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ELEMENTOS DECORATIVOS E ACESSÓRIOS

20.1 – MLR – MESA LATERAL REDONDA / AÇO INOX E TAMPO DE VIDRO / DIÂMETRO 600mm / 

(DIRETORIAS)

20.2 –MQL800X800 – MESA QUADRADA LATERAL 800x800X740mm

20.3 – MRLA800 – MESA REDONDA LATERAL ALTA

20.4 – MQB1100X1100 – MESA QUADRADA BAIXA CENTRO

20.5 – MRCB1100 – MESA REDONDA CENTRO BAIXA

20.6 – MQ1500X1500 – MESA QUADRADA 1500X1500X760mm

20.7 – MBCL – MESA BAIXA DE CENTRO OU LATERAL

20.8 – TR2x2 – TAPETE RETANGULAR/ 2000X2000mm

20.9 – TR1.5x2.5 – TAPETE RETANGULAR / 1500X2500mm



20.10 – TR2.5x3 – TAPETE RETANGULAR / 2500X3000mm

20.11 – TR3x3 – TAPETE RETANGULAR / 3000X3000mm

20.12 – TR4x4 – TAPETE RETANGULAR / 4000X4000mm

20.13 – TREE – TAPETE RETANGULAR ESPECÍFICOS/ TAMANHOS Á DEFINIR/ (conforme projeto de 

arquitetura- Layout)

20.14- TRW- TRIBUNA EM MDF REVESTIDA EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO/ NA COR WENGUÊ.

20.16 – APP – APARADOR PLENÁRIO

20.17 – AL650X650 – ALMOFADAS / MODELO E COR À DEFINIR

20.18 – RK140X40 – RACK COM MEDIDAS 1400X400X840MM (C X P X A)

20.19 – MM51 – MESA DE CENTRO REDONDA EM MÁRMORE/ 510mm.

20.20 – MMD – MESAS DE CENTRO REDONDAS COMPONÍVEIS EM MÁRMORE

20.21 – MALM – MESA TIPO APARADOR – LACA/MADEIRA

20.22 – MCLM – MESA DE CENTRO – LACA/MADEIRA

20.23 – MABE – MESA TIPO APARADOR – BONTE ÉBANO

20.24 – MLBE – MESA LATERAL – BONTE ÉBANO

20.25 – MCBE – MESA DE CENTRO – BONTE ÉBANO

20.26 – TC1600X700 – TAPETE TIPO CAPACHO 1600X700mm

20.27 – EA18 – CONJUNTO DE ESTANTE ALTA COM 18 NICHOS – 1976mm

20.28 – EB9 – CONJUNTO DE ESTANTE BAIXA COM 9 NICHOS – 988mm

20.29 – MM30 – MESA LATERAL REDONDA EM MÁRMORE/ 300mm.
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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.



 ELEMENTOS DECORATIVOS E ACESSÓRIOS

ITEM 20.1 – MLR – MESA LATERAL REDONDA /diâmetro 600mm / (DIRETORIAS):

ESTRUTURA:
Base de estrutura central, em aço inox, com diâmetro inicial de 100mm e 700mm de altura.
Tampo em vidro cristal temperado 12mm com diâmetro de 600mm fixado a laser à base
através de peça cromada.
Pé em aço cromado com 300mm de comprimento.

Foto ilustrativa

ITEM 20.2 – MQL800X800 –MESA QUADRADA LATERAL 800x800X740mm

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

ITEM 20.3 – MRLA800 – MESA REDONDA LATERAL ALTA

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



Medidas aproximadas:
Diâmetro: 800mm
Altura: 700mm

ITEM 20.4 – MQB1100X1100 – MESA QUADRADA BAIXA CENTRO

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

Dimensões aproximadas:
1100mm X 1100mm X 400mm

Foto referencial 1                                                                        Foto referencial 2

ITEM 20.5 – MRCB1100 – MESA REDONDA CENTRO BAIXA



Mesa redonda de centro baixa, com tampo em MDF revestido por lâmina de madeira natural
tingida  na  cor  a  ser  especificada,  espessura  mínima  do  tampo  50mm  com  bordas
chanfradas, base em compensado revestido com lâmina de madeira natural tingido na cor a
ser  especificada,  a  base  possui  4  sapatas  5/16x1”  fixadas  com  bucha  americana  e
acabamento cromado.
Medidas aproximadas: Diâmetro: 1100mm X Altura:300mm
foto referencial

ITEM 20.6 – MQ1500x1500 – MESA QUADRADA 1500 X 1500 X 760MM

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

Medidas aproximadas:
largura: 1500mm
comprimento: 1500mm
altura: 760mm

ITEM 20.7 – MBCL – MESA BAIXA DE CENTRO OU LATERAL

Mesa de centro ou lateral baixa, quadrada, 4 pés, com estrutura em aço inox polido  tubo
seção quadrada mínima de 20x20mm com parede de espessura mínima 1,6mm.
Tampo  com  estrutura  em  compensado  naval  multilaminado  com  18mm  de  espessura
revestido com lâmina de madeira natural nogueira tingida.
Dimensões aproximadas:  900mm X 900mm X 430mm

Imagens ilustrativas



ITEM 20.8 – TQ2x2– TAPETE QUADRADO/2000X2000mm

Tapete retangular em fibra sintética (tipo Sisal). Dimensões 2000x 2000 mm
Sugestão  de  Marca  e  Modelo:  Marca  São  Carlos/  Modelo  NEW  BOUCLE/  VULCAN.  *
(modelo já adquirido pelo TJGO)

ITEM 20.9 – TR1.5x2.5 – TAPETE RETANGULAR /1500X2500mm

Tapete retangular em fibra sintética (tipo Sisal). Dimensões 1500x 2500 mm
Sugestão  de  Marca  e  Modelo:  Marca  São  Carlos/  Modelo  NEW  BOUCLE/  VULCAN.  *
(modelo já adquirido pelo TJGO)

ITEM 20.10 – TR2.5x3 – TAPETE RETANGULAR /2500X3000mm

Tapete retangular em fibra sintética (tipo Sisal).  Dimensões 2500x 3000 mmSugestão de
Marca  e  Modelo:  Marca  São  Carlos/  Modelo  NEW  BOUCLE/  VULCAN.  *  (modelo  já
adquirido pelo TJGO)

ITEM 20.11 – TR3x3– TAPETE RETANGULAR /3000X3000mm

Tapete retangular em fibra sintética (tipo Sisal). Dimensões 3000x 3000 mm
Sugestão  de  Marca  e  Modelo:  Marca  São  Carlos/  Modelo  NEW  BOUCLE/  VULCAN.  *
(modelo já adquirido pelo TJGO)

ITEM 20.12 – TR4x4– TAPETE RETANGULAR /4000X4000mm

Tapete retangular em fibra sintética (tipo Sisal). Dimensões 3000x 3000 mm
Sugestão  de  Marca  e  Modelo:  Marca  São  Carlos/  Modelo  NEW  BOUCLE/  VULCAN.  *
(modelo já adquirido pelo TJGO)

ITEM 20.13 – TREE– TAPETE RETANGULAR ESPECÍFICOS /TAMANHOS À DEFINIR

Tapete retangular em fibra sintética (tipo Sisal). Dimensões variáveis de acordo com projeto
de arquitetura.
Sugestão  de  Marca  e  Modelo:  Marca  São  Carlos/  Modelo  NEW  BOUCLE/  VULCAN.  *
(modelo já adquirido pelo TJGO)
 FOTO REFERENCIAL PARA TODOS OS MODELOS
* NEW BOUCLE/ VULCAN
  MARCA: São Carlos

20.14 - TRW- TRIBUNA EM MDF REVESTIDA EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO/ NA

COR TRANCOSO.



Foto referencial

ITEM 20.16 – APP – APARADOR PLENÁRIO

Aparador com estrutura em aço inox,  tampo em madeira multilaminada 18mm, revestido
com lâmina de madeira natural  Nogueira Americano.  Tubo seção quadrada mínima de
20x20mm com parede de espessura mínima 1,6mm. sEC

Dimensões aproximadas:
LARGURA: 400mm
COMPRIMENTO: 1800mm
ALTURA: 840mm

Foto referencial:

ITEM 20.17 – AL650X650 - ALMOFADAS / COR E MODELO À DEFINIR

Almofadas em tecido Gorgorão (cor a definir em época oportuna)
Tamanho mín. 65x65cm, zíper de 55cm de comprimento, com preenchimento em flocos de
espuma e forro em poliéster.

ITEM 20.18 – RK140X40 – RACK COM MEDIDAS 1400X400X840MM (C X  P X A)



TAMPO SUPERIOR, MEDINDO 1400X400X25mm

Em MDP (Medium Density Particleboard) de 25 mm, revestido em revestido em madeira
natural, com bordas retas em lamina de madeira natural maciça Freijó, com acabamento
em verniz poliuretânico semi-fosco tonalidade Castanho Inglês.

TAMPO INFERIOR, MEDINDO 1350X400X25mm

MDP (Medium  Density  Particleboard)  de  25  mm,  revestido  em  revestido  em  madeira
natural, com bordas retas em lamina de madeira natural maciça Freijó, com acabamento
em verniz poliuretânico semi-fosco tonalidade Castanho Inglês.

ESTRUTURA:  02  montantes  laterais  medindo  820x400mm  Em MDP (Medium  Density
Particleboard) de 25 mm, revestido em revestido em madeira natural, com bordas retas em
lamina de madeira natural maciça Freijó, com acabamento em verniz poliuretânico semi-
fosco tonalidade Castanho Inglês., cada montante dotado de acabamento inferior em chapa
de  aço  1,2mm  de  espessura  em  “U”,  fosfatizada,  pintada  em  epoxi  pelo  sistema
eletrostático curado em estufa, com sapatas reguladoras de nível, cor preto. Fixada aos
painéis e  superfícies através do sistema minifix,  (pino com rosca métrica  M6 e tambor
excêntrico em liga de material não ferroso e parafusos rosca métrica M6).

          O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial: Para as superfícies
pintadas  (GOFFRATO  ou  similar),  ensaio  emitido  por  laboratório  para  determinação  da
dureza do filme de revestimento e da resistência à abrasão, segundo a NBR 14535:2008
(Móveis  de  madeira  –  requisitos  e  ensaio  para  superfícies  pintadas),  atendendo  aos
seguintes  quesitos  técnicos:  resistência  do  filme  à dureza  ao lápis  dentro  da  escala  de
dureza nível 6H; resistência à abrasão, estando o produto com taxa de desgaste máxima de
190mg/1000ciclos;  Comprovação  de  madeira  utilizada  (FSC  /  CERFLOR)  em nome  do
fabricante  do  material  a  ser  entregue.  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.
          Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão
imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote,  comprovando que os itens
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância
para a  avaliação  dos  mesmos,  assim como os seguintes fatores:  conformidade com as
especificações,  características  técnicas  e  certificados  de  conformidade  apresentados,
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade.
    Para os  componentes metálicos (Suporte sapata) deverão apresentar Certificado de
Conformidade emitido por uma OCP, comprovando que o fabricante tem seu processo de
preparação  e  pintura  de  superfícies  metálicas  certificado,  garantindo  o  atendimento  e
conformidade às normas:
ABNT NBR ISO 4628-3:2015; ABNT NBR 8094:1983; ABNT NBR 8095:2015; ABNT NBR
8096:1983; ABNT NBR 9209:1986; ABNT NBR 10443:2008; ABNT NBR 10545:2014; ABNT
NBR  11003:2010;  ABNT  NBR  14847:2002;  ABNT  NBR  14951-1:2018;  ABNT  NBR
15156:2015; ABNT NBR 10158:2016;  ABNT  NBR
10185:2004
          A  não apresentação  acarretará
desclassificação  do licitante.  Declaração  de
garantia  emitida exclusivamente  pelo
fabricante, assinada por pessoa  devidamente
acreditada  e  com  firma reconhecida,  onde  o  período
mínimo de garantia seja de 05 anos.
IMAGEM ILUSTRATIVA



ITEM 20.19 – MM51 – MESA DE CENTRO REDONDA EM MÁRMORE/ 510mm

MESA DE CENTRO EM MÁRMORE 510 mm DE DIÂMETRO
DIMENSÕES APROXIMADAS: 510 mm de diâmetro x 520 mm de altura
 
TAMPO:
Tampo em mármore Nero Marquina (preto) com borda chanfrada a 11 e boleada com raio 
de 5 mm.
BASE:
Base em alumínio fundido com acabamento em fundo de poliéster e pintura à base de laca 
sintética.
FIXAÇÃO:
O tampo deverá ser fixado diretamente na base por chapa de aço estampado rosqueado e 
parafusos de aço.

Imagem ilustrativa

ITEM 20.20 – MMD – MESAS DE CENTRO REDONDAS COMPONÍVEIS EM MÁRMORE

DIMENSÕES:
700 mm de diâmetro x 290 mm de altura
900 mm de diâmetro x 360 mm de altura
1000 mm de diâmetro x 430 mm de altura

TAMPO:
Tampo m mármore Nero Marchina (preto) com borda chanfrada a 11 e boleada com raio de 
5 mm.



 
CONTRA TAMPO:
Contra tampo em MDF de 20 mm de espessura com fundo à base de poliéster e pintura em 
poliuretano.

BASE:
Base em alumínio fundido com acabamento em fundo de poliéster e pintura à base de laca 
sintética.

FIXAÇÃO:
A fixação do contra tampo e base deve se dar atravé s de chapa de aço estampada 
rosqueado e parafusos de aço

Imagem ilustrativa

20.21 – MALM – MESA TIPO APARADOR – LACA/MADEIRA

Dimensões  referenciais:  1.500  mm  de  largura;  900  mm  de  altura  e  500  mm  de
profundidade.

Características:  Aparador confeccionado em madeira  MDF,  com acabamento  superior  do
tampo e laterais externas dos pés em laca brilhante, cor a definir no envio da Ordem
de Fornecimento de Bens.  Bordas,partes internas das laterais e inferior do tampo
revestidos com lâmina de madeira natural Ébano Linheira ou outra cor a definir no
envio  da  Ordem  de  Fornecimento  de  Bens,  com  acabamento  em  verniz  PU
Transparente  fosco.  Pés  com  sapatas  niveladoras.  Observação  Importante:  O
aparador deverá seguir o design da imagem acima.

Imagem ilustrativa



20.22 – MCLM – MESA DE CENTRO – LACA/MADEIRA

Dimensões  referenciais:  600  mm  de  largura;  500  mm  de  altura  e  600  mm  de
profundidade.

Características:  Confeccionado em madeira  MDF,  com acabamento superior  do tampo e
laterais externas dos pés em laca brilhante. Bordas, partes internas das laterais e
inferior do tampo revestidos com lâmina de madeira natural Ébano Linheira ou outra
cor a definir  no envio da Ordem de Fornecimento de Bens,  com acabamento em
verniz PU Transparente fosco. Pés com sapatas niveladoras.

Imagem ilustrativa

20.23 – MABE – MESA TIPO APARADOR – BONTE ÉBANO

Dimensões  referenciais: 1.500  mm  de  largura;  900  mm  de  altura  e  500  mm  de
profundidade.

Características: Aparador confeccionado em madeira MDF, tampo e painel frontal com 30mm
de espessura e pés laterais com 40mm de espessura, acabamento em ambas as
faces com lâmina de madeira natural Ébano Linheira ou outra cor a definir no envio da
Ordem  de  Fornecimento  de  Bens,  com  acabamento  em  verniz  PU  Transparente
fosco. O tampo recebe vidro temperado de 8 mm, com pintura poliuretana preta na
face  interior  Pés  com  sapatas  niveladoras.  Observação  Importante:  O  aparador
deverá seguir o design da imagem acima.

Imagem ilustrativa

20.24 – MLBE – MESA LATERAL – BONTE ÉBANO



Dimensões  referenciais:  600  mm  de  largura;  500  mm  de  altura  e  600  mm  de
profundidade.

Características:  Confeccionada em madeira  MDF,  tampo e  painel  frontal  com 30mm de
espessura e pés laterais com 40mm de espessura, acabamento em ambas as faces
com lâmina de madeira natural  Ébano Linheira ou outra cor a definir  no envio da
Ordem  de  Fornecimento  de  Bens,  com  acabamento  em  verniz  PU  Transparente
fosco. O tampo recebe vidro temperado de 8 mm, com pintura poliuretana preta na
face interior. Pés com sapatas niveladoras. Observação Importante: O mesa deverá
seguir o design da imagem acima.

Imagem ilustrativa

20.25 – MCBE – MESA DE CENTRO – BONTE ÉBANO

Dimensões  referenciais:   1.200  mm  de  largura;  400  mm  de  altura  e  600  mm  de
profundidade

Características:  Confeccionada em madeira  MDF,  tampo e  painel  frontal  com 30mm de
espessura e pés laterais com 40mm de espessura, acabamento em ambas as faces
com lâmina de madeira natural  Ébano Linheira ou outra cor a definir  no envio da
Ordem  de  Fornecimento  de  Bens,  com  acabamento  em  verniz  PU  Transparente
fosco. O tampo recebe vidro temperado de 8 mm, com pintura poliuretana preta na
face interior. Pés com sapatas niveladoras. Observação Importante: O mesa deverá
seguir o design da imagem acima.

Imagem ilustrativa

20.26 – TC1600X700 – TAPETE TIPO CAPACHO 1600X700MM

Características: Tapete fabricado com filamento de vinil entrelaçado, 100% PVC, vulcaniza-
do, costado sólido, não espumado, também em vinil lavável. Não propagador de chamas.



Antiderrapante. Com propriedades microbiológicas inibidoras de crescimento de fungos. Fi-
xado no costato por fusão térmica, durante o processo de fabricação. Espessura mínima de
10 mm. O corpo do tapete deve ser na cor prata ou cinza claro e as bordas na cor preta.
Bordas com dimensões mínimas de 50 mm.

Personalização: É importante que a empresa encaminhe previamente o projeto para apro-
vação, antes da execução, com no mínimo 03 (três) desenhos para aprovação, conforme
imagens referenciais, devendo a mesma adaptar as exigências ao design proposto, anali-
sando ainda o tamanho e ajuste do desenho e da fonte do texto.
Escritas: PODER JUDICIÁRIO (em caixa alta e negrito) e TJGO ou Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás. Utilizar fonte Arial.

Dimensões referenciais: 1.600 mm de largura x 700 mm de altura x 10 mm de espessura.

Imagem ilustrativa

20.27 – EA18 – CONJUNTO DE ESTANTE ALTA COM 18 NICHOS – 1976MM
Dimensões aproximadas: 1000 x 400 x 1976 mm (L x P x H). Variação máxima de 5%

para mais ou para menos.



Estrutura:
Estante com 18 nichos de aproximadamente 306 x 306 x 360 mm cada. A estrutura deve ser

produzida em tubos de aço SAE 1006/1010 de 20 x 20 mm com parede mínima de
1,2 mm, formando quatro colunas verticais externas de aproximadamente 1980 mm
de altura. Esses tubos deverão receber ranhuras onde serão instaladas as travessas
horizontais por encaixe e solda. As quatro colunas verticais centrais deverão medir
aproximadamente 1945 mm de altura, e com ranhuras onde serão instaladas as tra-
vessas horizontais por encaixe e solda. Deve ter quatro travessas horizontais inferio-
res e quatro superiores, medindo 970 mm de comprimento. Esses tubos deverão re-
ceber ranhuras onde serão instaladas as colunas verticais por encaixe e solda. De-
vem ser instaladas no sentido horizontal dez travessas de ligação centrais com tubos
de 970 mm de comprimento. Esses tubos deverão receber ranhuras onde serão insta-
ladas as colunas centrais por encaixe e solda. Vinte e oito travessas de ligação inter-
na com medida aproximada de 370 mm de comprimento. Essas travessas deverão
ser encaixadas por dispositivo de 5 x 5 mm e solda nas colunas verticais. Todas as
partes metálicas que compõem a estrutura deverão ser submetidas a um pré-trata-
mento superficial com solução de fosfato orgânico por imersão, posteriormente devem
ser pintadas através de aplicação eletrostática de tinta híbrida (epóxi e poliéster) fos-
ca, com até 70 mícrons de espessura, atendendo as exigências previstas de susten-
tabilidade e do sistema globalmente harmonizado para a classificação de produtos
químicos da ONU e conforme norma ABNT NBR 14725-4:2014 – versão corrigida.
Devem ser instaladas: Três bandejas de aproximadamente 665 x 355 x 100 mm (L x P
x A). A base e as laterais devem ser produzidas em MDP de 15 mm de espessura, re-
vestidos em laminado melamínico de baixa pressão, com as bordas protegidas por
fita de poliestireno de 1 mm de espessura mínima coladas com adesivo hot melt. A
montagem deve se dar através de parafusos minifix. Três cubos frontais de aproxima-
damente 302 x 415 x 302 mm (L x P x A). A base, duas laterais, fundo e tampo superi-
or devem ser produzidas em MDP de 15 mm de espessura, revestidos em laminado
melamínico de baixa pressão, com as bordas protegidas por fita de poliestireno de 1
mm de espessura mínima coladas com adesivo hot melt. A montagem deve se dar
através de parafusos minifix. Um cubo lateral de aproximadamente 665 x 355 x 302
mm (L x P x A). A base, duas laterais, fundo e tampo superior devem ser produzidas
em MDP de 15 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pres-
são, com as bordas protegidas por fita de poliestireno de 1 mm de espessura mínima
coladas com adesivo hot melt. A montagem deve se dar através de parafusos minifix.
Um cubo lateral vazado de aproximadamente 665 x 355 x 302 mm (L x P x A). A base,
duas laterais, fundo e tampo superior devem ser produzidas em MDP de 15 mm de
espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão, com as bordas pro-
tegidas por fita de poliestireno de 1 mm de espessura mínima coladas com adesivo
hot melt. A montagem deve se dar através de parafusos minifix. Três prateleiras de
aproximadamente 302 x 415 x 15 mm (L x P x A). Devem ser produzidas em MDP de
15 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão, com as
bordas protegidas por fita de poliestireno de 1 mm de espessura mínima coladas com
adesivo hot melt.



20.28 – EB9 – CONJUNTO DE ESTANTE BAIXA COM 9 NICHOS – 988MM
Dimensões aproximadas: 1000 x 400 x 988 mm (L x P x H). Variação máxima de 5%,

para mais ou para menos.
Estrutura:
Estante com 09 nichos de aproximadamente 306 x 306 x 360 mm cada. A estrutura deve ser

produzida em tubos de aço SAE 1006/1010 de 20 x 20 mm com parede mínima de
1,2 mm, formando quatro colunas verticais externas de aproximadamente 1980 mm
de altura. Esses tubos deverão receber ranhuras onde serão instaladas as travessas
horizontais por encaixe e solda. As quatro colunas verticais centrais deverão medir
aproximadamente 1945 mm de altura, e com ranhuras onde serão instaladas as tra-
vessas horizontais por encaixe e solda. Deve ter quatro travessas horizontais inferio-
res e quatro superiores, medindo 970 mm de comprimento. Esses tubos deverão re-
ceber ranhuras onde serão instaladas as colunas verticais por encaixe e solda. De-
vem ser instaladas no sentido horizontal dez travessas de ligação centrais com tubos
de 970 mm de comprimento. Esses tubos deverão receber ranhuras onde serão insta-
ladas as colunas centrais por encaixe e solda. Vinte e oito travessas de ligação inter-
na com medida aproximada de 370 mm de comprimento. Essas travessas deverão
ser encaixadas por dispositivo de 5 x 5 mm e solda nas colunas verticais. Todas as
partes metálicas que compõem a estrutura deverão ser submetidas a um pré-trata-
mento superficial com solução de fosfato orgânico por imersão, posteriormente devem
ser pintadas através de aplicação eletrostática de tinta hibrida (epóxi e poliéster) fos-
ca, com até 70 mícrons de espessura, atendendo as exigências previstas de susten-
tabilidade e do sistema globalmente harmonizado para a classificação de produtos
químicos da ONU e conforme norma ABNT NBR 14725-4:2014 – versão corrigida.
Devem ser instaladas: Duas bandejas de aproximadamente 665 x 355 x 100 mm (L x
P x A). A base e as laterais devem ser produzidas em MDP de 15 mm de espessura,
revestidos em laminado melamínico de baixa pressão, com as bordas protegidas por
fita de poliestireno de 1 mm de espessura mínima coladas com adesivo hot melt. A
montagem deve se dar através de parafusos minifix. Dois cubos frontais de aproxima-
damente 302 x 415 x 302 mm (L x P x A). A base, duas laterais, fundo e tampo superi-
or devem ser produzidas em MDP de 15 mm de espessura, revestidos em laminado
melamínico de baixa pressão, com as bordas protegidas por fita de poliestireno de 1
mm de espessura mínima coladas com adesivo hot melt. A montagem deve se dar
através de parafusos minifix. Um cubo lateral vazado de aproximadamente 665 x 355
x 302 mm (L x P x A). A base, duas laterais, fundo e tampo superior devem ser produ-
zidas em MDP de 15 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa
pressão, com as bordas protegidas por fita de poliestireno de 1 mm de espessura mí-
nima coladas com adesivo hot melt. A montagem deve se dar através de parafusos
minifix. Duas prateleiras de aproximadamente 302 x 415 x 15 mm (L x P x A). Devem
ser produzidas em MDP de 15 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico
de baixa pressão, com as bordas protegidas por fita de poliestireno de 1 mm de es-
pessura mínima coladas com adesivo hot melt.



ITEM 20.29 – MM30 – MESA DE CENTRO REDONDA EM MÁRMORE/ 300mm

DIMENSÕES APROXIMADAS: 300 mm de diâmetro x 600mm de altura
TAMPO: Tampo em mármore Preto São Gabriel (preto) com borda chanfrada a 11 e boleada
com raio de 5 mm.
BASE: Base em chapa de aço 200mm de diâmetro. Estrutura tubular metálica fixa à base.
Acabamento em pintura epóxi-pó cor preta. Carga mínima suportável: 10kg
FIXAÇÃO: O tampo deverá ser fixado diretamente na base por chapa de aço estampado
rosqueado e parafusos de aço.


