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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 25 – DEPOIMENTO ESPECIAL

ITEM 25.1 – PUFE- PUFE REDONDO EM VELOSUEDE/ COR A DEFINIR

Confeccionado em tecido tipo VELO SUEDE, de alta resistência, com costura tripla e cheio 
de flocos de isopor. Peso suportado 120kg
Dimensões mínimas: Altura - 750mm/ Largura - 850mm / Profundidade - 850mm
FOTO REFERENCIAL



ITEM 25.2 – Q32X42 – QUADRO /MOLDURA COM VIDRO / 320X420MM/COR LACA BRANCO

Moldura para quadro com estrutura em madeira PINUS 15mm.
Acabamento em pintura LACA BRANCO, com vidro comum e=2mm, transparente.
Possui mínimo 02 suportes metálicos (ganchos de parede), sendo um na horizontal e um na 
vertical . Fechamento posterior em EUCATEX (madeira protetora completamente lisa).
Dimensões: 320x420mm

ITEM 25.3 – Q25X50 – QUADRO / MOLDURA E VIDRO / 250X500MM/COR LACA BRANCO

Moldura para quadro com estrutura em madeira PINUS 15mm.
Acabamento em pintura LACA BRANCO, com vidro comum e=2mm, transparente.
Possui mínimo 02 suportes metálicos (ganchos de parede), sendo um na horizontal e um na 
vertical . Fechamento posterior em EUCATEX (madeira protetora completamente lisa).
DIMENSÕES: 250X500MM

ITEM 25.4 – CP – CADEIRA (PRÉ-ESCOLAR) /EMPILHÁVEL.

Características:
Anatômica.
Cor azul, vermelha,verde ou amarela.
Empilhável.
Estrutura metálica altamente resistente.

Dados técnicos:
Os encostos são moldados anatomicamente com laminados de fibra de madeira. O 
acabamento das superfícies é feito em resina melamínica ou laminado melamínico (fórmica).
As estruturas metálicas são construídas com tubos a chapas de aço de espessura e 
diâmetros adequados.
Devem receber tratamento antioxidação e pintura epóxi à pó pelo processo eletrostático com
secagem a 210 °C. Cor: CINZA NOBAC.



ITEM 25.5 – MQJ – MESA QUADRADA (JARDIM)/ H=510mm

Dimensões mínimas:
510X790X790mm (A x L x P)

Dados técnicos:
O tampo das mesas é em chapas de madeira, revestidas com laminado melamínico 
(fórmica). As bordas devem ser arredondadas e protegidas com perfil de PVC. A cor é Cinza 
Nobac.
As estruturas metálicas são construídas com tubos a chapas de aço de espessura e 
diâmetros adequados.
DEVEM RECEBER TRATAMENTO ANTIOXIDAÇÃO E PINTURA EPÓXI À PÓ PELO PRO-
CESSO ELETROSTÁTICO COM SECAGEM A 210 °C. COR: CINZA NOBAC.

MOBILIÁRIOS EXISTENTES CONFORME CADERNO INDICADOS

ITEM 2.6 –  MRW1200x800x740 -  MESA RETANGULAR / ESTRUTURA DE AÇO /
PAINEL MADEIRA FRONTAL E GAVETEIRO FIXO / COR TRANCOSO/ (Trabalhos em
geral).

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

Tampo Mesa:
Com formato  retangular,  em  MDP com 25mm  de  espessura  e  revestido  em  laminado
plástico de baixa pressão texturizado com 0,3mm de espessura na parte superior e inferior
do tampo na COR TRANCOSO.
O tampo deverá  constar,  em  sua  parte  inferior,  porcas  metálicas  para  receber  os
parafusos para fixação do mesmo a estrutura, facilitando a linha de montagem.

Acabamento único:
Possui acabamento em FITA DE BORDA de PVC, espessura mínima entre 2mm a 3 mm de
espessura em todo o contorno da peça,  na  cor TRANCOSO.  Possui  raio de 2,5mm na
aresta superior e inferior da borda atendendo a norma NBR 13966.  Possui resistência ao
impacto, riscos, abrasão, umidade, não mancha e não propaga chama (auto extinguível).



A fita de borda possui uma camada na superfície interna de PRIMER, onde esse material e
responsável para a perfeita fixação da borda no tampo.  Possui furações específicas para
aplicação de ferragens, onde e aplicado o sistema de fixação dupla que consta as duas
peças sem uso de parafusos.  

Estrutura do Tampo:
A sustentação dos tampos é feita através de duas estruturas laterais ligadas entre si através
de travessas horizontais de travamento em chapa aço. COR PRETA.

Estruturas laterais: parte inferior da estrutura longa para máx. 800mm profundidade:
A sustentação do tampo é feita por uma estrutura em aço constituída por um tubo vertical
oblongo  medindo  77x40mm chapa 18  com parte  superior  e  inferior  estampado  fechada
frontal  e  posterior  arredondado  com  a  mesma  chapa  tendo  em  sua  parte  superior  o
fechamento em chapa 14 que será fixado ao tampo para fixação da estrutura e parte inferior
terá fechamento em chapa 14 no qual será soldado 2 porcas de aço para receber as sapatas
reguladoras de nível.
Pata superior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser
com espessura  de  mínimo 1,9mm fechamento  frontal  e posterior  com a mesma chapa
formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior.
Pata inferior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser
com  espessura  de  mínimo  1,9mm fechada  frontal  e  posterior  com  a  mesma  chapa
formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior.
Na pata inferior do cavalete deverá ter uma base em chapa de aço de mínimo 1,9mm de
espessura que receberá uma porca metálica que será soldada na chapa de fechamento
ficando embutida para receber reguladores de nível com rosca  com base em polipropileno
OU formato de pórtico constituído por dois perfis verticais dobrados pneumaticamente com
dimensões de (40x50), com calha removível  entre as colunas para passagem de fiação,
fabricado com chapa de aço de  mínimo 1,5mm de espessura distantes entre si 120mm
fechadas com  tampas externa e internamente sacáveis fixadas aos pés por encaixe em
chapa de aço mínima  #  0,75mm de  espessura,  dotada de uma pata superior  e outra
inferior.
Pata superior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser
com espessura  de  mínimo 1,9mm fechamento  frontal  e posterior  com a mesma chapa
formando uma estrutura  de formato arredondado na parte  frontal  e  posterior.  Ambos os
pórticos deverão ser travados por peças horizontais fabricadas em chapa de aço min.16 de
1,5mm  de  espessura;  estampadas  e  dobrada  pneumaticamente,  proporcionado  perfeita
estabilidade OU em chapa de aço formato 'U” invertido, dobrada pneumaticamente e cortada
a laser com espessura de mínimo 1,9mm; acabamento arredondado em suas bordas, sem
rebarbas e quinas visíveis. Fixada ao tampo através de porcas metálicas e parafusos Philips
zincados ou similar.
Pata inferior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser
com  espessura  de  mínimo  1,9mm fechada  frontal  e  posterior  com  a  mesma  chapa
formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior.
A pata inferior do cavalete receberá uma porca metálica para receber reguladores de nível
com rosca, com base em polipropileno.
Os pés devem ter fechamentos sempre c/ a mesma chapa, SEM ponteiras plásticas
removíveis.



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

Painel Frontal:
Constituído em  MDP de 18mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão em
ambas  as  faces  na  COR  TRANCOSO.  A fixação  do  painel  frontal  é  feita  através  de
cantoneiras produzidas em chapa de aço dobrado de 1,9mm de espessura que se unem ao
cavalete da mesa por quatro parafusos auto atarraxastes. Dimensões mínimas: h=320mm.

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

Estrutura Gaveteiro Fixo:
O lado de fixação do gaveteiro, será definido pela equipe de arquitetura, baseado no
layout de projeto proposto.
Laterais:
Em madeira MDP de 18mm  de espessura, revestido em ambas as partes com laminado
melamínico de baixa pressão com 0,3mm de espessura texturizado COR TRANCOSO.

Dimensões mínimas:
largura:           325mm
profundidade:    450 mm
altura:     300mm

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

Gaveta Aço:
Estrutura total em chapa de aço22 de 0,75mm espessura mínima, com pintura lisa preta o
cinza.
Parte superior da gaveta dobradas em forma de “U” ou similar, para reforço da mesma.
Sistema de  deslizamento através  de  duas corrediças  telescópicas,  sendo uma em
cada lateral da gaveta.    
Com um porta lápis medindo: mín.310 mm de largura x 140mm profundidade x 20mm de
altura.

Pintura:
Toda parte metálica receberábanho desengraxante àquente por meio de imersão em vapor
de  temperatura  de  120ºCe  tratamento  antiferruginoso  de  proteção,  pintura  pelo
sistemaeletrostático  em  tinta  epóxi  -  pó  COR  PRETA,  com  polimerização  em  estufa
natemperatura de   mínima de 220ºC.



Montagem:
As laterais, parte superior, parte inferior são ligados entre si pelo sistema  mini-fix.
Fixação:
O gaveteiro é fixado diretamente na face inferior do tampo através de buchas metálicas cra-
vadas no tampo e parafusos RM ou similar.

ITEM  8.1  –  CGOT –  CADEIRA  GIRATÓRIA  OPERACIONAL,  COM  BRAÇOS  E
REGULÁVEIS /EM TELA, COR PRETO/GRAFITE. (TRABALHOS EM GERAL)

Encosto:
A estrutura principal e aparente do encosto deve ser produzida em resina de engenharia
termoplástica injetada, com alta resistência mecânica, com espessura mínima de 2,5 mm.
Essa  estrutura,  em  uma  única  peça,  também  deverá  ser  responsável  por  receber  o
mecanismo de inclinação que fixa o encosto e o assento na base, e capa de acabamento
com, no máximo 12 mm de largura, sem função estrutural, na base inferior do encosto. A
superfície de revestimento deve ser produzida em tela de formada por composto de 75%
PVC e 25 % poliéster, com gramatura podendo variar entre 550 e 600 g/m², com espessura
mínima de 1,10 mm, que ofereça conforto térmico ao usuário e minimize a sensação de
aumento de temperatura corporal, diminuindo a transpiração. A tela deve ser fixada a uma
estrutura auxiliar, e não aparente, fabricada em resina de engenharia termoplástica injetada
de alta resistência mecânica, que deverá ser encaixada, sem a utilização de parafusos, na
estrutura principal. Deve possibilitar o ajuste para a região lombar do usuário, através de um
apoio de, aproximadamente, 95 mm de altura e 430 mm de largura, que deve ser fabricado
em  material  termoplástico  injetado  com  regulagem  de  altura,  montado  na  estrutura  do
encosto através de encaixe, sem a utilização de parafusos. Essa peça deverá deslizar por
acionamento através de duas guias laterais, com 10 mm de altura, no mínimo. O encosto
deverá ser fixado diretamente na estrutura do mecanismo responsável por sua inclinação.
COR PRETO.
Medidas aproximadas:
Extensão vertical 660 mm, altura da tela 550 mm e largura de 480 mm.

Assento:
A  estrutura  interna  deverá  ser  produzida  em  resina  termoplástica  injetada  e  moldada
anatomicamente. A almofada deverá ser produzida em espuma de poliuretano flexível, isenta
de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta-tensão de alongamento
e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade de 45 a 55
kg/m³, moldada anatomicamente com espessura aproximada da borda frontal de 65 mm e
interna de 45 a 55 mm. O contra  assento  deverá  ter  capa de acabamento injetada em
polipropileno texturizado ou ABS. O assento deverá possuir regulagem de profundidade com
curso de, no mínimo, 50 mm e até 6 posições de bloqueio com acionamento através de
dispositivo em forma de botão localizado sob o assento. O assento deve ser revestido com
resina poli vinílica fabricada a partir de polímeros, PVC, com gramatura aproximada de 600
g/m² e com espessura mínima de 0,90 mm, com costura em todo contorno superior/  COR
GRAFITE.
Medidas aproximadas: profundidade de 470 mm e largura de 490 mm.

Apoia-braços:
Deverá  ter  dois  apoia-braços  com  possibilidade  de  regulagem  da  altura,  largura,
profundidade e angulação. Superfície de contato com os braços do usuário em poliuretano
integral skin e corpo injetado em resina termoplástica ou alumínio polido. Regulagem de
altura  com travamento em até  10 posições,  por  sistema de  manopla  com deslizamento
vertical ou botão de pressão. Regulagem de largura entre os braços com sistema acionável
sob o assento, com curso aproximado de 60 mm. Regulagem de profundidade. Regulagem



angular e rotação deverá se dar em seu próprio eixo (360º graus), com até 10 posições de
fixação. A estrutura deve ser produzida em resina termoplástica injetada.
Medidas  aproximadas:  220  mm  de  comprimento,  105  mm  de  largura  e  20  mm  de
espessura.

Mecanismos:
O mecanismo deverá ser produzido com corpo injetado sob pressão em liga de alumínio e
placa superior produzida com polímeros, ou em aço estampado com no mínimo 2 mm de
espessura, chapa de aço para fixação do encosto com 4 mm de espessura mínima, e placa
do assento com 3 mm de espessura mínima, e capa de acabamento em resina termoplástica
injetada.  A regulagem  de  altura  do  assento  deverá  ser  acionada  através  de  alavanca
instalada no mecanismo, localizada abaixo do assento. Uma alavanca deve ser instalada e
localizada sob o assento,  para acionamento do sistema de regulagem da livre flutuação
sincronizada  do  encosto  e  assento,  em  uma  proporção  de  2:1,  respectivamente,  com
possibilidade de fixação em até 4 posições diferentes. A tensão da inclinação deverá se
ajustar automaticamente ao peso do usuário, sem a necessidade de ajustes por alavancas,
botões  ou  manípulos.  Deverá  oferecer  sistema  anti-impacto,  que  impeça  o  choque  do
encosto com o usuário quando houver o desbloqueio do sistema.

Conjunto da Base:
A regulagem de altura do assento deverá se dar através de uma alavanca fabricada em
poliamida  6  ou  aço,  localizada  sob  o  assento.  Deverá  possuir  coluna  giratória  com
regulagem de altura por acionamento a gás com 100 mm de curso aproximado, fabricada
em tubo de aço de 50 mm e, no mínimo, 1,50 mm de espessura da parede. A bucha guia
para o pistão deverá ser injetada em resina de engenharia, poliacetal, de alta resistência ao
desgaste e calibrada com de precisão máxima de 0,03 mm, medindo aproximadamente 70
mm de comprimento,  que  proporcione  guia  adequada para  o  perfeito  funcionamento do
conjunto,  evitando folgas  e  garantindo a durabilidade.  Pistões  a  gás para regulagem de
altura fixados ao tubo central, em conformidade com a norma DIN EN 16955 classe 4. O
movimento  de  rotação  da  coluna  deverá  se  dar  sobre  rolamento  de  esferas  tratadas
termicamente  garantindo  alta  resistência  ao  desgaste  e  mínimo  atrito,  suavizando  o
movimento de rotação. Deverá ter um sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a
base, através de cone morse. A base deverá ser produzida com 5 patas e ser fabricada por
processo de injeção em resina de engenharia, poliamida (nylon 6) e fibra de vidro, ou em
alumínio injetado. Possuir alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm que
dispense o uso de buchas de fixação. Possuir sistema preciso de acoplamento na coluna
central  através de cone  morse.  Nesse cone deverá ser  colocado um anel  metálico  com
diâmetro externo de, aproximadamente, 57 mm e 3 mm de espessura. Os rodízios devem
ser duplos, ter rodas com 65 mm de diâmetro que sejam injetadas em resina de engenharia
com aditivo anti-ultravioleta e modificador de impacto.  O eixo vertical  deverá ser de aço
trefilado  1010/1020  com diâmetro  mínimo de  11  mm e  eixo  horizontal  também em aço
trefilado  1010/1020.  O  eixo  vertical  deverá  ser  dotado  de  anel  elástico  em  aço,  que
possibilite acoplamento à base.

Pintura:
As peças metálicas, com exceção das produzidas em alumínio, 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.
OBS.: Variação máxima aceitável de 5% em todas as medidas, para mais ou para menos.



Imagem ilustrativa

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  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 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 20.8 – 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)




