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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.



ITEM 9 – CADEIRAS LONGARINAS / POLTRONAS DE AUDITÓRIO

ITEM 9.1  –  CLB3 –  CADEIRA LONGARINA COM 03  (TRÊS)  ASSENTOS /  BRAÇOS
INDEPENDENTES/ COR PRETO / (ESPERA / AUDITÓRIO)

Encosto:

Deve  ser  formado  por  duas  peças,  sendo,  uma  moldura  e  um  quadro  de  fechamento

tapeçado com tela. A moldura e o quadro de fechamento devem ser produzidos em resina

termoplástica  injetada  e  pigmentada,  unidos  através  de  parafusos.  A  tela  deverá  ser

produzida  em  poliéster,  com  gramatura  mínima  de  275  g/m,  que  ofereça  desempenho

térmico  e  diminua  a  sensação  de  aumento  da  temperatura  corporal.  Dimensões

aproximadas: largura de 460 mm e altura útil de 470 mm.

Apoia braços:

Apoia  braço  injetado  em  resina  de  engenharia  de  alta  resistência,  em  formato  que

proporciona conforto ao usuário. O apoia braço é fixado diretamente a estrutura do assento

e encosto através de 2 parafusos de M6 x 25 com cabeça abaulada e sextavado interno em

cada ponto de fixação,  o que confere facilidade para montagem em casos eventuais de

manutenção. Com dimensões aproximadas de espessura de 9,5 mm, largura de 50 mm e

comprimento da área de apoio de 270 mm.

Assento:

Assento com quadro estrutural do assento injetado em resina de termoplástico pigmentada.

Em  sua  face  inferior  devem  ser  projetadas  nervuras  transversais  e  longitudinais  que

aumentem a resistência mecânica do produto. Na área superior do quadro estrutural deve

ser  montada  uma  peça  injetada  em  resina  termoplástica  pigmentada  com  espessura

aproximada de 3,5 mm. A fixação dessas duas peças deve se dar através de parafusos com

rosca especialmente desenvolvidas para plásticos. A almofada deve ser tapeçada, ter sua

estrutura moldada anatomicamente, e ser produzida com espuma de poliuretano isenta de

CFC. Dimensões aproximadas: largura de 460 mm e profundidade de 470 mm.

A fixação do assento na longarina deverá se dar através de uma placa de chapa de aço

estampada de,  no mínimo,  3 mm com nervuras estruturais,  e  4  aletas estampadas que

devem servir de guia para o tubo da longarina.

O sistema de acoplamento à longarina deve se dar através de abraçadeira e parafusos M8

que possibilite a fixação do assento em qualquer ponto da longarina.

Base:

A base deve ser composta por três partes, a longarina, as estruturas laterais e os pés. A



longarina deve ser produzida em tubo de aço de 80 x 40 mm e espessura mínima de 2 mm

com acabamento em pintura eletrostática em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com

película  de  aproximadamente  60  mícrons  com  propriedades  de  resistência  a  agentes

químicos,  com prétratamento  antiferruginoso  (desengraxe  e  processo  de  nanotecnologia

utilizando fluorzircônio). Em cada extremidade do tubo deve ser instalada uma ponteira de

acabamento  injetada  em  polipropileno  na  cor  preta.  As  estruturas  laterais  devem  ser

produzidas em aço tubular oblongo de, no mínimo, 58 x 29 com 1,9 mm de espessura da

parede,  e  acabamento  cromado.  As  estruturas  laterais  devem  ser  fixadas  na  longarina

através de encaixe e parafusos. Os pés dever ser produzidos em tubos de aço oblongo de

90 x 30 e com 2 mm de espessura da parede, curvado e com acabamento cromado.  

Os  pés  devem ser  fixados  nas  estruturas  laterais  através  de  solda  MIG,  que  deve  ser

protegida com uma capa de acabamento em polipropileno.  Na  face inferior  de cada  pé

devem ser instalados dois deslizadores reguláveis injetados em nylon 6, que possibilite a

correção de imperfeições do piso. Medidas aproximadas totais: 1.850 x 600 mm (l x p)

Revestimento das almofadas: Revestimento sintético com composição de polímeros a base

de PVC, com espessura mínima de 0,90 mm e gramatura mínima de 550 g/m².

Pintura:

As peças metálicas deverão ter acabamento em pintura eletrostática realizado por processo

automatizado em tinta pó, revestindo com película de aproximadamente 60 mícrons com

propriedades  de  resistência  a  agentes  químicos,  com  pré-tratamento  antiferruginoso,

desengraxe  e  processo  de  nanotecnologia  utilizando  fluorzircônio,  que  garanta  grande

resistência mecânica e excelente acabamento.

Foto ilustrativa

ITEM  9.2  –  CLB4 –  CADEIRA LONGARINA COM  04  (QUATRO)  ASSENTOS/  COM
BRAÇOS INDEPENDENTES/ COR PRETO / (ESPERA / AUDITÓRIO)



Encosto:

Deve  ser  formado  por  duas  peças,  sendo,  uma  moldura  e  um  quadro  de  fechamento

tapeçado com tela. A moldura e o quadro de fechamento devem ser produzidos em resina

termoplástica  injetada  e  pigmentada,  unidos  através  de  parafusos.  A  tela  deverá  ser

produzida  em  poliéster,  com  gramatura  mínima  de  275  g/m,  que  ofereça  desempenho

térmico  e  diminua  a  sensação  de  aumento  da  temperatura  corporal.  Dimensões

aproximadas: largura de 460 mm e altura útil de 470 mm.

Apoia braços:

Apoia  braço  injetado  em  resina  de  engenharia  de  alta  resistência,  em  formato  que

proporciona conforto ao usuário. O apoia braço é fixado diretamente a estrutura do assento

e encosto através de 2 parafusos de M6 x 25 com cabeça abaulada e sextavado interno em

cada ponto de fixação,  o que confere facilidade para montagem em casos eventuais de

manutenção. Com dimensões aproximadas de espessura de 9,5 mm, largura de 50 mm e

comprimento da área de apoio de 270 mm.

Assento:

Assento com quadro estrutural do assento injetado em resina de termoplástico pigmentada.

Em  sua  face  inferior  devem  ser  projetadas  nervuras  transversais  e  longitudinais  que

aumentem a resistência mecânica do produto.

Na área  superior  do  quadro  estrutural  deve  ser  montada  uma peça  injetada  em resina

termoplástica pigmentada com espessura aproximada de 3,5 mm.

A fixação dessas duas peças deve se dar através de parafusos com rosca especialmente

desenvolvidas para  plásticos.  A almofada deve ser  tapeçada,  ter  sua  estrutura  moldada

anatomicamente, e ser produzida com espuma de poliuretano isenta de CFC. Dimensões

aproximadas:  largura  de 460  mm e  profundidade  de  470  mm. A fixação  do  assento  na

longarina deverá se dar através de uma placa de chapa de aço estampada de, no mínimo, 3

mm com nervuras estruturais, e 4 aletas estampadas que devem servir de guia para o tubo

da longarina. O sistema de acoplamento à longarina deve se dar através de abraçadeira e

parafusos M8 que possibilite a fixação do assento em qualquer ponto da longarina.

Base:

A base deve ser composta por três partes, a longarina, as estruturas laterais e os pés.

A longarina deve ser produzida em tubo de aço de 80 x 40 mm e espessura mínima de 2 mm

com acabamento em pintura eletrostática em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com

película  de  aproximadamente  60  mícrons  com  propriedades  de  resistência  a  agentes

químicos,  com prétratamento  antiferruginoso  (desengraxe  e  processo  de  nanotecnologia



utilizando fluorzircônio). Em cada extremidade do tubo deve ser instalada uma ponteira de

acabamento  injetada  em  polipropileno  na  cor  preta.  As  estruturas  laterais  devem  ser

produzidas em aço tubular oblongo de, no mínimo, 58 x 29 com 1,9 mm de espessura da

parede,  e  acabamento  cromado.  As  estruturas  laterais  devem  ser  fixadas  na  longarina

através de encaixe e parafusos. Os pés dever ser produzidos em tubos de aço oblongo de

90 x 30 e com 2 mm de espessura da parede, curvado e com acabamento cromado.

Os pés  devem ser  fixados  nas  estruturas  laterais  através  de  solda  MIG,  que  deve  ser

protegida com uma capa de acabamento em polipropileno.  Na  face inferior  de cada  pé

devem ser instalados dois deslizadores reguláveis injetados em nylon 6, que possibilite a

correção de imperfeições do piso. Medidas aproximadas totais: 2.500 x 600 mm (l x p)

Revestimento das almofadas: revestimento sintético com composição de polímeros a base

de PVC, com espessura mínima de 0,90 mm e gramatura mínima de 550 g/m².

Pintura:

As peças metálicas deverão ter acabamento em pintura eletrostática realizado por processo

automatizado em tinta pó, revestindo com película de aproximadamente 60 mícrons com

propriedades  de  resistência  a  agentes  químicos,  com  pré-tratamento  antiferruginoso,

desengraxe  e  processo  de  nanotecnologia  utilizando  fluorzircônio,  que  garanta  grande

resistência mecânica e excelente acabamento.

 

Foto ilustrativa

ITEM  9.3  –  PAM  – POLTRONA  AUDITÓRIO  MÉDIA/  COM  BRAÇOS  EM  COURO
SINTÉTICO/ VINIL TEXTURIZADO/ (PLENÁRIO / AUDITÓRIO)

Poltrona para Auditório, com sistema de rebatimento simultâneo sincronizado do assento e

encosto, com acionamento por molas. Assento com estrutura interna em madeira de alta

resistência, laminada, prensada e moldada a quente, com espessura mínima de 15mm 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  15mm  e  espuma  em  poliuretano  injetada  de  densidade  mínima  de  55  kg/m³,

indeformável, espessura mínima do encosto com 50mm. 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.  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 1,5mm.

Sapata de fixação confeccionada em chapa de aço SAE 1010/1020 com espessura mínima

de 1,9mm. A estrutura e a sapata deverão possuir tratamento anticorrosivo e antiferruginoso

por  fosforização  com acabamento  de  tinta  em pó  sistema  hibrido  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. COR À DEFINIR CONFORME PROJETO.

Medidas da Poltronas:
Assento
Largura:460mm
Profundidade:480mm
Altura da parte superior do assento aberto em relação ao piso: 450mm
Encosto
Altura:  de 570mm a 690mm
Largura: 460mm
Altura total do encosto fechado em relação ao piso:960mm
Entre-eixos: mínimo 560mm/ máximo 600mm



FOTO REFERENCIAL

ITEM 9.4 – PAFPO – POLTRONA AUDITÓRIO PARA PESSOAS OBESAS /COM BRAÇOS
/ EM COURO SINTÉTICO TEXTURIZADO/ (PLENÁRIO/ AUDITÓRIO)

Poltrona de auditório para obesos, com sistema de rebatimento simultâneo sincronizado do

assento e encosto, com acionamento por molas. Assento com estrutura interna em madeira

de alta  resistência,  laminada,  prensada e moldada a quente,  com espessura mínima de

19,5mm 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 ou em Vacuum

Forming  em  ABS  na  cor  preta,  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 19,5mm e espuma em poliuretano

injetada de densidade mínima de 55 kg/m³, indeformável, espessura mínima do encosto com

55mm. Capa de proteção do encosto na cor preta preenchendo todo o perímetro do encosto,

confeccionada  em polipropileno  injetado,  podendo  conter  ou  não  microperfurações  para

melhor absorção acústica ou em Vacuum Forming em ABS na cor preta, podendo conter ou

não  microperfurações para melhor absorção acústica.

Estrutura da poltrona, utilizada para o início e final de fileiras, confeccionada em tubo de aço

elíptico SAE 1010/1020 com medidas mínimas de 20x45mm e espessura mínima de 1,5mm.

Sapata de fixação confeccionada em chapa de aço SAE 1010/1020 com espessura mínima

de 1,9mm. A estrutura e a sapata deverão possuir tratamento anticorrosivo e antiferruginoso

por  fosforização  com acabamento  de  tinta  em pó  sistema  hibrido  através  de  aplicação

eletroestática na cor preta de alta resistência e abrasão e impactos. Estrutura, tanto inicial 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. COR À DEFINIR CONFORME PROJETO.

Medidas da Poltrona Obesos referenciais:
Assento
Largura:960mm
Profundidade:480mm
Altura da parte superior do assento aberto em relação ao piso: 450mm
Encosto



Altura: 570mm a 690mm
Largura:960mm
Altura total do encosto fechado em relação ao piso:960mm
Entre-eixos: 1050mm

FOTO REFERENCIAL

ITEM 9.5 – CLMB3 – CADEIRA LONGARINA COM 03 (TRÊS) ASSENTOS METÁLICOS/
COM BRAÇOS/COR PRETA/ (ESPERA / AUDITÓRIO)

Estrutura:

Confeccionada com base horizontal inferior em tubo mecânico de aço elíptico de aproximada

30x60x1,9mm  formato  arqueado  através  de  prensagem  mecânica.  Ponteiras  e  sapatas

formando um único conjunto o qual confere resistência sem incorrer na queda das mesmas.

Coluna vertical em tubi mecânico de aço oblongo de aproximadamente 30x90x1.9mm. Base

horizontal  em  tubo  mecânico  retangular  de  aproximadamente  30x70x1.9mm,  com

plataformas estampadas em chapa de aço 3mm soldadas para montagem dos assentos. A

união  das  bases  laterais  com  a  base  horizontal  superior  através  de  parafusos  com

acabamentos em polipropileno, conferindo acabamento a todo conjunto e não ficando soldas

aparentes. Pintura eletrostática epóxi pó na COR PRETA,  curada em estufa a 250° graus.

Sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso.

Encosto/Assento:

Estrutura  do  encosto  e  assento  em  chapa  metálica  com  3mm  de  espessura.  Bordas

recortadas a laser proporcionando leveza e acabamento as peças. Possui união entre as

peças através de parafusos e roscas métricas.

Braços:

Confeccionados  em chapa de  aço 6,35mm de espessura,  formam junto  com assento  e

encosto conjunto único.

Estofados:

Para o  assento  /encosto  possui  placa estofada com revestimento em  CORVIM PRETO;

internamente madeira compensada e espuma de alta densidade. Todas as peças metálicas



do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó, com resina a base de epóxi e

poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufas a

uma temperatura aproximada de 250°

Foto referencial

ITEM 10 – SOFÁS

ITEM  10.1 –S1BV –  SOFÁ  INDIVIDUAL  PEQUENO,  COM  BRAÇOS,  EM  VINIL

TEXTURIZADO – COR PRETO (JURADOS/ SALA ESPERA / RECEPÇÃO).

Dimensões referenciais do sofá: (LXPXH)
Mín: 600x 600 x 780mm / máx: 650 x 650 x 850MM
largura dos Braços - mínimo: 100 mm / espessura do encosto – mínimo:100 mm.

Estruturas: 

Estrutura  interna  em madeira  maciça  imunizada  (procedimento  ecologicamente  correto),

espessura  de  24  mm. Reforços  interno  nas  laterias  de forma a travar  todo  o  conjunto.

Fixação feita através de parafusos e cola específica.

Assento: 

Na parte inferior do assento são utilizadas 2 barras de aço 40 mm x 20 mm para auxiliar na

sustentação do produto. Assento com almofada removível, revestida em ambas as faces.

Revestimento  em  Vinil  Plus,  composto  com  forro  de  jérsei  misto  poliéster  e  algodão

recoberto por resina de poliestireno e pvc.

Braços:



Braços confeccionados em madeira maciça de 25 mm de espessura, sendo que na parte

inferior dos braços e na parte superior, deve ser utilizada uma madeira maciça inteiriça de 24

mm, que cobre toda a parte inferior e superior dos braços, não sendo admitido o uso da

madeira somente no apoio de fixação dos pés para se garantir uma maior resistência do

produto. As laterais internas e externas dos braços devem ter o fechamento por compensado

multilaminado.  Todo  o  braço  da  poltrona  é  revestido  em  espuma  de  poliuretano,  com

espessura de 10 mm nas laterais e 30 mm na parte superior de apoio do braço. Estofados

com espuma de poliuretano moldada,  com densidade  média  de 33 kg/m3,  encosto  com

espessura média de 80 mm, com bordas arredondadas recobertos com manta acrílica de 10

mm de espessura, assento com espessura média de 140 mm, sendo o assento e encosto

com percintas elásticas para melhor anatomia e conforto. Cada braço dotado de dois pés

reguláveis, confeccionados em alumínio com acabamento na parte inferior em polipropileno

injetado com altura de 100 mm.

Foto ilustrativa

ITEM  10.2  –  S2BV -  SOFÁ  DE  02  (DOIS)  LUGARES,  COM  BRAÇOS  E  VINIL
TEXTURIZADO PRETO – (JUIZ/DIRETORES).

Dimensões referenciais do sofá:
MÍN: 1480X 780 X 780MM / MÁX: 162 X 900 X 950MM (LXPXH)
Largura dos Braços - mínimo: 130 mm / espessura do encosto – mínimo: 130 mm.

Estruturas: 

Estrutura  interna  em madeira  maciça  imunizada  (procedimento  ecologicamente  correto),

espessura  de  24  mm. Reforços  interno  nas  laterias  de forma a travar  todo  o  conjunto.

Fixação feita através de parafusos e cola específica.

Assento: 

Na parte inferior do assento são utilizadas 2 barras de aço 40 mm x 20 mm para auxiliar na

sustentação do produto. Assento com almofada removível, revestida em ambas as faces.



Revestimento  em  Vinil  Plus,  composto  com  forro  de  jérsei  misto  poliéster  e  algodão

recoberto por resina de poliestireno e pvc.

Braços:

Braços confeccionados em madeira maciça de 25 mm de espessura, sendo que na parte

inferior dos braços e na parte superior, deve ser utilizada uma madeira maciça inteiriça de 24

mm, que cobre toda a parte inferior e superior dos braços, não sendo admitido o uso da

madeira somente no apoio de fixação dos pés para se garantir uma maior resistência do

produto. As laterais internas e externas dos braços devem ter o fechamento por compensado

multilaminado.  Todo  o  braço  da  poltrona  é  revestido  em  espuma  de  poliuretano,  com

espessura de 10 mm nas laterais e 30 mm na parte superior de apoio do braço. Estofados

com espuma de poliuretano moldada,  com densidade  média  de 33 kg/m3,  encosto  com

espessura média de 80 mm, com bordas arredondadas recobertos com manta acrílica de 10

mm de espessura, assento com espessura média de 140 mm, sendo o assento e encosto

com percintas elásticas para melhor anatomia e conforto. Cada braço dotado de dois pés

reguláveis, confeccionados em alumínio com acabamento na parte inferior em polipropileno

injetado com altura de 100 mm.

Estruturas: 

Estrutura  interna  em madeira  maciça  imunizada  (procedimento  ecologicamente  correto),

espessura  de  24  mm. Reforços  interno  nas  laterias  de forma a travar  todo  o  conjunto.

Fixação feita através de parafusos e cola específica.

Assento: 

Na parte inferior do assento são utilizadas 2 barras de aço 40 mm x 20 mm para auxiliar na

sustentação do produto. Assento com almofada removível, revestida em ambas as faces.

Revestimento  em  Vinil  Plus,  composto  com  forro  de  jérsei  misto  poliéster  e  algodão

recoberto por resina de poliestireno e pvc.

Braços:

Braços confeccionados em madeira maciça de 25 mm de espessura, sendo que na parte

inferior dos braços e na parte superior, deve ser utilizada uma madeira maciça inteiriça de 24

mm, que cobre toda a parte inferior e superior dos braços, não sendo admitido o uso da

madeira somente no apoio de fixação dos pés para se garantir uma maior resistência do

produto. As laterais internas e externas dos braços devem ter o fechamento por compensado

multilaminado.  Todo  o  braço  da  poltrona  é  revestido  em  espuma  de  poliuretano,  com

espessura de 10 mm nas laterais e 30 mm na parte superior de apoio do braço. Estofados

com espuma de poliuretano moldada,  com densidade  média  de 33 kg/m3,  encosto  com

espessura média de 80 mm, com bordas arredondadas recobertos com manta acrílica de 10



mm de espessura, assento com espessura média de 140 mm, sendo o assento e encosto

com percintas elásticas para melhor anatomia e conforto. Cada braço dotado de dois pés

reguláveis, confeccionados em alumínio com acabamento na parte inferior em polipropileno

injetado com altura de 100 mm.

ITEM  10.3 –  S1BCN –  SOFÁ  INDIVIDUAL  GRANDE,  COM  BRAÇOS,  EM  COURO
NATURAL – (PRESIDÊNCIA/ DESEMBARGADOR)

Dimensões referenciais do sofá: 900 x 1100 x 780 mm (LXPXH)

LARGURA DOS BRAÇOS - MÍNIMO: 150MM / ESPESSURA DO ENCOSTO - MÍNIMO: 120 MM.

ITEM  10.4  –  S2BCN -  SOFÁ DE 02  (DOIS)  LUGARES,  COM BRAÇOS  EM COURO
NATURAL – (PRESIDÊNCIA/ DESEMBARGADOR)

Dimensões referenciais do sofá: MÍN: 148X 780 X 780 MM / MÁX: 162 X 900 X 950MM (LXPXH)

LARGURA DOS BRAÇOS - MÍNIMO: 150 MM / ESPESSURA DO ENCOSTO - MÍNIMO: 150 MM.

ITEM 10.5  –  S3BCN -  SOFÁ DE 03  (TRÊS)  LUGARES,  COM BRAÇOS EM COURO
NATURAL- (PRESIDÊNCIA/ DESEMBARGADOR).

Dimensões referenciais do sofá: MÍN: 170X 780 X 780 MM / MÁX: 210 X 900 X 950MM (LXPXH)

LARGURA DOS BRAÇOS - MÍNIMO: 150 MM / ESPESSURA DO ENCOSTO – MÍNIMO: 150 MM.

Estruturas:

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

1. 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:

1) Espessura mínimas para sofá médio individual : 120mm

2) Espessura mínimas para sofás grandes individual / 2 e 3 lugares : 150mm

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.

Foto ilustrativa

ITEM 10.6  –  S1GBV -  SOFÁ DE 01  (UM) LUGAR GRANDE,  COM BRAÇOS E VINIL
TEXTURIZADO PRETO- (JUIZ/DIRETORES).

Dimensões referenciais mínimas do sofá: 900 x 1100 x 780mm (LXPXH)  

LARGURA DOS BRAÇOS NO MÍNIMO :130MM / ESPESSURA DO ENCOSTO - MÍNIMO: 100MM

Estruturas: 

Estrutura  interna  em madeira  maciça  imunizada  (procedimento  ecologicamente  correto),

espessura  de  24  mm. Reforços  interno  nas  laterias  de forma a travar  todo  o  conjunto.

Fixação feita através de parafusos e cola específica.

Assento: 

Na parte inferior do assento são utilizadas 2 barras de aço 40 mm x 20 mm para auxiliar na

sustentação do produto. Assento com almofada removível, revestida em ambas as faces.

Revestimento  em  Vinil  Plus,  composto  com  forro  de  jérsei  misto  poliéster  e  algodão

recoberto por resina de poliestireno e pvc.

Braços:



Braços confeccionados em madeira maciça de 25 mm de espessura, sendo que na parte

inferior dos braços e na parte superior, deve ser utilizada uma madeira maciça inteiriça de 24

mm, que cobre toda a parte inferior e superior dos braços, não sendo admitido o uso da

madeira somente no apoio de fixação dos pés para se garantir uma maior resistência do

produto. As laterais internas e externas dos braços devem ter o fechamento por compensado

multilaminado.  Todo  o  braço  da  poltrona  é  revestido  em  espuma  de  poliuretano,  com

espessura de 10 mm nas laterais e 30 mm na parte superior de apoio do braço. Estofados

com espuma de poliuretano moldada,  com densidade  média  de 33 kg/m3,  encosto  com

espessura média de 80 mm, com bordas arredondadas recobertos com manta acrílica de 10

mm de espessura, assento com espessura média de 140 mm, sendo o assento e encosto

com percintas elásticas para melhor anatomia e conforto. Cada braço dotado de dois pés

reguláveis, confeccionados em alumínio com acabamento na parte inferior em polipropileno

injetado com altura de 100 mm.

ITEM  10.7–  S1MBV -  SOFÁ  DE  01  (UM)  LUGAR  MÉDIO,  COM  BRAÇOS  E  VINIL
TEXTURIZADO PRETO- (JUIZ/DIRETORES)  

Dimensões referenciais mínimas do sofá: 780 x 800 x 780mm (LXPXH)

largura dos Braços no mínimo: 130mm /espessura do encosto - mínimo: 100mm

Estruturas: 

Estrutura  interna  em madeira  maciça  imunizada  (procedimento  ecologicamente  correto),

espessura  de  24  mm. Reforços  interno  nas  laterias  de forma a travar  todo  o  conjunto.

Fixação feita através de parafusos e cola específica.

Assento: 

Na parte inferior do assento são utilizadas 2 barras de aço 40 mm x 20 mm para auxiliar na

sustentação do produto. Assento com almofada removível, revestida em ambas as faces.

Revestimento  em  Vinil  Plus,  composto  com  forro  de  jérsei  misto  poliéster  e  algodão

recoberto por resina de poliestireno e pvc.

Braços:

Braços confeccionados em madeira maciça de 25 mm de espessura, sendo que na parte

inferior dos braços e na parte superior, deve ser utilizada uma madeira maciça inteiriça de 24

mm, que cobre toda a parte inferior e superior dos braços, não sendo admitido o uso da

madeira somente no apoio de fixação dos pés para se garantir uma maior resistência do

produto. As laterais internas e externas dos braços devem ter o fechamento por compensado



multilaminado.  Todo  o  braço  da  poltrona  é  revestido  em  espuma  de  poliuretano,  com

espessura de 10 mm nas laterais e 30 mm na parte superior de apoio do braço. Estofados

com espuma de poliuretano moldada,  com densidade  média  de 33 kg/m3,  encosto  com

espessura média de 80 mm, com bordas arredondadas recobertos com manta acrílica de 10

mm de espessura, assento com espessura média de 140 mm, sendo o assento e encosto

com percintas elásticas para melhor anatomia e conforto. Cada braço dotado de dois pés

reguláveis, confeccionados em alumínio com acabamento na parte inferior em polipropileno

injetado com altura de 100 mm.

ITEM 10.8 –  S1MCN - SOFÁ DE 01 (UM) LUGAR MÉDIO, COM BRAÇOS EM COURO
NATURAL- (PRESIDÊNCIA /DESEMBARGADORES)

Dimensões referenciais mínimas do sofá: 780 x 800 x 780mm (LXPXH)

LARGURA DOS BRAÇOS - MÍNIMO: 120MM / ESPESSURA DO ENCOSTO - MÍNIMO: 120MM.

Imagem referencial

Estruturas:
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
1. 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:

1) Espessura mínimas para sofá médio individual : 120mm

2) Espessura mínimas para sofás grandes individual / 2 e 3 lugares : 150mm

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.

ITEM  10.9  –  SIP  – SOFÁ  INDIVIDUAL  PLENÁRIO-  COURO  NATURAL  –
(DESEMBARGADORES)

Dimensões aproximadas:
Largura: 720mm
Profundidade: 800mm
Altura: 700mm
Braços: Espessura mínimo #100mm
Encosto: Espessura mínimo #120mm

DEVERÁ SER APRESENTADO PROTÓTIPO

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.

Foto referencial



ITEM 10.10 – PFG – POLTRONA FOGLIA GIRATÓRIA/ BASE PIRAMIDAL

Medidas em milímetros: L 530 x P 570 X A 450 / 730.
Circunferência da Base Ø 650
(variação máxima de 5% nas medidas, para mais ou para menos)

POLTRONA FOGLIA GIRATÓRIA - BASE PIRAMIDAL

Giratória  com concha  produzida  com estrutura  em MDF ergonômico  e  espuma de  alta

densidade. Base em alumínio polido.

A montagem das  capas  em tecido  do  estofado  são  realizadas  pelo  sistema de  costura

simples com aplicação de pesponto duplo, que confere maior resistência mecânica e melhor

acabamento  ao  produto,  ficando  as  duas  linhas  do  pesponto  aparentes  e  marcando  o

detalhe estético da costura.

CONCHA:

ASSENTO: estruturado em chapa de MDF (Medium Density Fiberboard – painéis produzidos

a partir de madeiras e resinas) revestido com a mescla de espuma laminada densidade 60

(D-60) com 25mm de espessura + espuma laminada densidade 26 (D-26) com 10mm de

espessura.

ENCOSTO/BRAÇOS: estruturado com chapa de MDF (Medium Density Fiberboard - painéis

produzidos a partir de madeiras e resinas) moldado através do processo de prensagem em

prensa  hidráulica  para  receber  o  formato  de  “concha”,  revestido  na  parte  interna  com

espuma laminada densidade 23 (D-23) com 25mm de espessura e na parte externa com

espuma laminada densidade 23 (D-23) com 5mm de espessura.

MONTAGEM:  Fixação  da  CONCHA aos  PÉS  através  de  04  parafusos  ponteira  Philips

rosqueados nas “porcas metálicas com roscas” que já estão fixadas na parte debaixo da

concha.

ACABAMENTOS:

Assento, encosto / braços: em couro sintético ou tecidos nas cores disponíveis da Cartela de

Acabamentos.

Base: alumínio polido



Foto referencial

ITEM  10.11  –  PFC  – POLTRONA TIPO  FERRADURA COM  PÉS  CROMADO/  VINIL
TEXTURIZADO PRETO (USO DEPOIMENTO ESPECIAL)

Estrutura: Madeira maciça; Peso 16Kg, para suportar 130 kg;

Enchimento: Assento – Espuma D-28; Encosto – Espuma D-20; Braços – Espuma D-16;

Dimensões: Altura total - 800 mm;

Altura do assento até o chão 400 mm;

Altura do encosto – 370 mm;

Largura – 600 mm;

Profundidade – 660 mm.

Foto referencial

ITEM 10.12 – S1CN – SOFÁ DE 1 LUGAR/ COM BRAÇOS/ PÉS EM MADEIRA/ EM CORO
NATURAL/ COR A DEFINIR

Estrutura:

Produto confeccionado em madeira do tipo Eucalyptus grandis beneficiada nas 4 faces bitola

mínima 2.3 cm, alturas de corte variáveis 5, 7, 10 e 12 cm, originária de reflorestamento

ecologicamente correto, seca entre 14 e 15 graus de umidade e com tratamento natural



contra mofo, bolor e cupins. Nas junções utiliza-se cola e grampos galvanizados, garantindo

a firmeza e durabilidade da estrutura, seu conforto de assento é proporcionado pelo uso de

percintas elásticas italianas fixadas mecanicamente, tecido antiderrapante e espuma D28

convencional com 18 cm de espessura com camada de 3 cm macia envolta em fibra acrílica.

Encosto:  Em percintas elásticas italianas fixadas mecanicamente, almofadas soltas com 18

cm de espessura em espumas D26 macia chanfrada 15 graus envolta em fibra acrílica

Braços: Formato chanfrado com 12 cm na parte superior e 16 cm na parte de contato com a

base do assento. Revestimento em Couro Natural cor a definir

Pés: barra em formato de cavalete em toda a extensão da base com 4 cm de altura e 04 pés

no mesmo acabamento em formato chanfrado com 4,8 cm na parte superior, 2,5 cm na parte

inferior e 11 cm de altura tingida nas cores Nozes ou Tabaco, em madeira Eucalipto, dotado

com as seguintes medidas dimensionais (em milímetros): 1.000 mm de comprimento total x

850 mm de profundidade total x 820 mm de altura da borda superior do encosto, em relação

ao solo.

Foto referencial

ITEM 10.13 –  S2CN –  SOFÁ DE 2 LUGARES/ COM BRAÇOS/ PÉS EM MADEIRA/ EM
CORO NATURAL/ COR A DEFINIR

Estrutura:

 Produto confeccionado em madeira do tipo Eucalyptus grandis beneficiada nas 4 faces

bitola  mínima  2.3  cm,  alturas  de  corte  variáveis  5,  7,  10  e  12  cm,  originária  de

reflorestamento  ecologicamente  correto,  seca  entre  14  e  15  graus  de  umidade  e  com

tratamento  natural  contra  mofo,  bolor  e  cupins.  Nas  junções  utiliza-se  cola  e  grampos

galvanizados, garantindo a firmeza e durabilidade da estrutura, seu conforto de assento é



proporcionado  pelo  uso  de  percintas  elásticas  italianas  fixadas  mecanicamente,  tecido

antiderrapante e espuma D28 convencional com 18 cm de espessura com camada de 3 cm

macia envolta em fibra acrílica.

Encosto:  Em percintas elásticas italianas fixadas mecanicamente, almofadas soltas com 18

cm de espessura em espumas D26 macia chanfrada 15 graus envolta em fibra acrílica

Braços: Formato chanfrado com 12 cm na parte superior e 16 cm na parte de contato com a

base do assento. Revestimento em Couro Natural cor a definir

Pés: barra em formato de cavalete em toda a extensão da base com 4 cm de altura e 04 pés

no mesmo acabamento em formato chanfrado com 4,8 cm na parte superior, 2,5 cm na parte

inferior e 11 cm de altura tingida nas cores Nozes ou Tabaco, em madeira Eucalipto, dotado

com as seguintes medidas dimensionais (em milímetros): 1.000 mm de comprimento total x

850 mm de profundidade total x 820 mm de altura da borda superior do encosto, em relação

ao solo.

Foto referencial

ITEM 10.14 –  S3CN –  SOFÁ DE 3 LUGARES/ COM BRAÇOS/ PÉS EM MADEIRA/ EM
CORO NATURAL/ COR A DEFINIR

Estrutura:

Produto confeccionado em madeira do tipo Eucalyptus grandis beneficiada nas 4 faces bitola

mínima 2.3 cm, alturas de corte variáveis 5, 7, 10 e 12 cm, originária de reflorestamento

ecologicamente correto, seca entre 14 e 15 graus de umidade e com tratamento natural

contra mofo, bolor e cupins. Nas junções utiliza-se cola e grampos galvanizados, garantindo

a firmeza e durabilidade da estrutura, seu conforto de assento é proporcionado pelo uso de

percintas elásticas italianas fixadas mecanicamente, tecido antiderrapante e espuma D28

convencional com 18 cm de espessura com camada de 3 cm macia envolta em fibra acrílica.

Encosto:  Em percintas elásticas italianas fixadas mecanicamente, almofadas soltas com 18

cm de espessura em espumas D26 macia chanfrada 15 graus envolta em fibra acrílica

Braços: Formato chanfrado com 12 cm na parte superior e 16 cm na parte de contato com a

base do assento. Revestimento em Couro Natural cor a definir



Pés: barra em formato de cavalete em toda a extensão da base com 4 cm de altura e 04 pés

no mesmo acabamento em formato chanfrado com 4,8 cm na parte superior, 2,5 cm na parte

inferior e 11 cm de altura tingida nas cores Nozes ou Tabaco, em madeira Eucalipto, dotado

com as seguintes medidas dimensionais (em milímetros): 1.000 mm de comprimento total x

850 mm de profundidade total x 820 mm de altura da borda superior do encosto, em relação

ao solo.

Foto referencial

ITEM  10.15  –  SICN –  SOFÁ INDIVIDUAL/  COM  BRAÇOS/  PÉS  EM AÇO  INOX/  EM

COURO NATURAL/ COR A DEFINIR (FLORENCE KNOLL)

Inspirado  no  desenho  clássico  de  Florence  Knoll,  a  poltrona  possui  traços  funcionais  e

geométricos. Revestimento em couro natural a definir no envio da Ordem de Fornecimento.

A arrematante deverá se comprometer a fornecer o produto, dentre as cores referenciais

utilizadas por esta Divisão, conforme tabela de tonalidades logo abaixo, sendo a contratada

responsável por apresentar o catálogo de amostras disponíveis. Todo o conjunto do sofá se

apresenta  perfeitamente  nivelado  e  firme,  sem  desencontros,  juntas,  frestas,

desnivelamentos,  quinas  ou arestas  pontiagudas  e/ou  cortantes,  tampouco  há  rebarbas,

soldas  de  má  qualidade  estrutural  e  estética,  grampos  aparentes,  falhas,  encaixes

deficientes  ou  outras  fragilidades.  Dotado  com as  seguintes  medidas  dimensionais  (em

milímetros): 830 mm de comprimento total por 800 mm de profundidade total e 810 mm de

altura da borda superior do encosto, em relação ao solo.

Características:

Estrutura: Estrutura interna confeccionada em madeira maciça com 24 mm de espessura,

com  tratamento  imunizante,  que  proporciona  excelente  resistência  ao  produto,  reforço

interno nas laterais de forma a travar todo o conjunto. Fixação feita através de parafusos e

cola específica. Na parte inferior do assento são utilizadas 2 barras de aço 40X20 mm para

auxiliar na sustentação do produto.



Encosto:  Encosto com espessura média de 80 mm, com bordas arredondadas recobertos

com manta acrílica de 10 mm de espessura, assento com espessura média de 140 mm,

sendo  o  assento  e  encosto  com  percintas  elásticas  para  melhor  anatomia  e  conforto.

Assento e encosto com almofadas individuais e removíveis, revestida em ambas as faces,

com ponto de capitonê.

Braços: Braços confeccionados em madeira maciça de 25 mm de espessura, sendo que na

parte inferior dos braços e na parte superior, deve ser utilizada uma madeira maciça inteiriça

de 24 mm, que cobre toda a parte inferior e superior dos braços, não sendo admitido o uso

da madeira somente no apoio de fixação dos pés para se garantir uma maior resistência do

produto. As laterais internas e externas dos braços devem ter o fechamento por compensado

multilaminado.  Todo  o  braço  da  poltrona  é  revestido  em  espuma  de  poliuretano,  com

espessura de 10 mm nas laterais e 30 mm na parte superior de apoio do braço. Estofados

com espuma de poliuretano moldada, com densidade média de 33 kg/m³.

Pés: Pés em formato de cavalete em toda a extensão da base, com 04 cm de altura e 04

pés no mesmo acabamento, confeccionado em aço inox. Estrutura em aço inox a partir de

tubos quadrados, com espessura de parede mínima de 1,50 mm. Os pés devem receber

sapatas e acabamento a partir de polimento brilhante.

 

ITEM 11 – LIXEIRAS / ACESSÓRIOS

ITEM 11.1 –  LW290X300 –  LIXEIRAS MADEIRA/ COR TRANCOSO /CHAPA AÇO COR
PRETO

Dimensões mínimas:

Largura: 290mm

Altura:  330mm

Profundidade: 300mm

Estrutura



Composto  por  duas  laterais  em  MDP de  18mm de  espessura,  revestida  em laminado

melamínico  de  baixa  pressão  texturizado  em  ambas  as  faces,  mín.  0.3mm.  COR

TRANCOSO. Tanto  as  bordas  laterais,  posterior  e  frontal  recebem perfeito  acabamento

respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico.

Duas laterais e fundo que formam uma única peça em chapa de  aço #20 (0,90mm) de

espessura. A parte inferior deverá receber porca metálica soldada, OU;

Colocação de rebites de repuxo de aço M8 para adaptação de reguladores de nível.

Acabamento único:

Possui acabamento em FITA DE BORDA de PVC, com 2,5 mm de espessura em todo o

contorno da peça, na COR TRANCOSO. Possui raio de 2,5 mm 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.

Componentes metálicos:

Todas  as  peças  metálicas  recebem  pré-tratamento  de  desengraxamento,  decapagem  e

fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura epóxi- pó texturizado PRETO,

aplicada  pelo  processo  de  deposição  eletrostática,  com  polimerização  em  estufa  com

temperatura mínima 220°C.

ITEM 11.2 – APC – APOIO PARA PÉS – cor CINZA. (USO GERAL)

Dimensões mínimas:
480 x 300mm

Construído em aço,  com base de apoio  injetado  em polipropileno de  alto  impacto,  com

textura antiderrapante, medindo 480 mm de comprimento e 320 mm de largura, geometria



ergonômica, altura regulável  de 5 a 16 cm, com o próprio pé girando a roldana central.

Inclinação que se ajusta de acordo com a postura do usuário.  

Borracha anti-derrapante nos quatro apoios.

Disponível na cor: Cinza.

ITEM 11.3 –  LA50 – LIXEIRAS EM AÇO INOX POLIDO/ SEM TAMPA/ CAPACIDADE 50

LITROS / (BANHEIROS PÚBLICOS, COZINHAS E CORREDORES)

Capacidade: mínimo 50 litros

Dimensões: variáveis de acordo com modelo e marca

Capacidade  : 50L

Dimensões: 70 a 80 cm de altura e diâmetro de 20 à 30 cm.

Especificação: Lixeira cilíndrica em aço inox, sem tampa, com aro superior removível e friso

de borracha na parte inferior para proteção do piso.

Foto referencial

ITEM 11.4 –  LATB15  –  LIXEIRA EM AÇO INOX POLIDO COM TAMPA BASCULANTE /

CAPACIDADE 15 LITROS / (BANHEIROS E BOX ACESSÍVEIS)

Capacidade: mínimo 15 litros

Dimensões: variáveis de acordo com modelo e marca

Capacidade  : 15L

Dimensões: 35 a 52 cm de altura e diâmetro de 20 à 30 cm.

Especificação:  Lixeira  cilíndrica  em aço inox,  com tampa basculante,  com aro superior

removível e friso de borracha na parte inferior para proteção do piso.



Foto referencial

ITEM  11.5  –  LAP30 –  LIXEIRAS  EM  AÇO  INOX  POLIDO,  COM  TAMPA E  PEDAL,

CAPACIDADE 30 LITROS / (BANHEIROS PÚBLICOS E INDIVIDUAIS.)

Capacidade: mínimo 30 litros

Dimensões: variáveis de acordo com modelo e marca

Capacidade  : 30L

Dimensões: 55 à 70 cm de altura e diâmetro de 25 à 30 cm.

Especificação:  Lixeira  cilíndrica  em  aço  inox,  com  tampa  e  pedal,  com  aro  superior

removível e friso de borracha na parte inferior para proteção do piso.

Foto referencial

ITEM 11.6 –  AAM – APOIO PARA ANTEBRAÇO COMPLEMENTAR PARA MESAS DE

TRABALHOS / (USO ESPECÍFICO MEDIANTE APRESENTAÇÃO LAUDO MÉDICO)

Especificações Mínimas:
 Produto  com  Laudo  Ergonômico  emitido  por  Fisioterapeuta  do  Trabalho,  em

conformidade com a Norma Regulamentadora (NR17);
 Possibilita a Posicionamento Correto do Antebraço em mesas com espaço limitado
 Fácil montagem – não necessita de parafusos ou ferramentas;
 Composição: Plataforma MDF com revestimento em Neoprene na base superior (área



para apoiar o braço) e haste feita em aço com regulagem de altura rosqueada para
fixação na mesa

Revestimento impermeável de fácil limpeza
 Abertura máxima da haste para fixação na mesa: 50 mm (5 cm)
 Medidas: 150 x 230 mm
 Cor: preto

Conteúdo: cada embalagem contém1 (uma) unidade do produto

Foto referencial.

ITEM 11.7  –  LA40 –  LIXEIRA EM AÇO  INOX POLIDO/  COM TAMPA BASCULANTE/

CAPACIDADE 40 LITROS / (BANHEIROS PÚBLICOS)

Capacidade: mínimo 40 litros

Dimensões: variáveis de acordo com modelo e marca

Capacidade  : 40L

Dimensões: 60 à 70 cm de altura e diâmetro de 25 à 30 cm.

Especificação: Lixeira cilíndrica em aço inox, com tampa basculante, e friso de borracha na

parte inferior para proteção do piso.

ITEM 11.8 –  LQI50 –  LIXEIRA QUADRADA EM AÇO INOX / SEM TAMPA /50 LITROS



CAPACIDADE

Especificações Mínimas:

• Lixeira  quadrada em aço inox,  sem tampa, com aro superior removível  e friso de

borracha na parte inferior para proteção do piso;

• Recomendação de Uso: Banheiros Públicos e Corredores;

• Sem tampa;

• Capacidade Mínima de 50 litros;

• Dimensões: 26x26x70 cm (variação de 10 cm).

Foto referencial

ITEM 11.9 – LH30L – LIXEIRA HOSPITALAR COM PEDAL /30 LITROS DE CAPACIDADE

Material: Polietileno de alta densidade,

Formato: quadrado

Dimensões aproximadas: 32 x 42 x 48 cm

Cor: branca,

Capacidade: 30 litros,

Acessórios: com pedal para abertura da tampa e adesivo “infectante”



Foto referencial

ITEM 13 – ESTAÇÕES DE TRABALHO ESPECIAIS

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 13.1 – BARB800 – BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO BAIXO/ PAINEL DE CHAPA
DE AÇO / COR TRANCOSO (conforme definição em projeto)

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

ITEM 13.2  –  BARB1000 –  BALCÃO  DE ATENDIMENTO RETO  BAIXO  /  PAINEL EM
CHAPA DE AÇO / COR TRANCOSO (conforme definição em projeto)
 
Dimensões mínimas:
Comprimento: 1000 mm
Profundidade: 800 mm
Altura: 740 mm

ITEM 13.3  –  BARB1400 –  BALCÃO  DE ATENDIMENTO RETO  BAIXO  /  PAINEL EM
CHAPA DE AÇO /COR TRANCOSO (conforme definição em projeto)

Dimensões referenciais:
Comprimento: 1400 mm
Profundidade: 800 mm
Altura: 740 mm

Tampo:

Com formato retangular, em  MDP de 25mm, revestido em laminado melamínico de baixa

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

Tanto  as  bordas laterais,  posterior  e  frontal  recebem perfeito  acabamento respeitando  a

tonalidade de cor do laminado melamínico.

O tampo deverá constar, em sua parte inferior, porcas metálicas para receber os parafusos

para fixação do mesmo a estrutura, facilitando a linha de montagem. COR TRANCOSO.

Acabamento único:

Possui acabamento em FITA DE BORDA de PVC, com espessura de 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,

umidad, 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 da mesa é feita por meio de uma estrutura de aço em forma de 04 (quatro)

pés tubular ou similar, mín. 60mm, chapa 18. Ligadas entre si por travessas horizontais

fabricadas  em  tubo  de  aço,  medida  40x60mm,  com  mínimo  1,5mm  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.  COR PRETO

Painel frontal:

Painel frontal em CHAPA DE AÇO DE NO MÍNIMO 0,70mm, perfurado com furos quadrados

pequenos ou similares sucessivos, que garantem melhor performance do produto.

O painel deverá ser fixado: na estrutura longitudinal e nos apoios laterais (pés tubulares). O

painel  deverá  ser  fixado  de  maneira  a  deixar  livre  300mm  na  parte  frontal,

possibilitando a aproximação da cadeira de rodas.

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

espessura 18mm. COR 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.  220ºC.  COR

PRETO.

ITEM 13.4 – BARA95 – BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO ALTO / PAINEL EM CHAPA



DE AÇO / COR TRANCOSO (conforme definição em projeto)

Dimensões referenciais:
Comprimento:      950 mm
Largura:      800 mm
Altura:    1100 mm

ITEM 13.5 – BARA1000 – BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO ALTO/ PAINEL EM CHAPA

DE AÇO/ COR TRANCOSO (conforme definição em projeto)

Dimensões referenciais:
Comprimento:   1000 mm
Largura :      800 mm
Altura:    1100 mm

ITEM 13.6 – BARA1200 – BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO ALTO / PAINEL EM CHAPA

DE AÇO / COR TRANCOSO (conforme definição em projeto)

Dimensões referenciais:
Comprimento:    1200 mm
Largura:      800 mm
Altura:    1100 mm

ITEM 13.7 – BARA1400 – BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO ALTO / PAINEL EM CHAPA

DE AÇO/ COR TRANCOSO (conforme definição em projeto)

 

Dimensões referenciais:
Comprimento:    1400 mm
Largura:      800 mm
Altura:    1100 mm

Tampo superior /(BALCÃO):

Com formato reto, em MDP de 25mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão

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

Tanto  as  bordas laterais,  posterior  e  frontal  recebem perfeito  acabamento respeitando  a

tonalidade de cor do laminado melamínico.

O tampo deverá constar, em sua parte inferior, porcas metálicas para receber os parafusos

para fixação do mesmo a estrutura, facilitando a linha de montagem.

Profundidade 300mm.



Altura = 1100mm.

COR TRANCOSO

Tampo inferior/ (BALCÃO):

Com formato reto, em MDP de 25mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão

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

Tanto  as  bordas laterais,  posterior  e  frontal  recebem perfeito  acabamento respeitando  a

tonalidade de cor do laminado melamínico.

O tampo deverá constar, em sua parte inferior, porcas metálicas para receber os parafusos

para fixação do mesmo a estrutura, facilitando a linha de montagem.

Profundidade 800mm; (sendo a parte anterior ao painel frontal com no mínimo 600mm,

possibilitando a utilização de computador, e posterior com no máximo 400mm)

Altura = 740mm.

COR TRANCOSO

Acabamento único:

Possui acabamento em FITA DE BORDA de PVC, com espessura de 2mm a 3mmem 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.

Painel frontal superior:

Painel frontal em CHAPA DE AÇO DE NO MÍNIMO 0,70mm, perfurado com furos quadrados

pequenos ou similares sucessivos , que garantem melhor performance do produto.

O painel deverá ser fixado: na estrutura longitudinal e nos apoios laterais (pés tubulares).

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

espessura 18mm. COR PRETO.

Painel frontal inferior:

Painel frontal em CHAPA DE AÇO DE NO MÍNIMO 0,70mm, perfurado com furos quadrados

pequenos ou similares sucessivos, que garantem melhor performance do produto.

O painel deverá ser fixado: na estrutura longitudinale nos apoios laterais (pés tubulares).

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

espessura 18mm. COR PRETO

Estrutura:



A sustentação dos tampos se dá através de  4 tubos ovais ou similar, mín 60mm, 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 PRETO.

ITEM 13.8–  ETAB –  ESTAÇÃO  DE TRABALHO COM BALCÃO  SUPERIOR /PAINEIS
FRONTAL E LATERAL EM CHAPA DE AÇO/ COR TRANCOSO / (USO RECEPÇÃO).

Dimensões referenciais:
largura:                        1400x1400 mm
profundidade:               600x600 mm
altura:                       740 mm

Tampo inferior/ mesa:

Mesa com formato orgânico, em MDP de 25mm, revestido em laminado plástico de baixa

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

Tanto  as  bordas laterais,  posterior  e  frontal  recebem perfeito  acabamento respeitando  a



tonalidade de cor do laminado melamínico.

O tampo deverá constar, em sua parte inferior, buchas metálicas embutidas para receber os

parafusos de fixação do mesmo a estrutura, facilitando a linha de montagem.

Profundidade 600mm

Altura = 740mm. COR TRANCOSO

Tampo superior/ Balcão:

Com formato reto, em MDP de 25mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão

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

Tanto  as  bordas laterais,  posterior  e  frontal  recebem perfeito  acabamento respeitando  a

tonalidade de cor do laminado melamínico.

O tampo deverá constar, em sua parte inferior, porcas metálicas para receber os parafusos

para fixação do mesmo a estrutura, facilitando a linha de montagem.

Profundidade 300mm.

Altura = 1100mm. COR TRANCOSO

Acabamento único:

Possui acabamento em FITA DE BORDA de PVC, com espessura de 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.  

Painel frontal superior/ balcão

Painel frontal em CHAPA DE AÇO DE NO MÍNIMO 0,70mm, perfurado com furos quadrados

pequenos ou similares sucessivos , que garantem melhor performance do produto.

O painel deverá ser fixado: na estrutura longitudinal e nos apoios laterais (pés tubulares).

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

espessura 18mm. COR PRETO.

Painel frontal e lateral inferior/ mesa:

Painel frontal em CHAPA DE AÇO DE NO MÍNIMO 0,70mm, perfurado com furos quadrados

pequenos ou similares sucessivos , que garantem melhor performance do produto.

O painel deverá ser fixado: na estrutura longitudinal e nos apoios laterais (pés tubulares).

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

espessura 18mm. COR PRETO



Estrutura:

A sustentação dos tampos se dá através de  4 tubos ovais ou similar, mín 60mm, 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  PRETO.

ITEM 13.9 – PV3 – PRATELEIRA VOLANTE COM 03 VÃOS /cor TRANCOSO - (conforme

item do mobiliário) / (complemento/ apoio)

Dimensões mínimas:
Largura:                                   900 mm
Largura vãos menores:          423mm
Altura vãos menores:             248mm
Largura vão maior:                423mm
Altura vão maior:                   514mm
profundidade:                         400 mm
altura total:                         600 mm

ITEM  13.9  –  PV10  –  PRATELEIRA VOLANTE  COM  06  VÃOS/  COR  TRANCOSO  -

(conforme item do mobiliário) / (complemento/ apoio)

Dimensões mínimas:
Largura:                                   900 mm
Largura vão:                           276mm
Altura vão                               248mm
profundidade:                        400 mm
altura total:                             600 mm

Tampo Superior:

Retangular em MDP de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa



pressão texturizado de 0,3mm de espessura em ambos os lados, COR TRANCOSO.

Tanto  as  bordas laterais,  posterior  e  frontal  recebem perfeito  acabamento respeitando  a

tonalidade de cor do laminado melamínico.

O tampo deverá constar, em sua parte inferior, porcas metálicas para receber os parafusos

para fixação do mesmo a estrutura, facilitando a linha de montagem.

Laterais:

Retangular em MDP de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa

pressão texturizado de 0,3mm de espessura em ambos os lados, COR TRANCOSO.  

Fundo:

Retangular em MDP de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa

pressão texturizado de 0,3mm de espessura em ambos os lados, COR TRANCOSO.  

Divisões Internas:

Retangular em MDP de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa

pressão texturizado de 0,3mm de espessura em ambos os lados, COR TRANCOSO.  

Base:

Em  MDP de 18mm de espessura,  revestido  em laminado melamínico de baixa pressão

texturizado de 0,3mm de espessura em ambos os lados,  COR TRANCOSO. Acabamento

nas extremidades em fita de poliestireno nas laterais no mínimo 1,0mm de espessura.

Com 06 rodízios de nylon ou polipropileno, fixado na base através de uma chapa de aço

estampada, com formato redondo encaixada e parafusada na base, sendo dois com trava.

Acabamento único:

Possui acabamento em FITA DE BORDA de PVC, com espessura de 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.  

Montagem:

As laterais,  fundo,  tampo e base são ligados  entre  si  pelo  sistema  lack  fix  e cavilhas

propiciando ajuste e firmeza.



ITEM 14 – CALL CENTER

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 14.1 – CC21100 – CALL CENTER PARA 02 PESSOAS/ COR TRANCOSO
COMPOSTA DE: PAINEL DIVISÓRIO COM 01 CALHA INTERMEDIÁRIA 1100 mm

Dimensões mínimas:
Largura:  1100mm
Altura: 1200mm
Espessura: 70/90mm

ITEM 14.2 – CC31100 – CALL CENTER PARA 03 PESSOAS / COR TRANCOSO
PAINEL DIVISÓRIO COM 01 CALHA INTERMEDIÁRIA 1100mm

Dimensões aproximadas
Largura: 1100mm
Espessura:  70/90mm
Altura: 1200mm

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 TRANCOSO 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 COR PRETO 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 COR PRETO por processo eletrostático.

Fechamentos:

O fechamento do quadro estrutural é feito por meio de placas confeccionadas em MDP de

15mm de espessura revestido em laminado melamínico de baixa pressão com 0,2mm de

espessura texturizado na   COR TRANCOSO.

Encaixadas  nas cremalheiras  da estrutura  através  de ganchos fabricados em  chapa de

1,5mm 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.

COR TRANCOSO.

**PAINEL DIVISÓRIO SEM CALHA INTERMEDIÁRIA:

Dimensões mínimas:

Largura: 1200mm
Espessura: 70/90mm
Altura: 1200mm

Quantidade

03 unidades para o Call Center de 02 pessoas

04 unidades para o Call Center de 03 pessoas

**ARREMATE VERTICAL:

Dimensões mínimas:

Largura: 70/90mm
Altura: 1200mm
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 PRETO

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:                     70/90mm



Espessura:                  70/90mm

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  COR  PRETO,  por  processo

eletrostático.

Acabamento superior em tampa em PVC.

Régua  de  acabamento  vertical  em  alumínio  extrudado estrutural  tratado  para  receber

pintura epóxi pó texturizado COR PRETO

**SUPERFÍCIE RETANGULAR 1100x800mm:

Dimensões mínimas:

Largura:                     1100mm

Profundidade:            800mm

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  de 25mm de  espessura,  revestido  em  laminado

melamínico de baixa pressão texturizado mín. com 0,3mm de espessura na parte superior e

inferior do tampo. COR TRANCOSO

Tanto  as  bordas laterais,  posterior  e  frontal  recebem perfeito  acabamento respeitando  a

tonalidade de cor do laminado melamínico.

O tampo deverá constar, em sua parte inferior, porcas metálicas para receber os parafusos

para fixação do mesmo a estrutura, facilitando a linha de montagem.

Acabamento único:

Possui acabamento em FITA DE BORDA de PVC, com espessura de 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.



ITEM 14.3 – ASCFL– ABAFADORES DE SOM CALL CENTER - FUNDO / LATERAL

ABAFADOR PARA FUNDO DE CALL CENTER (01 UN) - Cor a definir

Medidas Aproximadas: 1000x15x250 mm (LxExH).

Confeccionado  em  MDP  (Medium  Density  Particleboard)  ou  MDF  (Medium  Density

Fiberboard), com todos os vértices arredondados, revestido em tecido 100% poliéster com

manta de espuma em toda sua superfície. Fixação aos painéis através de buchas de nylon.

Variação de medidas em até 10%, para adaptação no produto final.

Cor definida em projeto final, podendo variar entre os padrões verde, azul, cinza ou branco.

ABAFADOR PARA LATERAIS DE CALL CENTER (02 UN) - Cor a definir

Medidas Aproximadas: 1000x15x250 mm (LxExH).

Confeccionado  em  MDP  (Medium  Density  Particleboard)  ou  MDF  (Medium  Density

Fiberboard), com todos os vértices arredondados, revestido em tecido 100% poliéster com

manta de espuma em toda sua superfície. Fixação aos painéis através de buchas de nylon.

Variação de medidas em até 10%, para adaptação no produto final.

Cor definida em projeto final, podendo variar entre os padrões verde, azul, cinza ou branco.

Foto ilustrativa

ITEM 15 – MESAS ESPECIAIS – SALA DE AUDIÊNCIAS

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 15.1 –  MAE2700 – MESA DE AUDIÊNCIA ESPECIAL/ 2700X2500x750mm / COR

TRANCOSO / (AUDIÊNCIAS)

COMPOSTA POR:
1 – MESA RETANGULAR PRINCIPAL
2 – MESA DE REUNIÃO SECUNDÁRIA COM SEMI-CIRCULO

1-MESA RETANGULAR PRINCIPAL:

Dimensões mínimas:
largura:     2700 mm
profundidade:      800 mm
altura:       750 mm

Tampo / superfície:

Sobreposta à estrutura.

Em  MDP de 25 mm  de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão

texturizado mín. 0.3mm, em ambas as faces.  COR TRANCOSO

Tanto  as  bordas laterais,  posterior  e  frontal  recebem perfeito  acabamento respeitando  a

tonalidade de cor do laminado melamínico.  

Furos para passagem de fiação com acabamento em PVC, da cor do laminado. Mínimo n°

de 03 furos.

Fixada às estruturas laterais da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas.

Superfícies compostas por 02 MÓDULOS:

a) um tampo de 1200x800mm e outro de 1500x800mm;

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.

Painel FRONTAL:

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

ambas as faces min. 0.3mm.  COR TRANCOSO.

Acabamento único:

Possui acabamento em FITA DE BORDA de PVC com espessura de 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.

 Estruturas laterais:

Constituídas por: 2 estruturas laterais e 02 estruturas internas em aço em forma de

“I”.

Estrutura vertical em chapa dobrada de  aço #16 (1,50 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 1,5mm de espessura distantes entre si 120mm fechadas com

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

mínima 628x120 # 0,75mm de  espessura, dotada de uma pata superior e outra inferior.

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

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

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

OU ;

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

espessura de mínimo 1,9mm; acabamento arredondado em suas bordas, sem rebarbas e

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

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

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

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

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

com rosca , com base em polipropileno.

Travamento inferior do pórtico em chapa de aço estampada no formato de arco, em chapa

de aço #14 (1,90 mm) de espessura, com extremidades arredondadas na mesma chapa.

No  travamento  inferior  colocação  de  rebites  de  repuxo  de  aço  m8  para  adaptação  de

reguladores de nível.

COR ESTRUTURA PRETO TEXTURIZADA.

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

Ou;

Estruturas laterais com parte inferior da estrutura longa para 600mm e 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 porca metálica para receber reguladores de nível

com rosca com base em polipropileno.

COR ESTRUTURA PRETO.

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

2-MESA DE REUNIÃO SECUNDÁRIA COM SEMI-CIRCULO:

Dimensões mínimas:
largura:    1700 mm
profundidade:   1000 mm
altura:      750 mm

Tampo / superfície:

Sobreposta à estrutura.

Em  MDP de 25 mm  de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão

texturizado mín. 0.3mm, em ambas as faces.  COR TRANCOSO.

Tanto  as  bordas laterais,  posterior  e  frontal  recebem perfeito  acabamento respeitando  a

tonalidade de cor do laminado melamínico.  

Furos para passagem de fiação com acabamento em PVC, da cor do laminado. Mínimo n°

de 03 furos.

Fixada às estruturas laterais da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas.

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, com espessura de 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.

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 60mm  de diâmetro, em chapa de aço18

(mínimo). Ligadas entre si  por travessas horizontais fabricadas em tubo de aço,  medida

40x60mm, com mínimo 1,2mm de espessura estruturando os pés  com formato de  uma

hélice dupla.  Possuíra peças de travamentos 40x60mm, (tipo cruz), reforçando o requadro;

ou  ,estruturação em  em formato de Y invertido.

A estrutura do 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.

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.

OU;

Constituídas por: 2 estruturas laterais e 02 estruturas internas em aço em forma de

“I”.

Estrutura vertical em chapa dobrada de  aço #16 (1,50 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 1,5mm de espessura distantes entre si 120mm fechadas com

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

mínima 628x120 # 0,75mm de  espessura, dotada de uma pata superior e outra inferior.

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

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

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

OU ;

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



espessura de mínimo 1,9mm; acabamento arredondado em suas bordas, sem rebarbas e

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

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

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

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

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

com rosca , com base em polipropileno.

Travamento inferior do pórtico emchapa de aço estampada no formato de arco, em chapa de

aço #14 (1,90 mm) de espessura, com extremidades arredondadas na mesma chapa.

No  travamento  inferior  colocação  de  rebites  de  repuxo  de  aço  m8  para  adaptação  de

reguladores de nível.

COR ESTRUTURA PRETA TEXTURIZADA.

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 CENTRAL:

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

ambas as faces min. 0.3mm. COR 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 ESTRUTURA PRETO.



15.2  –  MAE3400 –  MESA DE  AUDIÊNCIA  ESPECIAL  /  3400X3300x750mm  /  COR

TRANCOSO (AUDIÊNCIAS)

COMPOSTA POR:

1 – MESA RETANGULAR PRINCIPAL

2 – MESA DE REUNIÃO SECUNDARIA COM SEMI-CIRCULO

1 – MESA RETANGULAR PRINCIPAL:

Tampo / superfície:

Sobreposta à estrutura.

Em madeira  MDP de 25 mm  de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa

pressão texturizado mín. 0.3mm, em ambas as faces. COR TRANCOSO

Tanto  as  bordas laterais,  posterior  e  frontal  recebem perfeito  acabamento respeitando  a

tonalidade de cor do laminado melamínico.  

Fixada às estruturas laterais da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas.

Furos para passagem de fiação com acabamento em PVC, da cor do laminado. Mínimo n°

de 03 furos.

Superfícies compostas por 02 ou 03 MÓDULOS: conforme a fabricação:

a) um tampo de 1200x800mm e outro de 2200x800mm; ou

b) 03 tampos: dois laterais de 1200x800mm e um central de 1000x800mm.

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, com espessura de 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.  

Estruturas laterais:

Constituídas por: 2 estruturas laterais e 02 estruturas internas em aço em forma de



“I”.

Estrutura vertical em chapa dobrada de  aço #16 (1,50 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 1,5mm de espessura distantes entre si 120mm fechadas com

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

mínima 628x120 # 0,75mm de  espessura, dotada de uma pata superior e outra inferior.

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

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

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

OU ;

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

espessura de mínimo 1,9mm; acabamento arredondado em suas bordas, sem rebarbas e

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

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

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

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

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

com rosca , com base em polipropileno.

Travamento inferior do pórtico em chapa de aço estampada no formato de arco, em chapa

de aço #14 (1,90 mm) de espessura, com extremidades arredondadas na mesma chapa.

No  travamento  inferior  colocação  de  rebites  de  repuxo  de  aço  m8  para  adaptação  de

reguladores de nível.

COR ESTRUTURA PRETO TEXTURIZADA.

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

removível.

Ou;

Estruturas laterais com parte inferior da estrutura longa para 600mm e 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 porca metálica para receber reguladores de nível

com rosca com base em polipropileno.

Painel FRONTAL:

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

ambas as faces min. 0.3mm na COR TRANCOSO

Acabamento único:

Possui acabamento em FITA DE BORDA de PVC, com espessura de 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.  

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 estrutura PRETO TEXTURIZADO.

2-MESA DE REUNIÃO SECUNDÁRIA COM SEMI-CÍRCULO:

Dimensões mínimas:
largura:          2500 mm
profundidade:          1000 mm
altura:            750 mm



Tampo / superfície:

Sobreposta à estrutura.

Em madeira  MDP de 25 mm  de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa

pressão texturizado mín. 0.3mm, em ambas as faces. COR TRANCOSO.

Tanto  as  bordas laterais,  posterior  e  frontal  recebem perfeito  acabamento respeitando  a

tonalidade de cor do laminado melamínico.  

Fixada às estruturas laterais da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas.

Furos para passagem de fiação com acabamento em PVC, da cor do laminado. Mínimo n°

de 03 furos.

O tampo deverá constar, em sua parte inferior, porcas metálicas para receber os parafusos

para fixação do mesmo a estrutura, facilitando a linha de montagem.

Estruturas laterais 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 60mm  de diâmetro, em chapa de aço18

(mínimo). Ligadas entre si  por travessas horizontais fabricadas em tubo de aço,  medida

40x60mm, com mínimo 1,2mm de espessura estruturando os pés  com formato de  uma

hélice dupla.  Possuíra peças de travamentos 40x60mm, (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 bucha 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 para adaptação de reguladores de nível.

OU;

Constituídas por: 2 estruturas laterais e 02 estruturas internas em aço em forma de

“I”.

Estrutura vertical em chapa dobrada de  aço #16 (1,50 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 1,5mm de espessura distantes entre si 120mm fechadas com

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

mínima 628x120 # 0,75mm de  espessura, dotada de uma pata superior e outra inferior.

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

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



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

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

espessura de mínimo 1,9mm; acabamento arredondado em suas bordas, sem rebarbas e

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

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

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

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

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

com rosca, com base em polipropileno.

Travamento inferiordo pórtico em chapa de aço estampada no formato de arco, em chapa de

aço #14 (1,90 mm) de espessura, com extremidades arredondadas na mesma chapa.

No  travamento  inferior  colocação  de  rebites  de  repuxo  de  aço  m8  para  adaptação  de

reguladores de nível.

COR PRETA TEXTURIZADA.

Painel CENTRAL:

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

ambas as faces min. 0.3mm. COR TRANCOSO

Acabamento único:

Possui acabamento em FITA DE BORDA de PVC, com espessura de 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.

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 PRETO aplicada pelo processo de deposição eletrostática

com polimerização em estufa mín. 220°C.

COR ESTRUTURA PRETO

OBS: A MESA DE REUNIÃO SECUNDÁRIA DEVERÁ SER FIXADA A MESA RETANGULAR

PRINCIPAL, PELO LADO DE BAIXO DE AMBAS, ATRAVÉS DE CHAPAS DE AÇO COM



PARAFUSOS APROPRIADOS. AS BUCHAS METÁLICAS DEVERÃO JÁ VIR EMBUTIDAS

NOS TAMPOS.

Desenho técnico

ITEM 16 – MESAS ESPECIAIS  – MESAS DE AUDIÊNCIA

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 16.1 – ME5 – MESA ESPECIAL DE AUDIÊNCIA / CONJUNTO COR TRANCOSO /

ESTRUTURA COR PRETA E PAINEL MADEIRA COR TRANCOSO / (ESCRIVANIAS).

CONJUNTO DE MESAS CONSTITUÍDO DE:

-2 MESAS RETANGULARES MEDINDO 2300 X 650 X 740mm

-1  MESA TRAPEZOIDAL DE 2200 X 1280 X 800 X 740 mm

-2  MESAS TRAPEZOIDAIS DE 1360 X 900 X 800 X 740 mm

OBS.: CONFECCIONAR ESTRITAMENTE DE ACORDO COM O PROJETO.

ITEM 16.2 –  ME5JP – MESA ESPECIAL DE AUDIÊNCIA TRAPEZOIDAL/ JUÍZES/ COR

TRANCOSO,  COM ESTRUTURA COR PRETA /  PAINEL MADEIRA COR TRANCOSO/

(ESPECÍFICO ESCRIVANIAS):

MESA TRAPEZOIDAL DE 2200 X 1280 X 800X 740 mm

OBS.: CONFECCIONAR ESTRITAMENTE DE ACORDO COM O PROJETO.



ITEM 16.3 – ME5D – MESA ESPECIAL DE AUDIÊNCIA/ SOMENTE MESA DIREITA/ COR

TRANCOSO  /  ESTRUTURA  COR  PRETA  E  PAINEL  MADEIRA  COR  TRANCOSO/

(ESPECÍFICO ESCRIVANIAS)

MESA TRAPEZOIDAL DE 1360 X 900 X 800 X 740 mm

OBS.: CONFECCIONAR ESTRITAMENTE DE ACORDO COM O PROJETO.

ITEM 16.4 –  ME5E – MESA ESPECIAL DE AUDIÊNCIA/ SOMENTE MESA ESQUERDA/

COR TRANCOSO / ESTRUTURA COR  PRETA E PAINEL MADEIRA COR TRANCOSO/

(ESPECÍFICO ESCRIVANIAS)

MESA TRAPEZOIDAL DE 1360 X 900 X 800 X 740 mm

OBS.: CONFECCIONAR ESTRITAMENTE DE ACORDO COM O PROJETO.

A) MESAS RETANGULARES

Tampo retangular:

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

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

TRANCOSO.

Tanto  as  bordas laterais,  posterior  e  frontal  recebem perfeito  acabamento respeitando  a

tonalidade de cor do laminado melamínico.

O tampo deverá constar, em sua parte inferior, porcas metálicas para receber os parafusos

para fixação do mesmo a estrutura, facilitando a linha de montagem.

Acabamento único:

Possui acabamento em FITA DE BORDA de PVC, com espessura de 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 do Tampo:

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

de calha horizontal. COR PRETA

Estruturas laterais com parte inferior da estrutura longa para 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

com diâmetro mínimo de 34mm.

 OU;

Formato  de  pórtico  constituído  por  dois  perfis  verticais  dobrados  pneumaticamente  com

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

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

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

chapa de aço mínima 628x120 # 0,75mm de espessura, dotada de uma pata superior e

outra inferior.

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

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

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

OU ;

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

espessura de mínimo 1,9mm; acabamento arredondado em suas bordas, sem rebarbas e

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

chatas zincadas 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.



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

Acabamento e fixação do tampo:

A fixação  dos  elementos  tampo  e  estrutura  se  fará  através  de  buchas  metálicas  ou

similar,cravadas abaixo do tampo e unidas ao cavalete  através de parafusos philips  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. 220ºC. Cor PRETO.

B) MESAS TRAPEZOIDAIS

Tampo:

Mesa  autoportante  com  formato  trapezoidal,  em  MDP  de  25  mm de  espessura  com

acabamento superior e inferior em laminado melamínico de baixa pressão com mín. 0,3 mm

de espessura texturizada, COR TRANCOSO.

Tanto  as  bordas laterais,  posterior  e  frontal  recebem perfeito  acabamento respeitando  a

tonalidade de cor do laminado melamínico.

O tampo deverá constar, em sua parte inferior, porcas metálicas para receber os parafusos

para fixação do mesmo a estrutura, facilitando a linha de montagem.

Acabamento único:

Possui acabamento em FITA DE BORDA de PVC, com espessura de 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  do tampo se dará por  meio de quatro  estruturas laterais  ligadas  entre  si

através de tubo quadrado 40x40mm conforme especificação abaixo:



Laterais:

Em  aço  com  forma  de  um  pórtico  constituída  por  quatro  tubos  verticais  40x40mm

formando um cavalete de forma trapezoidal fabricado em chapa de aço mínima 1,2mm de

espessura, cortados a laser.

Na parte inferior do cavalete deverá ter uma base em chapa de aço 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 através de solda mig.

A parte superior do cavalete deverá ter travamento do pórtico em tubo quadrado 40x40mm

mínimo  chapa  1,2mm acompanhando  o  formato  da  estrutura,  cortados  a  laser

proporcionando perfeito acabamento da estrutura.

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 mín. 220ºC, na cor PRETO

Todas as peças metálicas da estrutura deverão ser montadas por meio de solda mig.

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

cravadas  abaixo  do  tampo  e  unidas  ao  cavalete  através  de  parafusos  philips  ,

embutidos  na  estrutura  dando  perfeito  acabamento  das  partes  não  deixando  nenhuma

rebarba nem empecilho para o usuário.

ITEM 16.5 –  ME5R – MESA ESPECIAL DE AUDIÊNCIA EM “U” /  COR TRANCOSO /

3900X3100MM

CONJUNTO DE MESAS CONSTITUÍDO DE:

- 2 MESAS RETANGULARES MEDINDO 2300 X 650 X 740mm

- 1 MESA RETANGULAR MEDINDO 1000 X 800 X 740 mm

- 1 MESA RETANGULAR MEDINDO 2700 X 800 X 740mm

ESPECIFICAÇÃO PARA TODAS AS MESAS

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 buchas 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 com espessura de 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 4 polegadas chapa 18, ligadas entre si por requadro

metálico em tubo de aço medida 50x30 mm, com mínimo 1,2mm de espessura estruturando

os pés. Na parte inferior dos tubos deverá ter niveladores de nível com base em poliamida

Fixação:

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

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

de chapas soldadas à estrutura superior.

Painel Frontal:

Confeccionado  em  CHAPA DE  AÇO  COM  NO  MÍNIMO  0,90MM /  COR  PRETA,  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.

Acabamento:

A estrutura metálica deverá receber tratamento antiferruginoso (desengraxante, decapagem

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

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



Desenho técnico

ITEM 23 – MOBILIÁRIO DESEMBARGADORES

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 23.1 – MDW – MESA DESEMBARGADOR/ 2600x1000mm/ COR TRANCOSO

Tampo:

Mesa  reto  confeccionado  em  chapa  de  madeira  MDP  de  30mm  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 do tampo em couro LISO/ 45x75cm/800mm, localizado no centro do tampo da mesa

Acabamento único:

Possui acabamento em FITA DE BORDA de PVC, com espessura de 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.

Pés tipo painel:

Confeccionado  em chapa  de  madeira  aglomerada  MDP de  56mm de  espessura,  com

revestimento melamínico na COR PRETA, com fita de borda em material 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 MDP de 25mm de espessura, com revestimento melamínico na COR

PRETA, com fita de borda em material de mesmo padrão e sistema de montagem através

de parafuso de aço conformado para minifix com rosca M6 e cantoneiras em zamak.

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.

O  tampo  principal,  devido  a  sua  proporção,  deverá  ter  uma  estrutura  de  reforço

intermediaria, para que a superfície do mesmo, não sofra flexão transversal devido a

um esforço de compressão axial (flambagem).

COMPRIMENTO: 2600mm

LARGURA: 1000mm

ALTURA: 750mm



Foto referencial

ITEM 23.2 –  GVDW – GAVETEIRO VOLANTE DESEMBARGADOR / 500x500mm/ COR

TRANCOSO

Gaveteiro com 3 gavetas, sendo 2 gavetas menores e uma maior para pastas suspensas.

Tampo gaveteiro:

Reto confeccionado em chapa de madeira MDP de 30mm 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 MDP de 18mm 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 MDP de 18mm 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 MDP melamínico de 18 mm de espessura, e base da gaveta em MDP 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

fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno

injetado e sistema escamoteável.

Acabamento único:

Possui acabamento em FITA DE BORDA de PVC com espessura de 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 manchae 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.  

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.

COMPRIMENTO: 500mm

LARGURA: 500mm

ALTURA: 650mm

Foto referencial

ITEM  23.3  –  ABDW –  ARMÁRIO  BAIXO  DESEMBARGADOR  /  2600X500MM/  COR

TRANCOSO

Tampo do armário:

Confeccionado em chapa de madeira MDP de 30mm 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.



Acabamento único:

Possui acabamento em FITA DE BORDA de PVC, com espessura de 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.

Prateleiras:

Com MDP 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  de  mesmo

padrão.

Portas:

Portas de MDP 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.

COMPRIMENTO: 2600 mm

LARGURA: 500 mm

ALTURA: 750 mm

 Sistema tip on

Foto Referencial

ITEM 23.4 – RCDW – RACK PARA COMPUTADOR DESEMBARGADOR / 1200X800MM/



COR TRANCOSO

Tampo de mesa:

Reto confeccionado em chapa de madeira  MDP de 30mm,  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.

Todas as 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,  DEVERÃO  SER

ENTREGUES INSTALADOS NA MESA.

Acabamento único:

Possui acabamento em FITA DE BORDA de PVC, com espessura de 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.

Pés tipo painel:

Confeccionado em chapa de madeira  MDP de 56mm 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, fixados por parafusos para madeira.

Painel frontal:

Em chapa de madeira em MDP de 25mm de espessura. Revestimento melamínico na COR

PRETA, com fita de borda em material de mesmo padrão e sistema de montagem através

de parafuso de aço conformado para minifix com rosca M6 e cantoneiras em zamak.

COMPRIMENTO: 1200mm

LARGURA: 800mm

ALTURA: 750mm

Foto Referencial


