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NOTAS IMPORTANTES:

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

complementares, e as imagens mencionados nas especificações abaixo devem ser

consideradas  como REFERENCIAIS  e  serão  considerados  produtos  de  qualidade

semelhante ou superior às especificadas.

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

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

prestação da assistência em todo o Estado de Goiás;

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

fornecimento dos produtos, pelo fornecedor;

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

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

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

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

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

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

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

(FSC/CERFLOR),  Certificado  de  Regularidade  no  Cadastro  Técnico  Federal  do

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA –

para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais

em nome do fabricante. Os laudos deverão conter imagens do produto de forma a ser

claramente identificado.
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ITEM 3 - MESAS/GAVETEIROS/ARMÁRIOS/RACK- ESPECÍFICOS
OBS: Cores predominantes: 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 3.1 – MDD2900X1000- MESA DE DIRETORIA COM PENÍNSULA EM VIDRO / 

LADO DIREITO/ COR TRANCOSO / (USO DIRETOR)

Dimensões referenciais: 2900X1000mm (Medidas totais com Península) h=740mm    

ITEM 3.2 – MDE2900X1000- MESA DE DIRETORIA COM PENÍNSULA EM VIDRO / 

LADO ESQUERDO/ COR TRANCOSO / (USO DIRETOR)

Dimensões referenciais: 2900X1000mm (Medidas totais com Península) h=740mm  

Tampo:

MDP de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado com acabamento padrão

nas duas faces mín. 0.3mm.

Tampo com formato especial com lado reto de profundidade 0,60 e extremidade com corte

curvo de raio de 0,60 de diâmetro. COR TRANCOSO.

Detalhe Em Couro:

MDF de 15 mm em formato de semicírculo, revestido em couro natural com 1,2 mm de

espessura, COR PRETA.

Painel Frontal:

Em MDP de 18mm, revestido em laminado melamínico com acabamento padrão nas duas

faces. Função estrutural de apoio para o plano de trabalho. COR TRANCOSO.

Acabamento único:

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

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

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

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

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

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

peças sem uso de parafusos.  

Estrutura:

Tubo 15 x 35, em formato de “C”, com painel em MDF de 25mm, revestido em laminado

melamínico com acabamento padrão  madeirado  nas duas faces,  mín.  0.3mm, fixado na

estrutura tubular com função estrutural. COR PRETA

Sapatas niveladoras para correção em pisos irregulares.

A fixação dos painéis estruturais deverá ser feita através de parafusos

Philips ou similar. Buchas metálicas permitindo a montagem e desmontagem sem desgaste

do aglomerado.

Península Em Vidro:

Vidro temperado INCOLOR COM 10 mm

Coluna  estrutural  em  chapas  de  aço  dobradas,  calandradas  e  soldadas  em  formato

triangular.

Suportes de apoio ao vidro em alumínio.

Sapatas niveladoras para correção em pisos irregulares.

Estrutura e suportes de apoio para fixação ao plano de trabalho, fixada ao vidro por colagem

pelo sistema UV.

Formato especial em meia lua, acompanhando o raio da curvatura do plano de trabalho.

FOTO REFERENCIAL
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DESENHO TÉCNICO

ITEM 3.3 – GV4 - GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS /COR TRANCOSO

Dimensões referenciais:   420X495X617mm

- Tampo Superior: MDP de 25 mm;

- Revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado nas duas faces, mín.

0,3mm, na COR TRANCOSO;

- Laterais, Fundo e Tampo Inferior: MDP de 18 mm, revestidos em laminado melamínico de

baixa pressão (BP) em ambas as faces, mín. 0,3mm.

- Acabamento único: Possui acabamento em FITA DE BORDA de PVC, espessura mínima

entre 2mm a 3 mm em todo o contorno da peça, na cor TRANCOSO. Possui raio de 2,5mm

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

impacto, riscos, abrasão, 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.  

- Gavetas: Estrutura total em chapa de aço 22 de 0,75mm espessura mínima, com pintura

lisa COR PRETO.  Parte superior da gaveta dobradas em forma de  “U”ou similar,  para

reforço da mesma.
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Sistema de  deslizamento através  de  duas corrediças  telescópicas,  sendo uma em

cada lateral da gaveta.          

Tratamento contra  corrosão,  pintura  em epóxi  -  pó COR PRETA, trilhos  metálicos  com

roldanas de nylon.

-  Puxador:  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.

- Frente das gavetas: MDP de 18 mm, revestida em laminado melamínico de baixa pressão

(BP) texturizado nas duas faces, mín. 0,3mm.

- Rodízios duplos, mín. 40 mm em nylon ou polipropileno fixado na base, de alta resistência

e baixo ruído, fixados por pinos de aço e parafusos em de uma chapa de aço estampada.

-Não possui porta lápis.

FOTOS REFERENCIAIS

ITEM 3.4 – AB - ARMÁRIO BAIXO COM SOBRE TAMPO EM VIDRO/COR TRANCOSO

Dimensões referenciais: 800X500X800mm

Tampo Superior em Vidro: 800x490X10mm:

Vidro TEMPERADO INCOLOR COM 10 mm.

Suportes de apoio ao vidro em alumínio 70mm.

Estrutura e suportes de apoio para fixação ao plano de trabalho, fixada ao vidro por colagem

pelo sistema UV, ponto eletrônico.

Formato acompanhando o desenho do corpo do armário.
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Tampo Inferior, Portas, Fundo e Prateleiras:

Com MDP de 18 mm, revestido em laminado melamínico BP texturizado com acabamento

padrão nas duas faces, min. 0.3mm. COR TRANCOSO.

Acabamento único:

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

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

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

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

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

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

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

peças sem uso de parafusos.  

Portas:

Batente das portas em perfil de aço.

Fechadura tipo Cremona: travamento simultâneo da parte inferior e superior da porta.

Dobradiça giro180º.

Puxador: tipo Zamak ou similar, niquelado, redondo com forma côncava, aproximado 130mm

, fechadura de embutir com espelho reduzido de rotação 90º dupla.

Laterais:

Com MDP de 25mm,  revestido em laminado melamínico BP texturizado com acabamento

padrão nas duas faces mín. 0,3mm. COR TRANCOSO.

Sapatas niveladoras para correção em pisos irregulares.

A sapata deve ser em polipropileno ou poliestireno, com min. 50mm diâmetro na parte de

contato com   piso   e 35mm de altura na parte de contato com o piso.
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 FOTO REFERENCIAL

ITEM 3.5 –  AA-  ARMÁRIO ALTO SEMI-ABERTO /COM 02  PRATELEIRAS EM  VIDRO NA PARTE

EXTERNA/ COR TRANCOSO.

Dimensões referencial: 800X500X1800 mm

Prateleira Em Vidro – Duas unidades:

Vidro TEMPERADO INCOLOR COM 10 mm.

Tampo Inferior, Portas, Fundo e Prateleiras:

Em MDP de 18 mm, revestido em laminado melamínico BP texturizado com acabamento

padrão nas duas faces mín. 0.3mm. COR TRANCOSO.

Acabamento único:

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

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

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

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

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

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

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

peças sem uso de parafusos.  

Portas:

Batente das portas em perfil de aço.

Fechadura tipo Cremona : travamento simultâneo da parte inferior e superior da porta.

Dobradiça giro 180º.

Puxador:  tipo  Zamak ou  similar,  niquelado,  redondo com forma côncava,  aproximado

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

Laterais:

Em MDP de 25 mm,  revestido em laminado melamínico BP texturizada com acabamento

padrão nas duas faces mín. 0,3mm. COR TRANCOSO.
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Sapatas niveladoras para correção em pisos irregulares.

A sapata deve ser em polipropileno ou poliestireno com min 50mm diâmetro na parte de

contato com piso e 35mm de altura na parte de contato com o piso.

FOTO REFERENCIAL

ITEM 3.6 – RCK - RACK PARA COMPUTADOR / COR TRANCOSO
Dimensões referenciais: 1250X676X740 MM.

Tampo Superior em Vidro:
Vidro TEMPERADO INCOLOR COM 10 mm.
Suportes de apoio ao vidro em alumínio 70mm.
Estrutura e suportes de apoio para fixação ao plano de trabalho, fixada ao vidro por colagem
pelo sistema UV, ponto eletrônico.
Formato acompanhando o desenho do corpo do armário.

Tampo Inferior:
Em MDP de 25 mm:
Revestido em laminado melamínico BP texturizado com acabamento padrão nas duas faces
mín.  0,3mm.   Com  curvatura  de  design  especial  e  raio  de  1,20  de  diâmetro.   COR
TRANCOSO.
Sobre tampo em vidro incolor 10 mm., acompanhando o desenho do tampo principal, para
apoio de monitor.
Apoios e espaçadores do vidro em alumínio.
Vidro fixado ao tampo principal por colagem, pelo sistema UV.

Painel Frontal:
Em MDP de 18mm, revestido em laminado melamínico BP texturizado com acabamento
padrão nas duas faces mín. 0.3mm. COR TRANCOSO.
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Acabamento único:
Possui acabamento em FITA DE BORDA de PVC, com 2,5mm de espessura em todo o
contorno da peça, na cor CAFELATTE. 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:
Tubo 15 x 35, em formato de “C”, com painel em MDP de 25mm, revestido em laminado
melamínico com acabamento padrão  madeirado  nas duas faces,  mín.  0,3mm, fixado na
estrutura tubular com função estrutural. COR PRETA
Rodízios de nylon ou polipropileno mín. 75mm de diâmetro, fixado na base ou com trava nas
rodas.
Fixação de todos os  componentes  de aglomerado feita  através  de parafusos  Philips  ou
similar.  Com buchas metálicas permitindo a montagem e desmontagem sem desgaste do
aglomerado.

ITEM 4 – ARMÁRIOS/ESTANTES EM AÇO

Cor predominante: GRAFITE ESCURO

ITEM 4.1 – AAaço2000 - ARMÁRIO ALTO DE AÇO / COM 2 PORTAS E 04 

PRATELEIRAS / COR GRAFITE / (uso geral)
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Dimensões referenciais:

Altura: 2000mm

Profundidade: 500mm

Largura:  1000mm

Tolerância: +/- 5 mm

Exigências:

O Armário deve atender às exigências de padrão de qualidade, observando o que dispõe a Lei

nº 12.349, de 15 de dezembro de 2.010, § 5º, em consonância com as normas baixadas pelos

Órgãos competentes de controle de qualidade industrial e ergonomia:

ABNT NBR 13961:2010 – Móveis para escritório – Armários – Classificação e características

físicas e dimensionais, requisitos e métodos de ensaio;

MTPS NR-17, portaria n° 3751 de 23 de novembro de 1.990;

Atentando-se principalmente para as prescrições contidas no Art. 39, VIII, da Lei nº 8.078/90

(Código de Defesa do Consumidor).

Requisitos gerais:

O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento

nas condições normais de uso.  Construído em chapas de aço,  com duas portas  e quatro

prateleiras  ajustáveis,  pintado  na  cor  GRAFITE  Texturizado.  Componentes  ou  partes  do

armário com as quais o usuário entra em contato durante o uso normal isentos de rebarbas,

cantos vivos, respingos ou imperfeições resultantes da soldagem.

Projeto:

Portas pivotantes com dobramento duplo em todo o seu perímetro (vertical e horizontal) e

reforço na parte interna de cada porta.

Prateleiras  com  dobramento  triplo  nas  extensões  dianteira  e  traseira,  dobramento  duplo  nas

laterais.

A regulagem de altura das prateleiras deverá ser  realizada por dispositivos  metálicos de

encaixe com acabamento zincado, possibilitando o ajuste da bandeja em diversas posições

através de cremalheiras.    

As peças constituintes do corpo devem ser soldadas por processo MIG e a ponto, não serão

permitidas  saliências,  amassamentos  ou  pontos  aparentes  resultantes  do  processo  de

soldagem a ponto.
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O fundo do armário deverá ser constituído de três chapas, com reforço central soldado na

parte interna.

Acessórios:

Cada porta deve ser dotada de três dobradiças com 75 mm de altura.

As maçanetas devem ser metálicas, de liga não ferrosa com acabamento cromado/niquelado.

O sistema de travamento deve ser do tipo Cremona.

As portas devem ser dotadas de fechaduras com tambor cilíndrico de no mínimo quatro pinos

e as chaves devem ser em duplicata.

Na parte interna de cada porta deverá conter um componente em chapa de aço para reforço e

blindagem do sistema de tranca e suporte para guarda de pino metálico da regulagem de

nível.  

Pés  niveladores nas  quatro  extremidades,  evitando  contato  direto  com  o  piso,  sendo  os

niveladores  frontais  com  regulagem  pela  frente  através  de  dispositivo  regulador  e  pino

metálico de acionamento.

Especificação do material empregado:

As chapas devem ser feitas em aço tipo ABNT 1010 a ABNT 1020, conforme a ABNT NBR

6006:1980 (NB82:1980) – Aço para construção mecânica – composição química.

Portas/reforços: chapa de aço laminada a frio com 0,75 mm de espessura;

Corpo e prateleiras: chapa de aço laminada a frio com 1,2 mm de espessura;

Reforços: perfil “Ômega” em chapa de aço laminada a frio com 1,2 mm de espessura.

Requisitos de resistência mecânica e estabilidade:

As especificações deste item são consideradas adequadas para o armário suportar o uso

normal e a condições adversas mais comuns, sem apresentar fratura, deflexão, deformações,

afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas, devendo manter-se

estável, mesmo em condições de uso eventualmente anormais.

Tratamento anticorrosivo:

Realizado somente após as operações de dobramento e de soldagem das chapas.  O material

dever  ser  decapado  em solução  ácida  para  remoção  de  camada  de  oxidação  e  de  carepas,
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posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem. Após a decapagem

a lavagem deverá ser realizada em banhos químicos de imersão ou tratamento por spray.

Requisitos de pintura:

Pintura com tinta epóxi-pó híbrida na COR GRAFITE TEXTURIZADO, conforme padrão deste

Tribunal, polimerizada em estufa à 220°C.

A camada de tinta deve possuir acabamento texturizado e livre de defeitos, executada de

acordo com as normas da ABNT NBR 10443:2008 – Tintas e vernizes – Determinação da

espessura da película seca sobre superfícies rugosas – Métodos de ensaio, com espessura

mínima  de  µ  60  e  NBR  11003:2009  –  Determinação  da  aderência,  com  Grau  0  de

destacamento e resistência ao risco com carga mínima de 10 Kg.

Resistência à corrosão:

Após 300 horas de ensaio em câmara de névoa salina (Norma ABNT NBR 8094:1983 –

Material metálico revestido e não revestido. (Corrosão por exposição à névoa salina).

Embalagem:

Os armários devem ser embalados em caixa de papelão ondulado, fechada com fita adesiva.

As chaves devem vir presas à fechadura.

As  prateleiras  devem  ser  envolvidas  individualmente  em  papelão  ondulado  ou  filme  de

plástico liso ou com bolhas e fixadas com fita adesiva, calçadas dentro dos armários. Foto

referencial.

FOTO REFERENCIAL

ITEM 4.2 – EAA3700 - ESTANTE ALTA EM AÇO / /COM 10 PRATELEIRAS / COR 

GRAFITE (ARQUIVO/USO GERAL)
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Dimensões referenciais:
Altura: 3700mm
Profundidade: 500mm
Largura: 900mm
Tolerância: +/- 5 mm

ITEM 4.3 –  EAA3000  -  ESTANTE ALTA EM AÇO /  COM 08  PRATELEIRAS/  COR

GRAFITE (ARQUIVO/USO GERAL)

Dimensões referenciais:
Altura: 3000mm
Profundidade: 500mm
Largura: 900mm
Tolerância: +/- 5 mm
ITEM 4.4 – EAA2400 - ESTANTE ALTA EM AÇO / COM 07 PRATELEIRAS/ COR 

GRAFITE (ARQUIVO/USO GERAL)

Dimensões referenciais:
Altura: 2400mm
Profundidade: 500mm
Largura: 900mm
Tolerância: +/- 5 mm

Exigências:

A Estante deve atender às exigências de padrão de qualidade, observando o que dispõe a

Lei nº 12.349, de 15 de Dezembro de 2.010, § 5º, em consonância com as normas baixadas

pelos  Órgãos competentes  de controle  de qualidade  industrial  e ergonomia:  ABNT NBR

13961:2010 – Móveis para escritório – Armários – Classificação e características físicas e

dimensionais,  requisitos e métodos de ensaio;  MTPS NR-17,  portaria n°  3751 de 23 de

Novembro de 1.990; Atentando-se principalmente para as prescrições contidas no Art. 39,

VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Características gerais:

Estante fabricada em chapas de aço estampadas, dobradas e pintadas, montada através de

parafusos;  com  prateleiras  reguláveis;  colunas  dobradas  em  forma  de  “L”  com

perfurações mínimas de 2 furos em cada colunas (UM EM CADA FACE DA COLUNA),

realizadas através de punção e distribuídas proporcionalmente em ambos os lados em toda

sua extensão - ( distancias entre si +/-  de 5 a 6mm).  Dispensa-se reforços em forma de “X”

(laterias e fundo). Extremidade inferior da base com chapa de aço soldada e aplicação de

borracha antiderrapante tipo “grão de arroz” na cor preta.
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Montagem:

As estantes devem possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para atender suas

funções, fabricadas de acordo com as normas da ABNT NBR 13961:2010, montadas através

de parafusos de aço sextavados, porcas e arruelas, sem apresentar, fraturas, deformação,

deflexão  dos  planos  horizontais,  afrouxamento  ou  soltura  de  qualquer  um  de  seus

componentes, devendo manter-se estável em condições normais de uso. Componentes ou

partes da estante com as quais o usuário entra em contato durante o uso normal isentos de

rebarbas ou cantos vivos.

As prateleiras devem possuir dobramento duplo nas laterais e triplo nas extensões dianteira

e traseira, furação dupla para fixação nas colunas.

Fundo com dois reforços, perfis em formato “ômega” soldados a ponto.

Material Empregado: Chapas de aço do tipo ABNT 1010 a ABNT 1020, conforme a ABNT

NBR 6006:1980 (NB82:1980) – Aço para construção mecânica – composição química.

Colunas:  chapa  de  aço  laminada  a  frio  com  1,90  mm  de  espessura  com  furos  para

regulagem de altura das prateleiras, com abas de 45 mm;

Prateleiras: chapa de aço laminada a frio com 0,90 mm de espessura;

Reforços: perfil “Ômega” em chapa de aço laminada a frio com 0,90 mm de espessura;

Peso da carga por prateleira: de 100 a 120 Kg.

Pré-tratamento: Antes da pintura as partes metálicas recebem aplicação de tratamento anti-

ferruginoso,  através  de  banhos de  fosfatização  química  –  banhos sucessivos  à  quente,

constando  de  desengraxante,  decapante,  fosfatizante  e  passivador,  intermediados  por

banhos complementares adequados de preparação para pintura.

Material Empregado:

Chapas  de  aço  do  tipo  ABNT 1010  a  ABNT 1020,  conforme  a  ABNT NBR  6006:1980

(NB82:1980) – Aço para construção mecânica – composição química.

Colunas:  chapa  de  aço  laminada  a  frio  com  1,90  mm  de  espessura  com  furos  para

regulagem de altura das prateleiras, com abas de 45 mm;

Prateleiras: chapa de aço laminada a frio com 0,90 mm de espessura;

Reforços: perfil “Ômega” em chapa de aço laminada a frio com 0,90 mm de espessura;

Peso da carga por prateleira: de 100 a 120 Kg.
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Pré-tratamento

Antes  da  pintura  as  partes  metálicas  recebem  aplicação  de  tratamento  anti-ferruginoso,

através de banhos de fosfatização química –  banhos sucessivos  à  quente,  constando de

desengraxante,  decapante,  fosfatizante  e  passivador,  intermediados  por  banhos

complementares adequados de preparação para pintura.

Tratamento anticorrosivo:

Realizado somente após as operações de dobramento das chapas.

O material dever ser decapado em solução ácida para remoção de camada de oxidação e de

carepas, posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem.

Após a decapagem a lavagem deverá ser realizada em banhos químicos de imersão ou

tratamento similar por spray.

Requisitos de pintura:

Pintura em tinta epóxi -pó híbrida, aplicada por disposição eletrostática, polimerização em

estufa a 220°C, na COR GRAFITE TEXTURIZADO, conforme padrão deste Tribunal.

A camada de tinta deve possuir acabamento texturizado e livre de defeitos, executada de

acordo com as normas da ABNT NBR 10443:2008 – Tintas e vernizes – Determinação da

espessura da película seca sobre superfícies rugosas – Métodos de ensaio, com espessura

mínima  de  µ  60  e  NBR  11003:2009  –  Determinação  da  aderência,  com  Grau  0  de

destacamento e resistência ao risco com carga mínima de 10 Kg.

Resistência à corrosão:

Após 300 horas de ensaio em câmara de névoa salina, conforme Normas da ABNT NBR

8094:1983 – Material metálico revestido e não revestido (Corrosão por exposição à névoa

salina)  e  NBR  8095:2015–  Material  metálico  revestido  e  não  revestido  (Corrosão  por

exposição à atmosfera úmida saturada).

Embalagem:

As  prateleiras  das  estantes  devem  ser  embaladas  em  pacotes  separados  em  quantidade

necessária

ao número de bandejas do modelo especificado e envolvidas em papelão ondulado, fechada

com fita adesiva.
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As colunas deverão ser embaladas em pacotes de 20 peças, unidas entre si e amarradas

através de fita de arquear com trava de metal, envolvidos por filme de plástico liso.

             Detalhe referencial reforço ômega                 reforço duplo ômega /prateleiras     

             

FOTO REFERENCIAL

ITEM 4.5– CTL – CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS/ COR GRAFITE / (USO

ESPÉCIFICO)

Dimensões Mínimas:
720mm de largura x 500mm de profundidade x 1020mm de altura.

Composição:

 Inteiramente em aço, com 2 planos (prateleiras) inclinados e plano inferior com 4 rodízios de

3”.

Estrutura em tubo quadrado com seção 25x25xparede de 2 mm.

Prateleiras em chapa 0,76 mm Laterais chapa 0,90 mm Reforço em chapa 0,76 mm.

Pintura em esmalte sintético (alquídico-melamínico) após processo de fosfatização.  COR

GRAFITE
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ITEM 4.6 – AAaçoPM900 - ARMÁRIO ALTO DE AÇO / COM 2 PORTAS 

INDEPENDENTES/ 04 PRATELEIRAS E 2 CABIDEIROS INTERNOS /COR GRAFITE /

(específico - Uso Policia Militar/ Alojamento Oficiais).

Dimensões referenciais:
Altura: 2100mm
Profundidade: 600mm
Largura: 900mm
Tolerância: +/- 5 mm

Exigências:

O Armário deve atender às exigências de padrão de qualidade, observando o que dispõe a Lei 

nº 12.349, de 15 de dezembro de 2.010, § 5º, em consonância com as normas baixadas pelos 

Órgãos competentes de controle de qualidade industrial e ergonomia:

ABNT NBR 13961:2010 – Móveis para escritório – Armários – Classificação e características 

físicas e dimensionais, requisitos e métodos de ensaio;

MTPS NR-17, portaria n° 3751 de 23 de novembro de 1.990;

Atentando-se principalmente para as prescrições contidas no Art. 39, VIII, da Lei nº 8.078/90 

(Código de Defesa do Consumidor).

Requisitos gerais:

O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento 

nas condições normais de uso.

Construído em chapas de aço, com duas portas e quatro prateleiras ajustáveis, pintado na COR 

GRAFITE TEXTURIZADA.

Componentes ou partes do armário com as quais o usuário entra em contato durante o uso 

normal isentos de rebarbas, cantos vivos, respingos ou imperfeições resultantes da soldagem.

Projeto: estrutura

As peças constituintes do corpo devem ser soldadas por processo MIG e a ponto, não serão 

permitidas saliências, amassamentos ou pontos aparentes resultantes do processo de 

soldagem a ponto.

O fundo do armário deverá ser constituído de três chapas, com reforço central soldado na 

parte interna.
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Pés niveladores nas quatro extremidades, evitando contato direto com o piso, sendo os 

niveladores frontais com regulagem pela frente através de dispositivo regulador e pino 

metálico de acionamento.

Divisor metálico mediano, compondo dois módulos independentes. (verificar desenho).

Acessórios: Portas, prateleiras e cabideiro.

Portas:

Portas pivotantes com dobramento duplo em todo o seu perímetro (vertical e horizontal) e 

reforço na parte interna de cada porta.

Cada porta deve ser dotada de três dobradiças com 75 mm de altura.

As maçanetas devem ser metálicas, INDIVIDUAIS PARA CADA PORTA, de liga não ferrosa com

acabamento cromado/niquelado.

O sistema de travamento deve ser do TIPO CREMONA PARA CADA PORTA.

As portas devem ser dotadas de fechaduras INDIVIDUAIS, com tambor cilíndrico de no 

mínimo quatro pinos e as chaves devem ser em duplicata.

Deverão ter molduras limitante (pequena), na parte frontal / superior, para inserir placas de 

identificação - (conforme desenho).

Na parte interna de cada porta deverá conter um componente em chapa de aço para reforço e

blindagem do sistema de tranca e suporte para guarda de pino metálico da regulagem de 

nível.  

Prateleiras:

Prateleiras com dobramento triplo nas extensões dianteira e traseira, dobramento duplo nas

laterais.

Composta  por  duas  prateleiras  fixas:  uma  superior  e  uma  inferior,  para  cada  módulo,

conforme medidas do projeto.

Cabideiro:  2 (duas) peça tubulares de aproximadamente 41cm de comprimento por 1” cada, 

apoiados em suportes metálicos fixados nas laterais do armário. (uso cabides)

Especificação do material empregado:

As chapas devem ser feitas em aço tipo ABNT 1010 a ABNT 1020, conforme a ABNT NBR

6006:1980 (NB82:1980) – Aço para construção mecânica – composição química.
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Portas/reforços: chapa de aço laminada a frio com 0,75 mm de espessura;

Corpo e prateleiras: chapa de aço laminada a frio com 1,2 mm de espessura;

Reforços: perfil “Ômega” em chapa de aço laminada a frio com 1,2 mm de espessura.

Requisitos de resistência mecânica e estabilidade:

As especificações deste item são consideradas adequadas para o armário suportar o uso

normal e a condições adversas mais comuns, sem apresentar fratura, deflexão, deformações,

afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas, devendo manter-se

estável, mesmo em condições de uso eventualmente anormais.

Tratamento anticorrosivo:

Realizado somente após as operações de dobramento e de soldagem das chapas.

O material dever ser decapado em solução ácida para remoção de camada de oxidação e de

carepas, posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem.

Após a decapagem a lavagem deverá ser realizada em banhos químicos de imersão ou

tratamento por spray.

Requisitos de pintura:

Pintura com tinta epóxi-pó híbrida na COR GRAFITE TEXTURIZADA, conforme padrão deste

Tribunal, polimerizada em estufa à 220°C.

A camada de tinta deve possuir acabamento texturizado e livre de defeitos, executada de

acordo com as normas da ABNT NBR 10443:2008 – Tintas e vernizes – Determinação da

espessura da película seca sobre superfícies rugosas – Métodos de ensaio, com espessura

mínima  de  µ  60  e  NBR  11003:2009  –  Determinação  da  aderência,  com  Grau  0  de

destacamento e resistência ao risco com carga mínima de 10 Kg.

Resistência à corrosão:

Após 300 horas de ensaio em câmara de névoa salina (Norma ABNT NBR 8094:1983 –

Material metálico revestido e não revestido. (Corrosão por exposição à névoa salina).

Embalagem:

Os armários devem ser embalados em caixa de papelão ondulado, fechada com fita adesiva.

As chaves devem vir presas à fechadura.
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As  prateleiras  devem  ser  envolvidas  individualmente  em  papelão  ondulado  ou  filme  de

plástico liso ou com bolhas e fixadas com fita adesiva, calçadas dentro dos armários.

DESENHO TÉCNICO REFERENCIAL

ITEM 4.7 – AEaV8 – ARMÁRIO ESCANINHO ALTO DE AÇO/ COM 8 PORTAS 

INDEPENDENTES / COM CHAVES /COR GRAFITE/ (específico – USO VESTIÁRIOS).

Dimensões referenciais:
Altura: 1800mm
Profundidade: 450mm
Largura: 800mm
Tolerância: +/- 5 mm

Exigências:

O Armário deve atender às exigências de padrão de qualidade, observando o que dispõe a Lei

nº 12.349, de 15 de dezembro de 2.010, § 5º, em consonância com as normas baixadas pelos

Órgãos competentes de controle de qualidade industrial e ergonomia:

ABNT NBR 13961:2010 – Móveis para escritório – Armários – Classificação e características

físicas e dimensionais, requisitos e métodos de ensaio;

MTPS NR-17, portaria n° 3751 de 23 de novembro de 1.990;

Atentando-se principalmente para as prescrições contidas no Art. 39, VIII, da Lei nº 8.078/90

(Código de Defesa do Consumidor).

Requisitos gerais:

O armário deve possuir suficiente resistência mecânica e estabilidade para o funcionamento

nas condições normais de uso. Construído em chapas de aço, com oito portas independentes,
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pintadas na COR GRAFITE TEXTURIZADA. Componentes ou partes do armário com as quais

o usuário entra em contato durante o uso normal isentos de rebarbas, cantos vivos, respingos

ou imperfeições resultantes da soldagem.

Projeto: estrutura

As peças constituintes do corpo devem ser soldadas por processo MIG e a ponto, não serão

permitidas  saliências,  amassamentos  ou  pontos  aparentes  resultantes  do  processo  de

soldagem a ponto. O fundo do armário deverá ter reforços intermediários para uma maior

resistência.  Pés niveladores nas quatro extremidades, evitando contato direto com o piso,

sendo os niveladores frontais com regulagem pela frente através de dispositivo regulador e

pino  metálico  de  acionamento.  Divisores  metálico  mediano,  compondo  quatro  módulo

independentes. (verificar desenho).

Portas:

Portas pivotantes com dobramento duplo em todo o seu perímetro (vertical e horizontal) e

reforço na parte interna de cada porta. Cada porta deve ser dotada de duas dobradiças. As

portas  devem ser  dotadas  de  FECHADURAS INDIVIDUAIS,  com tambor  cilíndrico  de  no

mínimo quatro pinos e as chaves devem ser em duplicata. Na parte interna de cada porta

deverá conter um componente em chapa de aço para reforço e blindagem do sistema de

tranca.

Especificação do material empregado:

As chapas devem ser feitas em aço tipo ABNT 1010 a ABNT 1020, conforme a ABNT NBR

6006:1980 (NB82:1980) – Aço para construção mecânica – composição química.

Portas/reforços: chapa de aço laminada a frio com 0,75 mm de espessura;

Corpo e prateleiras: chapa de aço laminada a frio com 1,2 mm de espessura;

Reforços: perfil “Ômega” em chapa de aço laminada a frio com 1,2 mm de espessura.

Requisitos de resistência mecânica e estabilidade:

As especificações deste item são consideradas adequadas para o armário suportar o uso

normal e a condições adversas mais comuns, sem apresentar fratura, deflexão, deformações,

afrouxamento ou soltura de qualquer um de seus componentes ou juntas, devendo manter-se

estável, mesmo em condições de uso eventualmente anormais.
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Tratamento anticorrosivo:

Realizado somente após as operações de dobramento e de soldagem das chapas.

O material dever ser decapado em solução ácida para remoção de camada de oxidação e

de carepas, posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem.

Após a decapagem a lavagem deverá ser realizada em banhos químicos de imersão ou

tratamento por spray.

Requisitos de pintura:

Pintura com tinta epóxi-pó híbrida na COR GRAFITE TEXTURIZADA, conforme padrão deste

Tribunal,  polimerizada  em estufa  à  220°C.  A camada  de  tinta  deve  possuir  acabamento

texturizado  e  livre  de  defeitos,  executada  de  acordo  com  as  normas  da  ABNT  NBR

10443:2008  –  Tintas  e  vernizes  –  Determinação  da  espessura  da  película  seca  sobre

superfícies rugosas – Métodos de ensaio, com espessura mínima de µ 60 e NBR 11003:2009

– Determinação da aderência, com Grau 0 de destacamento e resistência ao risco com carga

mínima de 10 Kg.

Resistência à corrosão:

Após 300 horas de ensaio em câmara de névoa salina (Norma ABNT NBR 8094:1983 –

Material metálico revestido e não revestido. (Corrosão por exposição à névoa salina).

Embalagem:

Os armários devem ser embalados em caixa de papelão ondulado, fechada com fita adesiva.

As chaves devem vir presas à fechadura. As prateleiras devem ser envolvidas individualmente em

papelão ondulado ou filme de plástico liso ou com bolhas e fixadas com fita adesiva, calçadas

dentro dos armários.
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DESENHO TÉCNICO REFERENCIAL

ITEM  4.8  –  EBS  -  ESTANTE  SIMPLES  (01  FACE)  –  COM  05  PRATELEIRAS-

(BIBLIOTECA)

Dimensões referenciais: 1040mm largura x 320mm prof. x 2000mm altura.

Colunas:

Perfil Sigma com dimensões mínimas: 2300 x 81,6 x 25,6 mm

Passo: 30 mm

Espessura mínima da chapa: 1,25 mm (#18)

Guarnição:

Dimensões mínimas: 1746 x 81 x 11 mm

Espessura mínima da chapa: 0,75 mm (#22)

Prateleira:

Dimensões mínimas: 1000 x 234 x 0,75 mm

Espessura mínima da chapa: 0,75 mm (#22)

Lateral da prateleira:

Dimensões mínimas: 234 x 162,5 mm

Espessura mínima da chapa: 1,5 mm (#16)

Base:

Dimensões mínimas: 1019,8 x 256,6 x 317 mm

Espessura da chapa- dimensões mínimas: 1,5 mm (#16) e 0,9 mm (#20)

Composição:

Reguláveis  e  removíveis,  graduáveis  em  passos  de  30mm,  base,  colunas  com  reforço

estampado  em  forma  de  “Sigma”,  guarnição  na  coluna,  formando  06  níveis  de

armazenamento. A lateral da prateleira deverá ser encaixada na coluna, não podendo ser

aparafusada ou soldada.

Totalmente em aço, tratado com fosfatização contra oxidação, pintura através de processo

eletrostático  com  esmalte  sintético  (Alquídico  melamínico),  seguindo  secagem  por

polimerização em estufa. As prateleiras são fixadas nas colunas através de encaixe próprio.

OU, OUTRA OPÇÃO:
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Estante p/ livros FACE SIMPLES:

Estantes para livros de Face Simples, composta por:

04 (quatro) prateleiras reguláveis planas,

01 (uma) base fixa fechada,

01 (um) chapéu e 02 (duas) laterais de sustentação com acabamento; »

04  (quatro)  Prateleiras  com  dimensões  de  998mm  de  comprimento  e  235mm  de

profundidade,  confeccionadas  em  chapa  com  espessura  de  0,90mm,  com  dobras  nas

laterais  que  permitem  as  mesmas  a  união  as  laterais  pelo  sistema  de  encaixe  (sem

parafusos). »

01 (uma) Base retangular fechada confeccionada em chapa com espessura 0,90mm, com

altura de 175mm;

01 (um) reforço interno em “Omega” soldado em toda a extensão da base, confeccionado

em chapa 0,90mm;

02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de 04

(quatro) parafusos 3/8” de cada lado. »

01  (uma)  Travessa  superior  horizontal  (chapéu),  confeccionado  em  chapa  0,90mm  e

dobrado em ¨U¨ com altura de mínimo 70mm, confeccionado em chapa 0,90mm;

02 (dois) anteparos laterais em chapa 1,50mm soldados a travessa e fixado nas laterais da

estante através de 04 (quatro) parafusos 3/8” de cada lado. »

 02 (duas) Laterais de sustentação com acabamento final ocultando parafusos e sistemas

internos de fixação, confeccionadas em chapa de espessura 1,20mm, altura de 2000mm e

largura de 320mm, com dobras arredondadas e acabamento interno em PVC fixados às

arestas através de encaixe, sendo que cada lateral contém 18 (dezoito) rasgos de 28mm de

altura por 105mm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 175mm.

Estrutura  interna  com  tubos  de  dimensão  30x30  mm (trinta  por  trinta)  e  espessura  de

1,50mm, que permitem encaixe da travessa tipo chapéu e da base com parafusos.

Base  das  laterais  com  sistema  de  niveladores  sextavados  em  nylon  que  permitam

regulagem de altura.

Pintura – Aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de

tinta com 70 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico,

antiferruginoso e fosfatizante.

Cores: A DEFINIR; Prateleiras, chapéu e base – A DEFINIR »
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Atender da Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia,      

Dimensões Gerais – Largura 100cm | Altura: 200cm | Profundidade: 32 cm

ITEM 4.9 – EBD10 - ESTANTE DUPLA (02 FACES) –COM 10 PRATELEIRAS - 

(BIBLIOTECA)

Dimensões referenciais: 1040mm largura x 550mm prof. x 2000mm altura.

Colunas:

Perfil Sigma com dimensões mínimas: 2000 (para o item 4.9) e 2200 (para o item 4.14) x

81,6 x 25,6 mm

Passo: 30 mm

Espessura mínima da chapa: 1,25 mm (#18)

Guarnição:

Dimensões mínimas: 1746 x 81 x 11 mm

Espessura mínima da chapa: 0,75 mm (#22)

Prateleira:

Dimensões mínimas: 1000 x 234 x 0,75 mm

Espessura mínima da chapa: 0,75 mm (#22)

Lateral da prateleira:

Dimensões mínimas: 234 x 162,5 mm

Espessura mínima da chapa: 1,5 mm (#16)

Base:

Dimensões mínimas: 1019,8 x 256,6 x 550 mm

Espessura mínima da chapa: 1,5 mm (#16) e 0,9 mm (#20)

Composição:

Com módulos  inteiramente  em aço,  tratado  por  processo  de  desengraxe  e  fosfatização

contra  oxidação,  pintura  a  pó  através  de  processo  eletrostático,  seguindo  secagem por

polimerização em estufa.

Espessura  da  tinta  acima  de  80  microns  e  resistente  à  exposição  à  nevoa  salina  de

420horas e à exposição à câmara úmida de 400horas.

Formada por uma base, com 02 chapas laterais medindo 15cm de altura, com parte inferior

totalmente  em  chapa  de  aço  em  forma  de  “U”,  com  02  cortes  em  forma  de  “L”  nas
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extremidades de 2,5 x  8cm,  com testa  de 10cm de altura  com 03 dobras para perfeito

acabamento  e  rigidez  que  também  poderá  ser  utilizada  como  área  de  armazenagem.

Contém duas colunas em forma de “U” com 04 dobras de 90o graus e 02 de 45o graus, com

a parte interna dotada de sistema de cremalheiras com 27 furos com 30mm de altura x

30mm de  largura com recuo  de 20cm da base,  passos  de  60 em 60mm, permitindo a

regulagem da altura das prateleiras e um travessão superior que faz a união destas duas

colunas tornando o conjunto rígido.

Com 10 prateleiras reguláveis e removíveis, com 2 chapas laterais para sustentação dos

livros, presas por sistema de encaixe, sem uso de parafusos, soldas e outros instrumentos.

Graduáveis em passos de 30mm e base, são fixadas as colunas através de encaixe próprio.

Capacidade de 180Kg para cada prateleira.

Colunas  com  reforço  estampado  em  forma  de  Sigma  contendo  guarnição  na  coluna,

formando 06 níveis de armazenamento.

A lateral da prateleira deverá ser encaixada na coluna, não podendo ser aparafusada ou

soldada.

OU, OUTRA OPÇÃO:

A) Estante p/ livros FACE DUPLA:

Composta por:

08 (oito) prateleiras reguláveis planas,

01 (uma) base fixa fechada,

01 (um) chapéu e 02 (duas) laterais de sustentação com acabamento; »

08 (oito) Prateleiras com dimensões de 998mm de comprimento e 235mm de profundidade,

confeccionadas  em  chapa  com  espessura  de  0,90mm,  com  dobras  nas  laterais  que

permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). »

01 (uma) Base retangular fechada confeccionada em chapa com espessura 0,90mm, com

altura de 175mm;

01 (um) reforço interno em “Omega” soldado em toda a extensão da base, confeccionado

em chapa 0,90mm;

02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de 04

(quatro) parafusos 3/8” de cada lado.
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01  (uma)  Travessa  superior  horizontal  (chapéu),  confeccionado  em  chapa  0,90mm  e

dobrado em ¨U¨ com altura de mínimo 70mm, confeccionado em chapa 0,90mm;

02 (dois) anteparos laterais em chapa 1,50mm soldados a travessa e fixado nas laterais da

estante através de 04 (quatro) parafusos 3/8” de cada lado. »

02 (duas) Laterais de sustentação com acabamento final ocultando parafusos e sistemas

internos de fixação através de rebites sextavados, confeccionadas em chapa de espessura

1,20mm, altura de 2000mm e largura de 580mm, com dobras arredondadas e acabamento

interno em PVC fixados às arestas através de encaixe, sendo que cada lateral contém 36

(trinta e seis) rasgos de 28mm de altura por 105mm de largura,  permitindo encaixe das

bandejas em passos de 175mm.

Estrutura  interna  com  tubos  de  dimensão  30x30  mm (trinta  por  trinta)  e  espessura  de

1,50mm, que permitem encaixe da travessa tipo chapéu e da base com parafusos “M8”.

Base  das  laterais  com  sistema  de  niveladores  sextavados  em  nylon  que  permitam

regulagem de altura.

Pintura – Aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de

tinta com 70 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico,

antiferruginoso e fosfatizante.

Cores: À DEFINIR; Prateleiras, chapéu e base – Á DEFINIR.  

Atender a Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia, aderência de acordo com a norma

3359/09 Largura 100 cm | Altura: 200 cm | Profundidade: 58 cm. As medidas poderão variar

em ± 5%.

ITEM 5 – ARMÁRIOS EM GERAL
OBS: CORE PREDOMINANTE TRANCOSO

(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  5.1  –  AB600X600 -  ARMÁRIO  BAIXO  COM  PORTAS/  02  PORTAS  E  01

PRATELEIRA / COR TRANCOSO/ (Uso geral)

Dimensões referenciais:
Largura: 600mm
Profundidade: 600mm
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Altura: 740mm

FOTO REFERENCIAL

ITEM 5.2 –  ABW800X600 -  ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS /  /02 PORTAS e 01

PRATELEIRA/ COR TRANCOSO / (Uso geral)

Dimensões referenciais:

Largura: 800mm

Profundidade: 600mm

Altura: 740mm

Tampo:

Com  formato  retangular,  em  MDP de 25mm de  espessura  para  TODOS os  armários,

revestido em laminado plástico de baixa pressão texturizado com 0,3mm de espessura na

parte superior e inferior do tampo na COR TRANCOSO. (conforme código)

O tampo deverá ser fixado às laterais e fundo pelo sistema lack-fix e cavilhas.

O tampo deve conter em sua parte inferior porcas metálicas para receber os parafusos

para fixação do mesmo à estrutura.

Portas de abrir:

Em  MDP  de 18mm de  espessura.  Revestimento  em  ambas  as  partes  com  laminado

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

Dobradiças  metálicas  do  tipo  zamak  ou similar,  niquelada,  proporcionando  abertura  das

portas entre 150 ° a 270º.

OBS: Cada porta deverá conter mín.: 2 dobradiças - armário baixo e 3 dobradiças – armário

alto e médio.
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Puxadores do tipo Zamak ou similar, niquelado, redondo com forma côncava, aproximado

130mm, localizado na parte superior da porta.

Fechadura de embutir com espelho reduzido e giro de 180°.

Sistema de haste e ganchos tipo Cremona, com fechamento simultânea na parte inferior

e superior, para perfeito travamento.

Laterais:

Em MDP de 18mm.  

Revestimento em ambas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado com

0,3mm de espessura, na COR TRANCOSO,

Fundo:

Em  MDP  de 18mm de  espessura.  Revestimento  em  ambas  as  partes  com  laminado

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

Prateleira:

01 Regulável para armários baixos (18mm),

01 fixa mediana e 02 reguláveis para armário médio (18mm) e  

01 fixa mediana e 05 reguláveis para armário alto (18mm).

Em MDP de 18mm,  revestimento, em ambas as faces; com laminado melamínico baixa

pressão  texturizado  com  0,3mm  de  espessura,  na  COR  TRANCOSO.  Regulável

internamente de 25 a 25mm, aproximadamente, em várias posições.   Fixada através de 4

pinos  do  tipo  Zamak  ou  similar,  niquelado,  encaixados  nas  laterais  e  parte  inferior  das

prateleiras oferecendo perfeito travamento.

Base:

Em  MDP  de  18mm de  espessura.  Revestimento  em  ambas  as  partes  com  laminado

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

Com  sapatas  reguladoras  de  nível  encaixada  e  fixada  na  base  através  de  parafuso

permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário.

A sapata deve ser em polipropileno ou poliestireno com mín.  50mm diâmetro na parte de

contato com piso e 35mm de altura na parte de contato com o piso.

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

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

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

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

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

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

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

peças sem uso de parafusos.  

Montagem:

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

propiciando ajuste e firmeza, para que possibilite a montagem e desmontagem do mesmo,

várias vezes sem perder a qualidade.

ITEM 5.3–  ABCC –  ARMÁRIO BAIXO CONECTOR DE CANTO/COM DUAS PORTAS

DE ABRIR / cor TRANCOSO /USO ESPECÍFICO (Conforme layout proposto em projeto).

Dimensões referenciais:

Largura: 1000 mm

profundidade: 1000 mm

altura: 740 mm

Tampo:

Com formato regular nas laterais e fundo, e chanfrado na parte frontal.  MDP de 25mm de

espessura para AMBOS OS MODELOS, revestido em laminado plástico de baixa pressão

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

TRANCOSO (conforme código).

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

tonalidade de cor do laminado melamínico.

O tampo deverá ser fixado às laterais e fundo pelo sistema lack-fix e cavilhas.

O tampo deve conter em sua parte inferior porcas metálicas para receber os parafusos

para fixação do mesmo à estrutura.
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Portas de abrir:

Em  MDP  de  18mm de  espessura.  Revestimento  em  ambas  as  partes  com  laminado

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

Dobradiças  metálicas  do  tipo  zamak  ou similar,  niquelada,  proporcionando  abertura  das

portas superior à 90°

OBS: Cada porta deverá conter mín.: 2 dobradiças - armário baixo

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

130mm, localizado na parte mediana da porta.

Fechadura de embutir com espelho reduzido e giro de 180°.

Sistema de haste e ganchos tipo Cremona, com fechamento simultânea na parte inferior e

superior, para perfeito travamento.

Laterais:

Em MDP de 18mm de espessura.

Revestimento em ambas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado com

0,3mm de espessura, na COR TRANCOSO.

Fundo:

Em MDP de 18mm de espessura.

Revestimento em ambas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado com

0,3mm de espessura na COR TRANCOSO.

Prateleira: 01 PARTELEIRA INTERNA FIXA

Em  MDP de 18mm,  revestimento,  em ambas as faces; com laminado melamínico baixa

pressão texturizado com 0,3mm de espessura, na COR TRANCOSO

Divisor/anteparo interno:

Em  MDP de 18mm,  revestimento face interna  com laminado  melamínico  baixa pressão

texturizado com 0,3mm de espessura, na COR TRANCOSO. Formato e medidas conforme

desenho técnico anexo abaixo
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Base:

Em  MDP  de  18mm de  espessura.  Revestimento  em  ambas  as  partes  com  laminado

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

Com  sapatas  reguladoras  de  nível  encaixada  e  fixada  na  base  através  de  parafuso

permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário.

A sapata deve ser em polipropileno ou poliestireno com mín.  50mm diâmetro na parte de

contato com piso e 35mm de altura na parte de contato com o piso.

Acabamento único:

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

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

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

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

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

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

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

peças sem uso de parafusos.  

Montagem:

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

propiciando ajuste e firmeza, para que possibilite a montagem e desmontagem do mesmo,

várias vezes sem perder a qualidade.
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FOTO REFERENCIAL

ITEM 5.4 –  ATUB6 -  06 (seis)  ARMÁRIOS BAIXOS /  COM TAMPO ÚNICO E COM

PORTAS / COR TRANCOSO/ (USO GERAL)

Dimensões mínimas:
Largura: 2400 mm
profundidade: 1000 mm
altura: 1000 mm

Sendo 06 armários com tampo único onde o corpo do armário em madeira MDP com resina

fenólica  e  partículas  de  granulometria  fina,  atendendo  as  normas vigentes  de níveis  de

emissão  de formaldeído,  de 18 mm de espessura  e  fundo em 15 mm,  revestido  com

laminado melamínico  de baixa pressão em ambas as faces,  resistente  a  abrasão.  COR

TRANCOSO.

Portas em MDP com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas

vigentes de níveis de emissão de formaldeído,  de  18 mm de espessura,  revestido com

laminado melamínico  de baixa pressão em ambas as faces,  resistente  a  abrasão,  COR

TRANCOSO

Dobradiça do tipo caneco diâmetro 35 mm para portas de armários, confeccionada em aço

de  alta  resistência,  automática,  com  tecnologia  Silent  System,  que  permite  fechamento

suave  da  porta  através  de  um  sistema  com  micro  pistão  hidráulico,  com  amortecedor

integrado à dobradiça, impedindo as tradicionais pancadas da porta ao fechar. Sistema de

montagem com calço tipo click, evitando o uso de parafusos.
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Regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 105° para

portas  com recobrimento  total,  com amortecimento  e  sistema de  alojamento  interno  na

madeira  para  um melhor  acabamento  ao  móvel  e  para  gerar  maior  espaço  interno  do

mesmo, com acabamento niquelado. Possibilita o uso em portas com espessuras entre 14 e

21 mm.

Apresenta cobertura de acabamento encaixada para corpo e caneco, evitando o acúmulo de

poeira e garantindo maior vida útil aos componentes. Fixação ao móvel através de parafusos

para madeira. Sistema de travamento das portas com batente interno na porta esquerda,

fixado através de parafusos rosca auto cortante para madeira, com fechadura frontal e chave

para porta direita com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica

externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao

móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário.

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

130mm comprimento , localizado na parte superior da porta .

Sapatas reguláveis em forma octogonal com rosca M6 e injetadas em polipropileno de alta

resistência a impacto e abrasão.

Prateleira para armários, confeccionada em madeira  MDP com resina fenólica e partículas

de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído,

de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas

as faces, resistente a abrasão, Regulagem de altura das prateleiras através de furos e pinos

fixados às laterais internas do armário, equidistantes 96 mm entre si. COR TRANCOSO.

Rodapé  para  armários  e  gaveteiros  confeccionado  em  chapa  metálica  SAE  1010/20

perfilada tipo “U” 18,5 x 37 mm com 1,2mm de espessura, com tratamento anticorrosivo,

pintura epóxi e secagem em estufa. COR TRANCOSO.

Dotado de sapatas reguláveis em formato octogonal com rosca M6, com possibilidade de

regulagem de até 20 mm, injetadas em polipropileno copolímero. Fixação ao móvel através

de parafusos rosca auto cortante para madeira.

Acabamento único:  Possui  acabamento em  FITA DE BORDA de PVC, com 2,5mm de

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

FOTO REFERENCIAL

ITEM  5.5  –  ASA1600 - ARMÁRIO  SEMI  ABERTO  COM   2  PRATELEIRAS

SUPERIORES E 2 PORTAS INFERIOR   /COR TRANCOSO/ (USO GERAL)

Dimensões mínimas:

Largura: 800 mm

profundidade: 500 mm

altura: 1600 mm

Tampo Superior:

Retangular sobreposto as laterais e o fundo, em  MDP de 25mm, revestido em laminado

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

na COR TRANCOSO.

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

tonalidade de cor do laminado melamínico.

O tampo deve conter em sua parte inferior porcas metálicas para receber os parafusos

para fixação do mesmo à estrutura.

A fixação dos dois elementos se fará através de parafusos auto atarrachantes próprio para

madeira aglomerada.
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Laterais:

Em MDP de 18mm  de espessura .

Revestimento  em ambas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado

mín. 0,3mm, na COR TRANCOSO.

Fundo:

Em MDP de 18mm de espessura .

Revestimento  em ambas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado,

0,3mm,   COR TRANCOSO.

Portas de abrir:  altura de 620mm

Em  MDP  de  18mm de  espessura.  Revestimento  em  ambas  as  partes  com  laminado

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

Dobradiças  metálicas  do  tipo  zamak  ou similar,  niquelada,  proporcionando  abertura  das

portas entre 150° a 270º.   

OBS: Cada porta deverá conter 2 dobradiças.

Puxadores do tipo Zamak ou similar, niquelado redondo com forma côncava, com 130mm de

comprimento aproximadamente, localizado na parte superior da porta.

Fechadura de embutir com espelho reduzido e giro de 180°.

SISTEMA DE HASTE E GANCHOS TIPO CREMONA FECHAMENTO SIMULTÂNEA NA

PARTE INFERIOR E SUPERIOR, PARA PERFEITO TRAVAMENTO.

Prateleiras:

Em MDP de 25mm de espessura.

Revestimento, em ambas as faces; com laminado melamínico baixa pressão  texturizado

com mín. 0,3mm de espessura, na COR TRANCOSO.

Divisórias interna:

Em MDP de 18mm de espessura .

Revestimento, em ambas as faces; com laminado melamínico baixa pressão  texturizado

com mín. 0,3mm de espessura, na COR TRANCOSO.
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Base:

Em MDP de 18mm de espessura.

Revestimento  em ambas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado, na

COR  TRANCOSO.  Sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de

parafuso   permitindo  a  regulagem  da  mesma,  tanto  na  parte  interna  como  externa  do

armário.

A sapata deve ser em polipropileno ou poliéstireno com no mínimo 50mm diâmetro na parte

de contato com piso e  35mm de altura na parte de contato com o piso.

Acabamento único:

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

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

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

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

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

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

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

peças sem uso de parafusos.  

Montagem:

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

propiciando ajuste e firmeza.

ITEM  5.6  –  AAW2100 - ARMÁRIO  ALTO  COM  PORTAS  /  02  PORTAS  E  06

PRATELEIRAS, sendo 01 prateleira fixa no meio do armário) / COR TRANCOSO / (Uso

geral)

Dimensões referenciais:

largura: 800 mm

profundidade: 500 mm

altura: 2100 mm
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Tampo:

Com  formato  retangular,  em  MDP de 25mm de  espessura  para  TODOS os  armários,

revestido em laminado plástico de baixa pressão texturizado com 0,3mm de espessura na

parte superior e inferior do tampo na COR TRANCOSO. (conforme código)

O tampo deverá ser fixado às laterais e fundo pelo sistema lack-fix e cavilhas.

O tampo deve conter em sua parte inferior porcas metálicas para receber os parafusos

para fixação do mesmo à estrutura.

Portas de abrir:

Em  MDP  de 18mm de  espessura.  Revestimento  em  ambas  as  partes  com  laminado

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

Dobradiças  metálicas  do  tipo  zamak  ou similar,  niquelada,  proporcionando  abertura  das

portas entre 150 ° a 270º.

OBS: Cada porta deverá conter mín.: 2 dobradiças - armário baixo e 3 dobradiças –

armário alto e médio.

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

130mm, localizado na parte superior da porta.

Fechadura de embutir com espelho reduzido e giro de 180°.

Sistema de haste e ganchos tipo Cremona, com fechamento simultânea na parte inferior

e superior, para perfeito travamento.

Laterais:

Em MDP de 18mm.  

Revestimento em ambas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado com

0,3mm de espessura, na COR TRANCOSO,

Fundo:

Em  MDP  de 18mm de  espessura.  Revestimento  em  ambas  as  partes  com  laminado

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

Prateleira:

01 Regulável para armários baixos (18mm),

01 fixa mediana e 02 reguláveis para armário médio (18mm) e  
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01 fixa mediana e 05 reguláveis para armário alto (18mm).

Em MDP de 18mm,  revestimento, em ambas as faces; com laminado melamínico baixa

pressão  texturizado  com  0,3mm  de  espessura,  na  COR  TRANCOSO.  Regulável

internamente de 25 a 25mm, aproximadamente, em várias posições.   Fixada através de 4

pinos  do  tipo  Zamak  ou  similar,  niquelado,  encaixados  nas  laterais  e  parte  inferior  das

prateleiras oferecendo perfeito travamento.

Base:

Em  MDP  de  18mm de  espessura.  Revestimento  em  ambas  as  partes  com  laminado

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

Com  sapatas  reguladoras  de  nível  encaixada  e  fixada  na  base  através  de  parafuso

permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário.

A sapata deve ser em polipropileno ou poliestireno com mín.  50mm diâmetro na parte de

contato com piso e 35mm de altura na parte de contato com o piso.

Acabamento único:

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

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

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

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

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

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

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

peças sem uso de parafusos.  

Montagem:

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

propiciando ajuste e firmeza, para que possibilite a montagem e desmontagem do mesmo,

várias vezes sem perder a qualidade.

**SUPORTE PARA PASTAS SUSPENSAS- 04 unidades (OPCIONAL)

Dimensões mínimas:

Largura: 800 mm
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Profundidade:500 mm

*Suporte Para Pastas Suspensas

Total de 04 suportes para pastas suspensas, sendo que cada suporte é composto de  04

Chapas de aço 16 padrão,  formando quadro para colocação de pastas suspensas,  com

suporte para fixação de corrediças telescópicas nas laterais, em aço laminado estrutural com

acabamento em zinco eletrolítico cromatizado de abertura total,  com comprimento  nominal,

sistema de deslizamentos através de  telescópica  progressiva, com esfera de aço, peça

única  de montagem lateral, trava  fim de curso que permite a retirada do suporte, na COR

PRETA.

FOTO REFERENCIAL

ITEM 5.7 – AAE10210 - ARMÁRIO ALTO TIPO ESCANINHO/ COM 10 VÃOS/ h=2,10m /

COR TRANCOSO/ (ESPECÍFICO) .

Dimensões referenciais:

Largura: 900 mm

profundidade: 500 mm

altura: 2100 mm

Tampo Superior:
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Retangular sobreposto as laterais e o fundo, em  MDP de 25mm, revestido em laminado

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

na COR TRANCOSO

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

tonalidade de cor do laminado melamínico.

O tampo deve conter em sua parte inferior porcas metálicas para receber os parafusos

para fixação do mesmo à estrutura.

A fixação dos dois elementos se fará através de parafusos auto atarrachantes próprio para

madeira aglomerada.

Laterais:

Em MDP de  25mm de  espessura.  Revestimento   em  ambas  as  partes  com  laminado

melamínico baixa pressão texturizado mín. 0,3mm, na COR TRANCOSO

Fundo:

Em  MDP de  18mm de espessura .  Revestimento  em ambas as partes com laminado

melamínico baixa pressão texturizado 0,3mm, na cor argila, COR TRANCOSO

Prateleira:

Em  MDP de   25mm de  espessura.  Revestimento,  em ambas  as  faces;  com  laminado

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

Divisórias internas:

Em MDP de 18mm de espessura.

Revestimento, em ambas as faces; com laminado melamínico baixa pressão  texturizado

com mín. 0,3mm de espessura. COR  TRANCOSO

Base:

Em  MDP de 18mm de  espessura  .  Revestimento   em ambas  as  partes  com laminado

melamínico baixa pressão texturizado,  COR TRANCOSO.

Sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso  permitindo a

regulagem da mesma, tanto na parte interna como externa do armário.
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A sapata deve ser em polipropileno ou poliéstireno com no mínimo 50mm diâmetro na parte

de contato com piso e  35mm de altura na parte de contato com o piso.

Acabamento único:

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

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

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

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

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

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

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

peças sem uso de parafusos.  

Montagem:

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

propiciando ajuste e firmeza.

ITEM  5.8  –  AAE12 - ARMÁRIO  ALTO  TIPO  ESCANINHO/SEMI-ABERTO/COM

PORTAS  DE ABRIR ATÉ  702mm/  UMA PRATELEIRA E  12  VÃOS  ABERTOS  /  COR

TRANCOSO / (ESPECÍFICO)

Dimensões mínimas:

Largura: 900 mm

profundidade: 500 mm

altura: 2100 mm

Tampo Superior:

Retangular sobreposto as laterais e o fundo, em  MDP de 25mm, revestido em laminado

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

na COR TRANCOSO.

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

tonalidade de cor do laminado melamínico.
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O tampo deve conter em sua parte inferior porcas metálicas para receber os parafusos

para fixação do mesmo à estrutura.

A fixação dos dois elementos se fará através de parafusos auto atarrachantes próprio para

madeira aglomerada.

Prateleiras:

Em  MDP de 18mm ,revestimento,  em ambas as faces; com laminado melamínico baixa

pressão  texturizado com mín. 0,3mm de espessura, na COR TRANCOSO

Obs.: Prateleira de travamento: h=74cm /e= mínima 25mm. As prateleiras restantes  e=

mín.18mm.

Laterais:

Em  MDP de 25mm de espessura .  Revestimento  em ambas as partes com laminado

melamínico baixa pressão texturizado mín. 0,3mm,  COR  TRANCOSO

Divisórias internas:

Em  MDP de  18mm de  espessura  .  Revestimento,  em ambas  as  faces;  com laminado

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

Portas baixas:

De  abrir,  em MDP de  18mm de  espessura;  Revestimento   em  ambas  as  partes  com

laminado  melamínico  baixa  pressão  texturizado  mín.  0.3mm,  na  COR  TRANCOSO,

Dobradiças metálicas do tipo zamak ou similar , niquelada , proporcionando abertura entre

150° a 270°.

OBS: Cada porta deverá conter 2 dobradiças

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

130mm comprimento , localizado na parte superior da porta .

Fechadura  de  embutir  com espelho  reduzido  e  giro  de  180°
 
 com sistema de  haste  e

ganchos tipo Cremona , fechamento simultânea na parte inferior e superior .

Base:

Em  MDP de 18mm de  espessura  .  Revestimento   em ambas  as  partes  com laminado

melamínico baixa pressão texturizado mín. 0.3mm, COR TRANCOSO.  Sapatas reguladoras
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de nível encaixada e fixada na base através de parafuso  permitindo a regulagem da mesma

tanto na parte interna como externa do armário.

A sapata deve ser em polipropileno ou poliestireno com no mínimo 50mm diâmetro na parte

de contato com piso (diâmetro) e  mín. 35mm de altura na parte de contato com o piso.

Acabamento único:

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

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

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

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

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

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

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

peças sem uso de parafusos.  

Montagem:

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

propiciando ajuste e firmeza.

ITEM 5.9  –  AAE10PO - ARMÁRIO  ALTO  TIPO ESCANINHO /COM 10  VÃOS  DE

PORTAS COM CHAVES INDIVIDUAIS/   COR TRANCOSO / (ESPECÍFICO)

Dimensões referenciais:

Largura: 800 mm

profundidade: 500 mm

altura: 1600 mm

Tampo Superior:

Retangular sobreposto as laterais e o fundo, em MDP de 25mm, revestido em laminado

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

na COR TRANCOSO.  
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O tampo deve conter em sua parte inferior porcas metálicas para receber os parafusos

para fixação do mesmo à estrutura.

Acabamento e fixação ao tampo:

A estrutura metálica deverá receber tratamento antiferruginoso (desengraxante, decapagem

e fosfatização) e acabamento em  pintura epóxi -  pó COR TRANCOSO,  aplicada pelo

processo de disposição eletrostática com polimerização em estufa mín. de 220ºC.

A fixação dos dois elementos se fará através de parafusos auto atarrachantes próprio para

madeira aglomerada.

Laterais:

Em  MDP de  18mm de  espessura.  Revestimento   em  ambas  as  partes  com  laminado

melamínico baixa pressão texturizado mín. 0,3mm, na COR TRANCOSO

Fundo:

Em  MDP de 18mm de  espessura  .  Revestimento   em ambas  as  partes  com laminado

melamínico baixa pressão texturizado 0,3mm, na cor argila, COR TRANCOSO.

Porta:

De abrir, em MDP de 18 mm de espessura,  revestida em laminado de baixa pressão BP

mín. 0.3mm, COR TRANCOSO.

Dobradiças metálicas do tipo zamak ou    similar,  niquelada,   proporcionando abertura

mínima das portas entre 150° a 270º.

OBS: Cada porta deverá conter 02 dobradiças

Puxadores do tipo zamak ou similar, niquelado redondo com forma côncova com 130 mm

de comprimento aproximadamente, localizado na parte superior da porta.

Fechadura  de  embutir  com  espelho  reduzido  e  giro  de  180°,  tipo  Papaiz ou

similar,INDIVIDUAIS, localizada na parte inferior de cada porta.

Prateleiras:

Em MDP de 25mm de  espessura.  Revestimento,  em  ambas  as  faces;  com  laminado

melamínico baixa pressão  texturizado com mín. 0,3mm de espessura. COR TRANCOSO.
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Divisórias internas:

Em  MDP de  18mm de  espessura  .  Revestimento,  em ambas  as  faces;  com laminado

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

Base:

Em MDP de 18mm de espessura.

Revestimento  em ambas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado, na

COR TRANCOSO.  Sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de

parafuso   permitindo  a  regulagem  da  mesma,  tanto  na  parte  interna  como  externa  do

armário.

A sapata deve ser em polipropileno ou poliéstireno com no mínimo 50mm diâmetro na parte

de contato com piso e  35mm de altura na parte de contato com o piso.

Acabamento único:

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

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

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

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

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

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

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

peças sem uso de parafusos.  

Montagem:

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

propiciando ajuste e firmeza.

ITEM  5.10  –  AT800 -  ARMÁRIO PARA  TOGAS/  COM  2  PORTAS  DE  ABRIR

INDEPENDENTES  /  COR  TRANCOSO  /  (ESPECÍFICO  SALA  DE  SESSÃO  DAS

CÂMARAS)

 
Dimensões referenciais:

Largura: 800 mm
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profundidade: 600 mm

altura: 2100 mm

Tampo:

Com  formato  retangular,  em  MDP de  25mm de  espessura  para  TODOS os  armários,

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 ser fixado às laterais e fundo pelo sistema lack-fix e cavilhas.

O tampo deve conter em sua parte inferior porcas metálicas para receber os parafusos para

fixação do mesmo à estrutura.

Portas de abrir:

Em  MDP  de  18mm de  espessura.  Revestimento  em  ambas  as  partes  com  laminado

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

Dobradiças  metálicas  do  tipo  zamak  ou similar,  niquelada,  proporcionando  abertura  das

portas entre 150° a 270º.  

OBS: Cada porta deverá conter min. 3 dobradiças.

Puxadores do tipo Zamak ou similar, niquelado redondo com forma côncava, com 130mm de

comprimento aproximadamente, localizado na parte superior da porta.

Fechadura de embutir com espelho reduzido e giro de 180°.

Sistema de haste e ganchos tipo Cremona Fechamento INDIVIDUAL simultânea na parte

inferior e superior, para perfeito travamento.

Obs.:  As  portas  deverão  ter  moldura  limitante  (pequena),  para  inserir  placas  de

identificação, na parte superior na mesma. Verificar desenho.

Laterais:

Em MDP  de  25mm de  espessura.  Revestimento  em  ambas  as  partes  com  laminado

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

Possuir suporte interno para cabides.

Fundo:

Em  MDP  de 18mm de  espessura.  Revestimento  em  ambas  as  partes  com  laminado

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

Em  MDP de  18mm de  espessura  .  Revestimento,  em ambas  as  faces;  com laminado

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

TRANCOSO.

Base:

Em  MDP  de  18mm de  espessura;  Revestimento  em  ambas  as  partes  com  laminado

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

Com  sapatas  reguladoras  de  nível  encaixada  e  fixada  na  base  através  de  parafuso

permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário.

A sapata deve ser em polipropileno ou poliestireno com mín.  50mm diâmetro na parte de

contato com piso e 35mm de altura na parte de contato com o piso.

Acabamento único:

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

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

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

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

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

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

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

peças sem uso de parafusos.  

Montagem:

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

propiciando ajuste e firmeza, para que possibilite a montagem e desmontagem do mesmo,

várias vezes sem perder a qualidade.

ITEM  5.11–  ATW600 -  ARMÁRIO PARA  TOGAS/  COM  2  PORTAS  DE  ABRIR

INDEPENDENTES/ COR TRANCOSO/ (ESPECÍFICO SALA DE SESSÃO DAS CÂMARAS)

Dimensões referenciais:

Largura: 600 mm
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profundidade: 600 mm

altura: 2100 mm

Tampo:

Com  formato  retangular,  em  MDP de 25mm de  espessura  para  TODOS os  armários,

revestido em laminado plástico de baixa pressão texturizado com 0,3mm de espessura na

parte superior e inferior do tampo na COR TRANCOSO.

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

tonalidade de cor do laminado melamínico.

O tampo deverá ser fixado às laterais e fundo pelo sistema lack-fix e cavilhas.

O tampo deve conter em sua parte inferior porcas metálicas para receber os parafusos

para fixação do mesmo à estrutura.

Portas de abrir:

Em  MDP  de  18mm de  espessura.  Revestimento  em  ambas  as  partes  com  laminado

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

Dobradiças  metálicas  do  tipo  zamak  ou similar,  niquelada,  proporcionando  abertura  das

portas entre 150° a 270º.  

OBS: Cada porta deverá conter min. 3 dobradiças.

Puxadores do tipo Zamak ou similar, niquelado redondo com forma côncava, com 130mm de

comprimento aproximadamente, localizado na parte superior da porta.

Fechadura de embutir com espelho reduzido e giro de 180°.

Sistema de haste e ganchos tipo Cremona Fechamento INDIVIDUAL simultânea na parte

inferior e superior, para perfeito travamento.

Obs:  As  portas  deverão  ter  moldura  limitante  (pequena),  para  inserir  placas  de

identificação, na parte superior na mesma. Verificar desenho.

Laterais:

Em MDP de 25mm de espessura.

Revestimento em ambas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado com

0,3mm de espessura, na COR TRANCOSO,

Possuir suporte interno para cabides.
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Fundo:

Em MDP de 18mm de espessura.

Revestimento em ambas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado com

0,3mm de espessura na COR TRANCOSO,

Prateleiras:

Em MDP de 18mm de espessura no mínimo.

Revestimento, em ambas as faces; com laminado melamínico baixa pressão  texturizado

com mín. 0,3mm de espessura. COR TRANCOSO

Base:

Em MDP de 18mm de espessura;

Revestimento em ambas as partes com laminado melamínico baixa pressão texturizado com

0,3mm de espessura, na COR TRANCOSO.    Com sapatas reguladoras de nível encaixada

e fixada na base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte

interna como externa do armário.

A sapata deve ser em polipropileno ou poliestireno com mín.  50mm diâmetro na parte de

contato com piso e 35mm de altura na parte de contato com o piso.

Acabamento único:

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

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

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

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

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

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

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

peças sem uso de parafusos.  

Montagem:

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

propiciando ajuste e firmeza, para que possibilite a montagem e desmontagem do mesmo,

várias vezes sem perder a qualidade.
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ITEM 5.12 – SPS - SUPORTE PARA PASTAS SUSPENSAS

(acessório para armário de madeira alto ou baixo)

Dimensões referencial:

Largura: 800 mm

Profundidade: 500 mm

Estrutura:

04 Chapas de aço 16 padrão, formando quadro para colocação de pastas suspensas, com

suporte  para  fixação  através  de  sistematelescópicas  progressiva  nas laterais,  em aço

laminado estrutural com acabamento em zinco eletrolítico cromatizado de abertura total, com

comprimento nominal, deslizamentos com esfera de aço, peça única de montagem lateral,

trava fim de curso que permite a retirada do suporte, na cor preta.
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