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ITEM 10 - SOFÁS

IMPORTANTE:  AS  MARCAS  DE  MATERIAIS  ,   PROCESSOS  DE  FABRICAÇÃO  DOS
PRODUTOS E ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES, MENCIONADOS NAS ESPECIFICAÇÕES
ABAIXO, DEVEM SER CONSIDERADOS COMO PONTOS REFERÊNCIAIS  AOS MODELOS
SOLICITADOS:   CONSIDERAR  COMO  PARÂMETROS  DE  QUALIDADE  E
FUNCIONALIDADE.   TODAS   DEVERÃO ESTAR  DE  ACORDO COM AS  NORMAS DA
ABNT.
NBR 8094  –  Materiais  metálicos  revestidos  e  não revestidos.  Avaliação conforme
ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770
Emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo as re-
feridas normas.
Obs: Todas as medidas referenciais descritas, poderão sofrer uma diferenciação to-
lerável de +/-5mm.

ITEM 10.1 –S1BV - SOFÁ INDIVIDUAL  PEQUENO, COM BRAÇOS, EM VINIL MICROPERFURADO – 
COR PRETO (JURADOS, SALA ESPERA, RECEPÇÃO ) .
DIMENSÕES  REFERENCIAIS DO SOFÁ: 600/650 X 600/650 X 850MM

 FOTO REFERENCIAL:
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ITEM 10.2 – S2BV - SOFÁ DE 02 (DOIS) LUGARES, COM BRAÇOS E  VINIL MICROPERFURADO 
PRETO - (JUIZ)    
DIMENSÕES  REFERENCIAIS DO SOFÁ: 950 X 1650 X 720MM

 

ITEM 10.3 –  S3BV - SOFÁ DE 03 (TRÊS)  LUGARES,  COM BRAÇOS E  VINIL  MICROPERFURADO
PRETO- (JUIZ)    
DIMENSÕES  REFERENCIAS DO SOFÁ: 950 X 2200 X 720MM 

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

-Espuma de 1cm Tradicional - Laterais e Fundo
-Espuma 3cm D45 - Apoio do Braço
-Espuma 6cm  D23  – Encosto
-Espuma 8cm D28 - Almofada do Assento. 

Revestimento: 
Em tecido VINIL MICROPERFURADO PRETO ou EM TECIDO 100% POLYESTER– CONFORME MODELO 
ACIMA QD SOLICITADOS.
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Pés:
Em aço cromado , alumínio ou equivalente.

ITEM 10.7 – AL650X650 - ALMOFADAS 

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 10.8 – S1BCN - SOFÁ INDIVIDUAL  GRANDE, COM BRAÇOS, EM COURO NATURAL – 
(PRESIDÊNCIA/ DESEMBARGADOR) - TRIBUNAL DO JURI
Dimensões  referenciais do sofá: 950 X 1100 X 720MM

ITEM 10.10 – S3BCN - SOFÁ DE 03 (TRÊS) LUGARES, COM BRAÇOS EM COURO NATURAL- 
(PRESIDÊNCIA/ DESEMBARGADOR).
Dimensões referenciais do sofá: 950 X 2200 X 720MM 

OBS.: FOTO 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.
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Braços: totalmente  estofados  e  tapeçados  com  o  mesmo  acabamento  das  almofadas  com
prolongamento superior sobre as almofadas do assento, sendo:

-Espuma de 1cm Tradicional - Laterais e Fundo
-Espuma 3cm D45 Master - Apoio do Braço
-Espuma 6cm  D23 Soft – Encosto
-Espuma 8cm D28 Soft - Almofada do Assento. 

Revestimento: 
em COURO NATURAL.

Pés:
Em aço cromado.

 ÍTEM 11 – LIXEIRAS/ ACESSÓRIOS

ITEM 11.1 – LA290X330 – LIXEIRAS MADEIRA/CHAPA AÇO - cor ARGILA
Dimensões mínimas:
Largura 290mm
Altura 330mm
Profundidade  300mm

ITEM 11.2 – LW290X330 – LIXEIRAS MADEIRA/CHAPA AÇO - cor WENGUÊ
Dimensões mínimas:
Largura: 290mm
Altura: 330mm
Profundidade:  300mm

Estrutura
Composto por duas laterais em madeira de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico
de baixa pressão texturizado em ambas as faces, mín. 0.3mm. Cor argila ,  wenguê ou  marfim.
Acabamentos das bordas em fita de poliestireno mín. de 1.0  mm de espessura, coladas a quente
pelo sistema hot-melt.
Duas laterais e fundo que formam uma única peça em chapa de aço #20 (0,90mm) 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.

Componentes metálicos
Todas  as  peças  metálicas  recebem  pré-tratamento  de  desengraxamento,  decapagem  e
fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura  epóxi- pó texturizado aplicada pelo
processo de deposição eletrostática, com polimerização em estufa com temperatura mínima  220°C.
OBS: Todas as medidas são aproximadas, podendo ter uma variação conforme fabricante.
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ITEM 11.7 – LMB4 – LIXEIRAS METÁLICAS PINTADAS PARA BANHEIROS 
capacidade: mínimo 4 litros
dimensões: variáveis de acordo com modelo e marca

ITEM 11.8 – LMB10 – LIXEIRAS METÁLICAS PINTADAS PARA BANHEIROS 
capacidade: mínimo 10 litros
dimensões: variáveis de acordo com modelo e marca

Estrutura:
Lixeira redonda estruturada: corpo em chapa  de alumínio pintado, com tampa  e base em PVC
rígido de qualidade , na mesma cor do corpo, tendo como acessório  balde de plástico interno .
Pedal estruturado no corpo do mesmo. 
Amostras a serem aprovadas. 

Capacidade:
A Cesta de lixo LBa4 deverá ter capacidades mínima de 4.0 litros e máxima de 5.0 litros, a ser utilizada
em box individuais de banheiro. 
A Cesta de lixo LBa10, deverá ter capacidades mínima de 10,0 litros e máxima de 11 litros, a ser
utilizada em  banheiro. 
COR: BRANCO
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ITEM 11.9 – LPC35 – LIXEIRAS  PARA COZINHA EM MATERIAL PLÁSTICO
dimensões: variáveis de acordo com modelo e marca

Estrutura:
Lixeira redonda estruturada em material tipo plástico ou polipropileno, indeformável (rígido) de alta
qualidade, com alças laterais e tampa no mesmo material  e características .  Possuir tampa com
pegador adequado . Amostra a ser aprovada.

Capacidade:
Cesta de lixo com capacidade para aproximadamente 35 litros a ser utilizada na cozinha e DML.

COR: A DEFINIR

FOTO REFERENCIAL

ITEM 11.13 – LAB50 – LIXEIRAS EM AÇO INOX POLIDO, CAPACIDADE 50LITROS
capacidade: mínimo 50 litros
DIMENSÕES: VARIÁVEIS DE ACORDO COM MODELO E MARCA

LAB50 – Lixeira em aço inox polido, para banheiro público. (FÓRUM CÌVEL)

Capacidade  :   50L
Dimensões: 70 à 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
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 ÍTEM 12-  EQUIPAMENTOS E COMPLEMENTOS

VERIFICAR CADERNO ESPECÍFICO PARA OS EQUIPAMENTOS E 
COMPLEMENTOS

 ÍTEM 14- CALL CENTER

NBR 8094  –  Materiais  metálicos  revestidos  e  não revestidos.  Avaliação conforme
ABNT NBR 5841 E ABNT NBR 5770
Emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo as re-
feridas normas.

ITEM 14.1 – CC21100 – CALL CENTER PARA 02 PESSOAS - Cor Argila -
COMPOSTA DE:
PAINEL DIVISÓRIO COM 01 CALHA INTERMEDIÁRIA 1100mm
Dimensões mínimas:
Largura:                 1100mm
Altura:                               1200mm
espessura:              70/90mm 
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ITEM 14.2 – CC31100 – CALL CENTER PARA 03 PESSOAS - Cor Argila -
COMPOSTA DE:
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  preta e
reforçados por travessas em perfis tubulares unindo as duas cremalheiras verticais.
A estrutura tem estampo nos perfis  tubulares  para passagem de fiação e deslizadores de altura
reguláveis que  permitem compensar eventuais desníveis do piso .
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Suportes para superfície:
Acessórios em  aço zincado NBR7008 ZC, estampados e dobrados, com engates e trava, pintados
com sistema de pintura epóxi pó texturizada por processo eletrostático.

Arremate horizontal:
Régua de acabamento horizontal  em alumínio extrudado estrutural  tratado para receber  pintura
epóxi pó texturizada.

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
texturizada por processo eletrostático.

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

Fechamentos:
O fechamento do quadro estrutural é feito por meio de placas confeccionadas em aglomerado de
madeira com 15mm de espessura revestido em laminado melamínico de baixa pressão com 0,2mm
de espessura texturizado na cor argila com bordas protegidas por fitas de poliestireno mín. de 1,0mm
de espessura ,na mesma cor do laminado. 
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. 
Na  parte  superior  do  quadro  deverá  conter  a  partir  de  1200mm  de  altura  um  vidro  fumê  liso,
temperado, de formato retangular , de 06mm de espessura fixado sobre o quadro estrutural através
de  peças  em  aço  do  tipo  garras  macho  e  fêmea  (  jacaré  )  sobre  o  painel  para  suporte  e
sustentação do vidro.

**PAINEL DIVISÓRIO SEM CALHA INTERMEDIÁRIA :
Dimensões mínimas:
Largura:                   800mm
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
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Régua de acabamento  vertical  em alumínio  extrudado estrutural  tratado para receber   pintura
epóxi pó texturizado .
Acabamento na  união de fechamento entre a régua horizontal e a vertical através de “ponteira”
em  PVC.

**TUBO DE UNIÃO PARA PAINEL DIVISÓRIO:
Dimensões mínimas:
Largura:                     70/90mm
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 por processo eletrostático.
Acabamento superior em tampa em PVC.
Régua de acabamento  vertical  em  alumínio  extrudado estrutural  tratado para receber   pintura
epóxi pó texturizado.

**SUPERFÍCIE RETANGULAR 1100x800mm:
Dimensões mínimas:
Largura:                     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 aglomerado de madeira com  25mm de espessura  e revestido em
laminado melamínico de baixa pressão texturizado mín. com 0,3mm de espessura na parte superior e
inferior do tampo . Cor argila. 
Acabamento  longitudinal  ,em fita de PVC espessura  mín. entre 2mm e 3mm de espessura ,com
parte superior arredondada com segmento de raio ou raio de 2.5mm ,de acordo NBR13966 da ABNT-
tab6.  Ambas coladas a quente para maior aderência e perfeita fixação da mesma ao aglomerado.
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. 

 ÍTEM 17- MESAS ESPECIAIS 3 – SALA DE AUDIÊNCIAS

NBR 13966/2010-  Móveis  para escritórios  – Mesas – Classificação e características
físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio.
NBR 8094  –  Materiais  metálicos  revestidos  e  não revestidos.  Avaliação conforme
ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770
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Emitidos  por  laboratório  acreditado  pelo  INMETRO,  com escopo abrangendo as
referidas normas.

ITEM  17.1  –  MAE3400 –  MESA  DE  AUDIÊNCIA  ESPECIAL  EM  “T”  -  cor  ARGILA  –

3400X3300mm –  (AUDIÊNCIA)

COMPOSTA POR: 

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

1-MESA RETANGULAR PRINCIPAL:
Dimensões mínimas:
largura:  3400 mm
profundidade:    800 mm
altura:                 750 mm

Tampo / superfície:
Sobreposta à estrutura.
Em madeira aglomerada de  25 mm  de espessura,  revestida em laminado melamínico de baixa
pressão texturizado mín. 0.3mm, em ambas as faces. 
Acabamento  longitudinal ,em fita de PVC espessura  mín. entre 2mm e 3mm de espessura , parte
superior arredondada com segmento de raio ou raio de 2.5mm ,de acordo NBR13966 da ABNT- tab6,
e nas transversais,  em fita de poliestireno mín. de 1.0mm espessura. Ambas coladas a quente  ,para
maior aderência e perfeita fixação da mesma ao aglomerado. 
Fixada às estruturas laterais da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas.
Superfícies  compostas por 02 ou 03 MÓDULOS : conforme a fabricação:
a) um tampo de 1200x800mm e outro de 2200x800mm; ou
c) 03 tampos : dois laterais de 1200x800mm e um central de 1000x800mm;
Cor  ARGILA.

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 /lateral:
Constituído em aglomerado de mínimo 18mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão
em ambas as faces min. 0.3mm na cor Argila. As quatro bordas do painel  recebem proteção de fita
poliestireno mín. de 1,0mm de espessura , coladas pelo processo Hot-melt,  respeitando a tonalidade
da cor do laminado . A fixação do painel é feita através de cantoneiras produzidas em  chapa de
aço  dobrado  de  1,9mm  de  espessura  que  se  unem   ao  cavalete  por  quatro  parafusos  auto
atarrachantes . Cor superfície ARGILA

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
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sacáveis fixadas aos pés por encaixe em chapa de aço  # 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 para adaptação de reguladores de
nível.
Cor estrutura  ARGILA texturizada.
Os  pés  devem  ter  fechamentos  sempre  c/  a  mesma  chapa,  SEM   ponteiras  plásticas
removíveis.

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  ARGILA.

Travessas horizontais de travamento:
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.  

2-MESA DE REUNIÃO SECUNDÁRIA COM SEMI CÍRCULO:
Dimensões mínimas: 
largura: 2500 mm
profundidade:          1000 mm
altura:            750 mm

Tampo / superfície:
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Sobreposta à estrutura.
Em madeira aglomerada de  25 mm  de espessura,  revestida em laminado melamínico de baixa
pressão texturizado mín. 0.3mm, em ambas as faces. 
Acabamento  longitudinal ,em fita de PVC espessura  mín. entre 2mm e 3mm de espessura , parte
superior arredondada com segmento de raio ou raio de 2.5mm ,de acordo NBR13966 da ABNT- tab6,
e nas transversais,  em fita de poliestireno mín. de 1.0mm espessura. Ambas coladas a quente (hot-
melt) ,para maior aderência e perfeita fixação da mesma ao aglomerado. 
Fixada às estruturas laterais da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas.
Cor  ARGILA.
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  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.

FOTO MODELO TRAVAMENTO

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 ;
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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  para adaptação de reguladores de
nível.
Cor estrutura  ARGILA texturizada.

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  ARGILA

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.

foto referencial
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 ÍTEM 20- ELEMENTOS DECORATIVOS

ITEM 20.1 – MLR – MESA LATERAL REDONDA - diâmetro 60cm – (DIRETORIAS):

Mesa de centro, estrutura de madeira e aço inox com tampo de vidro transparente.

Base com estrutura central, afunilada, em imbuia e aço inox, com diâmetro inicial de 100mm de

diâmetro 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 diâmetro.

ITEM 20.3 – TRP – TAPETE REDONDO - cor A DEFINIR- diâmetro 150cm

Tapete de 30mm de espessura com superfície 100% nylon e base 100% polipropileno com aplicação

de látex e acabamento de borda em overloque.

ITEM 20.5 – TR3000– TAPETE RETANGULAR- cor A DEFINIR- 3000X2500m

ITEM 20.7 – TR2000– TAPETE QUADRADO- cor A DEFINIR- 2000X2000m

 ÍTEM 21- BALCÕES ESPECÍFICOS /MESAS ESPECIAIS

NBR 13966/2010-  Móveis  para escritórios  – Mesas – Classificação e características
físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio.
NBR 8094 – Materiais metálicos revestidos e não revestidos.
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Emitidos  por  laboratório  acreditado  pelo  INMETRO,  com escopo abrangendo as

referidas normas.

ITEM 21.1 –  BMa1D – BALCÃO DE MADEIRA COM CHAPA DE AÇO EM “L” (alto/baixo)- cor
ARGILA-  3800X1800mm – Lado direito.  (ESCRIVANIAS) -  Dois  módulos  alto e  três  módulos  baixos  -
(referencia desenho 3). 

ITEM 21.2 –  BMa1E – BALCÃO DE MADEIRA COM CHAPA DE AÇO EM “L” (alto/baixo)-  cor
ARGILA- 1800X3800mm – Lado esquerdo. (ESCRIVANIAS)-  Dois módulos alto e três módulos baixos -
(referencia desenho 3). 

ITEM 21.4 – BMa3 – BALCÃO DE MADEIRA COM CHAPA DE AÇO RETO (alto/baixo)- cor ARGILA-
3000X800mm – (ESCRIVANIAS)- Dois módulo alto e um baixo - (referencia desenho 1).

ITEM 21.5 – BMa4 – BALCÃO DE MADEIRA COM CHAPA DE AÇO RETO (alto/baixo)- cor ARGILA-

2200X800mm – (ESCRIVANIAS) –  Um módulo alto e um baixo - (referencia desenho 2).

ITEM 21.7 –  BMa6 –  BALCÃO  DE  MADEIRA COM  CHAPA DE  AÇO EM “L” (alto/baixo)-  cor
ARGILA-  3200X1800mm  –  (ESCRIVANIAS)  –  Dois  módulos  alto  e  três  módulos  baixos  –  (referencia
desenho 3).

desenho 1
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desenho 2

desenho 3

Especificação geral:

17



Tampo superior (BALCÃO):

Tampo com formato reto, em aglomerado de madeira com  25mm e revestido em laminado plástico
de baixa pressão texturizado com 0,3mm de espessura na parte superior  e inferior  cor  ARGILA , com
acabamento nas extremidades em sua parte longitudinal em fita de PVC com dimensões mín entre
2mm e 3mm,parte superior da fita arredondada com segmento de raio ou raio mín. de 2.5mm ,de
acordo com NBR13966 da ABNT- tab6  ,e na transversal , fita de poliestireno de no mínimo 1,0mm de
espessura. 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.
Medidas aproximadas: 
Profundidade 300mm.
Altura variando de 1000 a 1120mm.

Tampo inferior (BALCÃO):
Tampo com formato reto, em aglomerado de madeira com  25mm e revestido em laminado plástico
de baixa pressão texturizado com 0,3mm de espessura na parte superior  e inferior  cor  ARGILA , com
acabamento nas extremidades em sua parte longitudinal em fita de PVC com dimensões mín. entre
2mm e 3mm,parte superior da fita arredondada com segmento de raio ou raio mín. de 2.5mm ,de
acordo com NBR13966 da ABNT- tab6  ,e na transversal , fita de poliestireno de no mínimo 1,0mm de
espessura. 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.
Medidas aproximadas: 
Profundidade 800mm.(sendo a parte anterior ao painel frontal  com no mínimo 600mm e posterior
com no máximo 400mm)
Altura variando de 720 a 750mm.

Painel frontal superior:
Painel frontal superior em chapa de aço de no mínimo 0,70mm , perfurados com furos quadrados ou
similares sucessivos que garantem melhor performance do balcão. 
Localizada entre o tampo inferior e superior do balcão com altura aproximada de 330mm. 
Pintura com tinta  epóxi – pó texturizada Argila,   polimerizado em estufa na temperatura de mín.
220ºC .

Painel frontal inferior:
Painel frontal inferior em chapa de aço de no mínimo 0,70mm , perfurados com furos quadrados ou
similares sucessivos  ,que garantem melhor performance do balcão localizada abaixo do tampo
inferior  do balcão distante do piso 220mm.
Pintura com tinta  epóxi – pó texturizada Argila,   polimerizado em estufa na temperatura de mín.
220ºC .

Estrutura:
A sustentação dos  tampos se  dá através  de  4 tubos  ovais 77x40 OU redondos  aproximado  3”,
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 apropriados ; 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 ; 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.
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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 texturizada Argila e  polimerizada em estufa  na temperatura mín.  de
220°C.

ITEM 21.15 – BMa11D – BALCÃO DE MADEIRA COM CHAPA DE AÇO EM “L” (ALTO/BAIXO) - 
COR ARGILA – 1800X3800mm (escrivanias)

ITEM 21.16 – BMa11E – BALCÃO DE MADEIRA COM CHAPA DE AÇO EM “L” (ALTO/BAIXO) - 
COR ARGILA – 1800X3800mm (escrivanias)
Com balcão baixo à esquerda (Conforme Projeto)
TAMPOS:
Tampos inferiores:
01 tampo medindo 1000x800 mm
01 tampos medindo 1400x600 mm
01 tampo medindo 1400x1800x600x600 mm

Tampos superiores:
01 tampos medindo 1400x400 mm
01 tampo medindo 1400x1800x400x400 mm

Com balcão baixo à direita (Conforme Projeto)
TAMPOS:
Tampos inferiores:
01 tampo medindo 1800x1400x600x600 mm
01 tampos medindo 1400x600 mm
01 tampo medindo 1000x800 mm

Tampos superiores:
01 tampo medindo 1400x1800x400x400 mm
01 tampos medindo 1400x400 mm

Confeccionados em madeira MDP, espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado
melamínico por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada,
formando  com  ela  um  corpo  único  e  inseparável  (BP),  oriundas  de  madeiras  certificadas  de
reflorestamento com selo FSC,  acabamento nas bordas reta em fita de PVC com espessura mín.
entre 2mm e 3mm , parte superior da fita arredondada com segmento de raio ou raio mín. de 2,5mm
de acordo com NBR 13966 da ABNT-tab6 na mesma cor do laminado . Bordas coladas pelo processo
a quente. Fixação à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica M6 e buchas metálicas.
 Estrutura: Estruturas laterais e intermediárias dos balcões em tubo de aço carbono medindo 40 x 40
mm com espessura de 1,2 mm em forma de “U” com dobras por corte a laser e travamento superior
anterior com o mesmo tubo. As estruturas laterais e intermediárias dos balcões altos são  feitos por
prolongamentos das estruturas posteriores dos balcões baixos dobrados a 90º em sua parte superior
por corte a laser dando sustentação aos tampos superiores. Sistema de união entre as peças, onde
necessário,  através  de  solda  MIG  MAG.  Sapatas  niveladoras  injetadas  em  polietileno  de  alta
densidade
Pé de canto:  Confeccionado em chapa de aço carbono 0.9 mm, dobada e estampada, repuxos
para  rosca  M6x1  para  fixação  dos  painéis  frontais,  calha  sacável  para  passagem  de  fiação,
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niveladores com dimensão de 22mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade,
com parafuso zincado branco de 1/4” x 1” sextavado.
Paineis  Frontais  -   Inteiriços e sem emendas,  confeccionado em chapa de aço com perfuração
estampada no formato de oblongos 6 x 12. 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, atendendo-se os critérios de preparação,
tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o
resultado  atenda  as  exigências  previstas  nas  normas  da  ABNT.  Fixação  à  estrutura  e  tampos
superiores por meio de parafusos e buchas metálicas
Tratamento Superficial:  todas as estruturas em aço recebem 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 na cor agila..

foto referencial

BMa11D

BMa11E
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TEM 21.17 – BMa12  – BALCÃO DE MADEIRA COM CHAPA DE AÇO RETO (ALTO/BAIXO) - 
COR ARGILA – 1600X800mm (escrivanias) – UM MÓDULO ALTO E UM MÓDULO BAIXO

TAMPOS:-
Tampos inferiores:
01 tampo medindo 1000x600 mm
01 tampos medindo 600x800 mm

Tampos superiores:
01 tampo medindo 1000x400 mm

Confeccionados em madeira MDP, espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado
melamínico por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada,
formando  com  ela  um  corpo  único  e  inseparável  (BP),  oriundas  de  madeiras  certificadas  de
reflorestamento com selo FSC,  acabamento nas bordas reta em fita de PVC com espessura mín.
entre 2mm e 3mm , parte superior da fita arredondada com segmento de raio ou raio mín. de 2,5mm
de acordo com NBR 13966 da ABNT-tab6 na mesma cor do laminado . Bordas coladas pelo processo
a quente. Fixação à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica M6 e buchas metálicas.

 Estrutura: Estruturas laterais e intermediárias dos balcões em tubo de aço carbono medindo 40 x 40
mm com espessura de 1,2 mm em forma de “U” com dobras por corte a laser e travamento superior
anterior com o mesmo tubo. As estruturas laterais e intermediárias dos balcões altos são  feitos por
prolongamentos das estruturas posteriores dos balcões baixos dobrados a 90º em sua parte superior
por corte a laser dando sustentação aos tampos superiores. Sistema de união entre as peças, onde
necessário,  através  de  solda  MIG  MAG.  Sapatas  niveladoras  injetadas  em  polietileno  de  alta
densidade

Paineis  Frontais  -   Inteiriços e sem emendas,  confeccionado em chapa de aço com perfuração
estampada no formato de oblongos 6 x 12. 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, atendendo-se os critérios de preparação,
tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o
resultado  atenda  as  exigências  previstas  nas  normas  da  ABNT.  Fixação  à  estrutura  e  tampos
superiores por meio de parafusos e buchas metálicas.
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Tratamento Superficial:  todas as estruturas em aço recebem 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 na cor agila..

ITEM 22.5 – ME5R – MESA ESPECIAL DE AUDIÊNCIA EM “U”- COR WENGUÊ  - 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 aglomerado de madeira  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 ARGILA, acabamento nas extremidades em sua parte longitudinal com bordas reta
em fita de PVC com espessura mín. entre 2mm e 3mm , parte superior da fita arredondada com
segmento de raio ou raio mín. de 2,5mm ,de acordo com NBR 13966 da ABNT-tab6  e na transversal,
fita de poliestireno de mín.1,0mm de espessura na mesma cor do laminado . Bordas coladas pelo
processo a quente.
O tampo deverá constar, em sua parte inferior buchas metálicas para receber os parafusos para
fixação do mesmo a estrutura, facilitando a linha de montagem.

Estrutura :
A sustentação da mesa é feita por meio de uma estrutura de aço em forma de quatro pés verticais
fabricados com tubo de aço 4 polegadas chapa 18, ligadas entre si por requadro metálico em tubo
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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  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

IMPORTANTE:  AS  MARCAS  DE  MATERIAIS  E  PROCESSOS  DE  FABRICAÇÃO  DOS  PRODUTOS
MENCIONADOS NAS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO, DEVEM SER CONSIDERADOS COMO: PARÂMETROS DE
QUALIDADE E FUNCIONALIDADE.  TODAS  DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT.

VERSÃO  JUNHO 2015
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