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NOTAS IMPORTANTES:

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

complementares, e as imagens mencionados nas especificações abaixo devem ser

consideradas  como REFERENCIAIS  e  serão  considerados  produtos  de  qualidade

semelhante ou superior às especificadas.

2. Todos os produtos entregues devem possuir garantia mínima, de 5 (cinco) anos, a

contar da data de recebimento definitivo junto à Divisão de Material e Patrimônio, com

prestação da assistência em todo o Estado de Goiás;

3. Havendo  necessidade,  a  montagem  e  treinamento  deverão  estar  incluídos  no

fornecimento dos produtos, pelo fornecedor;

4. Os mobiliários poderão sofrer variação máxima de 5%;

5. As empresas deverão apresentar as seguintes certificações, emitidas pela ABNT ou

outra  certificadora  acreditada  pelo  INMETRO:  NBR  13.961/2010 (Armários  e

gaveteiros),  NBR  13.966/2010 (Mesas),  NBR  13.962/2018 (Cadeiras),  NBR

16.031/2012 (Assentos  Múltiplos),  NR-17 (Ergonomia),  PE-289.06,  garantindo

atendimento e conformidade às normas – (ABNT NBR 14951; 14847; 4628-3; 9209;

15158;  8094;  8095;  8096;  10443;  11003.  Comprovante  de  madeira  utilizada

(FSC/CERFLOR),  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. Os laudos deverão conter imagens do produto de forma a ser

claramente identificado.
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ITEM 2 – MESAS RETANGULARES / QUADRADAS
OBS: Cor predominante: Trancoso
(Marca referencial: Duratex)
(MDP- Painel de partículas de média densidade, produzido com aglutinação de partículas de madeira com 
resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em painel 
homogêneo e de grande estabilidade dimensional).

ITEM 2.1 – MR800x600x740 - MESA RETANGULAR COM ESTRUTURA EM AÇO /  SEM

PAINEL / COR TRANCOSO/ (MESAS DE TRABALHO DE APOIO)

Dimensões mínimas:
Comprimento: 800 mm
Largura: 600 mm
Altura: 740 mm

Tampo:

Com formato retangular, em MDP de 25mm de espessura e revestido em laminado plástico

de baixa pressão texturizado com 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo

na COR TRANCOSO.

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.

Acabamento único:

Possui acabamento em FITA DE BORDA de PVC, espessura mínima entre 2mm a 3 mm de

espessura em todo o contorno da peça,  na  cor TRANCOSO.  Possui  raio de 2,5mm na

aresta superior e inferior da borda atendendo a norma NBR 13966.  Possui resistência ao

impacto, riscos, abrasão, umidade, não mancha e não propaga chama (auto extinguível).

A fita de borda possui uma camada na superfície interna de PRIMER, onde esse material e

responsável para a perfeita fixação da borda no tampo.  Possui furações específicas para

aplicação de ferragens, onde é aplicado o sistema de fixação dupla que consta as duas

peças sem uso de parafusos.  

Estrutura:

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

verticais fabricados com tubo de aço mín. 60mm de diâmetro, chapa 18. Ligadas entre si

por requadro metálico ou similar, em tubo de aço ou chapa dobrada pneumaticamente, com

mínimo 1,2mm de espessura estruturando completamente os pés, dando total estabilidade.

COR PRETO.
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Travessas horizontais de travamento: altura máxima de 13cm

Peças  horizontais  fabricadas  em  chapa  de  aço  min.  16  de  1,5mm  de  espessura;

estampadas  e  dobrada  pneumaticamente,  com  finalidades  principais:  travamento  das

estruturas de suportes - apoios laterais e/ou centrais, estabilizando o complexo autoportante,

que por sua vez, receberá o tampo da mesa; e acabamento para fixação dos painéis quando

solicitados.  COR PRETA.

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 antiferrugens (desengraxante, decapagem e

fosfatização) e acabamento em pintura epóxi – pó texturizada, aplicada pelo processo de

disposição eletrostática com polimerização em estufa no mínimo de 220ºC. Cor 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.

FOTO REFERENCIAL

ITEM 2.2 – MR1000x600x740 - MESA RETANGULAR / COM ESTRUTURA DE AÇO E

PAINEL MADEIRA FRONTAL /COR TRANCOSO- (Mesas trabalho de apoio)
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Dimensões mínimas:
comprimento: 1000 mm
profundidade: 600 mm
altura: 740 mm

Tampo:

Com formato retangular, em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado plástico

de baixa pressão texturizado com 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo

na COR TRANCOSO.

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.

Acabamento único:

Possui acabamento em FITA DE BORDA de PVC, espessura mínima entre 2mm a 3 mm de

espessura em todo o contorno da peça,  na  cor TRANCOSO.  Possui  raio de 2,5mm na

aresta superior e inferior da borda atendendo a norma NBR 13966.  Possui resistência ao

impacto, riscos, abrasão, umidade, não mancha e não propaga chama (auto extinguível).

A fita de borda possui uma camada na superfície interna de PRIMER, onde esse material é

responsável  pela  perfeita  fixação da borda no tampo.   Possui furações específicas para

aplicação de ferragens, onde é aplicado o sistema de fixação dupla que consta as duas

peças sem uso de parafusos.  

Estruturas:

A sustentação dos tampos é feita através de duas estruturas laterais ligadas entre si através

de travessas horizontal de travamento em chapa de aço. COR PRETO.

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

A sustentação do tampo é feita por uma estrutura em aço constituída por um tubo vertical

oblongo  medindo  77x40mm chapa 18  com parte  superior  e  inferior  estampado  fechada

frontal  e  posterior  arredondado  com  a  mesma  chapa  tendo  em  sua  parte  superior  o

fechamento em chapa 14 que será fixado ao tampo para fixação da estrutura e parte inferior

terá fechamento em chapa 14 no qual será soldado 2 porcas de aço para receber as sapatas

reguladoras de nível.

Pata superior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser

com espessura  de mínimo 1,9mm fechamento  frontal  e posterior  com a mesma chapa

formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior.
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Pata inferior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser

com  espessura  de mínimo  1,9mm  fechada  frontal  e  posterior  com  a  mesma  chapa

formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior.

Na pata inferior do cavalete deverá ter uma base em chapa de aço de mínimo 1,9mm de

espessura que receberá uma porca metálica que será soldada na chapa de fechamento

ficando embutida para receber reguladores de nível com rosca, com base em polipropileno.

OU formato de pórtico constituído por dois perfis verticais dobrados pneumaticamente com

dimensões de (40x50), com calha removível  entre as colunas para passagem de fiação,

fabricado com chapa de aço de mínimo 1,5mm de espessura distantes entre si  120mm

fechadas com tampas externa e internamente sacáveis fixadas aos pés por encaixe em

chapa de aço mínima # 0,75mm de espessura, dotada de uma pata superior e outra inferior.

Pata superior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser

com espessura  de  mínimo 1,9mm fechamento  frontal  e posterior  com a mesma chapa

formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior OU em chapa

de aço formato 'U” invertido, dobrada pneumaticamente e cortada a laser com espessura de

mínimo 1,9mm; acabamento arredondado em suas bordas, sem rebarbas e quinas visíveis.

Fixada ao tampo através de porcas metálicas e parafusos Philips ou similar.

Pata inferior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser

com  espessura  de  mínimo  1,9mm fechada  frontal  e  posterior  com  a  mesma  chapa

formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior.

A pata inferior do cavalete receberá uma porca metálica para receber reguladores de nível

com rosca, com base em polipropileno com diâmetro mínimo de 34mm.  

Os pés devem ter fechamentos sempre c/ a mesma chapa, SEM ponteiras plásticas

removíveis.

Travessas horizontais de travamento: altura máxima 13cm

Peças horizontais fabricadas em chapa de aço min.16 de 1,5mm de espessura; estampadas

e  dobrada  pneumaticamente,  com  finalidades  principais:  travamento  das  estruturas  de

suportes - apoios laterais e/ou centrais, estabilizando o complexo autoportante, que por sua

vez, receberá o tampo da mesa; e acabamento para fixação dos painéis quando solicitados.

COR PRETO.
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Acabamento e fixação do tampo

A estrutura metálica deverá receber tratamento antiferruginoso (desengraxante, decapagem

e fosfatização) e acabamento em pintura epóxi – pó texturizada, aplicada pelo processo

de disposição eletrostática com polimerização em estufa no mínimo de 220ºC. Cor 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.

Painel Frontal:

Constituído em  MDP de 18mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão em

ambas  as  faces  na  COR TRANCOSO.   A fixação  do  painel  frontal  é  feita  através  de

cantoneiras produzidas em chapa de aço dobrado de 1,9mm de espessura que se unem ao

cavalete da mesa por quatro parafusos auto atarraxastes.

Dimensões: altura mínima de 320mm x largura de acordo com as dimensões da mesa

e espessura 18mm.

ITEM 2.3 – MR1000x800x740 - MESA RETANGULAR / COM ESTRUTURA EM AÇO

E PAINEL MADEIRA FRONTAL / COR TRANCOSO / (Mesa de trabalho apoio)

Dimensões mínimas:
Comprimento: 1000 mm
Largura: 800 mm
Altura: 740 mm

Tampo:

Com formato retangular, em MDP de 25mm de espessura e revestido em laminado plástico

de baixa pressão texturizado com 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo

na COR TRANCOSO.

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.

Acabamento único:

Possui acabamento em FITA DE BORDA de PVC, espessura mínima entre 2mm a 3 mm de

espessura em todo o contorno da peça,  na  cor TRANCOSO.  Possui  raio de 2,5mm na

aresta superior e inferior da borda atendendo a norma NBR 13966.  Possui resistência ao

impacto, riscos, abrasão, umidade, não mancha e não propaga chama (auto extinguível).
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A fita de borda possui uma camada na superfície interna de PRIMER, onde esse material é

responsável  pela  perfeita  fixação da borda no tampo.   Possui furações específicas para

aplicação de ferragens, onde é aplicado o sistema de fixação dupla que consta as duas

peças sem uso de parafusos.  

Estrutura:

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

verticais fabricados com tubo de aço mín. 60mm de diâmetro, chapa 18. Ligadas entre si

por requadro metálico ou similar, em tubo de aço ou chapa dobrada pneumaticamente, com

mínimo 1,2mm de espessura estruturando completamente os pés, dando total estabilidade.

COR TRANCOSO.

Fixação:

A fixação dos elementos: tampo e estrutura; é feita através de buchas metálicas, cravadas

abaixo do tampo e unidas ao cavalete através de parafusos RM ou similar. Os pés da mesa

recebem niveladores de nível, com base em Poliamida.

Acabamento e fixação do tampo:

A estrutura metálica deverá receber tratamento antiferruginoso (desengraxante, decapagem

e fosfatização) e acabamento em pintura epóxi – pó texturizada, aplicada pelo processo

de disposição eletrostática com polimerização em estufa no mínimo de 220ºC. COR 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.

ITEM 2.4 – MRW1200x600x740 - MESA RETANGULAR / COM ESTRUTURA AÇO /

PAINEL MADEIRA FRONTAL E GAVETEIRO FIXO/ COR TRANCOSO (trabalho geral)

Dimensões mínimas:
comprimento: 1200 mm
profundidade: 600 mm
altura: 740 mm

Tampo:

Com formato retangular, em MDP de 25mm de espessura e revestido em laminado plástico

de baixa pressão texturizado com 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo

na COR TRANCOSO.

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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Acabamento único:

Possui acabamento em FITA DE BORDA de PVC, espessura mínima entre 2mm a 3 mm de

espessura em todo o contorno da peça,  na  cor TRANCOSO.  Possui  raio de 2,5mm na

aresta superior e inferior da borda atendendo a norma NBR 13966.  Possui resistência ao

impacto, riscos, abrasão, umidade, não mancha e não propaga chama (auto extinguível).

A fita de borda possui uma camada na superfície interna de PRIMER, onde esse material é

responsável  pela  perfeita  fixação da borda no tampo.   Possui furações específicas para

aplicação de ferragens, onde é aplicado o sistema de fixação dupla que consta as duas

peças sem uso de parafusos.  

Estrutura do Tampo:

A sustentação dos tampos é feita através de duas estruturas laterais ligadas entre si através

de travessas horizontais de travamento em chapa aço. COR PRETA.

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

A sustentação do tampo é feita por uma estrutura em aço constituída por um tubo vertical

oblongo  medindo  77x40mm chapa 18  com parte  superior  e  inferior  estampado  fechada

frontal  e  posterior  arredondado  com  a  mesma  chapa  tendo  em  sua  parte  superior  o

fechamento em chapa 14 que será fixado ao tampo para fixação da estrutura e parte inferior

terá fechamento em chapa 14 no qual será soldado 2 porcas de aço para receber as sapatas

reguladoras de nível.

Pata superior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser

com espessura  de  mínimo 1,9mm fechamento  frontal  e posterior  com a mesma chapa

formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior.

Pata inferior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser

com  espessura  de  mínimo  1,9mm fechada  frontal  e  posterior  com  a  mesma  chapa

formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior.

Na pata inferior do cavalete deverá ter uma base em chapa de aço de mínimo 1,9mm de

espessura que receberá uma porca metálica que será soldada na chapa de fechamento

ficando embutida para receber reguladores de nível com rosca  com base em polipropileno

OU formato de pórtico constituído por dois perfis verticais dobrados pneumaticamente com

dimensões de (40x50), com calha removível  entre as colunas para passagem de fiação,

fabricado com chapa de aço de  mínimo 1,5mm de espessura distantes entre si 120mm

fechadas com  tampas externa e internamente sacáveis fixadas aos pés por encaixe em
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chapa de aço mínima  #  0,75mm de  espessura,  dotada de uma pata superior  e outra

inferior.

Pata superior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser

com espessura  de  mínimo 1,9mm fechamento  frontal  e posterior  com a mesma chapa

formando uma estrutura  de formato arredondado na parte  frontal  e  posterior.  Ambos os

pórticos deverão ser travados por peças horizontais fabricadas em chapa de aço min.16 de

1,5mm  de  espessura;  estampadas  e  dobrada  pneumaticamente,  proporcionado  perfeita

estabilidade OU em chapa de aço formato 'U” invertido, dobrada pneumaticamente e cortada

a laser com espessura de mínimo 1,9mm; acabamento arredondado em suas bordas, sem

rebarbas e quinas visíveis. Fixada ao tampo através de porcas metálicas e parafusos Philips

zincados ou similar.

Pata inferior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser

com  espessura  de  mínimo  1,9mm fechada  frontal  e  posterior  com  a  mesma  chapa

formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior.

A pata inferior do cavalete receberá uma porca metálica para receber reguladores de nível

com rosca, com base em polipropileno.

Os pés devem ter fechamentos sempre c/ a mesma chapa, SEM ponteiras plásticas

removíveis.

Travessas horizontais de travamento: altura máxima 13cm

Peças horizontais fabricadas em chapa de aço min.16 de 1,5mm de espessura; estampadas

e  dobrada  pneumaticamente,  com  finalidades  principais:  travamento  das  estruturas  de

suportes - apoios laterais e/ou centrais, estabilizando o complexo autoportante, que por sua

vez, receberá o tampo da mesa; e acabamento para fixação dos painéis quando solicitados.

COR PRETA.

Painel Frontal:

Constituído em  MDP de 18mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão em

ambas  as  faces  na  COR  TRANCOSO.  A fixação  do  painel  frontal  é  feita  através  de

cantoneiras produzidas em chapa de aço dobrado de 1,9mm de espessura que ao cavalete

da mesa por quatro parafusos auto atarraxastes.

Dimensões mínimas: h=320mm.
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Acabamento:

A estrutura metálica deverá receber tratamento antiferruginoso (desengraxante, decapagem

e fosfatização) e acabamento em pintura epóxi – pó texturizada aplicada pelo processo

de disposição eletrostática com polimerização em estufa mín. de 220ºC. Cor PRETO.

Estrutura Gaveteiro Fixo:

O lado de fixação do gaveteiro, será definido pela equipe de arquitetura, baseado no

layout de projeto proposto.

Laterais:

Em madeira MDP de 18mm de espessura, revestido em ambas as partes com laminado

melamínico de baixa pressão com 0,3mm de espessura texturizado COR TRANCOSO.

Dimensões mínimas:

largura: 325mm

profundidade: 450 mm

altura: 300mm

Frente das Gavetas:

Em MDP de 18mm de espessura, revestido em ambas as partes com laminado melamínico

de  baixa  pressão  com  0,3mm  de  espessura  texturizado  na  cor  do  tampo.   COR

TRANCOSO.

Puxadores do tipo Zamak ou similar, niquelado , redondo com forma côncava,  aproximado

130mm de comprimento  , fechadura  de  embutir  com  espelho  reduzido de rotação 90º

dupla, extração da chave, sistema de travamento vertical simultâneo através de cilindro de 4

pinos  com  segredo  de  comando  único,  permitindo  fechamento/abertura  simultânea  das

gavetas.

Gaveta Aço:

Estrutura total em chapa de aço22 de 0,75mm espessura mínima, com pintura lisa preta o

cinza.

Parte superior da gaveta dobradas 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 140mm profundidade x 20mm de

altura.
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Pintura:

Toda parte metálica receberábanho desengraxante à quente por meio de imersão em vapor

de  temperatura de 120ºC e tratamento antiferruginoso de proteção, pintura pelo sistema

eletrostático em tinta epóxi - pó COR PRETA, com polimerização em estufa na temperatura

de mínima de 220ºC.

Montagem:

As laterais, parte superior, parte inferior, são ligadas entre si pelo sistema mini-fix.

Fixação:

O gaveteiro é fixado diretamente na face inferior do tampo através de buchas metálicas

cravadas no tampo e parafusos RM ou similar.

ITEM 2.5 –  MR1400x600x740 -  MESA RETANGULAR/  COM ESTRUTURA AÇO /

PAINEL   MADEIRA FRONTAL E GAVETEIRO FIXO / COR TRANCOSO / (Trabalhos em

geral / Tribunal do Juri).

Dimensões mínimas Mesa:
comprimento: 1400 mm
profundidade: 600 mm
altura: 740 mm
Tampo:

Com formato retangular, em MDP de 25mm de espessura e revestido em laminado plástico

de baixa pressão texturizado com 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo

na COR TRANCOSO.

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.

Acabamento único:

Possui acabamento em FITA DE BORDA de PVC, espessura mínima entre 2mm a 3 mm de

espessura em todo o contorno da peça,  na  cor TRANCOSO.  Possui  raio de 2,5mm na

aresta superior e inferior da borda atendendo a norma NBR 13966.  Possui resistência ao

impacto, riscos, abrasão, umidade, não mancha e não propaga chama (auto extinguível).

A fita de borda possui uma camada na superfície interna de PRIMER, onde esse material é

responsável  pela  perfeita  fixação da borda no tampo.   Possui furações específicas para
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aplicação de ferragens, onde é aplicado o sistema de fixação dupla que consta as duas

peças sem uso de parafusos.  

Estrutura do Tampo:

A sustentação dos tampos é feita através de duas estruturas laterais ligadas entre si através

de travessas horizontal de travamento em chapa de aço. COR PRETA.

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

A sustentação do tampo é feita por uma estrutura em aço constituída por um tubo vertical

oblongo  medindo  77x40mm chapa 18  com parte  superior  e  inferior  estampado  fechada

frontal  e  posterior  arredondado  com  a  mesma  chapa  tendo  em  sua  parte  superior  o

fechamento em chapa 14 que será fixado ao tampo para fixação da estrutura e parte inferior

terá fechamento em chapa 14 no qual será soldado 2 porcas de aço para receber as sapatas

reguladoras de nível.

Pata superior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser

com espessura  de  mínimo 1,9mm fechamento  frontal  e posterior  com a mesma chapa

formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior.

Pata inferior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser

com  espessura  de  mínimo  1,9mm fechada  frontal  e  posterior  com  a  mesma  chapa

formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior.

Na pata inferior do cavalete deverá ter uma base em chapa de aço de mínimo 1,9mm de

espessura que receberá uma porca metálica que será soldada na chapa de fechamento

ficando embutida para receber reguladores de nível com rosca , com base em polipropileno

OU formato de pórtico constituído por dois perfis verticais dobrados pneumaticamente com

dimensões de (40x50), com calha removível  entre as colunas para passagem de fiação,

fabricado com chapa de aço de  mínimo 1,5mm de espessura distantes entre si 120mm

fechadas com  tampas externa e internamente sacáveis fixadas aos pés por encaixe em

chapa de aço mínima # 0,75mm de  espessura, dotada de uma pata superior e outra inferior.

Pata superior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser

com espessura  de  mínimo 1,9mm fechamento  frontal  e posterior  com a mesma chapa

formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior OU em chapa

de aço formato 'U” invertido, dobrada pneumaticamente e cortada a laser com espessura de

mínimo 1,9mm; acabamento arredondado em suas bordas, sem rebarbas e quinas visíveis.

Fixada ao tampo através de porcas metálicas e parafusos Philips ou similar.
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Pata inferior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser

com  espessura  de  mínimo  1,9mm fechada  frontal  e  posterior  com  a  mesma  chapa

formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior.

A pata inferior do cavalete receberá uma porca metálica para receber reguladores de nível

com rosca, com base em polipropileno.

Os pés devem ter fechamentos sempre c/ a mesma chapa, SEM ponteiras plásticas

removíveis.

Travessas horizontais de travamento: altura máxima de 13cm

Peças horizontais fabricadas em chapa de aço min.16,de 1,5mm de espessura; estampadas

e  dobrada  pneumaticamente,  com  finalidades  principais:  travamento  das  estruturas  de

suportes - apoios laterais e/ou centrais, estabilizando o complexo autoportante, que por sua

vez, receberá o tampo da mesa; e acabamento para fixação dos painéis quando solicitados.

COR PRETA

Painel Frontal:

Constituído em  MDP de 18mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão em

ambas  as  faces  na  COR  TRANCOSO.   A fixação  do  painel  frontal  é  feita  através  de

cantoneiras produzidas em chapa de aço dobrado de 1,9mm de espessura que se unem ao

cavalete da mesa por quatro parafusos auto atarrachantes de Dimensões:  altura mínima

de 320mm x largura de acordo com as dimensões da mesa e espessura 18mm.

Acabamento:

A estrutura metálica deverá receber tratamento antiferruginoso (desengraxante, decapagem

e fosfatização) e acabamento em pintura epóxi – pó texturizada aplicada pelo processo

de disposição eletrostática com polimerização em estufa mín. de 220ºC. Cor PRETO.

Estrutura Gaveteiro Fixo:

O lado de fixação do gaveteiro, será definido pela equipe de arquitetura, baseado no layout

de projeto proposto.

Laterais:

Em madeira  MDP de 18mm de espessura,  revestido emambas as partes com laminado

melamínico de baixa pressão com 0,3mm de espessura texturizado. COR TRANCOSO.
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Dimensões mínimas:

largura: 400 mm

profundidade: 450 mm

altura: 300 mm

Frente das Gavetas:

Em MDP de 18mm de espessura, revestido em ambas as partes com laminado melamínico

de  baixa  pressão  com  0,3mm  de  espessura  texturizado  na  cor  do  tampo.   COR

TRANCOSO. Puxadores do tipo Zamak ou similar, niquelado , redondo com forma côncava,

aproximado 130mm de comprimento , fechadura  de  embutir  com  espelho  reduzido de

rotação 90º dupla, extração da chave, sistema de travamento vertical simultâneo através de

cilindro  de  4  pinos  com  segredo  de  comando  único,  permitindo  fechamento/abertura

simultânea das gavetas.

Gaveta Aço:

Estrutura total em chapa de aço22 de 0,75mm espessura mínima, com pintura lisa preta o

cinza.  Parte  superior  da  gaveta  dobradas  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 140mm profundidade x 20mm de

altura.

Pintura:

Toda parte metálica receber banho desengraxante à  quente  por  meio  de  imersão  em

vapor  de  temperatura  de  120ºC  e  tratamento  antiferruginoso  de  proteção,  pintura

pelo  sistema  eletrostático  em  tinta  epóxi -pó COR PRETA ,  com  polimerização  em

estufa  na  temperatura  de   mínima de 220ºC .

Montagem:

As laterais, parte superior, parte inferior são ligadas entre si pelo sistema   mini-fix.

Fixação:

O gaveteiro é fixado diretamente na face inferior do tampo através de buchas metálicas

cravadas no tampo e parafusos RM ou similar.
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ITEM 2.6 –  MRW1200x800x740 -  MESA RETANGULAR/  ESTRUTURA DE AÇO /

PAINEL    MADEIRA FRONTAL E GAVETEIRO FIXO / COR TRANCOSO/ (Trabalhos em

geral).

Dimensões mínimas Mesa:
comprimento: 1200 mm
profundidade: 800 mm
altura: 740 mm

Tampo Mesa:

Com formato  retangular,  em  MDP com 25mm  de  espessura  e  revestido  em  laminado

plástico de baixa pressão texturizado com 0,3mm de espessura na parte superior e inferior

do tampo na COR TRANCOSO.

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.

Acabamento único:

Possui acabamento em FITA DE BORDA de PVC, espessura mínima entre 2mm a 3 mm de

espessura em todo o contorno da peça,  na  cor TRANCOSO.  Possui  raio de 2,5mm na

aresta superior e inferior da borda atendendo a norma NBR 13966.  Possui resistência ao

impacto, riscos, abrasão, umidade, não mancha e não propaga chama (auto extinguível).

A fita de borda possui uma camada na superfície interna de PRIMER, onde esse material e

responsável para a perfeita fixação da borda no tampo.  Possui furações específicas para

aplicação de ferragens, onde e aplicado o sistema de fixação dupla que consta as duas

peças sem uso de parafusos.  

Estrutura do Tampo:

A sustentação dos tampos é feita através de duas estruturas laterais ligadas entre si através

de travessas horizontais de travamento em chapa aço. COR PRETA.

Estruturas laterais: parte inferior da estrutura longa para máx. 800mm 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
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terá fechamento em chapa 14 no qual será soldado 2 porcas de aço para receber as sapatas

reguladoras de nível.

Pata superior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser

com espessura  de  mínimo 1,9mm fechamento  frontal  e posterior  com a mesma chapa

formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior.

Pata inferior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser

com  espessura  de  mínimo  1,9mm fechada  frontal  e  posterior  com  a  mesma  chapa

formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior.

Na pata inferior do cavalete deverá ter uma base em chapa de aço de mínimo 1,9mm de

espessura que receberá uma porca metálica que será soldada na chapa de fechamento

ficando embutida para receber reguladores de nível com rosca  com base em polipropileno

OU formato de pórtico constituído por dois perfis verticais dobrados pneumaticamente com

dimensões de (40x50), com calha removível  entre as colunas para passagem de fiação,

fabricado com chapa de aço de  mínimo 1,5mm de espessura distantes entre si 120mm

fechadas com  tampas externa e internamente sacáveis fixadas aos pés por encaixe em

chapa de aço mínima  #  0,75mm de  espessura,  dotada de uma pata superior  e outra

inferior.

Pata superior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser

com espessura  de  mínimo 1,9mm fechamento  frontal  e posterior  com a mesma chapa

formando uma estrutura  de formato arredondado na parte  frontal  e  posterior.  Ambos os

pórticos deverão ser travados por peças horizontais fabricadas em chapa de aço min.16 de

1,5mm  de  espessura;  estampadas  e  dobrada  pneumaticamente,  proporcionado  perfeita

estabilidade OU em chapa de aço formato 'U” invertido, dobrada pneumaticamente e cortada

a laser com espessura de mínimo 1,9mm; acabamento arredondado em suas bordas, sem

rebarbas e quinas visíveis. Fixada ao tampo através de porcas metálicas e parafusos Philips

zincados ou similar.

Pata inferior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser

com  espessura  de  mínimo  1,9mm fechada  frontal  e  posterior  com  a  mesma  chapa

formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior.

A pata inferior do cavalete receberá uma porca metálica para receber reguladores de nível

com rosca, com base em polipropileno.

Os pés devem ter fechamentos sempre c/ a mesma chapa, SEM ponteiras plásticas

removíveis.
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Travessas horizontais de travamento: altura máxima 13cm

Peças horizontais fabricadas em chapa de aço min.16 de 1,5mm de espessura; estampadas

e  dobrada  pneumaticamente,  com  finalidades  principais:  travamento  das  estruturas  de

suportes - apoios laterais e/ou centrais, estabilizando o complexo autoportante, que por sua

vez, receberá o tampo da mesa; e acabamento para fixação dos painéis quando solicitados.

COR PRETA.

Painel Frontal:

Constituído em  MDP de 18mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão em

ambas  as  faces  na  COR  TRANCOSO.  A fixação  do  painel  frontal  é  feita  através  de

cantoneiras produzidas em chapa de aço dobrado de 1,9mm de espessura que se unem ao

cavalete da mesa por quatro parafusos auto atarraxastes. Dimensões mínimas: h=320mm.

Acabamento:

A estrutura metálica deverá receber tratamento antiferruginoso (desengraxante, decapagem

e fosfatização) e acabamento em pintura epóxi – pó texturizada aplicada pelo processo

de disposição eletrostática com polimerização em estufa mín. de 220ºC. Cor PRETO.

Estrutura Gaveteiro Fixo:

O lado de fixação do gaveteiro, será definido pela equipe de arquitetura, baseado no

layout de projeto proposto.

Laterais:

Em madeira MDP de 18mm  de espessura, revestido em ambas as partes com laminado

melamínico de baixa pressão com 0,3mm de espessura texturizado. COR TRANCOSO.

Dimensões mínimas:

largura:           325mm

profundidade:    450 mm

altura:     300mm

Frente das Gavetas:

Em MDP de 18mm de espessura, revestido em ambas as partes com laminado melamínico

de  baixa  pressão  com  0,3mm  de  espessura  texturizado  na  cor  do  tampo.   COR

TRANCOSO.

Puxadores do tipo Zamak ou similar, niquelado , redondo com forma côncava,  aproximado

130mm de comprimento  , fechadura  de  embutir  com  espelho  reduzido de rotação 90º
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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 aço22 de 0,75mm espessura mínima, com pintura lisa preta o

cinza.

Parte superior da gaveta dobradas 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 140mm profundidade x 20mm de

altura.

Pintura:

Toda parte metálica receberá banho desengraxante à quente por meio de imersão em vapor

de  temperatura de 120ºC e tratamento antiferruginoso de proteção, pintura pelo sistema

eletrostático em tinta epóxi - pó COR PRETA, com polimerização em estufa na temperatura

de  mínima de 220ºC.

Montagem:

As laterais, parte superior, parte inferior são ligadas entre si pelo sistema   mini-fix.

Fixação:

O gaveteiro é fixado diretamente na face inferior do tampo através de buchas metálicas

cravadas no tampo e parafusos RM ou similar.

ITEM 2.7 – MRPA1200x800x740 - MESA RETANGULAR /COM ESTRUTURA EM

AÇO E PAINEL FRONTAL DE AÇO/ COR TRANCOSO /  COR ESTRUTURA PRETA /

(Específica para guichê)

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

Tampo:
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Com formato retangular, em MDP de 25mm de espessura e revestido em laminado plástico

de baixa pressão texturizado com 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo

na COR TRANCOSO.

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.

Acabamento único:

Possui acabamento em FITA DE BORDA de PVC, espessura mínima entre 2mm a 3 mm em

todo o contorno da peça, na cor TRANCOSO. Possui raio de 2,5mm na aresta superior e

inferior da borda atendendo a norma NBR 13966.  Possui resistência ao impacto, riscos,

abrasão, umidade, não mancha e não propaga chama (auto extinguível).

A fita de borda possui uma camada na superfície interna de PRIMER, onde esse material e

responsável para a perfeita fixação da borda no tampo.  Possui furações específicas para

aplicação de ferragens, onde e aplicado o sistema de fixação dupla que consta as duas

peças sem uso de parafusos.  

Estrutura do Tampo:

A sustentação dos tampos é feita através de duas estruturas laterais ligadas entre si através

de travessas horizontal de travamento em chapa de aço. COR PRETA.

Estruturas laterais:  parte inferior da estrutura longa para máx. 800mm profundidade:

A sustentação do tampo é feita por uma estrutura em aço constituída por um tubo vertical

oblongo  medindo  77x40mm chapa 18  com parte  superior  e  inferior  estampado  fechada

frontal  e  posterior  arredondado  com  a  mesma  chapa  tendo  em  sua  parte  superior  o

fechamento em chapa 14 que será fixado ao tampo para fixação da estrutura e parte inferior

terá fechamento em chapa 14 no qual será soldado 2 porcas de aço para receber as sapatas

reguladoras de nível.

Pata superior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser

com espessura  de  mínimo 1,9mm  fechamento frontal  e posterior  com a mesma chapa

formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior.

Pata inferior:  estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser

com  espessura  de  mínimo  1,9mm  fechada  frontal  e  posterior  com  a  mesma  chapa

formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior. Na pata inferior

do cavalete deverá ter uma base em chapa de aço de  mínimo 1,9mm de espessura que

receberá uma porca metálica que será soldada na chapa de fechamento ficando embutida
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para receber reguladores de nível com rosca , com base em polipropileno OU formato de

pórtico constituído por dois perfis verticais dobrados pneumaticamente com dimensões de

(40x50), com calha removível  entre as colunas para passagem de fiação, fabricado com

chapa de aço de  mínimo 1,5mm  de espessura distantes entre si 120mm fechadas com

tampas externa e internamente sacáveis fixadas aos pés por encaixe em chapa de aço

mínima # 0,75mm de espessura, dotada de uma pata superior e outra inferior.

Pata superior:  estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser

com espessura  de  mínimo 1,9mm  fechamento frontal  e posterior  com a mesma chapa

formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior OU em chapa

de aço formato 'U” invertido, dobrada pneumaticamente e cortada a laser com espessura de

mínimo 1,9mm; acabamento arredondado em suas bordas, sem rebarbas e quinas visíveis.

Fixada ao tampo através de porcas metálicas e parafusos Philips ou similar.

Pata inferior:  estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser

com  espessura  de  mínimo  1,9mm  fechada  frontal  e  posterior  com  a  mesma  chapa

formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior. A pata inferior

do cavalete receberá uma porca metálica para receber reguladores de nível com rosca, com

base em polipropileno.

Os pés devem ter fechamentos sempre c/ a mesma chapa, SEM ponteiras plásticas

removíveis.

Travessas horizontais de travamento: altura máxima de 13cm

Peças horizontais fabricadas em chapa de aço min16, de 1,5mm de espessura estampadas

e  dobrada  pneumaticamente  com  finalidades  principais:  travamento  das  estruturas  de

suportes - apoios laterais estabilizando o complexo autoportante, que por sua vez, receberá

o tampo da mesa. COR PRETA

Painel frontal aço: PRETO

Painel frontal em  chapa de aço de no mínimo 0,70mm, perfurado com furos quadrados

pequenos ou similares, sucessivos, que garantem melhor performance. O painel será fixado

no tampo e nos apoios  laterais.  Dimensões:  altura  mínima de  690  mm x largura  de

acordo com as dimensões da mesa.

Acabamento:
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A estrutura metálica deverá receber tratamento antiferruginoso (desengraxante, decapagem

e fosfatização) e acabamento em pintura epóxi – pó texturizada aplicada pelo processo de

disposição eletrostática com polimerização em estufa mín. de 220ºC. Cor PRETA.

ITEM 2.8 – MR1400x800x740 - MESA RETANGULAR / COM ESTRUTURA DE AÇO /

PAINEL MADEIRA FRONTAL E GAVETEIRO FIXO /  COR TRANCOSO/ (Trabalhos em

geral).

Dimensões mínimas:
comprimento: 1400 mm
profundidade: 800 mm
altura: 740 mm

Tampo:

Com formato retangular, em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado plástico

de baixa pressão texturizado com 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo

na COR TRANCOSO.

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.

Acabamento único:

Possui acabamento em FITA DE BORDA de PVC, espessura mínima entre 2mm a 3 mm em

todo o contorno da peça, na cor TRANCOSO. Possui raio de 2,5mm na aresta superior e

inferior da borda atendendo a norma NBR 13966.  Possui resistência ao impacto, riscos,

abrasão, umidade, não mancha e não propaga chama (auto extinguível).

A fita de borda possui uma camada na superfície interna de PRIMER, onde esse material e

responsável para a perfeita fixação da borda no tampo.  Possui furações específicas para

aplicação de ferragens, onde e aplicado o sistema de fixação dupla que consta as duas

peças sem uso de parafusos.  

Estrutura do Tampo:

A sustentação dos tampos é feita através de duas estruturas laterais ligadas entre si através

de travessas horizontais de travamento em chapa de aço. COR TRANCOSO.

Estruturas laterais: parte inferior da estrutura longa para máx. 800mm 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
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terá fechamento em chapa 14 no qual será soldado 2 porcas de aço para receber as sapatas

reguladoras de nível.

Pata superior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser

com espessura  de mínimo 1,9mm fechamento  frontal  e posterior  com a mesma chapa

formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior.

Pata inferior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser

com  espessura  de mínimo  1,9mm  fechada  frontal  e  posterior  com  a  mesma  chapa

formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior.

Na pata inferior do cavalete deverá ter uma base em chapa de aço de mínimo 1,9mm de

espessura que receberá uma porca metálica que será soldada na chapa de fechamento

ficando embutida para receber reguladores de nível com rosca ,  com base em polipropileno

OU formato de pórtico constituído por dois perfis verticais dobrados pneumaticamente com

dimensões de (40x50), com calha removível  entre as colunas para passagem de fiação,

fabricado com chapa de aço de mínimo 1,5mm de espessura distantes entre si  120mm

fechadas com tampas externa e internamente sacáveis fixadas aos pés por encaixe em

chapa de aço mínima # 0,75mm de espessura, dotada de uma pata superior e outra inferior.

Pata superior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser

com espessura  de  mínimo 1,9mm fechamento  frontal  e posterior  com a mesma chapa

formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior OU em chapa

de aço formato 'U” invertido, dobrada pneumaticamente e cortada a laser com espessura de

mínimo 1,9mm; acabamento arredondado em suas bordas, sem rebarbas e quinas visíveis.

Fixada ao tampo através de porcas metálicas e parafusos Philips   ou similar.

Pata inferior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser

com  espessura  de  mínimo  1,9mm fechada  frontal  e  posterior  com  a  mesma  chapa

formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior.

A pata inferior do cavalete receberá uma porca metálica para receber reguladores de nível

com rosca, com base em polipropileno.

Os pés devem ter fechamentos sempre c/ a mesma chapa, SEM ponteiras plásticas

removíveis.
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Travessas horizontais de travamento: altura máxima 13cm

Peças horizontais fabricadas em chapa de aço min.16 de 1,5mm de espessura; estampadas

e  dobrada  pneumaticamente,  com  finalidades  principais:  travamento  das  estruturas  de

suportes - apoios laterais e/ou centrais, estabilizando o complexo autoportante, que por sua

vez, receberá o tampo da mesa; e acabamento para fixação dos painéis quando solicitados.

COR PRETO.

Painel Frontal:

Constituído em  MDP de 18mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão em

ambas  as  faces  na  COR TRANCOSO.  A fixação  do  painel  frontal  é  feita  através  de

cantoneiras produzidas em chapa de aço dobrado de 1,9mm de espessura que ao cavalete

da mesa por quatro parafusos auto atarrachantes.

Dimensões mínimas: h=320mm.

Acabamento e fixação do tampo:

A estrutura metálica deverá receber tratamento antiferruginoso (desengraxante, decapagem

e fosfatização) e acabamento em pintura epóxi - pó aplicada pelo processo de disposição

eletrostática  texturizada  na COR PRETO,  com  polimerização  em  estufa  de  no  mínimo

220°C.

A fixação  dos  dois  elementos  tampo e  estrutura  se  farão  através  de  buchas  metálicas

cravadas abaixo do tampo e unidas ao cavalete através de parafusos Philips ou similar,

embutidos  na  estrutura  dando  perfeito  acabamento  das  partes  não  deixando  nenhuma

rebarba nem empecilho para o usuário.

Estrutura Gaveteiro Fixo:

O lado de fixação do gaveteiro, será definido pela equipe de arquitetura, baseado no

layout de projeto proposto.

Laterais:

Em madeira  MDP de 18mm  de espessura, revestido em ambas as partes com laminado

melamínico de baixa pressão com 0,3mm de espessura texturizado COR TRANCOSO.

Dimensões mínimas:
largura: 400 mm
profundidade: 450 mm
altura: 300 mm
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Frente das Gavetas:

Em MDP de 18mm de espessura, revestido em ambas as partes com laminado melamínico

de  baixa  pressão  com  0,3mm  de  espessura  texturizado  na  cor  do  tampo.   COR

TRANCOSO.

Puxadores do tipo Zamak ou similar, niquelado , redondo com forma côncava,  aproximado

130mm de comprimento  , fechadura  de  embutir  com  espelho  reduzido de rotação 90º

dupla, extração da chave, sistema de travamento vertical simultâneo através de cilindro de 4

pinos  com  segredo  de  comando  único,  permitindo  fechamento/abertura  simultânea  das

gavetas.

Gaveta Aço:

Estrutura total em chapa de aço22 de 0,75mm espessura mínima, com pintura lisa preta o

cinza.

Parte superior da gaveta dobradas 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 140mm profundidade x 20mm de

altura.

Pintura:

Toda parte metálica receberá banho desengraxante à  quente  por  meio  de  imersão  em

vapor  de  temperatura  de  120ºC  e  tratamento  antiferruginoso  de  proteção,  pintura

pelo  sistema  eletrostático  em  tinta  epóxi -pó COR PRETO ,  com  polimerização  em

estufa  na  temperatura  de mínima de 220ºC .

Montagem:

As laterais, parte superior, parte inferior são ligadas entre si pelo sistema  mini-fix.

Fixação:

O gaveteiro é fixado diretamente na face inferior do tampo através de buchas metálicas

cravadas no tampo e parafusos RM ou similar.
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ITEM 2.9 – MR1800x800x740 - MESA RETANGULAR/ COM ESTRUTURA DE AÇO E

PAINEL MADEIRA FRONTAL / COR TRANCOSO / (Trabalhos em geral).

Dimensões mínimas:
comprimento: 1800 mm
profundidade: 800 mm
altura: 740 mm

Tampo:

Tampo com formato reto, em  MDP de 25mm e revestido em laminado plástico de baixa

pressão  texturizado  com  0,3mm  de  espessura  na  parte  superior  e  inferior  na  COR

TRANCOSO.

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.

Acabamento único:

Possui acabamento em FITA DE BORDA de PVC, espessura mínima entre 2mm a 3 mm em

todo o contorno da peça, na cor TRANCOSO. Possui raio de 2,5mm na aresta superior e

inferior da borda atendendo a norma NBR 13966.  Possui resistência ao impacto, riscos,

abrasão, umidade, não mancha e não propaga chama (auto extinguível).

A fita de borda possui uma camada na superfície interna de PRIMER, onde esse material e

responsável para a perfeita fixação da borda no tampo. Possui furações específicas para

aplicação de ferragens, onde e aplicado o sistema de fixação dupla que consta as duas

peças sem uso de parafusos.  

Estruturas de Sustentação:

A sustentação  do tampo se dará por  meio de quatro  estruturas laterais  ligadas  entre  si

através  de  um  requadro  metálico  40x60  em  todo  perímetro  da  mesa,  com  travamento

mediano horizontal, ou em formato Y invertido  , onde fixará o painel . O requadro deverá ser

fixado ao tampo através de chapas /cantoneiras, pelo lado interno do requadro, utilizando

bucha  metálicas  e  parafusos  apropriados,  garantindo  um  melhor  manuseio  a  linha  de

montagem. Cor PRETO.

Laterais:

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

verticais fabricados com tubo de aço mín. 60mm de diâmetro, chapa 18. Ligadas entre si

por requadro metálico em tubo de aço, medida 40x60mm, com mínimo 1,2mm de espessura
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estruturando os pés com formato de “H”, reforçado com travas intermediárias, ou em formato

de Y invertido.

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. Cor PRETO.

Painel Frontal:

Constituído em MDP de 18mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão em

ambas  as  faces  na  COR TRANCOSO.   A fixação  do  painel  frontal  é  feita  através  de

cantoneiras produzidas em chapa de aço dobrado de 1,9mm de espessura que se unem ao

cavalete da mesa por quatro parafusos auto atarraxastes. Dimensões mínimas: h=320mm.

Acabamento:

A estrutura metálica deverá receber tratamento antiferruginoso (desengraxante, decapagem

e fosfatização) e acabamento em pintura epóxi - pó texturizada aplicada pelo processo

de disposição eletrostática com polimerização em estufa mín. de 220ºC. Cor PRETO

ITEM  2.10  –  MR2000x800x740 -  MESA  RETANGULAR  REUNIÃO  /COM

ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO /   COM  PAINEL MADEIRA  /  COR TRANCOSO /

(Trabalhos em geral )

Dimensões mínimas:
comprimento: 2000 mm
profundidade: 800 mm
altura: 740 mm

Tampo:

Tampo com formato  reto,  em  MDP de 25mm,  revestido  em laminado  plástico  de baixa

pressão texturizado com 0,3mm de espessura na parte superior e inferior   baixa pressão na

COR TRANCOSO.

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.

Acabamento único:
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Possui acabamento em FITA DE BORDA de PVC, espessura mínima entre 2mm a 3 mm em

todo o contorno da peça, na cor TRANCOSO. Possui raio de 2,5mm na aresta superior e

inferior da borda atendendo a norma NBR 13966.  Possui resistência ao impacto, riscos,

abrasão, umidade, não mancha e não propaga chama (auto extinguível).

A fita de borda possui uma camada na superfície interna de PRIMER, onde esse material e

responsável para a perfeita fixação da borda no tampo.  Possui furações específicas para

aplicação de ferragens, onde e aplicado o sistema de fixação dupla que consta as duas

peças sem uso de parafusos.  

Estruturas de Sustentação:

Laterais:

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

verticais fabricados com tubo de aço mín. 60mm de diâmetro, chapa 18. Ligadas entre si

por requadro metálico em tubo de aço, medida 40x60mm, com mínimo 1,2mm de espessura

estruturando  os pés com formato de “H”,  reforçado com travas  intermediárias,  ou em Y

invertido.  COR PRETO.

A fixação  dos  dois  elementos:  tampo  e  estrutura;  é  feita  através  de  buchas  metálicas,

cravadas abaixo do tampo e unidas ao cavalete através de parafusos RM ou similar.

Na parte inferior dos tubos deverá ter uma base em chapa de aço mínimo 16, de forma que

sirva de apoio, suporte de fixação e fechamento para a pata que receberá niveladores de

nível, com base em poliamida fixados através de uma porca metálica soldada na chapa de

apoio por solda mig.

Painel Frontal:

Constituído em MDP de 18mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão em

ambas  as  faces  na  COR TRANCOSO.   A fixação  do  painel  frontal  é  feita  através  de

cantoneiras produzidas em chapa de aço dobrado de 1,9mm de espessura que se unem ao

cavalete da mesa por quatro parafusos auto atarraxastes. Dimensões mínimas: h=320mm.

Acabamento:

A estrutura metálica deverá receber tratamento antiferruginoso (desengraxante, decapagem

e fosfatização) e acabamento em pintura epóxi - pó texturizada aplicada pelo processo

de disposição eletrostática com polimerização em estufa mín. de 220ºC. COR PRETO.
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ITEM 2.11 – MR2000x1000x740 - MESA RETANGULAR REUNIÃO /COM 

ESTRUTURA DE AÇO/ SEM PAINEL/ COR TRANCOSO

Dimensões mínimas:
comprimento: 2000 mm
profundidade: 1000 mm
altura: 740 mm          

Tampo:

Tampo com formato reto, em  MDP de 25mm e revestido em laminado plástico de baixa

pressão  texturizado  com  0,3mm  de  espessura  na  parte  superior  e  inferior    na  COR

TRANCOSO.

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.

Acabamento único:

Possui acabamento em FITA DE BORDA de PVC, espessura mínima entre 2mm a 3 mm em

todo o contorno da peça, na cor TRANCOSO. Possui raio de 2,5mm na aresta superior e

inferior da borda atendendo a norma NBR 13966.  Possui resistência ao impacto, riscos,

abrasão, umidade, não mancha e não propaga chama (auto extinguível).

A fita de borda possui uma camada na superfície interna de PRIMER, onde esse material e

responsável para a perfeita fixação da borda no tampo.  Possui furações específicas para

aplicação de ferragens, onde e aplicado o sistema de fixação dupla que consta as duas

peças sem uso de parafusos.  

Estruturas de Sustentação:

Laterais:

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

verticais fabricados com tubo de aço mín. 60mm de diâmetro, chapa 18. Ligadas entre si

por  requadro  metálico  em  tubo  de  aço,  medida  40x60mm,  com  mínimo  1,2mm de

espessura estruturando os pés com formato de “H”, reforçado com travas intermediárias.

COR PRETO

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
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nível com base em poliamida fixados através de uma porca metálica soldada na chapa de

apoio por solda mig.

Acabamento:

A estrutura metálica deverá receber tratamento antiferruginoso (desengraxante, decapagem

e fosfatização) e acabamento em pintura epóxi - pó texturizada aplicada pelo processo

de disposição eletrostática com polimerização em estufa mín. de 220ºC. COR PRETO.

ITEM  2.12  –  MR2200x1000x740 -  MESA  RETANGULAR  REUNIÃO/  COM

ESTRUTURA    EM CHAPA DE AÇO / SEM PAINEL/ COR TRANCOSO

Dimensões mínimas:
comprimento: 2200 mm
profundidade: 1000 mm
altura: 740 mm

Tampo:

Tampo com formato  reto,  em  MDP de 25mm,  revestido  em laminado  plástico  de baixa

pressão texturizado com 0,3mm de espessura na parte superior e inferior   baixa pressão na

COR TRANCOSO.

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.

Acabamento único:

Possui acabamento em FITA DE BORDA de PVC, espessura mínima entre 2mm a 3 mm em

todo o contorno da peça, na cor TRANCOSO. Possui raio de 2,5mm na aresta superior e

inferior da borda atendendo a norma NBR 13966.  Possui resistência ao impacto, riscos,

abrasão, umidade, não mancha e não propaga chama (auto extinguível).

A fita de borda possui uma camada na superfície interna de PRIMER, onde esse material e

responsável para a perfeita fixação da borda no tampo.  Possui furações específicas para

aplicação de ferragens, onde e aplicado o sistema de fixação dupla que consta as duas

peças sem uso de parafusos.  

Estruturas de Sustentação:

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

verticais fabricados com tubo de aço mín. 60mm de diâmetro, chapa 18. Ligadas entre si

por requadro metálico em tubo de aço, medida 40x60mm, com mínimo 1,2mm de espessura

estruturando  os pés com formato  de “H”,  reforçado  com travas  intermediárias,  ou de  Y

invertido. COR PRETA.

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 M8x40 com base em poliamida fixados através de uma porca metálica soldada na

chapa de apoio por solda mig.

Acabamento:

A estrutura metálica deverá receber tratamento antiferruginoso (desengraxante, decapagem

e fosfatização) e acabamento em pintura epóxi - pó texturizada aplicada pelo processo

de disposição eletrostática com polimerização em estufa mín. de 220ºC. COR PRETO.

ITEM 2.13 – MRP2200x1000x740 - MESA RETANGULAR REUNIÃO / COM 

ESTRUTURA DE AÇO E PAINEL MADEIRA CENTRAL / COR TRANCOSO / (Trabalhos em

geral)

Dimensões mínimas:
comprimento: 2200 mm
profundidade: 1000 mm
altura: 740mm

Tampo:

Tampo com formato  reto,  em MDP de  25mm,  revestido  em laminado  plástico  de baixa

pressão texturizado com 0,3mm de espessura na parte superior e inferior  baixa pressão na

COR TRANCOSO.  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.

Acabamento único:

Possui acabamento em FITA DE BORDA de PVC, espessura mínima entre 2mm a 3 mm em

todo o contorno da peça, na cor TRANCOSO. Possui raio de 2,5mm na aresta superior e

inferior da borda atendendo a norma NBR 13966.  Possui resistência ao impacto, riscos,

abrasão, umidade, não mancha  e não propaga chama (auto extinguível).
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A fita de borda possui uma camada na superfície interna de PRIMER, onde esse material e

responsável para a perfeita fixação da borda no tampo.  Possui furações específicas para

aplicação de ferragens, onde e aplicado o sistema de fixação dupla que consta as duas

peças sem uso de parafusos.  

Estruturas de Sustentação:

Laterais:

Formato  de  pórtico  constituído  por  dois  perfis  verticais  dobrados  pneumaticamente  com

dimensões de (40x50), com calha removível  entre as colunas para passagem de fiação,

fabricado com chapa de aço de  mínimo 1,5mm de espessura distantes entre si 120mm

fechadas com tampas externa e internamente sacáveis fixadas aos pés por encaixe em

chapa de aço mínima # 0,75mm de espessura, dotada de uma pata superior e outra inferior.

COR PRETO.

Pata superior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser

com espessura de mínimo 1,9mm fechamento frontal  e posterior  com a mesma chapa

formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal  e posterior.  Ambos os

pórticos deverão ser travados por peças horizontais fabricadas em chapa de aço min.16 de

1,5mm de  espessura;  estampadas e  dobrada pneumaticamente,  proporcionado  perfeita

estabilidade.

Travessas horizontais de travamento: altura máxima de 13cm

Peças horizontais fabricadas em chapa de aço min.16 de 1,5mm de espessura; estampadas

e  dobrada  pneumaticamente,  com  finalidades  principais:  travamento  das  estruturas  de

suportes - apoios laterais e/ou centrais, estabilizando o complexo autoportante, que por sua

vez, receberá o tampo da mesa; e acabamento para fixação dos painéis quando solicitados.

COR PRETO.

Painel Central:

Constituído em  MDP de 18mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão em

ambas as faces na COR TRANCOSO. As quatro bordas do painel frontal recebem proteção

de perfil (Bordo) de poliestireno de 1,0mm de espessura, coladas pelo processo a quente e

respeitando a tonalidade da cor do laminado melamínico do painel frontal.

A fixação do painel  frontal  é feita através de cantoneiras produzidas em chapa de aço

dobrado de 1,9mm de espessura que se unem ao cavalete da mesa por quatro parafusos

auto atarraxastes.
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Dimensões: altura mínima de 320mm x largura de acordo com as dimensões da mesa

e espessura 18mm.

Acabamento:

A estrutura metálica deverá receber tratamento antiferruginoso (desengraxante, decapagem

e fosfatização) e acabamento em pintura epóxi - pó texturizada aplicada pelo processo

de disposição eletrostática com polimerização em estufa mín. de 220ºC. Cor PRETO.

FOTO REFERENCIAL

ITEM 2.14– MQ600x600x740 - MESA QUADRADA MULTIUSO/COM ESTRUTURA

EM AÇO E 4 PÉS/ COR TRANCOSO/ (USO COPA)

Dimensões mínimas:
Comprimento: 600 mm
Largura: 600 mm
Altura: 740 mm

Tampo:

Com formato retangular, em MDP de 25mm de espessura e revestido em laminado plástico

de baixa pressão texturizado com 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo

na COR GIANDUIA

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.

Acabamento único:

Possui acabamento em FITA DE BORDA de PVC, espessura mínima entre 2mm a 3 mm em

todo o contorno da peça, na cor TRANCOSO. Possui raio de 2,5mm na aresta superior e

inferior da borda atendendo a norma NBR 13966.  Possui resistência ao impacto, riscos,

abrasão, umidade, não mancha e não propaga chama (auto extinguível).
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A fita de borda possui uma camada na superfície interna de PRIMER, onde esse material e

responsável para a perfeita fixação da borda no tampo.  Possui furações específicas para

aplicação de ferragens, onde e aplicado o sistema de fixação dupla que consta as duas

peças sem uso de parafusos.  

Estrutura:

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

verticais fabricados com tubo de aço mín. 60mm de diâmetro,  chapa 18. Ligadas entre si

por requadro metálico ou similar, em tubo de aço ou chapa dobrada pneumaticamente, com

mínimo 1,2mm de espessura estruturando completamente os pés, dando total estabilidade.

COR PRETO.

Fixação:

A fixação dos elementos: tampo e estrutura; é feita através de buchas metálicas, cravadas

abaixo do tampo e unidas ao cavalete através de parafusos RM ou similar.  Os pés da mesa

recebem niveladores de nível, com base em Poliamida.

Acabamento e fixação do tampo

A estrutura metálica deverá receber tratamento antiferruginoso (desengraxante, decapagem

e fosfatização) e acabamento em pintura epóxi – pó texturizada, aplicada pelo processo

de disposição eletrostática com polimerização em estufa no mínimo de 220ºC. COR 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.

FOTO REFERENCIAL
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ITEM 2.15 – MQ800x800x740 - MESA QUADRADA MULTI-USO /COM ESTRUTURA

EM AÇO / SEM PAINEL/ COR TRANCOSO / (COPA)

Dimensões mínimas:
Comprimento: 800 mm
Largura: 800 mm
Altura: 740 mm

Tampo:

Com formato retangular, em MDP de 25mm de espessura e revestido em laminado plástico

de baixa pressão texturizado com 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo

na COR TRANCOSO.

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.

Acabamento único:

Possui acabamento em FITA DE BORDA de PVC, espessura mínima entre 2mm a 3mm em

todo o contorno da peça, na cor TRANCOSO. Possui raio de 2,5mm na aresta superior e

inferior da borda atendendo a norma NBR 13966.  Possui resistência ao impacto, riscos,

abrasão, umidade, não mancha e não propaga chama (auto extinguível).

A fita de borda possui uma camada na superfície interna de PRIMER, onde esse material e

responsável para a perfeita fixação da borda no tampo.  Possui furações específicas para

aplicação de ferragens, onde e aplicado o sistema de fixação dupla que consta as duas

peças sem uso de parafusos.  

Estrutura:

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

verticais fabricados com tubo de aço mín. 60mm de diâmetro,  chapa 18. Ligadas entre si

por requadro metálico ou similar, em tubo de aço ou chapa dobrada pneumaticamente, com

mínimo 1,2mm de espessura estruturando completamente os pés , dando total estabilidade.

COR PRETA.

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.
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Acabamento e fixação do tampo

A estrutura metálica deverá receber tratamento antiferruginoso (desengraxante, decapagem

e fosfatização) e acabamento em pintura epóxi – pó texturizada, aplicada pelo processo

de disposição eletrostática com polimerização em estufa no mínimo de 220ºC. Cor 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.

ITEM 2.16 – MRBR600x600x740 -  MESA RETA BASCULANTE COM RODÍZIOS /COR

TRANCOSO /(CONFORME LAYOUT EM PROJETO) / (APOIO JURADOS TRIBUNAL JURI)

ITEM 2.17 – MRBR800x800x740 -  MESA RETA BASCULANTE COM RODÍZIOS/ COR

TRANCOSO / (CONFORME LAYOUT EM PROJETO) /  (APOIO JURADOS TRIBUNAL JURI)

ITEM 2.18 – MRBR1000X600X740 - MESA RETA BASCULANTE COM RODÍZIOS/ COR

TRANCOSO / (CONFORME LAYOUT EM PROJETO) / (APOIO JURADOS TRIBUNAL JURI)

ITEM 2.19 – MRBR1400X600X740 -  MESA RETA BASCULANTE COM RODÍZIOS/COR

TRANCOSO/ (CONFORME LAYOUT EM PROJETO) / (APOIO JURADOS TRIBUNAL JURI)

FOTO REFERENCIAL

ESTRUTURA:

A estrutura da Mesa é formada por tampo, estruturas laterais em pé metálicos com sistema
basculante e rodizio.
1- Tampo: em madeira  MDP de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico
de baixa pressão texturizado COR TRANCOSO.
2- Estruturas Laterais: Estrutura com torre vertical em tubo oblongo, com base inferior em
formato de arco com tubo elíptico. COR PRETA.
3- 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 PRETA.
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4- 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.
5- Ferragens Rodizio: duplo giro em nylon natural injetado de alta resistência e baixo ruído
fixação nas quatro extremidades, com sistema de trava.
5-  Componentes  metálicos  com  tratamento  por  fosfatização  anti-ferrugem,  e  pintura
eletrostática epóxi pó texturizada. COR PRETO, conforme definição de uso
6-  Acabamento  único:  Possui  acabamento  em  FITA DE  BORDA de  PVC, espessura
mínima entre 2mm a 3 mm de espessura em todo o contorno da peça, na cor TRANCOSO.
Possui raio de 2,5mm na aresta superior e inferior da borda atendendo a norma NBR 13966.
Possui resistência ao impacto, riscos, abrasão, umidade, não mancha e não propaga chama
(auto extinguível).
A fita de borda possui uma camada na superfície interna de PRIMER, onde esse material e
responsável para a perfeita fixação da borda no tampo.  Possui furações específicas para
aplicação de ferragens, onde e aplicado o sistema de fixação dupla que consta as duas
peças sem uso de parafusos.  
7- Deverá ser apresentado certificado FSC emitido em nome do fabricante do produto para
FSC  100%.  Apresentar  rótulo  ecológico  emitido  pela  ABNT  NBR  14020  e  14024,
comprovando que o produto proposto possui menor impacto ambiental. Apresentar Laudo de
Ergonomia  emitido  por  profissional  de  notório  saber  credenciado  junto  a  Associação
Brasileira  de  Ergonomia  –  ABERGO,  comprovando  o  atendimento  integral  à  NR  17  –
Ministério do Trabalho,  atualizado pela portaria 3.751/90 do Ministério  do Trabalho,  bem
como da Nota Técnica de 2002 do Ministério do Trabalho relativo as posturas nos postos de
trabalho.
O  documento  deverá  possuir  firma  reconhecida  em  cartório.  Laudo  de  verificação  por
corrosão à névoa salina ABNT 8094, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, em
peças metálicas, com duração de no mínimo, 240 horas, no mínimo. Laudo de ensaio para
determinar espessura da tinta.
 

ITEM 2.20 – GFG2R – GAVETEIRO FIXO GRANDE/ COM 02 GAVETAS EM AÇO / 

COR TRANCOSO. (OPCIONAL CONFORME SOLICITAÇÃO)

Dimensões mínimas:
Largura: 400 mm
profundidade: 450 mm
altura: 300 mm

ITEM 2.21 – GFP2R – GAVETEIRO FIXO PEQUENO/COM 02 GAVETAS EM AÇO/

COR TRANCOSO. (OPCIONAL CONFORME SOLICITAÇÃO)

Dimensões mínimas:
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Largura: 325mm
profundidade: 450 mm
altura: 300mm
Nos tampo das mesas que houver gaveteiro, deverá constar, em sua parte inferior ,
porcas  metálicas  embutidas  para  receber  os  parafusos  de  fixação  do  mesmo  ,
facilitando a linha de montagem.

Laterais:
Em madeira MDP de 18mm  de espessura, revestido em ambas as partes com laminado
melamínico de baixa pressão com 0,3mm de espessura texturizado COR TRANCOSO.

Frente das Gavetas:
Em MDP de 18mm de espessura, revestido em ambas as partes com laminado melamínico
de  baixa  pressão  com  0,3mm  de  espessura  texturizado  na  cor  do  tampo.   COR
TRANCOSO.
Puxadores do tipo Zamak ou similar, niquelado , redondo com forma côncava,  aproximado
130mm de comprimento  , fechadura  de  embutir  com  espelho  reduzido de rotação 90º
dupla, extração da chave, sistema de travamento vertical simultâneo através de cilindro de 4
pinos  com  segredo  de  comando  único,  permitindo  fechamento/abertura  simultânea  das
gavetas.

Gaveta Aço:
Estrutura total em chapa de aço22 de 0,75mm espessura mínima, com pintura lisa preta o
cinza.
Parte superior da gaveta dobradas 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 140mm profundidade x 20mm de
altura.

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

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

Fixação:
O gaveteiro é fixado diretamente na face inferior do tampo através de buchas metálicas 
cravadas no tampo e parafusos RM ou similar
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FOTO REFERENCIAL

ITEM 2.22– PD1000X70X1100 – PAINEL DIVISOR MODULADO COM ESPESSURA

DE 7cm PARA ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO/COR TRANCOSO.

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

INFERIOR EM BP E SUPERIOR EM VIDRO

Dimensões mínimas:
largura: 1000 mm
espessura: 70 mm
altura: 1100 mm

Biombo divisor lateral –
Estrutura metálica: Confeccionada em chapa de aço carbono e tubos de aço SAE 1020
medindo aproximadamente 40 x 20 x 0,90 mm, chapa vertical com recortes a laser em todo
seu perfil para encaixes de placas, rodapés, perfis de acabamento, passagem de fiação,
mãos francesas e colunas de canto e demais acessórios.
Travessa inferior confeccionada em tubo de aço carbono medindo aproximadamente 20 x 40
x 0,90 mm conforme o comprimento do quadro com dois recortes retangulares de 21 x 42
mm para passagem de fiação do piso para o lado interno do quadro, suporte para receber
sapata niveladora possibilitando a regulagem na altura do quadro com curso até 15 mm.
Na  base  inferior  rodapé  duplo  confeccionados  em  chapa  de  aço  SAE  1020  medindo
aproximadamente 120 x  15 x  0,90  mm pelo  comprimento do quadro,  dobrado a 90º.  O
fechamento lateral e superior, com engates feitos na parte traseira proporcionando o encaixe
entre o rodapé e a coluna vertical, para fixação de 2 tomadas elétricas convencionais e 2 RJ
45 para receber telefonia e lógica (tomada de acordo com as normas da ABNT NBR 14136).
Travessa tubular medindo 20 x 40 x 0,90 mm aproximadamente fixado na altura de 400 mm
proporcionando maior resistência.  Possuem também dois recortes retangulares de 21 x 42
mm para passagem de fiação da parte de baixo do quadro para o lado de cima.
Tubo de aço retangular  medindo 20 x 40 x 0,90 mm pelo comprimento do quadro para
sustentação na parte superior do quadro, recebendo furações onde é encaixado o suporte
para perfil de acabamento em alumínio.
Na parte superior abaixo do perfil de acabamento possui perfil em alumínio extrudado onde
possibilita  o  encaixe  do  acabamento.  Perfil  de  acabamento  confeccionado  em alumínio
medindo aprox. 70 x 10 mm pelo comprimento do quadro, tendo perfil macho e fêmea onde
são fixados por meio de encaixe tipo “clic” é aparafusada no quadro por meio de parafusos,
proporcionando maior sustentação e alinhamento do perfil superior.
Acompanha em cada perfil de alumínio uma peça injetada em Polipropileno em formato L
para junção e alinhamento dos acabamentos laterais e superiores.  
Moldura  para  colocação  do  vidro  de  6mm de  espessura,  a  partir  da  altura  de  730mm,
confeccionada em perfil de alumínio injetado, tendo perfil macho e fêmea, fixados a estrutura
por meio de grampos.

Placas de fechamento para a parte inferior: Placas com altura total e bipartida do quadro
e largura conforme o comprimento do quadro confeccionado em  MDP espessura de 15
mm, revestida nas duas faces comLaminado melamínico  COR TRANCOSO, por efeito de
prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela
um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento
com selo FSC.
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As placas dos quadros são posicionadas com o sistema de gancho  confeccionados em
chapa de aço carbono, encaixado em cremalheira estampadas na vertical do quadro.
Todas as estruturas em aço recebem tratamento antiferruginoso a base de fosfato de zinco
com 04 banhos químicos e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e
poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura na cor PRETO.

Acabamento único:
Possui acabamento em FITA DE BORDA de PVC, espessura mínima entre 2mm a 3 mm em
todo o contorno da peça, na cor TRANCOSO. Possui raio de 2,5mm na aresta superior e
inferior da borda atendendo a norma NBR 13966.  Possui resistência ao impacto, riscos,
abrasão, umidade, não mancha e não propaga chama (auto extinguível).
A fita de borda possui uma camada na superfície interna de PRIMER, onde esse material e
responsável para a perfeita fixação da borda no tampo.  Possui furações específicas para
aplicação de ferragens, onde e aplicado o sistema de fixação dupla que consta as duas
peças sem uso de parafusos.
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