  polipropileno
(PP),  coberturas  de  solda  (que  deixam imperceptíveis  as  soldas  entre  os  tubos),  que  tem como
característica  alta  resistência  à  fratura  por  flexão  ou  fadiga,  boa  resistência  ao  impacto,  boa
estabilidade térmica e alta resistência química e a solventes.
Obs: de maneira alguma será aceito ponteiras de acabamento em plástico ou instáveis (fácil remoção).

PINTURA
Eletrostática em epóxi  pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfotizado),  revestindo totalmente a
partes metálicas com película de aproximadamente 50 a 80 mícrons com propriedades de resistência a
agentes químicos.
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SEQ.: 081

CÓDIGO CLB4

OBJETO:
CADEIRA  LONGARINA  COM  04  ASSENTOS  ESTOFADOS  EM  VINIL
MICROPERFURADO E BRAÇOS INDEPENDENTES

COR: PRETA

IMAGEM REFERENCIAL

Assento: 500 x 470 mm (l x p)
Encosto: Altura 460 mm – largura superior 370 mm – largura inferior 420 mm

ASSENTO
Em  madeira  compensada  multilaminada,  moldada  anatomicamente,  com  espessura  mínima  de
10,5mm / 7 lâminas) espuma de poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência (capacidade de
o material sofrer tensão e recuperar seu estado normal quando suspenso o “estado de risco”). Em
densidade entre 50 e 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm. COR
PRETA
ENCOSTO
Em polipropileno PP injetado, copolímero (material resistente e de alto impacto), moldado
anatomicamente, com espessura mínima de 3,5mm com nervuras estruturais na parte posterior da
peça.  Espuma em poliuretano flexível  HR, isento de CFC, alta resiliência (capacidade do material
sofrer tensão e recuperar seu estado normal quando suspenso o “estado de risco”). Em densidade
entre 50 e 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm e saliência para
apoio  lombar  (esta  saliência  deverá  exercer  pressão  positiva  na  lombar   “permanent  contact”  ‐ ‐
independentemente da posição do usuário em relação à superfície de trabalho). COR PRETA

CAPAS DE PROTEÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO
Fabricadas  em  polipropileno  (material  resistente  a  alto  impacto)  injetado  texturizada  e  bordas
arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC, sendo com raio de curvatura maior que 2 mm
(Norma 13962:2006).

ESTOFADOS
Revestimento em vinil texturizado/microperfurado COR PRETA

SUPORTE PARA O ENCOSTO
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Sem regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada de 6,35 mm de espessura,  em
formato L, com acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso
(fosfatizado), revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 50 a 80 mícrons com
propriedades  de  resistência  a  agentes  químicos;  Capa  do  suporte  para  o  encosto  injetado  em
polipropileno texturizada,  sendo o mesmo em 2 partes,  uma anterior  e  outra posterior  unidas  por
sistema de encaixe e fixadas sob pressão na lâmina, este acabamento resulta na integração entre o
assento e o encosto em formato “L”.

Longarina – Pés laterais  fabricados com tubo elíptico curvado através de um processo de prensa
pintado de preto com as dimensões 30 x 60 mm e espessura de 1,90 mm que é soldado através de um
sistema MIG/MAG em um tubo vertical oblongo com dimensões 30 x 90 mm e espessura 1,90 mm;
Chapa 20 x 82,5 x 4,65 mm para fixação da trave no pé, através de 2 parafusos M10 x 18 mm. Trave
superior fabricada em tubo retangular 30 x 70 mm e espessura de 1,50 mm. Fixação do conjunto na
parte superior na trave da longarina por uma chapa com medidas mínimas de 172 mm x 230 mm e
espessura de 2,65 mm, com 4 furações oblongas com medidas 8 x 16 mm e 4 furações M8, fixadas
através de uma chapa de aço dobrada em formato de “U com espessura de 3,5 mm e com largura
mínima de 70 mm a fim de proporcionar  a resistência necessária ao produto Sapatas reguláveis,
ponteiras de acabamento, coberturas de solda (que deixam imperceptíveis as soldas entre os tubos),
injetadas em resina termoplástica, polipropileno (PP) que tem como característica alta resistência à
fratura por flexão ou fadiga, boa resistência ao impacto, boa estabilidade térmica e alta resistência
química e a solventes.
Pintura  eletrostática  em  epóxi  pó  com  pré-tratamento  antiferruginoso  (fosfotizado),  revestindo
totalmente a partes metálicas com película de aproximadamente 50 a 80 mícrons com propriedades de
resistência a agentes químicos.

BRAÇOS (INDEPENDENTES PARA CADA ASSENTO)
Braços fixos no formato de “T”, injetados em poliamida (Nylon) possuindo 3 furos para fixação do
mesmo, sendo 2 furo com medidas mínimas de 8 mm x 20 mm e 1 furo central com medidas mínimas
de 8 mm x 27 mm. Largura do apoia braços com 80 mm e comprimento de 265 mm,  OU,  braços
vazados  com formato  trapezoidal  ou  similar  com estrutura  interna  em aço  com revestimento  em
espuma integral de poliuretano.

LONGARINA
Pés laterais fabricados com tubo elíptico curvado através de um processo de prensa pintado de preto
com as dimensões 30 x  60 mm e espessura de 1,90 mm que é soldado através de um sistema
MIG/MAG em um tubo vertical oblongo com dimensões 30 x 90 mm e espessura 1,90 mm; Chapa 20 x
82,5 x 4,65 mm para fixação da trave no pé, através de 2 parafusos M10 x 18 mm. Trave superior
fabricada em tubo retangular 30 x 70 mm e espessura de 1,50 mm. Fixação do conjunto na parte
superior  na  trave  da  longarina  por  uma chapa  com medidas  mínimas  de  172  mm x  230  mm e
espessura de 2,65 mm, com 4 furações oblongas com medidas 8 x 16mm e 4 furações M8, fixadas
através de uma chapa de aço dobrada em formato de “U com espessura de 3,5 mm e com largura
mínima de 70 mm a fim de proporcionar a resistência necessária ao produto.

SAPATAS
Reguláveis,  ponteiras  de acabamento contínuo ou injetadas em resina termoplástica,  polipropileno
(PP),  coberturas  de  solda  (que  deixam imperceptíveis  as  soldas  entre  os  tubos),  que  tem como
característica  alta  resistência  à  fratura  por  flexão  ou  fadiga,  boa  resistência  ao  impacto,  boa
estabilidade térmica e alta resistência química e a solventes.
Obs: de maneira alguma será aceito ponteiras de acabamento em plástico ou instáveis (fácil remoção).

PINTURA
Eletrostática em epóxi  pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfotizado),  revestindo totalmente a
partes metálicas com película de aproximadamente 50 a 80 mícrons com propriedades de resistência a
agentes químicos.
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SEQ.: 082

CÓDIGO CL02-CM

OBJETO: CADEIRA LONGARINA METÁLICA, COM 02 ASSENTOS

COR: PRETA

IMAGEM REFERENCIAL

Medidas Mínimas
Variável Medidas Variável Medidas
Altura total da longarina 840 mm Largura total da longarina 1300 mm
Profundidade total da longarina 620 mm Largura do assento 530 mm 
Altura do assento do chão 440 mm Largura do encosto 530 mm
Extensão Vertical do encosto 500 mm Profundidade do assento 460 mm

ESTRUTURA
Estrutura com chassi monobloco em chapa de aço perfurada com laterais de reforço com cortes a
laser de 2,65 mm de espessura dobrada em centro de dobra, formando um conjunto único, bordas
arredondadas, todo conjunto fixado a longarina horizontal triangular através de parafusos métricos,
pintados pelo sistema eletrostático.

ESTOFADO
Assento/encosto confeccionado em compensado prensado a quente com lâmina mesclada de madeira
selecionada  com espessura  mínima  de  10  mm,  porca  garras  embutidas  ¼,  com alta  resistência
mecânica, provida de superfície estofado com espuma em poliuretano flexível injetada, isento de CFC,
alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta-tensão de alongamento e ruptura, baixa
fadiga dinâmica e baixa deformação permanente,  assento com densidade entre 65 e 75 Kg/m³,  e
encosto com densidade entre 95 e 105 Kg/m³, moldada anatomicamente com espessura média de 10
mm.  Medidas  aproximadas  para  cada  assento  de  480x380mm  (LxP),  e  para  cada  encosto  de
485x340mm (LxA). Cada conjunto assento/encosto é fixado as longarinas em quatro pontos, paralelos,
por parafusos métricos e porcas com rosca ¼”, que possibilita maior facilidade na montagem e na
desmontagem.

REVESTIMENTO
Assento/encosto em tecido courvin com peso 450 g (+ / - 5%) por metro quadrado, com solidez a luz,
cor,  ao  pilling  e  flamabilidade  auto-extinguível  de  acordo  com  norma  ABNT,  ou  vinil  (resina  de
policloreto  de  vinila,  plastificante  ftálico,  estabilizante  térmico  organometálico,  cargas  minerais  e
pigmentos), com suporte têxtil de poliéster e algodão.

BRAÇOS
Estrutura formada por chapa de aço 4,75 mm de espessura cortada a laser, com abas para fixação no
assento e no encosto, base escareada para melhor acabamento dos parafusos que fixam o apoio de
braço, curvado em ferramenta de estampagem e dobrado em centro de dobra, Possui apóia-braços
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injetado em poliuretano semirígido, na parte superior da estrutura do braço com largura mínima de 50
mm.

ESTRUTURA
Estrutura confeccionada com base horizontal inferior em tubo de aço oblongo de aproximadamente
58x29x1,90 mm, com ponteiras nas extremidades e sapatas em polipropileno. Sapata niveladora com
formato sextavado com diâmetro de 30 mm com rosca 5/16. Coluna vertical em tubo mecânico de aço
oblongo  de  aproximadamente  40x77x1,50  mm.  Base  horizontal  em  tubo  mecânico  retangular  de
aproximadamente  30x70x1,90  mm  com  plataformas  estampadas  em  chapa  de  aço  2,65  para
montagem dos assentos  com alta  resistência  mecânica soldadas para montagem dos assentos  e
encostos. A união das bases laterais com a base horizontal superior é através de chapa de aço com
espessura de 4,75 mm, fixado com parafusos M8x25mm.

TRATAMENTO, UNIÃO E PINTURA
Todos  os  componentes  metálicos  são  submetidos  a  um  processo  de  tratamento  antiferruginoso,
utilizando-se como base o fosfato orgânico, substância que não gera efluência e resíduo, garantindo
desta forma, um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça, que evita
pontos  de  oxidação  induzidas  a  secagem.  A união  entre  as  peças  metálicas  é  através  de  solda
continua utilizando processo tipo MIG, com tratamento antiferruginoso, e pintura eletrostática curada a
220° em Epóxi pó na cor preta. Possui cabines móveis com troca de cor para pintura Epóxi pó com
tecnologia (Rollon/off), em estufa de polimerização tipo (ômega) de processo por convecção.
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SEQ.: 083

CÓDIGO CL03-CM

OBJETO: CADEIRA LONGARINA METÁLICA, COM 03 ASSENTOS

COR: PRETA

IMAGEM REFERENCIAL

Medidas Mínimas
Variável Medidas Variável Medidas
Altura total da longarina 840 mm Largura total da longarina 1850 mm
Profundidade total da longarina 620 mm Largura do assento 530 mm
Altura do assento do chão 440 mm Largura do encosto 530 mm
Extensão Vertical do encosto 500 mm Profundidade do assento 460 mm

ESTRUTURA
Estrutura com chassi monobloco em chapa de aço perfurada com laterais de reforço com cortes a
laser de 2,65 mm de espessura dobrada em centro de dobra, formando um conjunto único, bordas
arredondadas, todo conjunto fixado a longarina horizontal triangular através de parafusos métricos,
pintados pelo sistema eletrostático.
ESTOFADO
Assento/encosto confeccionado em compensado prensado a quente com lâmina mesclada de madeira
selecionada  com espessura  mínima  de  10  mm,  porca  garras  embutidas  ¼,  com alta  resistência
mecânica, provida de superfície estofado com espuma em poliuretano flexível injetada, isento de CFC,
alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta-tensão de alongamento e ruptura, baixa
fadiga dinâmica e baixa deformação permanente,  assento com densidade entre 65 e 75 Kg/m³,  e
encosto com densidade entre 95 e 105 Kg/m³, moldada anatomicamente com espessura média de 10
mm.  Medidas  aproximadas  para  cada  assento  de  480x380mm  (LxP),  e  para  cada  encosto  de
485x340mm (LxA). Cada conjunto assento/encosto é fixado as longarinas em quatro pontos, paralelos,
por parafusos métricos e porcas com rosca ¼”, que possibilita maior facilidade na montagem e na
desmontagem.

REVESTIMENTO
Assento/encosto em tecido courvin com peso 450g (+ / - 5%) por metro quadrado, com solidez a luz,
cor,  ao  pilling  e  flamabilidade  auto-extinguível  de  acordo  com  norma  ABNT,  ou  vinil  (resina  de
policloreto  de  vinila,  plastificante  ftálico,  estabilizante  térmico  organometálico,  carga  minerais  e
pigmentos), com suporte têxtil de poliéster e algodão.
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BRAÇOS
Estrutura formada por chapa de aço 4,75mm de espessura cortada a laser, com abas para fixação no
assento e no encosto, base escareada para melhor acabamento dos parafusos que fixam o apoio de
braço, curvado em ferramenta de estampagem e dobrado em centro de dobra, Possui apóia-braços
injetado em poliuretano semirígido, na parte superior da estrutura do braço com largura mínima de 50
mm.

ESTRUTURA
Estrutura confeccionada com base horizontal inferior em tubo de aço oblongo de aproximadamente
58x29x1,90 mm, com ponteiras nas extremidades e sapatas em polipropileno. Sapata niveladora com
formato sextavado com diâmetro de 30 mm com rosca 5/16. Coluna vertical em tubo mecânico de aço
oblongo  de  aproximadamente  40x77x1,50  mm.  Base  horizontal  em  tubo  mecânico  retangular  de
aproximadamente  30x70x1,90  mm  com  plataformas  estampadas  em  chapa  de  aço  2,65  para
montagem dos assentos  com alta  resistência  mecânica soldadas para montagem dos assentos  e
encostos. A união das bases laterais com a base horizontal superior é através de chapa de aço com
espessura de 4,75 mm, fixado com parafusos M8x25mm.

TRATAMENTO, UNIÃO E PINTURA
Todos  os  componentes  metálicos  são  submetidos  a  um  processo  de  tratamento  antiferruginoso,
utilizando-se como base o fosfato orgânico, substância que não gera efluência e resíduo, garantindo
desta forma, um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça, que evita
pontos  de  oxidação  induzidas  a  secagem.  A união  entre  as  peças  metálicas  é  através  de  solda
continua utilizando processo tipo MIG, com tratamento antiferruginoso, e pintura eletrostática curada a
220° em Epóxi pó na cor preta. Possui cabines móveis com troca de cor para pintura Epóxi pó com
tecnologia (Rollon/off), em estufa de polimerização tipo (ômega) de processo por convecção.
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SEQ.: 084

CÓDIGO PFI-TL-BC

OBJETO:
POLTRONA FIXA INTERLOCUTÓRIA, COM ASSENTO E ENCOSTO TELADOS E
APOIO LOMBAR – BASE CROMADA

COR: PRETA

IMAGEM REFERENCIAL

ESTRUTURA
Tipo monobloco confeccionada em aço tubular com aproximadamente 40x20x1,9 mm, em peça única,
em forma de balanço curvado pneumaticamente e soldado a duas travessas em aço tubular  com
aproximadamente 30x15x1,9 curvado pneumaticamente paralelas pelo sistema MIG, com revestimento
cromado.

ENCOSTO / ASSENTO
Estrutura  do  encosto  em material  plástico  de  alta  resistência  e  performance  (PVC)  na  cor  preta,
recoberto em nylon na cor preta, moldado anatomicamente, estrutura externa em alumínio injetado e
polido que serve de suporte de fixação para apoio lombar e fixação a estrutura fixa. Formando um
conjunto revestido em material elástico (tela) sem utilização de espuma e ou similares.

APOIO LOMBAR
Apoio fabricado em polipropileno injetado com regulagem de altura, com limitador de curso, impedindo
que o apoio lombar se solte do conjunto, conferindo facilidade de regulagem e design. A região de
apoio possui aproximadamente 200 mm de largura e 140 mm de altura, com formato anatômico, em
espuma flexível com revestimento em tecido, permitindo maior flexibilidade e conforto ao usuário. O
apoio lombar determina o curso de regulagem de altura do apoio lombar de aproximadamente 40 mm.

ESTRUTURA DO ASSENTO
Estrutura do assento em material  plástico de alta  resistência e  performance (PVC),  na  cor  preta,
moldado anatomicamente,  constituindo,  inclusive o contra assento recoberto com revestimento em
material elástico (tela) com sistema deslizante com 40 mm de curso, acoplado ao assento de maneira
que o usuário não precise sair da mesma para fazer as regulagens.

BRAÇOS
Apoia  braço  com  base  na  estrutura,  base  superior  apoia  em  poliuretano  integral-skim  injetado
texturizado na cor preta com aproximadamente 250 mm de comprimento e 40 mm de largura.
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SEQ.: 085

CÓDIGO PGA-TL-BC

OBJETO:
POLTRONA  GIRATÓRIA  ESPALDAR  ALTO  E  APOIO  DE  CABEÇA,  COM
ASSENTO E ENCOSTO TELADOS E APOIO LOMBAR - BASE CROMADA

COR: PRETA

IMAGEM REFERENCIAL

BASE
Base com estrutura de cinco patas, com aproximada 700 mm de diâmetro e forma de pirâmide, em liga
de alumínio injetado sob pressão de alta resistência, uma largura de aproximadamente 700 mm na
base de apoio dos pés. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas, rodízios duplos com
rodas de 65 mm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado de 11 mm, dotado de anel elástico em aço
que possibilita acoplamento fácil e resistência na base evitando a queda do mesmo. Rodas duplas,
unidas através de eixo horizontal em aço trefilado, com acabamento em poliuretano que permite um
deslizamento suave em qualquer piso.

ENCOSTO
Estrutura  do  encosto  em material  plástico  de  alta  resistência  e  performance  (PVC)  na  cor  preta,
recoberto em nylon na cor preta, moldado anatomicamente. Estrutura externa em alumínio injetado e
polido que serve de suporte de fixação para apoio lombar/apoio de cabeça e fixação ao mecanismo
formando um conjunto, revestido em material elástico (tela) sem utilização de espuma e ou similares.

APOIO LOMBAR
Apoio fabricado em polipropileno injetado com regulagem de altura com limitador de curso impedindo
que o apoio lombar se solte do conjunto, conferindo facilidade de regulagem e design. A região de
apoio possui aproximadamente 200 mm de largura e 140 mm de altura, com formato anatômico, em
espuma flexível com revestimento em tecido, permitindo maior flexibilidade e conforto ao usuário. O
apoio lombar determina o curso de regulagem de altura do apoio lombar de aproximadamente 40 mm.
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ASSENTO
Estrutura  do  assento  em material  plástico  de  alta  resistência  e  performance  (PVC)  na  cor  preta
moldado anatomicamente, constituindo, inclusive o contra assento, recoberto com revestimento em
material elástico (tela) com sistema deslizante e botões de regulagem de multifunções acoplados ao
assento de maneira que o usuário não precise sair da mesma para fazer as regulagens.

APOIO PARA CABEÇA
Estrutura  do  apoia  cabeça  em  resina  de  engenharia  termoplástica  injetada  de  alta  resistência
mecânica, provida de superfície revestida em tela. Sistema de ajuste manual posicionado no ângulo
desejado de acordo com a necessidade do usuário.

REVESTIMENTO
Tela na cor preta. Com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas, e encosto confeccionado
com material sintético elástico tipo “tela”. Com grande resistência.

MECANISMO E AJUSTES
Mecanismo com corpo injetado em liga de alumínio, totalmente pintado pelo sistema epóxi pó preto,
com resistência e curados em estufa. Mecanismo com movimento sincronizado de assento e encosto e
com movimento relax,  com seguintes comandos:  Regulagem de altura mínima de 65 mm através
comando  sob  o  braço.  Bloqueio  de  movimento  em  várias  posições  anti-impacto  sob  o  braço.
Movimento  sincronizado  entre  o  encosto  e  assento  com  proporção  de  deslocamento  2x1
respectivamente,  através  de  botão  abaixo  do  braço de fácil  acesso.  Ajuste  de  tensão através  de
manivela lateral com sinalizador de tensão de acordo com o biótipo e peso do usuário. Suporte de
encosto  em suporte  de  alumínio  injetado  polido  fixado  ao  mecanismo para  formar  o  conjunto  de
regulagens, criando assim sistema anti-impacto para o encosto que impede o choque do encosto com
o usuário por ocasião do desbloqueio do mesmo. A ligação do assento ao encosto e feita através de
parafusos com rosca métrica e a coluna central através de cone Morse. Ajuste horizontal do assento
com sistema deslizante com curso de 40 mm, com intervalos de acordo com o biótipo do usuário,
através de botão de fácil acesso junto ao assento e ajuste de profundidade do encosto com sistema
deslizante com curso de 15 mm, através de botões de fácil acesso nas laterais do encosto. Comandos
de regulagem de altura da cadeira de fácil manuseio.

APOIO PARA BRAÇOS
Braço com base e corpo com resina de engenharia termoplástica nylon de alta resistência mecânica,
base  superior  (apoio)  poliuretano  integral-skim  injetado,  com  aproximadamente  270  mm  de
comprimento e 95 mm de largura, com seguintes comandos: Ajuste de altura através de botão de fácil
manuseio  de  acionamento  com curso  de  60  mm Regulagem de  ângulo  horizontal  em 30°  graus
(interno/externo). Comandos de contato permanente tipo botão abaixo do apoio de fácil manuseio.
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SEQ.: 086

CÓDIGO PGM-TL-BC

OBJETO:
POLTRONA  GIRATÓRIA  ESPALDAR  MÉDIO,  COM  ASSENTO  E  ENCOSTO
TELADOS E APOIO LOMBAR - BASE CROMADA

COR: PRETA

IMAGEM REFERENCIAL

.

BASE
Base com estrutura de cinco patas, com aproximada 700 mm de diâmetro e forma de pirâmide, em liga
de alumínio injetado sob pressão de alta resistência, uma largura aproximada de aproximada 700 mm
na base de apoio dos pés. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas, rodízios duplos
com rodas de 65 mm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado de 11 mm, dotado de anel elástico em
aço que possibilita acoplamento fácil e resistência na base evitando a queda do mesmo. Rodas duplas,
unidas através de eixo horizontal em aço trefilado, com acabamento em poliuretano que permite um
deslizamento suave em qualquer piso.

ENCOSTO
Estrutura  do  encosto  em material  plástico  de  alta  resistência  e  performance  (PVC)  na  cor  preta,
recoberto em nylon na cor preta, moldado anatomicamente. Estrutura externa em alumínio injetado e
polido que serve de suporte de fixação para apoio lombar/apoio de cabeça e fixação ao mecanismo
formando um conjunto, revestido em material elástico (tela) sem utilização de espuma e ou similares.

APOIO LOMBAR
Apoio fabricado em polipropileno injetado com regulagem de altura com limitador de curso impedindo
que o apoio lombar se solte do conjunto, conferindo facilidade de regulagem e design. A região de
apoio possui aproximadamente 200 mm de largura e 140 mm de altura, com formato anatômico, em
espuma flexível com revestimento em tecido, permitindo maior flexibilidade e conforto ao usuário. O
apoio lombar determina o curso de regulagem de altura do apoio lombar de aproximadamente 40 mm.

ASSENTO
Estrutura  do  assento  em material  plástico  de  alta  resistência  e  performance  (PVC)  na  cor  preta
moldado anatomicamente, constituindo, inclusive o contra assento, recoberto com revestimento em
material elástico (tela) com sistema deslizante e botões de regulagem de multifunções acoplados ao
assento de maneira que o usuário não precise sair da mesma para fazer as regulagens.

REVESTIMENTO
Revestimento em tela na cor preta. Com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas, e encosto
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confeccionado com material sintético elástico tipo “tela”. Com grande resistência.

MECANISMO E AJUSTES
Mecanismo com corpo injetado em liga de alumínio, totalmente pintado pelo sistema epóxi pó preto,
com resistência e curados em estufa. Mecanismo com movimento sincronizado de assento e encosto e
com movimento relax,  com seguintes comandos:  Regulagem de altura mínima de 65 mm através
comando  sob  o  braço.  Bloqueio  de  movimento  em  várias  posições  anti-impacto  sob  o  braço.
Movimento  sincronizado  entre  o  encosto  e  assento  com  proporção  de  deslocamento  2x1
respectivamente,  através  de  botão  abaixo  do  braço de fácil  acesso.  Ajuste  de  tensão através  de
manivela lateral com sinalizador de tensão de acordo com o biótipo e peso do usuário. Suporte de
encosto  em suporte  de  alumínio  injetado  polido  fixado  ao  mecanismo para  formar  o  conjunto  de
regulagens, criando assim sistema anti-impacto para o encosto que impede o choque do encosto com
o usuário por ocasião do desbloqueio do mesmo. A ligação do assento ao encosto e feita através de
parafusos com rosca métrica e a coluna central através de cone Morse. Ajuste horizontal do assento
com sistema deslizante com curso de 40 mm, com intervalos de acordo com o biótipo do usuário,
através de botão de fácil acesso junto ao assento e ajuste de profundidade do encosto com sistema
deslizante com curso de 15 mm, através de botões de fácil acesso nas laterais do encosto. Comandos
de regulagem de altura da cadeira de fácil manuseio.

APOIO PARA BRAÇOS
Braço com base e corpo com resina de engenharia termoplástica nylon de alta resistência mecânica,
base  superior  (apoio)  poliuretano  integral-skim  injetado,  com  aproximadamente  270  mm  de
comprimento e 95 mm de largura, com seguintes comandos: Ajuste de altura através de botão de fácil
manuseio  de  acionamento  com curso  de  60  mm Regulagem de  ângulo  horizontal  em 30°  graus
(interno/externo). Comandos de contato permanente tipo botão abaixo do apoio de fácil manuseio.
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SEQ.: 087

CÓDIGO PFI-TP-CN

OBJETO:
POLTRONA FIXA INTERLOCUTÓRIA, TIPO PRESIDENTE, ESPALDAR MÉDIO,
EM COURO NATURAL

COR: PRETA

IMAGEM REFERENCIAL

Medidas Mínimas Variável Medidas (em mm)
Altura mínima do assento ao chão 440
Largura da superfície do assento 500
Profundidade da superfície do assento 420
Extensão vertical do encosto 520
Largura do encosto 500

ESTRUTURA
Estruturado  em  madeira  multilaminado  moldada  anatomicamente  a  quente  com  pressão  de  10
Kgf/cm²,  conforme  estabelecido  nas  NBR  14006  e  NR-17,  com  espessura  mínima  de  12  mm;
Contracapa confeccionada em madeira compensada com espessura mínima de 6 mm, revestido em
vinil  (resina de policloreto de vinila, plastificante ftálico, estabilizante térmico organometálico, carga
minerais e pigmentos), com suporte têxtil de poliéster e algodão, provida de superfície estofada em
espuma laminada com densidade entre 18/23 kg/m³ com espessura média de 50 mm. Largura mínima
de 500 mm e altura mínima de 520 mm. O espaldar é interligado a base inferior  da estrutura do
assento através de uma chapa de aço em “L” com largura de 100 mm com espessura mínima de 6,35
mm, pintada em tinta epóxi pó na cor preto liso.

ASSENTO
Estruturado  em  madeira  multilaminado  moldada  anatomicamente  a  quente  com  pressão  de  10
Kgf/cm²,  conforme  estabelecido  nas  NBR  14006  e  NR-17,  com  espessura  mínima  de  12  mm;
Contracapa confeccionada em madeira compensada com espessura mínima de 6 mm, revestido em
vinil  (resina de policloreto de vinila, plastificante ftálico, estabilizante térmico organometálico, carga
minerais e pigmentos), com suporte têxtil de poliéster e algodão, provida de superfície estofada em
espuma laminada com densidade entre 45/55 kg/m³ com espessura média de 50 mm. Profundidade
mínima de 420 mm e largura mínima de 540 mm.

REVESTIMENTO
Revestimento  do  assento/encosto  em  vinil  (resina  de  policloreto  de  vinila,  plastificante  ftálico,
estabilizante térmico organometálico, carga minerais e pigmentos), com suporte têxtil de poliéster e
algodão, com solidez a luz, cor, ao pilling e flamabilidade auto-extenguivel de acordo com norma ABNT.
Com costuras no centro e laterais respectivamente.

APOIO PARA BRAÇOS
Estrutura fabricada em formato anatômico em corpo de alumínio polido com espessura de 4 mm,
medindo 380 mm de comprimento e 55 mm de largura, fixados na estrutura do assento e encosto
através de parafusos métricos. Possui apoia-braço injetado em poliuretano integral-skin semirrígido na
parte superior da estrutura do braço na cor preta. Medidas externas aproximadas de 280 x 55 mm.
Estrutura  tipo  “S”  com balanço  confeccionado  em tubo  de  aço  com 31,75  X  1,90  mm curvados
pneumaticamente e soldados a plataforma em chapa 2,65 mm pelo sistema MIG, com revestimento
cromado,.

SAPATAS
04 sapatas envolventes em polipropileno, fixadas na base, evitando o atrito diretamente ao piso.
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SEQ.: 088

CÓDIGO PGA-TP-CN

OBJETO:
POLTRONA GIRATÓRIA TIPO  PRESIDENTE,  ESPALDAR  ALTO,  EM  COURO
NATURAL

COR: PRETA

IMAGEM REFERENCIAL

Medidas Mínimas
Variável Medidas (em mm)
Altura mínima do assento ao chão 420
Altura máxima do assento ao chão 500
Largura da superfície do assento 510
Profundidade da superfície do assento 420
Extensão vertical do encosto 740
Largura do encosto 500

ESTRUTURA
Poltrona com espaldar alto estruturado em madeira multilaminada moldada anatomicamente a quente
com pressão de 10 Kgf/cm², conforme estabelecido nas NBR 14006 e NR-17, com espessura mínima
de 12 mm; Contracapa confeccionada em madeira compensada com espessura mínima de 6 mm,
revestido  em  vinil  (resina  de  policloreto  de  vinila,  plastificante  ftálico,  estabilizante  térmico
organometálico, carga minerais e pigmentos), com suporte têxtil  de poliéster e algodão, provida de
superfície estofada em espuma laminada com densidade entre 18/23 kg/m³ com espessura média de
50 mm. Largura mínima de 500 mm e altura mínima de 740 mm. O espaldar é interligado a base
inferior da estrutura do assento através de uma chapa de aço em “L” com largura de 100 mm com
espessura mínima de 6,35 mm, pintada em tinta epóxi pó na cor preto liso.

ASSENTO
Estruturado  em  madeira  multilaminada  moldada  anatomicamente  a  quente  com  pressão  de  10
Kgf/cm²,  conforme  estabelecido  nas  NBR  14006  e  NR-17,  com  espessura  mínima  de  12  mm;
Contracapa confeccionada em madeira compensada com espessura mínima de 6 mm, revestido em
vinil  (resina de policloreto de vinila, plastificante ftálico, estabilizante térmico organometálico, carga
minerais e pigmentos), com suporte têxtil de poliéster e algodão, provida de superfície estofada em
espuma laminada com densidade entre 45/55 kg/m³ com espessura média de 50 mm. Profundidade
mínima de 420 mm e largura mínima de 540 mm.
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REVESTIMENTO
Assento/encosto  em vinil  (resina  de  policloreto  de  vinila,  plastificante  ftálico,  estabilizante  térmico
organometálico, carga minerais e pigmentos), com suporte têxtil de poliéster e algodão. Com costuras
duplas no centro e laterais respectivamente. Apoia-braços: Estrutura fabricada em formato anatômico
em corpo de alumínio polido com espessura de 4 mm, medindo 380 mm de comprimento e 55 mm de
largura, fixados na estrutura do assento e encosto através de parafusos métricos. Possui apóia-braço
injetado em poliuretano integral-skin semirrígido na parte superior da estrutura do braço na cor preta.
Medidas externas aproximadas de 280 x 55 mm.

MECANISMO
Mecanismo de inclinação com sistemas de regulagem de tensão e altura.  Conjugados através de
manípulo regulador e alavanca localizada do lado direito (posição sentada); Sistemas de inclinação e
regulagem  de  assento  e  encosto  são  conjugados  através  do  manípulo  e  alavanca  reguladora
localizado do lado esquerdo. Possui reclinação sincronizada do assento e encosto, assento de -1º à -
12º e reclinação do encosto de 0º à 20º com ajuste em 05 posições, sistema anti-impacto e com
regulagem de tensão da mola  através  de  manípulo  localizada na lateral  esquerda do assento.  O
mecanismo possui sistema de regulagem de altura por meio de alavanca localizada na lateral direita
do assento.

PISTÃO
Pistão com regulagem de altura por  acionamento a gás com 80 mm de curso aproximadamente,
fabricado em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática
realizado  por  processo  totalmente  automatizado  em  tinta  epóxi  pó  na  cor  preto  liso,  revestindo
totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 mícron com propriedades de resistência e
agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso. Bucha guia injetada em resina de engenharia
poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente com precisão de 0,03 mm. Pistão
a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo
central através de porca rápida. O movimento de giro da coluna é sobre rolamento de esfera tratadas
termicamente garantindo alta  resistência ao desgaste e mínimo atrito  suavizando o movimento de
rotação. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone morse, o
que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Capa telescópica de 03
elementos,  injetada em polipropileno texturizado que proporciona ótimo acabamento  e  proteção à
coluna central, sendo elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo.  

BASE
Base  giratória  com  diâmetro  de  700  mm,  produzida  por  processo  de  injeção  em  alumínio  com
acabamento polido,  composta por  cinco patas de alumínio fundido e polido,  resistência mecânica,
conferindo assim características de resistência a abrasão e produtos químicos. Seu sistema preciso de
acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e
casos eventuais de manutenção com alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas com
eixo vertical em aço trefilado de 11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento
fácil e resistência na base evitando a queda do mesmo.

RODÍZIOS
Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia poliamida (nylon
6), com aditivo anti-ultravioleta e modificador de impacto, banda de rodagem macia. A roda tem cores
diferentes no centro e na banda de rodagem. Material flexível poliuretano, próprio para pisos frios, eixo
vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm, eixo horizontal também em aço trefilado
1010/1020 com diâmetro de 8 mm. O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita o
acoplamento  fácil  e  seguro  à  base.  Este  tipo  de  rodízio  é recomendado para  o uso sobre  pisos
revestidos de pedra,  madeira,  cerâmica e quaisquer outros não cobertos por carpete ou similares.
especificações técnicas: características dimensionais mínimas para assento e encosto.
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SEQ.: 089

CÓDIGO PGM-TP-CN

OBJETO:
POLTRONA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE, ESPALDAR MÉDIO, EM COURO
NATURAL

COR: PRETA

IMAGEM REFERENCIAL

Medidas Mínimas

Variável Medidas (em mm)
Altura mínima do assento ao chão 420
Altura máxima do assento ao chão 500
Largura da superfície do assento 510
Profundidade da superfície do assento 420
Extensão vertical do encosto 520
Largura do encosto 500

ESTRUTURA
Poltrona com espaldar alto estruturado em madeira multilaminada moldada anatomicamente a quente
com pressão de 10 Kgf/cm², conforme estabelecido nas NBR 14006 e NR-17, com espessura mínima
de 12 mm; Contracapa confeccionada em madeira compensada com espessura mínima de 6 mm,
revestido  em  vinil  (resina  de  policloreto  de  vinila,  plastificante  ftálico,  estabilizante  térmico
organometálico, carga minerais e pigmentos), com suporte têxtil  de poliéster e algodão, provida de
superfície estofada em espuma laminada com densidade entre 18/23 kg/m³ com espessura média de
50 mm. Largura mínima de 500 mm e altura mínima de 520 mm. O espaldar é interligado a base
inferior da estrutura do assento através de uma chapa de aço em “L” com largura de 100 mm com
espessura mínima de 6,35 mm, pintada em tinta epóxi pó na cor preto liso.

ASSENTO
Estruturado  em  madeira  multilaminada  moldada  anatomicamente  a  quente  com  pressão  de  10
Kgf/cm²,  conforme  estabelecido  nas  NBR  14006  e  NR-17,  com  espessura  mínima  de  12  mm;
Contracapa confeccionada em madeira compensada com espessura mínima de 6 mm, revestido em
couro natural preto, provida de superfície estofada em espuma laminada com densidade entre 45/55
kg/m³ com espessura média de 50 mm. Profundidade mínima de 420 mm e largura mínima de 540
mm.  Revestimento:  Assento/encosto  em  vinil  (resina  de  policloreto  de  vinila,  plastificante  ftálico,
estabilizante térmico organometálico, carga minerais e pigmentos), com suporte têxtil de poliéster e
algodão. Com costuras duplas no centro e laterais respectivamente.
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APOIO PARA BRAÇOS
Estrutura fabricada em formato anatômico em corpo de alumínio polido com espessura de 4 mm,
medindo 380 mm de comprimento e 55 mm de largura, fixados na estrutura do assento e encosto
através de parafusos métricos. Possui apóia-braço injetado em poliuretano integral-skin semirrígido na
parte superior da estrutura do braço na cor preta. Medidas externas aproximadas de 280 x 55 mm.

MECANISMO
Mecanismo de inclinação com sistemas de regulagem de tensão e altura.  Conjugados através de
manípulo regulador e alavanca localizada do lado direito (posição sentada); Sistemas de inclinação e
regulagem  de  assento  e  encosto  são  conjugados  através  do  manípulo  e  alavanca  reguladora
localizado do lado esquerdo. Possui reclinação sincronizada do assento e encosto, assento de -1º à -
12º e reclinação do encosto de 0º à 20º com ajuste em 05 posições, sistema anti-impacto e com
regulagem de tensão da mola  através  de  manípulo  localizada na lateral  esquerda do assento.  O
mecanismo possui sistema de regulagem de altura por meio de alavanca localizada na lateral direita
do assento.

PISTÃO
Pistão com regulagem de altura por  acionamento a gás com 80 mm de curso aproximadamente,
fabricado em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática
realizado  por  processo  totalmente  automatizado  em  tinta  epóxi  pó  na  cor  preto  liso,  revestindo
totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 mícron com propriedades de resistência e
agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso. Bucha guia injetada em resina de engenharia
poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente com precisão de 0,03mm. Pistão
a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo
central através de porca rápida. O movimento de giro da coluna é sobre rolamento de esfera tratadas
termicamente garantindo alta  resistência ao desgaste e mínimo atrito  suavizando o movimento de
rotação. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone morse, o
que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Capa telescópica de 03
elementos,  injetada em polipropileno texturizado que proporciona ótimo acabamento  e  proteção à
coluna central, sendo elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo.

BASE
Base  giratória  com  diâmetro  de  700  mm,  produzida  por  processo  de  injeção  em  alumínio  com
acabamento polido,  composta por  cinco patas de alumínio fundido e polido,  resistência mecânica,
conferindo assim características de resistência a abrasão e produtos químicos. Seu sistema preciso de
acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e
casos eventuais de manutenção com alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas com
eixo vertical em aço trefilado de 11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento
fácil e resistência na base evitando a queda do mesmo.

RODÍZIOS
Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia poliamida (nylon
6), com aditivo anti-ultravioleta e modificador de impacto, banda de rodagem macia. A roda tem cores
diferentes no centro e na banda de rodagem. Material flexível poliuretano, próprio para pisos frios, eixo
vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm, eixo horizontal também em aço trefilado
1010/1020 com diâmetro de 8 mm. O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita o
acoplamento  fácil  e  seguro  à  base.  Este  tipo  de  rodízio  é recomendado para  o uso sobre  pisos
revestidos de pedra,  madeira,  cerâmica e quaisquer outros não cobertos por carpete ou similares.
especificações técnicas: características dimensionais mínimas para assento e encosto.
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SEQ.: 090

CÓDIGO CFEOB

OBJETO: CADEIRA FIXA OPERACIONAL - OBESO - EM VINIL TEXTURIZADO

COR: PRETA

IMAGEM REFERENCIAL

Cadeira fixa de diálogo com espaldar médio diretor,  com desempenho de resistência e dimensões
especiais para Obesos (PO).

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS REFERENCIAIS
Extensão vertical do encosto 575 mm (± 10 mm)
Largura do encosto na porção superior 595 mm (± 10 mm)
Largura do encosto na porção inferior 580 mm (± 10 mm)
Largura do assento 580 mm (± 10 mm)
Profundidade de Superfície do assento 510 mm (± 10 mm)

ASSENTO E ENCOSTO
Manufaturados em espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas) para assento e encosto com
espessura média predominante de,  no mínimo, 45 mm para ambos,  sendo estes estruturados em
compensado  anatômico,  multilaminado,  resinado  e  prensado,  com espessura  mínima  de  20  mm.
Conjunto de assento e encosto com característica de pouca ou nenhuma conformação na base do
assento,  garantindo devida alternância postural  e borda frontal  arredondada para não prejudicar  a
circulação  sanguínea  dos  membros  inferiores  do  usuário,  em consonância  com disposto  no  item
17.3.3,  alíneas b),  e  c)  da  Norma Regulamentadora nº  17 do  Ministério  do Trabalho  e  Emprego,
regulamentada pela Portaria nº 3.751, de 1990.

A espuma deverá apresentar as seguintes características físicas e mecânicas:
- Tensão de Ruptura: entre 168 e 170 kPa - método utilizado: ABNT NBR 8515:2003
- Tensão de Alongamento: entre 80 e 82 % - método utilizado: ABNT NBR 8515:2003
- Resistência ao Rasgo: entre 690 e 700 N/m - método utilizado: ABNT NBR 8516:2003
- Densidade: entre 50 e 55 kg/m3 - método utilizado: ABNT NBR 8537:2003
- Resiliência: entre 60 e 65% - método utilizado: ABNT NBR 8619:2003
-  Deformação Permanente  à Compressão a  90%: entre  10  e 15% -  método utilizado ABNT NBR
8797:2003
- Força de Indentação a 40%: entre 260 e 270 N - método utilizado ABNT NBR 9176:2003
- Fadiga Dinâmica Pe: entre 2,5 e 3,0% - método utilizado - ABNT NBR 9177:2003
- Fadiga Dinâmica 40% Pfi: entre 10 e 15% - método utilizado - ABNT NBR 9177:2003
- Resistência à Compressão: entre 8 e 10 kPa - método utilizado - ABNT NBR 8910:2003
- Fator Conforto: mínimo de 3,0 - método utilizado - quociente dado pela FI a 65% sobre FI a 25%
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- Flamabilidade: velocidade de queima de, no máximo, 42,00 mm/min, conforme ABNT NBR 9178:2003
- Isenta de Clorofluorcarbonos.

Assento e encosto unidos por meio de chapa de aço de espessura mínima de 7,00 mm, do tipolâmina,
largura mínima de aproximadamente 38 mm, com tratamento de superfície por meio de pintura epóxi
pó preta, através do processo de deposição eletrostática, fixada ao assento por meio de 08 pontos.
Possui travessa, de junção, como reforço estrutural metálico interno fabricado em aço SAE 1010/1020
integrado a lâmina que suporta o encosto dando maior resistência contra fraturas nas madeiras.

REVESTIMENTO
Em Vinil Texturizado / Microperfurado, preto

ESTRUTURA
Fixa do tipo balanço ou em “S”, na qual o assento fica em suspensão, manufaturada a partir de tubo de
aço carbono de seção elíptica, cuja medida é 20 x 45 e a espessura mínima de parede é de 1,90 mm,
sendo dobrado de forma contínua em dobradeiras computadorizadas, sem danificar o tubo nos raios
de dobra. Tal estrutura metálica recebe reforços estruturais fabricados em barra chata cuja medida é
3/4” x 1/8”. Pintura do tipo epóxi-pó texturizada na cor preta fosco.

APOIOS PARA BRAÇOS
Executados a partir do prolongamento da estrutura ligados as laterais do encosto. Tais componentes
são fundidos por meio do processo Metal Inert Gas, livre de respingos e imperfeições na peça, com
tratamento  de  superfície  por  meio  de  pintura  eletrostática  a  pó,  passando  pelos  processos  de
desengraxe, estabilização, tratamento anti ferruginoso e posterior secagem e polimerização em estufa
a 220 ºc. Pintura do tipo epóxi-pó texturizada na cor preta fosco.
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SEQ.: 091

CÓDIGO CGEOB

OBJETO: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL - OBESO - EM VINIL TEXTURIZADO

COR: PRETA

IMAGEM REFERENCIAL

Cadeira  de  espaldar  médio  diretor,  com desempenho  de  resistência  e  dimensões  especiais  para
Obesos (PO).

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS REFERENCIAIS
Extensão vertical do encosto 575 mm (± 10 mm)
Largura do encosto na porção superior 595 mm (± 10 mm)
Largura do encosto na porção inferior 580 mm (± 10 mm)
Largura do assento 580 mm (± 10 mm)
Profundidade de Superfície do assento 510 mm (± 10 mm)

ASSENTO E ENCOSTO
Manufaturados em espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas) para assento e encosto com
espessura média predominante de,  no mínimo, 45 mm para ambos,  sendo estes estruturados em
compensado  anatômico,  multilaminado,  resinado  e  prensado,  com espessura  mínima  de  20  mm.
Conjunto de assento e encosto com característica de pouca ou nenhuma conformação na base do
assento,  garantindo devida alternância postural  e borda frontal  arredondada para não prejudicar  a
circulação  sanguínea  dos  membros  inferiores  do  usuário,  em consonância  com disposto  no  item
17.3.3,  alíneas b),  e  c)  da  Norma Regulamentadora nº  17 do  Ministério  do Trabalho  e  Emprego,
regulamentada pela Portaria nº 3.751, de 1990. Assento e encosto unidos por meio de chapa de aço
de espessura mínima de 7,00 mm, do tipo lâmina, largura mínima de aproximadamente 38 mm, com
tratamento  de  superfície  por  meio  de  pintura  epóxi  pó  preta,  através  do  processo  de  deposição
eletrostática,  fixada ao assento por meio de 08 pontos.  Possui  travessa,  de junção,  como reforço
estrutural metálico interno fabricado em aço SAE 1010/1020 integrado a lâmina que suporta o encosto
dando maior resistência contra fraturas nas madeiras.

REVESTIMENTO
Em Vinil Texturizado / Microperfurado, preto

MECANISMO
Com plataforma com furação universal 160 x 200 mm / 125 x 125 mm, espessura mínima da chapa de
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2,65  mm,  com  vincos  e  conformações  que  aumentam  sua  performance  mecânica.  Com  ajuste
milimétrico de altura do assento em relação ao piso com mínimo de 430 mm e máxima de 505 mm, por
meio de alavanca de aproximadamente 30 mm de comprimento. Pistão a gás com classificação de
desempenho no mínimo em conformidade com a classe 04, de acordo com Norma Internacional DIN
4550, com curso mínimo de ajuste vertical de 100 mm, com conificação superior de 1º 26’ 16” para
acoplamento  ao  mecanismo  através  de  cone  morse,  com tamanho  vertical  reduzido,  usualmente
empregado na composição de cadeiras e poltronas de grande porte. Possui um anel metálico com
espessura mínima de 1,90 mm e largura de 20 mm, na parte superior da coluna de alojamento do
curso,  sendo que tal  anel  promove reforço  para  o  curso  do  pistão,  gerando melhor  desempenho
mecânico. Tratamento de superfície com pintura do tipo epóxi-pó na cor preta, aplicada por deposição
eletrostática com cura em estufa a temperatura de 250°C.

BASE
Cinco patas, apresentando design contemporâneo, de formato arcado, com parede mínima de 1,5 mm,
com barra de reforço interna de 200 mm de comprimento por 31,75 mm de largura proporcionando
maior resistência mecânica, raio da pata mínimo de 370 mm, em conformidade com ABNT para os
quesitos  de  ponto  de  estabilidade  e  número  de  pontos  de  apoio.  Conformadas  em  máquinas
específicas de modo a promover maior reforço estrutural na região interior das patas, soldada de forma
a apresentar maior resistência devido ao cordão de solda ser com porção maior na altura do tubo.
Apresenta aspecto elíptico de 45 mm de altura e 20 mm de largura, com tratamento de superfície com
pintura do tipo epóxi-pó na cor preta texturizada, aplicada por deposição eletrostática com cura em
estufa a temperatura de 250°C. Para cada pata da base supra especificada, em sua terminação existe
um casulo de alojamento para fixação do pino do rodízio produzido em aço carbono, dispensando a
utilização de bucha plástica, no mesmo, acoplarse-á um rodízio giratório de cor preta, com capacidade
de suportar carga de até 40 kg cada, manufaturado em nylon injetado de alto desempenho (PA6) com
pino de alojamento  à  base cilíndrico produzido  em aço SAE 1010/1020 zincado,  com 11 mm de
diâmetro no mínimo e anel metálico para fixação à base sem a utilização de buchas plásticas.

APOIO PARA BRAÇOS
Manufaturados em poliuretano integral skin, fixo com textura, de excelente resistência ao alongamento
e ruptura, bem como fator conforto e alta densidade. Borda frontal curvada para baixo. Comprimento
total do apoio de 250 mm e largura de 45 mm. Corpo estrutural do braço composto por aço carbono
com tratamento  de  superfície  com pintura  do  tipo  epóxi-pó  na  cor  preta,  aplicada por  deposição
eletrostática com cura em estufa a temperatura de 250°C com porção frontal  da base elíptica de
estruturação do braço com angulo de 65 graus em relação a vertical e fixado no assento e encosto por
meio de seis parafusos, sendo três em cada lado, dividindo-se em dois na parte inferior, assento, e um
no reforço metálico externo que percorre todo o perímetro posterior do ncosto, com largura de 25 mm,
espessura de 5 mm e comprimento mínimo de 590 mm para melhor performance estrutural do produto.
Os apoia braços, a base giratória e o pistão, são tratados com banho desengraxante, decapagem e
acabamento com pintura do tipo epóxi-pó texturizada na cor preta fosco.
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SEQ.: 092

CÓDIGO CFBV

OBJETO: CADEIRA FIXA ESTOFADA, COM BRAÇOS, EM VINIL

COR: PRETA

IMAGEM REFERENCIAL

DIMENSÕES REFERENCIAIS MÍNIMAS
Assento: 500 x 470 mm (l x p)
Encosto: Altura 460 mm – largura superior 370 mm – largura inferior 420 mm –

ASSENTO
Estrutura  interna  moldado  anatomicamente  dentro  das  normas  de  ergonomia,  sendo  o  assento
fabricado em madeira compensada de no mínimo 10 mm , com espuma injetada de polipropileno
flexível de no mínimo 40 mm de alta resistência moldada sobre pressão expandida em água. A fixação
do assento na base da cadeira é feita através de “rebite tubo ferro zincados” cravados na madeira
compensada passante de um lado para outro do mesmo e fixada através de parafusos.

ENCOSTO
Estrutura  interna  moldado  anatomicamente  dentro  das  normas  de  ergonomia,  sendo  o  encosto
fabricado em madeira compensada de no mínimo 07 mm;  OU,  em resina de poliéster reforçada por
fibra de vidro , com espuma injetada de polipropileno de no mínimo 40 mm de alta resistência moldada
sobre pressão expandida em água, método este que elimina o uso de solventes tóxicos, garante maior
qualidade e resistência. A fixação do encosto é feita através de “rebite tubo ferro zincados” cravados na
madeira compensada passante de um lado para outro do mesmo e fixada através de parafusos.

CONTRA ASSENTO E CONTRA ENCOSTO
Recebem capa protetora  de  polipropileno injetado  na cor  Preta.  Com borda protetora  fundida  no
próprio material dando assim acabamento e proteção nas bordas tanto do encosto como do assento.

BRAÇOS
Braços vazados com formato trapezoidal, “T”, ou similar. Cada braço deverá ter sua estrutura interna
formada por uma barra maciça de aço, totalmente revestida em espuma integral de poliuretano. A
fixação deverá se dar através de um único ponto sob o assento.

REVESTIMENTO
Em Vinil Texturizado / Microperfurado, preto
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ESTRUTURA
Base trapezoidal em tubo de aço redondo com diâmetro mínimo 7/8”, com espessura de mínima de 1,5
mm, haste em tubo de aço oval 10x40 com mínimo 1,5 mm de espessura dobrada pneumaticamente
unindo o assento com o encosto. Possuindo 04 (quatro) sapatas em nylon fixadas à estrutura;  OU,
base em suspensão TIPO ‘C’ invertido, de forma que a angulação da dobra da base, garanta uma
estabilidade 100% da poltrona ao sentar, independentemente do tipo de piso do local. Deslizadores
auto-articuláveis em nylon.

ACABAMENTO
Todas peças metálicas, de poliestireno ou nylon serão de cor preta. As metálicas recebem acabamento
com banho desengraxante a quente por meio de imersão em vapor de percloro, na temperatura de
120º C e tratamento antiferruginoso (desengraxante, decapagem e fosfatização) de proteção, as que
não são cromadas recebem pintura  pelo  sistema eletrostática em tinta  eletrostática  epóxi-pó com
polimerização em estufa na temperatura mínima de 220º C.
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SEQ.: 093

CÓDIGO CFP

OBJETO: CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS, EM POLIPROPILENO (COPA)

COR: PRETA

IMAGEM REFERENCIAL

ASSENTO: Produzido em polipropileno injetado, medindo aproximadamente 447x467x20mm (4 mm
de espessura). Pintura na cor preta.
ENCOSTO: Produzido em polipropileno injetado, medindo aproximadamente 462x24x249mm (4 mm
de espessura). Pintura na cor preta.

ESTRUTURA: Formada por 4 pés, produzidos em tubo de aço redondo aprox. Ø 3/4”, soldados em
travessas horizontais (uma frontal e outra posterior); possui sapatas protetoras produzidas em nylon
encaixadas na base da estrutura. Pintura na cor preta.

FIXAÇÃO: Assento fixado à estrutura por 2 parafusos auto-atarraxantes, possuindo 2 protetores em
polietileno de baixa  densidade nos parafusos posteriores  e  um pino  central  cilindrico  também em
polietileno de baixa pressão encaixado na parte inferior central do assento. O encosto é encaixado na
parte superior da estrutura e parafusado inferiormente por 2 parafusos auto-atarraxantes.

ACABAMENTO: Todas  peças  metálicas  usadas  no  processo  de  fabricação,  recebem  tratamento
desegraxante  à  quente  por  meio  de  imersão e  tratamento  antiferruginoso,  a  fim de constituir  um
substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa na
temperatura de aproximadamente 210º C.
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SEQ.: 094

CÓDIGO CFEM

OBJETO: CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, ESTOFADA

COR: PRETA

IMAGEM REFERENCIAL

ASSENTO
Estrutura em madeira compensada com 10 mm de espessura, moldada anatomicamente, com borda
frontal  arredondada Almofada em espuma laminada de poliuretano.  Revestimento em vinil.  Contra
assento revestido em tecido de algodão.

ENCOSTO
Estrutura em madeira compensada com 10 mm de espessura, moldada anatomicamente, com raios
horizontais, côncavo e vertical  convexo,  de modo a possibilitar apoio à região renal e favorecer a
distribuição de peso do tronco.  Almofada em espuma de poliuretano.  Revestimento do encosto e
contra encosto em vinil texturado preto.
BASE
Base trapezoidal (esqui)  empilhável.  Estrutura em um único tubo de aço de seção redonda ABNT
1010/1020, curvado pneumaticamente, com diâmetro de 19 mm e espessura da parede de 1,9 mm, no
mínimo. Esse único tubo deverá formar a base e, ainda, ser solidária a fixação do assento ao encosto.
Deslizadores em poliamida injetada e fibra de vidro, que permita o apoio sem jogo e com reduzida área
de  atrito  com o  piso.  Cada  cadeira  deverá  ser  acompanhada  de  dois  elementos  de  ligação  que
permitam que a cadeira seja fixada, através de engate, a outra cadeira, possibilitando o travamento
relativo entre as duas. Esse elemento deverá ser produzido em poliestireno ou polipropileno, podendo
ser disposto na base ou fixado ao piso.

COMPONENTES METÁLICOS
Todos  os  componentes  metálicos  devem  passar  por  tratamento  de  fosfatização  por  imersão,
permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes, também recebam o
tratamento, provocando uma reação nos cristais superficiais do aço, aumentando a capacidade de
ancoragem da tinta. Pintura epóxi pó eletrostática com polimerização em estufa com temperatura de
240° C e espessura final da película de proteção de 35 a 40 micra.

FIXAÇÃO
Todas as fixações da estrutura nas conchas deverão ser através de parafusos e porcas-garra insertas
na madeira.

REVESTIMENTO
Vinil  com forro  de  jérsei  misto  de  50% algodão  e  50% poliéster  recoberto  por  resina  de  cloreto
polivinílico ou similar.
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SEQ.: 095

CÓDIGO CGBEV-TEL-AL

OBJETO:
CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL -  EM TELA,  COM APOIO LOMBAR E
BRAÇOS REGULÁVEIS

COR: PRETA

IMAGEM REFERENCIAL

Medidas Mínimas
Variável Medidas (em mm)
Altura mínima do assento ao chão 400
Altura máxima do assento ao chão 540
Largura da superfície do assento 480
Profundidade da superfície do assento 460
Extensão vertical do encosto 470
Largura do encosto 450

ENCOSTO

Estrutura do encosto em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica.
Estrutura provida de superfície de revestimento tipo tela preta em tecido 100% poliéster com peso 435
g (+ /  -  5%) por  metro quadrado,  oferecendo excelente conforto  ao que se refere à transpiração,
diminuindo a sensação de aumento de temperatura corporal.  Altura mínima de 530 mm e largura
mínima de 460 mm. Suporte do encosto fabricado em resina de engenharia injetada em nylon com
fibra de vidro, regulagem individual por meio de sistema automático tipo catraca com curso mínimo de
85 mm e 08 (oito) posições de ajuste, este sistema não permite a extração total do encosto, o encosto
proporciona adequado apoio a região lombar do usuário. O sistema de regulagem é fabricado em
resina de engenharia poliamida de alta resistência mecânica e durabilidade com engates fáceis  e
precisos.

APOIO LOMBAR

Apoio fabricado em polipropileno injetado, com regulagem em duas guias internas com limitador de
curso impedindo que o apoio lombar se solte do conjunto, conferindo facilidade de regulagem e design.
A região de apoio possui aproximadamente 260 mm de largura e 100 mm de altura, com design em
formato anatômico, permitindo maior flexibilidade e conforto ao usuário. O apoio lombar é encaixado a
estrutura em cada um dos lados do encosto em um vão longitudinal e este vão determina o curso de
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regulagem de altura do apoio lombar de aproximadamente 60 mm.

ASSENTO

Chassi interno fabricado por processo de injeção em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com
fibra de vidro, conferindo assim características de resistência mecânica, abrasão e produtos químicos,
possui internamente insertos metálicos que proporcionam resistência ao conjunto, ranhuras estruturais,
também possui  buchas metálicas insertadas para fixação de mecanismos e braços. Estofado com
espuma em poliuretano flexível injetada, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação
de  rasgo,  alta  tensão  de  alongamento  e  ruptura,  baixa  fadiga  dinâmica  e  baixa  deformação
permanente com densidade entre 45 e 55 Kg/m³, de acordo com a norma NBR-8537/15, NBR-8619/15,
NBR-8797/15 e moldada anatomicamente com espessura média de 50 mm. Profundidade mínima de
460 mm e largura mínima de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno
texturizado e borda frontal arredondada, para não prejudicar a circulação sanguínea dos membros
inferiores do usuário, bem como pouca conformação em sua base, para facilitar a alternância postural
do usuário durante o uso do produto; Sendo de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos
e  resistentes  a  produtos  químicos,  fixada  com  parafusos  atarrachantes  diretamente  no  chassi.
Revestimento: do assento em viniu microperfurado / texturizado, cor preta, com solidez a luz, cor, ao
pilling e flamabilidade auto-extenguivel de acordo com a norma ABNT, ou vinil (resina de policloreto de
vinila com suporte têxtil de poliéster e algodão). Com costuras nas laterais respectivamente.

APOIO PARA BRAÇOS

Braço com altura ajustável por meio de acionamento de botão de pressão por mola localizado na parte
lateral  do  corpo estrutural  do  braço,  fabricado  por  processo de  injeção  em resina  de  engenharia
poliamida (nylon  6),  com fibra  de vidro,  conferindo assim características  de resistência  mecânica,
abrasão e produtos químicos, fixados diretamente no assento através de parafusos métricos e com
regulagem vertical com curso de 90 mm e vários estágios. Dimensões externas aproximadas de 255 x
70 mm.

MECANISMO

Mecanismo confeccionado em chapa de aço estampada de 3 mm, todo conjunto pintado com tinta
epóxi pó, mecanismo robusto para cadeiras operativas, proporciona inúmeras regulagens e conforto ao
usuário. Suporte para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 4 mm com alta resistência
mecânica. Inclinação convencional com controle de duas alavancas, uma para a altura do assento e
outra para o movimento do assento e da inclinação do encosto (para cada grau que o assento reclina,
o encosto inclina dois graus), com sistema relax ao longo do curso de reclinação dotado de sistema
back system. Esse mecanismo também dispõe de manípulo ergonômico frontal, que possibilita o ajuste
do coeficiente  elástico  da  mola  helicoidal  que  tenciona o  movimento  de  reclinação  de  assento  e
encosto,  adaptando desse modo,  a tensão do movimento de reclinação de assento e encosto ao
biótipo do usuário, permitindo o uso da poltrona por biótipos distintos.

PISTÃO

Pistão com regulagem de altura por acionamento a gás com 130 mm de curso aproximadamente,
fabricado em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática
realizado  por  processo  totalmente  automatizado  em  tinta  epóxi  pó  na  cor  preto  liso,  revestindo
totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência
e agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso. Bucha guia injetada em resina de engenharia
poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente com precisão de 0,03 mm. Pistão
a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo
central através de porca rápida. O movimento de giro da coluna é sobre rolamento de esfera tratadas
termicamente garantindo alta  resistência ao desgaste e mínimo atrito  suavizando o movimento de
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rotação. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone morse, o
que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Capa telescópica de 03
elementos,  injetada em polipropileno texturizado que proporciona ótimo acabamento  e  proteção à
coluna central, sendo elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo.

BASE

Base giratória com estrutura arcada de cinco patas, com 700 mm de diâmetro, fabricada por processo
de injeção em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de vidro e cônico central com anel
metálico de contensão, conferindo assim características de resistência mecânica, abrasão e produtos
químicos. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas, eixo vertical em aço trefilado de
11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e resistência na base evitando
a queda do mesmo.

RODÍZIOS

Rodizio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia poliamida (nylon
6), com aditivo anti-ultravioleta e modificador de impacto, banda de rodagem macia. A roda tem cores
diferentes no centro e na banda de rodagem. Material flexível poliuretano próprio para pisos frios, eixo
vertical  em aço trefilado com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal  também em aço trefilado com
diâmetro de 8 mm. O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita o acoplamento fácil
e seguro à base. Este tipo de rodízio é recomendado para o uso sobre pisos revestidos de pedra,
madeira, cerâmica e quaisquer outros não cobertos por carpete ou similares.
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SEQ.: 096

CÓDIGO PAM

OBJETO: POLTRONA AUDITÓRIO MÉDIA

COR: DEFINIDA EM PROJETO

IMAGEM REFERENCIAL

Poltrona para Auditório, com sistema de rebatimento simultâneo sincronizado do assento e encosto,
com acionamento por molas.

MEDIDA DAS POLTRONAS

Assento

Largura: 460 mm
Profundidade: 480 mm
Altura da parte superior do assento aberto em relação ao piso: 450 mm

Encosto

Altura: de 570 mm a 690 mm
Largura: 460 mm
Altura total do encosto fechado em relação ao piso: 960 mm
Entre-eixos: 560 mm

ASSENTO E ENCOSTO

Assento  com estrutura  interna  em madeira  de  alta  resistência,  laminada,  prensada  e  moldada  a
quente, com espessura mínima de 15 mm e espuma em poliuretano injetada de densidade mínima de
55 kg/m³, indeformável, espessura mínima do assento com 60 mm. Capa de proteção do assento na
cor preta preenchendo todo o perímetro do assento, confeccionada em polipropileno injetado, podendo
conter ou não microperfurações para melhor absorção acústica. Encosto com estrutura interna em
madeira de alta resistência, laminada, prensada e moldada a quente, com espessura mínima de 15
mm e espuma em poliuretano injetada de densidade mínima de 55 kg/m³, indeformável, espessura

 ______________________________________________________________________________________________________ lfsgomes

Av. PL-003, Q. G, L. 04, PQ. Lozandes, Goiânia – GO – Telefone: (62) 3542-9140 – div.patrimonio@tjgo.jus.br | Página 168 de 171 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS
Diretoria Administrativa
Divisão de Patrimônio

mínima  do  encosto  com 50  mm.  Capa  de  proteção  do  encosto  na  cor  preta  preenchendo  todo
perímetro  do  encosto,  confeccionada  em  polipropileno  injetado,  podendo  conter  ou  não
microperfurações para melhor absorção acústica.

REVESTIMENTO

Assento/encosto  em vinil  (resina  de  policloreto  de  vinila,  plastificante  ftálico,  estabilizante  térmico
organometálico, carga minerais e pigmentos), com suporte têxtil de poliéster e algodão.

ESTRUTURA E FIXAÇÃO

Estrutura da poltrona, utilizada para o início, central e final de fileiras, confeccionada em tubo de aço
elíptico SAE 1010/1020 com medidas mínimas de 20x45mm e espessura mínima de 1,5 mm. Sapata
de fixação confeccionada em chapa de aço SAE 1010/1020 com espessura mínima de 1,9 mm. A
estrutura e a sapata deverão possuir tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosforização com
acabamento de tinta em pó sistema híbrido através de aplicação eletroestática na cor preta de alta
resistência e abrasão e impactos. Estrutura, tanto inicial, central e final, deverão possuir fechamento
lateral  confeccionado  em  compensado  multilaminado  revestido  com  mesmo  material  utilizado  no
assento e encosto, ou em polipropileno na cor preta, podendo possuir microperfurações para melhor
absorção acústica. Apoia-braços em poliuretano injetado, medindo 345x67mm (comprimento x largura)
com alma de aço.
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SEQ.: 097

CÓDIGO PAFPO

OBJETO: POLTRONA AUDITÓRIO PARA PESSOAS OBESAS

COR: DEFINIDA EM PROJETO

IMAGEM REFERENCIAL

Poltrona de auditório para obesos, com sistema de rebatimento simultâneo sincronizado do assento e
encosto, com acionamento por molas.

MEDIDA DAS POLTRONAS

Assento

Largura: 960 mm
Profundidade: 480 mm
Altura da parte superior do assento aberto em relação ao piso: 450 mm

Encosto

Altura: de 570 mm a 690 mm
Largura: 960 mm
Altura total do encosto fechado em relação ao piso: 960 mm

Entre-eixos: 1.050 mm

ASSENTO E ENCOSTO

Assento  com estrutura  interna  em madeira  de  alta  resistência,  laminada,  prensada  e  moldada  a
quente, com espessura mínima de 15 mm e espuma em poliuretano injetada de densidade mínima de
55 kg/m³, indeformável, espessura mínima do assento com 60 mm. Capa de proteção do assento na
cor preta preenchendo todo o perímetro do assento, confeccionada em polipropileno injetado, podendo
conter ou não microperfurações para melhor absorção acústica. Encosto com estrutura interna em
madeira de alta resistência, laminada, prensada e moldada a quente, com espessura mínima de 15
mm e espuma em poliuretano injetada de densidade mínima de 55 kg/m³, indeformável, espessura
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mínima  do  encosto  com 50  mm.  Capa  de  proteção  do  encosto  na  cor  preta  preenchendo  todo
perímetro  do  encosto,  confeccionada  em  polipropileno  injetado,  podendo  conter  ou  não
microperfurações para melhor absorção acústica.

REVESTIMENTO

Assento/encosto  em vinil  (resina  de  policloreto  de  vinila,  plastificante  ftálico,  estabilizante  térmico
organometálico, carga minerais e pigmentos), com suporte têxtil de poliéster e algodão.

ESTRUTURA E FIXAÇÃO

Estrutura da poltrona, utilizada para o início, central e final de fileiras, confeccionada em tubo de aço
elíptico SAE 1010/1020 com medidas mínimas de 20x45mm e espessura mínima de 1,5 mm. Sapata
de fixação confeccionada em chapa de aço SAE 1010/1020 com espessura mínima de 1,9 mm. A
estrutura e a sapata deverão possuir tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosforização com
acabamento de tinta em pó sistema híbrido através de aplicação eletroestática na cor preta de alta
resistência e abrasão e impactos. Estrutura, tanto inicial, central e final, deverão possuir fechamento
lateral  confeccionado  em  compensado  multilaminado  revestido  com  mesmo  material  utilizado  no
assento e encosto, ou em polipropileno na cor preta, podendo possuir microperfurações para melhor
absorção acústica. Apoia-braços em poliuretano injetado, medindo 345x67mm (comprimento x largura)
com alma de aço.
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