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O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
MINAS GERAIS - CAMPUS RIBEIRÃO DAS NEVES , Autarquia Federal inscrita
no CNPJ sob o nº 10.626.896/0011-44, com Sede à Rua Taiobeiras, nº 169, Bairro
Sevilha Segunda Seção, em Ribeirão das Neves, Estado de Minas Gerais, CEP nº
33858-480, neste ato representado por sua Diretora Geral Maria das Graças de
Oliveira, brasileira, solteira, portadora da Carteira de Identidade nº MG-4138, órgão
expedidor SSP/MG e do CPF nº 118.343.906-72, nomeada pela Portaria 1170, de 20
de setembro de 2019, tendo em vista o que consta no Pregão Eletrônico nº 02/2020,
processada sob o nº 23713.000336/2020-93, RESOLVE registrar o preço ofertado
pela Licitante Vencedora TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.306.287/0001-52, estabelecida à Rua
Vereador Décio de Paula, nº 101, Bairro Planalto, em Formiga, Estado de Minas
Gerais, CEP nº 35.570-000 neste ato, representada por seu sócio proprietário, o Senhor
Jordano Castro Nascimento, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº
M - 3.773.321, expedida pela SSP/MG do CPF nº 274.710.716-72, nesta ATA, de
acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as
condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro
de 2013, bem como à Portaria n. 409, de 21 dezembro de 2016 e à Instrução Normativa
SEGES/MP n. 05, de 26 de maio de 2017, e em conformidade com as disposições a
seguir
1. DO OBJETO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de
mobiliários, destinados aos Campi do IFMG, conforme especificado no presente
Edital e seus Anexos, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta
vencedora, independentemente de transcrição.
1.2 O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas
na(s) proposta(s) são as que seguem:
Objet
o

TECNO2000 INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

Licita
do

Item

Descrição

Unidad
e de
Forneci
mento

Quanti
dade

Valor
Unitário

Valor
Global

UN

3.260

177,99

580.247,40

UN

108

1.160,00

125.280,00

UN

358

606,67

217.187,86

CARTEIRA ESCOLAR

01

Fundido em polipropileno com alta pressão,
aditivado, permitindo suportar esforço
mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal
de até 90º. Deverá possuir respiradores.
Moldado em contorno vertebral com encaixes
retangulares na estrutura, travamento com pino
tampão no mesmo polipropileno aditivado.
Medidas mínimas aproximadas: largura 460
mm, altura 250 mm no eixo central da sua
curvatura e espessura de 5 mm. Deverão ter
disponíveis para escolha no mínimo as cores
preta, cinza, branca, vermelha, verde, azul ou
amarela.(Conforme termo de referência).
POLTRONA EXECUTIVO
Dimensões do encosto: altura 920 mm, largura
500 mm;

02

03

Assento: Profundidade: 460 mm; Largura: 490
mm;
Altura do assento em relação ao piso: 440 mm
mínimo e 540 mm máximo.(Conforme termo de
referência).
POLTRONA GIRATÓRIA OPERATIVA
Interno em compensado multilâminas de
madeira moldada anatomicamente e espessura
de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível,
isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a
propagação de rasgo, alta tensão de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e
baixa deformação permanente com densidade
de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente
com espessura média de 40 mm. Largura de 490
mm e profundidade de 460mm. Capa de
proteção e acabamento injetada em
polipropileno
texturizado
e
bordas
arredondadas que dispensam o uso do perfil de
pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica

contra impactos e resistente a produtos
químicos.(Conforme termo de referência).

04

POLTRONA
FIXA
BAIXA
Interno em compensado multilâminas de
madeira moldada anatomicamente e espessura
de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível
HR, isento de CFC, alta resiliência, alta
resistência a propagação de rasgo, alta tensão de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e
baixa deformação permanente com densidade
de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente
com espessura média de 40 mm. Largura de 490
mm e profundidade de 460mm. Capa de
proteção e acabamento injetada em
polipropileno
texturizado
e
bordas
arredondadas que dispensam o uso do perfil de
pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica
contra impactos e resistente a produtos
químicos.(Conforme termo de referência).

UN

360

320,00

115.200,00

UN

296

420,00

124.320,00

06

SOFÁ
DE
UM
LUGAR
Espuma flexível de alta resiliência, alta
resistência a propagação de rasgo, alta tensão de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e
baixa deformação permanente com densidade
de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente.
Alma interna totalmente em aço conformada
anatomicamente. Totalmente tapeçada com
detalhes em costura.(Conforme termo de
referência).

UN

44

1.200,00

52.800,00

07

SOFÁ
DE
DOIS
LUGARES
Espuma flexível de alta resiliência, alta
resistência a propagação de rasgo, alta tensão de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e
baixa deformação permanente com densidade
de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente.
Alma interna totalmente em aço conformada
anatomicamente. Totalmente tapeçada com
detalhes em costura.(Conforme termo de
referência).

UN

28

1.500,00

42.000,00

05

POLTRONA GIRATÓRIA CAIXA
Dimensões: Assento: Largura:
450mm Profundidade: 410mm
Encosto: Largura: 410mm/Altura: 260mm
(Conforme termo de referência).

08

SOFÁ
DE
TRÊS
LUGARES
Espuma flexível de alta resiliência, alta
resistência a propagação de rasgo, alta tensão de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e
baixa deformação permanente com densidade
de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente.
Alma
interna
totalmente
em
aço conformada anatomicamente. Totalmente
tapeçada com detalhes em costura.(Conforme
termo de referência).

UN

56

1.900,00

106.400,00

09

SOFÁ COM BRAÇOS ESTOFADOS DE
DOIS
LUGARES
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,
garantindo
maior
homogeneidade na elasticidade, com ótima
sustentação.(Conforme termo de referência).

UN

28

1.400,00

39.200,00

10

SOFÁ COM BRAÇOS ESTOFADOS DE TRÊS
LUGARES
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, garantindo maior
homogeneidade na elasticidade, com ótima
sustentação.(Conforme termo de referência).

UN

32

1.700,00

54.400,00

11

LONGARINA
OPERATIVA
DE
02
LUGARES
Assento Interno em compensado multilâminas
de madeira moldada anatomicamente e
espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano
flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta
resistência a propagação de rasgo, alta tensão de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e
baixa
deformação
permanente
com
densidade de 55 a 60 kg/m3 e moldada
anatomicamente com espessura média de 40
mm. Largura de 490 mm e profundidade de
460mm. Capa de proteção e acabamento
injetada em polipropileno texturizado e bordas
arredondadas que dispensam o uso do perfil de
pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica
contra impactos e resistente a produtos
químicos.(Conforme termo de referência).

UN

50

835,29

41.764,50

12

LONGARINA
OPERATIVA
DE
03
LUGARES
Assento Interno em compensado multilâminas
de madeira moldada anatomicamente e
espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano
flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta
resistência a propagação de rasgo, alta tensão de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e
baixa deformação permanente com densidade
de 55 a 60 kg/m3 e moldada anatomicamente
com espessura média de 40 mm. Largura de 490
mm e profundidade de 460mm. Capa de
proteção e acabamento injetada em
polipropileno
texturizado
e
bordas
arredondadas que dispensam o uso do perfil de
pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica
contra impactos e resistente a produtos
químicos.(Conforme termo de referência).

UN

60

980,00

58.800,00

13

LONGARINA
OPERATIVA
DE
04
LUGARES
Assento Interno em compensado multilâminas
de madeira moldada anatomicamente e
espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano
flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta
resistência a propagação de rasgo, alta tensão de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e
baixa deformação permanente com densidade
de 55 a 60 kg/m3 e moldada anatomicamente
com espessura média de 40 mm. Largura de 490
mm e profundidade de 460mm. Capa de
proteção e acabamento injetada em
polipropileno
texturizado
e
bordas
arredondadas que dispensam o uso do perfil de
pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica
contra impactos e resistente a produtos
químicos.(Conforme termo de referência).

UN

76

1.340,00

101.840,00

UN

60

836,06

50.163,60

UN

60

690,00

41.400,00

30

MESA
EXECUTIVA
DE
TAMPO
CURVADO
Medidas
aproximadas
Largura:
2200
mm
Profundidade:
600/1000
mm
Altura: 740 mm
(Conforme termo de referência).

31

MESA AUXILIAR EXECUTIVA
Medidas aproximadas
Largura: 1250 mm

Profundidade: 700 mm
Altura: 740 mm
(Conforme termo de referência).
MESA
Medidas
Largura:
Profundidade:
Altura: 380 mm
32

DE
600
600

CENTRO
aproximadas
mm
mm

Em madeira MDP (aglomerado), de 25 mm de
espessura, revestida em laminado melamínico
de baixa pressão texturizado em ambas as faces.
Bordas com acabamento em perfil de PVC
flexível 25 mm c/ alma.(Conforme termo de
referência).

UN

32

110,00

3.520,00

UN

74

740,00

54.760,00

UN

74

850,00

62.900,00

MESA REUNIÃO PADRÃO 2400MM.

33

34

Medidas
aproximadas
2400X1400X740MM
02 superfícies sobrepostas à estrutura. Em
madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida
em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces. Bordas
longitudinais com acabamento em fita de PVC
de 3 mm de espessura ou fita de poliestireno reta
de 2,0mm, colada a quente pelo sistema
holtmelt, com raio mínimo de 2,5 mm, em todo
seu perímetro. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt em todo seu perímetro. Fixadas à estrutura
da estação através de parafusos de aço e buchas
metálicas. 02 caixas para tomadas em cada
superfície.(Conforme termo de referência).
MESA
REUNIÃO
COM
TAMPO
ARQUEADO
PADRÃO
2700MM.
Medidas
aproximadas
Largura:
2700
mm
Profundidade:
1000/1200/1000
mm
Altura:
740
mm
Superfície Sobreposta à estrutura. Em madeira
MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa
pressão texturizado em ambas as faces. Borda
longitudinal com acabamento em Fita de PVC
de 3 mm de espessura ou fita de poliestireno reta
de 2,0mm, colada a quente pelo sistema holt-

melt, com raio mínimo de 2,5 mm, em todo seu
perímetro. Fixada às estruturas laterais
tubulares da mesa através de parafusos de aço e
buchas metálicas. (Conforme termo de
referência).
MESA
REUNIÃO
COM
TAMPO
ARQUEADO
PADRÃO
3600MM.
Medidas
aproximadas
Largura:
3600
mm
Profundidade:
1000/1200/1000
mm
Altura: 740 mm

35

Superfície bipartida sobreposta à estrutura. Em
madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de
espessura, revestida em laminado melamínico
de baixa pressão texturizado em ambas as faces.
Borda longitudinal com acabamento em Fita de
PVC de 3 mm de espessura ou fita de
poliestireno reta de 2,0mm, colada a quente pelo
sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm,
em todo seu perímetro. Fixada às estruturas
laterais tubulares da mesa através de parafusos
de aço e buchas metálicas. (Conforme termo de
referência).

UN

64

1.060,00

67.840,00

UN

200

370,00

74.000,00

UN

40

900,00

36.000,00

MESA REUNIÃO CIRCULAR

36

Medidas
aproximadas
Diâmetro:
1200
mm
Altura:
740
mm
Superfície sobreposta à estrutura. Em madeira
MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa
pressão texturizado em ambas as faces. Borda
longitudinal com acabamento em fita de PVC
de 3 mm de espessura ou fita de poliestireno reta
de 2,0mm, colada a quente pelo sistema holtmelt, com raio mínimo de 2,5 mm, em todo seu
perímetro. Fixada à estrutura da mesa através de
parafusos de aço e buchas metálicas.(Conforme
termo de referência).
MESA CURVADA

37

Composta
por:
– MESA ORGÂNICA (01 UNIDADE)
– GAVETEIRO 03 GAVETAS (01
UNIDADE)
– SUPORTE PARA CPU (01 UNIDADE)
– PAINEL DIVISÓRIO (02 UNIDADES)

– TAMPO PARA BALCÃO (01 UNIDADE)
- MESA ORGÂNICA com dimensões
aproximadas:
Largura
Profundidade:
Altura: 740 mm

1800x1600
600x600

mm
mm

(Conforme termo de referência).

38

POSTO
PARA
ATENDIMENTO
Medidas
aproximadas
Largura
1300x1400
mm
Profundidade:
600x600
mm
Altura:
750
mm
Superfície sobreposta à estrutura. Em madeira
MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa
pressão texturizado em ambas as faces. Borda
frontal e posterior com acabamento em fita de
PVC de 3 mm de espessura ou fita de
poliestireno reta de 2 mm, colada a quente pelo
sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm,
em todo seu perímetro ou com acabamento
arredondado em ergosoft 180º maciço. Bordas
transversais com acabamento em fita de PVC de
1,5 mm de espessura ou fita de poliestireno reta
de 2 mm, colada a quente pelo sistema holtmelt, em todo seu perímetro. Passagem de
fiação com acabamento em PVC. Fixada às
estruturas laterais e central da mesa através de
parafusos de aço e buchas metálicas.(Conforme
termo de referência).

UN

40

900,00

36.000,00

UN

188

826.83

155.444,04

UN

180

90,00

16.200,00

PENÍNSULA EM L

39

Composto
por:
– MESA PENÍNSULA (01 UNIDADE)
– GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS
(01
UNIDADE)
–
MESA
PENÍNSULA
Medidas
aproximadas
Largura:
1800x1600
mm
Profundidade:
800x600
mm
Altura: 740 mm
(Conforme termo de referência).

40

DIVISOR
Medidas
Largura:
Altura:

DE

MESA
1400
450

DE
1400
aproximadas
mm
mm

Espessura:
18
mm
Divisor em madeira MDP (aglomerado) de 18
mm de espessura, revestida em laminado
melamínico de baixa pressão texturizado em
ambas as faces. Bordas com acabamento em fita
de PVC entre 1 e 2 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu
perímetro.(Conforme termo de referência).

41

MESA EM L PADRÃO 1400 COM
ACESSÓRIOS
Composto
por:
– MESA ORGÂNICA (01 UNIDADE)
– GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS (01
UNIDADE)
- DIVISOR DE MESA 1400x450x18mm
SUPORTE
PARA
CPU
–
MESA
ORGÂNICA
Medidas
Largura:
1400x1400
mm
Profundidade:
600x600
mm
Altura: 740 mm

UN

186

840,00

156.240,00

UN

160

380,00

60.800,00

UN

260

500,00

130.000,00

(Conforme termo de referência).

42

MESA COM TECLADO
Composta por:
– MESA RETANGULAR (01 UNIDADE)
– SUPORTE RETRÁTIL PARA TECLADO EM
MDF (01 UNIDADE)
– MESA RETANGULAR
Medidas aproximadas
Largura: 1000 mm
Profundidade: 800 mm
Altura: 740 mm
(Conforme termo de referência).

43

MESA PADRÃO 1200 COM GAVETEIRO
Composta
por:
– MESA RETANGULAR (01 UNIDADE)
– GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS (01
UNIDADE)
–
MESA
RETANGULAR
Medidas aproximadas
Largura:
1200
mm
Profundidade:
600
mm
Altura:
740
mm
Superfície sobreposta à estrutura. Em madeira
MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa

pressão texturizado em ambas as faces. Borda
frontal e posterior com acabamento em fita de
PVC de 3 mm de espessura ou fita de
poliestireno reta de 2,0mm, colada a quente pelo
sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm
em todo seu perímetro. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de
espessura ou fita de poliestireno reta de 2,0mm,
colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo
seu perímetro. Passagem de fiação com
acabamento em PVC. Fixada às estruturas
laterais da mesa através de parafusos de aço e
buchas
metálicas.(Conforme
termo
de
referência).

44

MESA LINEAR PADRÃO 1600MM.
Medidas
aproximadas
Largura:
1600
mm
Profundidade:
600
mm
Altura:
740
mm
Superfície sobreposta à estrutura. Em madeira
MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa
pressão texturizado em ambas as faces. Borda
frontal e posterior com acabamento em fita de
PVC de 3 mm de espessura ou fita de
poliestireno reta de 2,0mm, colada a quente pelo
sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm
em todo seu perímetro. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de
espessura ou fita de poliestireno reta de 2,0mm,
colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo
seu perímetro. Passagem de fiação com
acabamento em PVC. Fixada às estruturas
laterais da mesa através de parafusos de aço e
buchas
metálicas.(Conforme
termo
de
referência).

UN

260

430,00

111.800,00

45

MESA LINEAR PADRÃO 1400MM.
Medidas
aproximadas
Largura:
1400
mm
Profundidade:
600
mm
Altura:
740
mm
SUPERFÍCIE
Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP
(aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida
em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces. Borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de 3
mm de espessura ou fita de poliestireno reta de

UN

160

370,00

59.200,00

2,0mm, colada a quente pelo sistema holt-melt,
com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu
perímetro. Bordas transversais com acabamento
em fita de PVC de 1,5 mm de espessura ou fita
de poliestireno reta de 2,0mm, colada a quente
pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro.
Passagem de fiação com acabamento em PVC.
Fixada às estruturas laterais da mesa através de
parafusos de aço e buchas metálicas.(Conforme
termo de referência).

46

MESA LINEAR PADRÃO 1200MM.
Medidas
aproximadas
Largura:
1200
mm
Profundidade:
600
mm
Altura:
740
mm
SUPERFÍCIE
Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP
(aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida
em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces. Borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de 3
mm de espessura ou fita de poliestireno reta de
2,0mm, colada a quente pelo sistema holt-melt,
com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu
perímetro. Bordas transversais com acabamento
em fita de PVC de 1,5 mm de espessura ou fita
de poliestireno reta de 2,0mm, colada a quente
pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro.
Passagem de fiação com acabamento em PVC.
Fixada às estruturas laterais da mesa através de
parafusos de aço e buchas metálicas.(Conforme
termo de referência).

UN

240

360,00

86.400,00

47

MESA LINEAR PADRÃO 1000MM.
Medidas
aproximadas
Largura:
1000
mm
Profundidade:
600
mm
Altura:
740
mm
SUPERFÍCIE
Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP
(aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida
em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces. Borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de 3
mm de espessura ou fita de poliestireno reta de
2,0mm, colada a quente pelo sistema holt-melt,
com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu
perímetro. Bordas transversais com acabamento
em fita de PVC de 1,5 mm de espessura ou fita

UN

180

340,00

61.200,00

de poliestireno reta de 2,0mm, colada a quente
pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro.
Passagem de fiação com acabamento em PVC.
Fixada às estruturas laterais da mesa através de
parafusos de aço e buchas metálicas.(Conforme
termo de referência).

48

MESA
LINEAR
PADRÃO
800MM.
Medidas
aproximadas
Largura:
800
mm
Profundidade:
600
mm
Altura:
740
mm
SUPERFÍCIE
Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP
(aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida
em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces. Borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de 3
mm de espessura ou fita de poliestireno reta de
2,0mm, colada a quente pelo sistema holt-melt,
com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu
perímetro. Bordas transversais com acabamento
em fita de PVC de 1,5 mm de espessura ou fita
de poliestireno reta de 2,0mm, colada a quente
pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro.
Passagem de fiação com acabamento em PVC.
Fixada às estruturas laterais da mesa através de
parafusos de aço e buchas metálicas.(Conforme
termo de referência).

UN

166

280,00

46.480,00
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SUPORTE
CPU
SUSPENSO
Suporte em chapa dobrada de aço #18 (1,20
mm) de espessura (mínimo), fixado sob o
tampo. Possui braço com mola regulável e
ajustável à largura da CPU.(Conforme termo de
referência).

UN

100

80,00

8.000,00
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MESA
EM
L
PADRÃO
1200
Medidas
aproximadas
Largura:
1200x1400
mm
Profundidade:
600x600
mm
Altura:
740
mm
SUPERFÍCIE
Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP
(aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida
em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces. Borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de 3
mm de espessura ou fita de poliestireno reta de
2,0mm, colada a quente pelo sistema holt-melt,

UN

192

550,00

105.600,00

com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu
perímetro. Bordas transversais com acabamento
em fita de PVC de 1,5 mm de espessura ou fita
de poliestireno reta de 2,0mm, colada a quente
pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro.
Passagem de fiação com acabamento em PVC.
Fixada às estruturas laterais e central da mesa
através de parafusos de aço e buchas
metálicas.(Conforme termo de referência).
BANCADA PADRÃO 2400MM MEDIDAS
APROXIMADAS
Largura:
2400
mm
Profundidade: 1400 mm Altura: 740 mm.
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02 superfícies sobrepostas à estrutura. Em
madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida
em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces. Bordas
longitudinais com acabamento em fita de PVC
de 3 mm de espessura espessura em fita de 95
PVC de 3 mm de espessura ou fita de
poliestireno reta de 2,0mm , colada a quente
pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5
mm, em todo seu perímetro. Bordas transversais
com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de
espessura ou fita de poliestireno reta de 2,0mm,
colada a quente pelo sistema holt-melt em todo
seu perímetro. Fixadas à estrutura da estação
através de parafusos de aço e buchas metálicas.
02 caixas para tomadas em cada superfície.
(Conforme termo de referência).

UN

102

1.390,00

141.780,00

UN

102

1.700,00

173.400,00

BANCADA PADRÃO 3100MM MEDIDAS
APROXIMADAS
Largura:
3100
mm
Profundidade:1400 mm Altura:740 mm.

57

02 superfícies sobrepostas à estrutura. Em
madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida
em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces. Bordas
longitudinais com acabamento em fita de PVC
de 3 mm de espessura ou fita de poliestireno reta
de 2,0mm, colada a quente pelo sistema holtmelt, com raio mínimo de 2,5 mm, em todo seu
perímetro. Bordas transversais com acabamento
em fita de PVC de 1,5 mm de espessura ou fita
de poliestireno reta de 2,0mm, colada a quente
pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro.
Fixadas à estrutura da estação através de
parafusos de aço e buchas metálicas. 02 caixas

para tomadas em cada superfície. (conforme
termo de referência).
BANCADA PADRÃO 3600MM MEDIDAS
APROXIMADAS
Largura:
3600
mm
Profundidade:1400 mm Altura: 740 mm.
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03 superfícies sobrepostas à estrutura. Em
madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida
em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces. Bordas
longitudinais com acabamento em fita de PVC
de 3 mm de espessura ou fita de poliestireno reta
de 2,0mm, colada a quente pelo sistema holtmelt, com raio mínimo de 2,5 mm, em todo seu
perímetro. Bordas transversais com acabamento
em fita de PVC de 1,5 mm de espessura ou fita
de poliestireno reta de 2,0mm, colada a quente
pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro.
Fixadas à estrutura da estação através de
parafusos de aço e buchas metálicas. 02 caixas
para tomadas em cada superfície. (conforme
termo de referência).

UN

106

1.900,00

201.400,00

UN

940

816,67

767.669,80

UN

236

883,33

208.465,88

POLTRONA PARA AUDITÓRIO 01:
Dimensões aproximadas: altura: 940 mm, x
largura: 1100 mm, x profundidade do assento:
475 mm.
59

Confeccionado com interno em madeira
compensada com aproximadamente 15 mm de
espessura e mínimo de 9 lâminas, moldada
compressão a quente. Espuma injetada em
poliuretano flexível com densidade entre 50 e
55 kg/m3.Capa de proteção e acabamento
injetada na parte posterior em polipropileno
texturizado.(conforme termo de referência).
POLTRONA PARA AUDITÓRIO 02:
Dimensões aproximadas: altura: 940 mm, x
largura: 630 mm, x profundidade do assento:
475 mm.

60

Confeccionado com interno em madeira
compensada com aproximadamente 15 mm de
espessura e mínimo de 9 lâminas, moldada com
pressão a quente. Espuma injetada em
poliuretano flexível com densidade entre 50 e
55 kg/m3.Capa de proteção e acabamento
injetada na parte posterior em polipropileno
texturizado. (conforme termo de referência).
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Somos fabricantes de mobiliário corporativo e escolar, nossa missão é criar espaços que
inspirem o trabalho e o estudo das pessoas. Possuímos escritórios em várias capitais
e também representantes regionais, mas procuramos conhecer a fundo cada cliente,
oferecendo soluções personalizadas de produtos e serviços.
Nossa unidade fabril está equipada com os mais modernos equipamentos e possui área
construída superior a 25.000 m2.

“ N Ó S S O M O S A Q U I LO Q U E FA Z E M O S R E P E T I D A M E N T E .
E XC E L Ê N C I A E N TÃO, N ÃO É U M M O D O D E AG I R , M AS U M H Á B I TO ”

UNIDADE 2 - A

– A R I STÓT E L E S

ITEM 1 - CARTEIRA ESCOLAR
ENCOSTO Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por
impulso na diagonal de até 90º. Devera possuir respiradores. Moldado em contorno vertebral com encaixes retangulares
na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. Medidas mínimas aproximadas: largura
460 mm, altura 250 mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5 mm. Deverão ter disponíveis para escolha no
mínimo as cores preta, cinza, branca, vermelha, verde, azul ou amarela. ASSENTO Fundido em polipropileno com alta
pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Devera possuir
respiradores quadrados. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea.
Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação de parafusos tipo AA cabeça
chata e rebites de alumínio. Medidas mínimas: largura 560 mm e 250 mm de profundidade e espessura de 5 mm. Deverão
ter disponíveis para escolha no mínimo as cores preta, cinza, branca, vermelha, verde, azul ou amarela. PRANCHETA
Confeccionada em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces e bordas retas com acabamento em perfil de pvc. Fixada a estrutura através de parafusos
de aço com arruela de pressão e buchas metálicas. Medidas mínimas aproximadas: (L) 380 x (P) 600 mm. ESTRUTURA
Estrutura única com braços fixos para colocação da prancheta, toda ela montada através de solda MIG. Estrutura de
encosto e do assento tubo oblongo aproximado de 30x16 mm em chapa mínima de #16 (1,50 mm) de espessura, com
base do assento formato trapezoidal. Possui 02 (duas) travas inferiores e 02 (duas) travas superiores na transversal das
laterais com o objetivo de evitar abrir a estrutura por movimento rígido. A parte estrutural da prancheta com 02 (dois)
pedestais soldados a vertical de 90º na lateral e 01 (um) frontal soldado a 65º na diagonal, possuindo 01 (um) suporte para
porta sacolas ou bolsas. Porta livros aramado de no mínimo ¼ liso perfilado maciço em número de no mínimo 7, soldados
individualmente com solda MIG, com anteparo na parte posterior. ACABAMENTOS Todo material em aço é soldado com
solda eletrônica MIG, pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização. Pintura epóxi-pó eletrostática.
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MEIRELES
Tal qual os marcantes sonetos de Cecília Meireles, essa linha se
destaca por sua organização compacta e objetiva. Seu pequeno
encosto articulado oferece acomodação mesmo em ambientes
menos espaçosos. Meireles é planejada como os versos da
escritora, proporcionando ao usuário conforto em cada detalhe.
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SION
Sob diversas condições de uso, os castelos no
horizonte de Sion ainda mantêm suas belas
estruturas intactas. Essa resistência inspirou
uma linha de cadeiras e poltronas impecáveis. E
seu planejamento e durabilidade são mesmo de
uma grande construção, com material de alta
performance e garantia de postura e desempenho
para o usuário.
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ITEM 2 - POLTRONA EXECUTIVO Dimensões: Encosto: Altura 920 mm; Largura: 500 mm Assento: Profundidade: 460 mm; Largura: 490 mm Altura do
assento em relação ao piso: 440 mm mínimo e 540 mm máximo ENCOSTO Totalmente em espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência,
alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade
de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com interno em madeira prensada em formato anatômico de 10,5 mm de espessura. Encosto totalmente
revestido com detalhes em costuras duplas sem utilização de capa plástica e perfil de PVC. ASSENTO Concha feita de resina de engenharia termoplástica
injetada, com alta resistência mecânica e conformada anatomicamente. Espuma de poliuretano flexível moldada anatomicamente, isenta de CFC em sua
fabricação, com alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação
permanente, com densidade de 50 a 55 kg/m3. Regulagem de profundidade útil do assento através de botão ou alavanca, com amplitude aproximada
de 50 mm e bloqueio em no mínimo quatro posições. SUPORTE PARA ENCOSTO Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de
aço estampada de 6,00 mm com alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso
(fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos.
Dispor de regulagem de altura com curso de 60 mm, com acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos. REVESTIMENTO Em
tecido lã ou couro ecológico. MECANISMO Mecanismo com corpo injetado em liga de alumínio sob pressão e placa superior em chapa de aço estampada
que garante bom acabamento e alta resistência mecânica. Acabamento de superfície pintada eletrostaticamente em epoxi pó revestindo totalmente
o mecanismo com película de aproximadamente 100 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. O mecanismo deve permitir a
regulagem da altura e o bloqueio do movimento em 4 posições. Sua característica principal é o movimento sincronizado entre o assento e encosto com
proporção de deslocamento de 1 x 2 respectivamente. Essa proporção possui uma tolerância de 2 graus para o movimento sincronizado. COLUNA DE
REGULAGEM DE ALTURA E TUBO TELESCÓPICO DE ACABAMENTO Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 100 mm de curso, fabricada
em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a
coluna com película de aproximadamente 100 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. A bucha guia para o pistão é injetada em
resina calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Comprimento de 86 mm. Possui pistões a gás para regulagem de altura em
conformidade com a norma DIN 4550, classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento
de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Sistema preciso de
acoplamento ao mecanismo e a base através de cone morse. Capa telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado. Sistema de fixação
tanto na parte superior quanto na inferior. BASE Base com 5 patas, fabricada em liga de alumínio injetado sob pressão que garante alta resistência
mecânica. Acabamento de superfície através de polimento. Alojamento para engate do rodízio usinado no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de
buchas de fixação. Sistema preciso de acoplamento a coluna central através de cone morse. RODÍZIOS Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro
injetadas em resina poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta e modificador de impacto, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro
de 11 mm e eixo horizontal em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 8 mm e rodas com diâmetro de 50 mm. O eixo vertical deve possuir anel elástico
em aço que possibilite acoplamento fácil e seguro à base. Dimensões: Comprimento 258 mm e largura 94 mm. APÓIA-BRAÇO Apóia-braço tubular 48x20
mm com regulagem. Deve possuir regulagem do ângulo horizontal e manípulo de regulagem de abertura. Acabamento em polipropileno texturizado.
Dispositivos internos de regulagem em nylon (PA 6) ou metal. Curso de regulagem de 85mm.
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VERNIER
As ruas da grandiosa Vernier, na Suíça, inspiram o trabalho funcional e
moderno sem perder o toque clássico. Ao recostar-se, o usuário percebe
como o capricho pode transformar o simples, proporcionando conforto e
design diferenciado, mesmo para os mais tradicionais ambientes.
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ITEM 3 - POLTRONA GIRATÓRIA OPERATIVA ASSENTO Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente e espessura de 10,5
mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura,
baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatômicamente com espessura média de 40
mm. Largura de 490 mm e profundidade de 460mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas
que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. ENCOSTO Interno
em compensado multilâminas de madeira moldada e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta
resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de
45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 460 mm.
Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza,
alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. REVESTIMENTO Couro ecológico. Deverão ter disponíveis para escolha
no mínimo as cores preta, cinza, branco, vermelho, verde, azul e marrom . MECANISMO DE CONTATO PERMANENTE Mecanismo com corpo fabricado
com solda sistema MIG em chapa de aço estampada de 3 mm e encosto articulado em chapa de aço de 2 mm. Suporte do encosto em chapa 3 mm
em forma “U” com acabamento em Zinco Branco. Corpo e encosto com acabamento em pintura eletrostática a pó, com propriedades de resistência
a agentes químicos, com pré tratamento antiferruginoso (desengraxe e fosfato de ferro). Assento fixo e encosto com inclinação regulável com +13°
para frente e -19° para trás, com bloqueio em qualquer posição e contato permanente na posição livre. Travamento através de sistema “freio fricção”
de 8 lâminas. Suporte para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm com alta resistência mecânica. Acabamento em pintura
eletrostática Regulagem de altura com curso de 60 mm e no mínimo 10 posições de ajuste, com acionamento automático sem necessidade de botões
ou manípulos. O sistema de regulagem fabricado em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com
engates fáceis, precisos e isento de ruídos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado que proporciona perfeito acabamento,
integrando o design entre o assento e o encosto. Sistema de acoplamento da coluna central da cadeira através de cone morse, o que confere facilidade
para montagem e casos eventuais de manutenção. COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA E TUBO TELESCÓPICO DE ACABAMENTO Coluna de regulagem
de altura por acionamento a gás com 125 mm de curso, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura
eletrostática a pó, com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré tratamento antiferruginoso (desengraxe e fosfato de ferro). A bucha
guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste. Comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada
para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com
a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas
termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Sistema de acoplamento ao mecanismo
a base dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Capa telescópica de 3 elementos,
injetada em polipropileno texturizado que proporciona ótimo acabamento e proteção à coluna central. BASE Base para cadeira e poltrona, com 5 patas,
fabricada por processo de injeção em resina de engenharia , poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta, modificador de impacto e fibra de vidro
com características de excepcional tenacidade, resistência mecânica, resistência a abrasão dos calçados e produtos químicos. Com 5 (cinco) hastes
e alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. Sistema de acoplamento a coluna central dá-se
através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. RODÍZIOS Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de
diâmetro injetados em resina de engenharia , poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta e modificador de impacto, eixo vertical em aço trefilado
1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 8 mm e rodas com diâmetro de 50 mm. O eixo
vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. APÓIA-BRAÇOS Apóia-braços com alma de aço estrutural
revestido em poliuretano pré-polimero integral skin, texturizado. Dimensões externas 255 x 82 mm. Suporte do apóia-braço regulável, injetado em
termoplástico composto texturizado e alma de aço estrutural estampada de 6,00 mm de espessura indicado para cadeiras e poltronas de médio e
grande porte porte. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a
superfície com propriedades de resistência a agentes químicos. Possui regulagem vertical com no mínimo 6 estágios e curso de 55 mm. Sistema
interno de regulagem fabricado em resina de engenharia poliacetal.
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VERNIER
As ruas da grandiosa Vernier, na Suíça, inspiram o trabalho funcional e
moderno sem perder o toque clássico. Ao recostar-se, o usuário percebe
como o capricho pode transformar o simples, proporcionando conforto e
design diferenciado, mesmo para os mais tradicionais ambientes.
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ITEM 04 - POLTRONA FIXA BAIXA ASSENTO Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente e espessura de 10,5 mm.
Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa
fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatômicamente com espessura média de 40 mm.
Largura de 490 mm e profundidade de 460mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que
dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. ENCOSTO Interno em
polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC,
alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente
com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatômicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e
altura de 390 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc.
De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. REVESTIMENTO Couro ecológico. Deverão ter disponíveis
para escolha no mínimo as cores preta, cinza, branco, vermelho, verde, azul e marrom. SUPORTE PARA ENCOSTO E CAPA DE ACABAMENTO Suporte para
encosto fixo fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânico. Acabamento
em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície
com propriedades de resistência a agentes químicos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado que proporciona perfeito
acabamento, integrando o design entre o assento e o encosto. ESTRUTURA FIXA CONTÍNUA Estrutura fixa contínua para cadeira e poltrona em tubo de
aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm , totalmente soldada por sistema
MIG e acabamento de superfície pintado. Sapatas envolventes injetadas em polipropileno.
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VERNIER
As ruas da grandiosa Vernier, na Suíça, inspiram o trabalho funcional e
moderno sem perder o toque clássico. Ao recostar-se, o usuário percebe
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ITEM 5 – POLTRONA GIRATÓRIA CAIXA Dimensões: Assento: Largura: 450mm / Profundidade: 410mm Encosto: Largura: 410mm / Altura: 260mm
ASSENTO Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível,
isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação
permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatômicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento
injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra
impactos e resistente a produtos químicos. ENCOSTO Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado
anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resistência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento
e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência
para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas
que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. REVESTIMENTO
Couro ecológico. Deverão ter disponíveis para escolha no mínimo as cores preta, cinza, branco, vermelho, verde, azul e marrom. MECANISMO CONTATO
PERMANENTE Mecanismo para cadeiras operativas com corpo fabricado com solda sistema MIG em chapa de aço estampada de 3 mm e encosto
articulado em chapa de aço de 2 mm e suporte do encosto em chapa conformada 3 mm. Acabamento em pintura eletrostática em epoxi pó com
pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente o mecanismo com película mínima de aproximadamente 100 mícrons com
propriedades de resistência a agentes químicos. Alojamento de fixação do mecanismo à coluna central de giro em aço estampado, conformado em
forma de cone morse e fixado através de solda mig. Este mecanismo possui regulagem de inclinação do encosto com bloqueio em qualquer posição e
contato permanente na posição livre. Assento fixo e encosto com inclinação regulável com curso de –13° a +19° , o que possibilita a perfeita adaptação
aos mais variados biotipos de usuário e a maioria das atividades diárias de todos os profissionais que trabalham predominantemente sentados. O
travamento através do sistema “freio fricção” de comando por alavanca de ponta excêntrica permite a liberação e o bloqueio de forma simples e com
mínimo esforço através de simples toque (não sendo necessário o aperto através de rosca na alavanca). Suporte para encosto com regulagem de
altura com no mínimo 7 níveis de ajuste e com curso aproximado de 80 mm, caneca articulada de acabamento injetada em termoplástico composto
texturizado com eixo de giro em aço trefilado e sistema amortecedor flexível injetado em PVC de grande resistência e isenta de ruídos. A articulação da
“caneca” é ítem importante de conforto do usuário pois permite que o ângulo do encosto acompanhe permanentemente o ângulo da coluna vertebral.
Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de
manutenção. COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA E TUBO TELESCÓPICO DE ACABAMENTO Coluna para cadeira operativa alta com sistema de regulagem
de altura por acionamento a gás e curso de 100 mm fabricada em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática em epoxi pó com
pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 mícrons com propriedades de
resistência a agentes químicos. A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada
individualmente. Com comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo
a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 CLASSE 4, fixados ao tubo central através de porca
rápida. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo
atrito suavizando o movimento de rotação. Aro de apoio para os pés de altura milimetricamente regulável através manípulo ergonômico possibilitando
fácil manuseio, fabricado em aço com acabamento e pintura idêntico a coluna. Cubo interno injetado em termoplástico permite travamento seguro
sem danos a pintura da coluna. Sistema de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem
e casos eventuais de manutenção. Capa telescópica Capa telescópica de 2 elementos, injetada em polipropileno texturizado que proporciona ótimo
acabamento e proteção à coluna central, sendo elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo. Sistema de fixação na parte superior
propicia travamento perfeito evitando que durante o uso da cadeira esta venha a se desprender da base ou, deixe o pistão aparecendo na parte superior
perdendo sua função estética e de proteção, possibilitando assim, que o acúmulo de partículas possa prejudicar o funcionamento do sistema de
regulagem de altura. BASE Base para cadeira e poltrona em aço com capa protetora, com 5 patas, fabricada com solda sistema MIG em aço tubular
25x25x1,50 mm com acabamento de superfície pintado Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré
tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a base com película mínima de aproximadamente 100 mícrons com propriedades de
resistência a agentes químicos. Alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. Capa protetora em
polipropileno injetado texturizado, sem emendas que proporciona perfeito acabamento e facilita a limpeza, boa resistência a abrasão dos calçados e
produtos químicos. Sistema de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais
de manutenção. Deslizadores Deslizador compensador de altura com corpo injetado em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), com aditivo antiultravioleta e modificador de impacto, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e dotado de anel elástico também em aço
que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Por ser injetado em nylon possui grande resistência estrutural o que assegura ausência de folgas e
mínimo desgaste.
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ITEM 6 - SOFÁ DE UM LUGAR ASSENTO E ENCOSTO Espuma flexível de alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente. Alma
interna totalmente em aço conformada anatomicamente. Totalmente tapeçada com detalhes em costura. REVESTIMENTO Couro ecológico. Deverão
ter disponíveis para escolha no mínimo as cores preta, cinza, branco, vermelho, verde, azul e marrom. ESTRUTURA Laterais fabricadas em tudo oblongo
de aço industrial 30x60 mm conformadas em raio variável, acabamento cromado, fixadas através de parafusos na própria alma interna do assento.
APÓIA-BRAÇOS Apóia-braço fixo de formato de um arco, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polimero integral skin, texturizado.
Matéria prima totalmente isenta de CFC, não agressiva ao meio ambiente. Fixado na alma interna do encosto e na lateral tubular.
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ITEM 7 - SOFÁ DE DOIS LUGARES ASSENTO E ENCOSTO Espuma flexível de alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente. Alma
interna totalmente em aço conformada anatomicamente. Totalmente tapeçada com detalhes em costura. REVESTIMENTO Couro ecológico. Deverão
ter disponíveis para escolha no mínimo as cores preta, cinza, branco, vermelho, verde, azul e marrom. ESTRUTURA Laterais fabricadas em tudo oblongo
de aço industrial 30x60 mm conformadas em raio variável, acabamento cromado, fixadas através de parafusos na própria alma interna do assento.
APÓIA-BRAÇOS Apóia-braço fixo de formato de um arco, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polimero integral skin, texturizado.
Por se tratar de um pré-polímero possui toque macio e altissíma resistência ao rasgo, que não é possível nos materiais convencionais. Matéria prima
totalmente isenta de CFC, não agressiva ao meio ambiente. Fixado na alma interna do encosto e na lateral tubular.
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ITEM 8 – SOFÁ DE TRÊS LUGARES ASSENTO E ENCOSTO Espuma flexível de alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente. Alma
interna totalmente em aço conformada anatomicamente. Totalmente tapeçada com detalhes em costura. REVESTIMENTO Couro ecológico. Deverão
ter disponíveis para escolha no mínimo as cores preta, cinza, branco, vermelho, verde, azul e marrom. ESTRUTURA Laterais fabricadas em tudo oblongo
de aço industrial 30x60 mm conformadas em raio variável, acabamento cromado, fixadas através de parafusos na própria alma interna do assento.
APÓIA-BRAÇOS Apóia-braço fixo de formato de um arco, com alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polimero integral skin, texturizado.
Por se tratar de um pré-polímero possui toque macio e altissíma resistência ao rasgo, que não é possível nos materiais convencionais. Matéria prima
totalmente isenta de CFC, não agressiva ao meio ambiente. Fixado na alma interna do encosto e na lateral tubular.
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ITEM 09 – SOFÁ COM BRAÇOS ESTOFADOS DE DOIS LUGARES 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,
garantindo maior homogeneidade na elasticidade, com ótima sustentação. ESTOFAMENTO Assento e encosto com almofadas fixas com espumas
especiais Visco Elásticas, considerada uma espuma “FRIA” por dissipar o calor do corpo de forma eficiente, não reagente a qualquer esforço mecânico,
com baixíssima resilência, compostas por células pequenas e esféricas que quando pressionada dispersa a energia absorvida, reduzindo ao mínimo
a energia restante, certificadas conforme Norma ISO 9001:2000, concedendo maior durabilidade e conforto aos estofados. Braços 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 tecido VINIL MICROPERFURADO PRETO. PÉS: Em aço cromado. DIMENSÕES MÍNIMAS DO SOFÁ: 930 x 1650 x 860mm
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ITEM 10 – SOFÁ COM BRAÇOS ESTOFADOS DE TRÊS LUGARES 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, garantindo maior homogeneidade na elasticidade, com ótima sustentação. ESTOFAMENTO Assento e encosto com almofadas fixas
com espumas especiais Visco Elásticas, considerada uma espuma “FRIA” por dissipar o calor do corpo de forma eficiente, não reagente a qualquer
esforço mecânico, com baixíssima resilência, compostas por células pequenas e esféricas que quando pressionada dispersa a energia absorvida,
reduzindo ao mínimo a energia restante, certificadas conforme Norma ISO 9001:2000, concedendo maior durabilidade e conforto aos estofados.
Braços 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 tecido VINIL MICROPERFURADO PRETO. PÉS: Em aço cromado. DIMENSÕES MÍNIMAS DO SOFÁ: 930
x 2050 x 860mm
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ITEM 11 – LONGARINA OPERATIVA DE 02 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada
anatomicamente e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de
rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 55 a 60 kg/m3 e moldada
anatômicamente com espessura média de 40 mm. Largura de 490 mm e profundidade de 460mm. Capa de proteção e acabamento injetada em
polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos
e resistente a produtos químicos. ENCOSTO Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente e espessura de 10,5 mm.
Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura,
baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatômicamente com saliência para apoio
lombar e espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado
e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos
químicos. REVESTIMENTO Couro ecológico. Deverão ter disponíveis para escolha no mínimo as cores preta, cinza, branco, vermelho, verde, azul e
marrom. SUPORTE PARA ENCOSTO E CAPA DE ACABAMENTO Suporte para encosto fixo fabricado em chapa de aço estampada de 5,00 mm com nervura
estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica, sendo adequado para poltronas de médio e grande porte. Acabamento em pintura
eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película
mínima de 100 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado que
proporciona perfeito acabamento, integrando o design entre o assento e o encosto. LONGARINA Longarina em tubo de aço 60 x 30 mm e espessura de
1,90 mm com acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento
antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de 100 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos.
Lateral em aço, fabricada por processo de solda sistema MIG em aço tubular 25x25x1,70 mm com capa de proteção de polipropileno e suporte com
60x30x1,50 mm com acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso
(fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película mínima de 100 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. Para
cada lateral acompanha um par de deslizadores totalmente injetados em nylon 6 e sistema de acoplamento à longarina através de parafusos M10,
garantindo robustez e facilidade de manutenção. Placa para fixação do assento junto à longarina fabricada em chapa de aço estampada de 3,35 mm
de grande resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo
totalmente o mecanismo com película mínima de 100 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. O sistema de acoplamento
à longarina através de abraçadeira e parafusos M10, possibilida a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de
manutenção. Possui acoplamento para suporte para encosto tipo lâmina e possibilita a fixação dos apóia braços diretamente no corpo da placa sendo
muito mais resistente que a usual fixação no interno do assento.
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ITEM 12 - LONGARINA OPERATIVA DE 03 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada
anatomicamente e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de
rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 55 a 60 kg/m3 e moldada
anatômicamente com espessura média de 40 mm. Largura de 490 mm e profundidade de 460mm. Capa de proteção e acabamento injetada em
polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos
e resistente a produtos químicos. ENCOSTO Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente e espessura de 10,5 mm.
Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura,
baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatômicamente com saliência para apoio
lombar e espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado
e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos
químicos. REVESTIMENTO Couro ecológico. Deverão ter disponíveis para escolha no mínimo as cores preta, cinza, branco, vermelho, verde, azul
e marrom. SUPORTE PARA ENCOSTO E CAPA DE ACABAMENTO Suporte para encosto fixo fabricado em chapa de aço estampada de 5,00 mm com
nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica, sendo adequado para poltronas de médio e grande porte. Acabamento em
pintura eletrostática em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película mínima de 100
mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado que proporciona
perfeito acabamento, integrando o design entre o assento e o encosto. LONGARINA Longarina em tubo de aço 60 x 30 mm e espessura de 1,90 mm com
acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo
totalmente a superfície com película mínima de 100 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. Lateral em aço, fabricada
por processo de solda sistema MIG em aço tubular 25x25x1,70 mm com capa de proteção de polipropileno e suporte com 60x30x1,50 mm com
acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo
totalmente a superfície com película mínima de 100 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. Para cada lateral acompanha um
par de deslizadores totalmente injetados em nylon 6 e sistema de acoplamento à longarina através de parafusos M10, garantindo robustez e facilidade
de manutenção. Placa para fixação do assento junto à longarina fabricada em chapa de aço estampada de 3,35 mm de grande resistência mecânica.
Acabamento em pintura eletrostática em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente o mecanismo com
película mínima de 100 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. O sistema de acoplamento à longarina através de abraçadeira
e parafusos M10, possibilida a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção. Possui acoplamento para
suporte para encosto tipo lâmina e possibilita a fixação dos apóia braços diretamente no corpo da placa sendo muito mais resistente que a usual
fixação no interno do assento.
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ITEM 13 – LONGARINA OPERATIVA DE 04 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada
anatomicamente e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de
rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 55 a 60 kg/m3 e moldada
anatômicamente com espessura média de 40 mm. Largura de 490 mm e profundidade de 460mm. Capa de proteção e acabamento injetada em
polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos
e resistente a produtos químicos. ENCOSTO Interno em compensado multilâminas de madeira moldada e espessura de 10,5 mm. Espuma em
poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga
dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatômicamente com saliência para apoio lombar e
espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas
arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos.
REVESTIMENTO Couro ecológico. Deverão ter disponíveis para escolha no mínimo as cores preta, cinza, branco, vermelho, verde, azul e marrom.
SUPORTE PARA ENCOSTO E CAPA DE ACABAMENTO Suporte para encosto fixo fabricado em chapa de aço estampada de 5,00 mm com nervura
estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica, sendo adequado para poltronas de médio e grande porte. Acabamento em pintura
eletrostática em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película mínima de 100 mícrons
com propriedades de resistência a agentes químicos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado que proporciona perfeito
acabamento, integrando o design entre o assento e o encosto. LONGARINA Longarina em tubo de aço 60 x 30 mm e espessura de 1,90 mm com
acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo
totalmente a superfície com película mínima de 100 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. Lateral em aço, fabricada
por processo de solda sistema MIG em aço tubular 25x25x1,70 mm com capa de proteção de polipropileno e suporte com 60x30x1,50 mm com
acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo
totalmente a superfície com película mínima de 100 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. Para cada lateral acompanha um
par de deslizadores totalmente injetados em nylon 6 e sistema de acoplamento à longarina através de parafusos M10, garantindo robustez e facilidade
de manutenção. Placa para fixação do assento junto à longarina fabricada em chapa de aço estampada de 3,35 mm de grande resistência mecânica.
Acabamento em pintura eletrostática em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente o mecanismo com
película mínima de 100 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. O sistema de acoplamento à longarina através de abraçadeira
e parafusos M10, possibilida a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção. Possui acoplamento para
suporte para encosto tipo lâmina e possibilita a fixação dos apóia braços diretamente no corpo da placa sendo muito mais resistente que a usual
fixação no interno do assento.
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ITEM 30 – MESA EXECUTIVA DE TAMPO CURVADO MEDIDAS APROXIMADAS Largura: 2200 mm Profundidade: 600/1000 mm Altura: 740
mm (Variação máxima de 5% para Mais ou para Menos) SUPERFÍCIE Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida
em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, padrão madeirado. Bordas com acabamento em fita de PVC
de 3 mm de espessura ou fita de poliestireno reta de 2,0mm, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm
em todo seu perímetro, no mesmo padrão madeirado. Superfície com formato especial com lado reto de 600 mm de profundidade e
lado curvo de raio de 600 mm. Superfície com detalhe em couro natural ou ecológico na cor preta. PAINEL FRONTAL Em madeira MDP
(aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, padrão
madeirado. Bordas com acabamento em fita de PVC entre 1 e 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo
seu perímetro. ESTRUTURA Estrutura metálica em tubo de aço seção retangular 20x40 mm em chapa # 18 (1,20 mm) de espessura
(mínimo), em formato de “C”, com painel em madeira MDP (aglomerado) de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de
baixa pressão texturizado em ambas as faces, padrão madeirado, fixado na estrutura tubolar com função estrutural. Na parte inferior
colocação de rebites de repuxo de aço 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 à pintura. Pintura
epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.
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ITEM 31 - MESA AUXILIAR EXECUTIVA MEDIDAS APROXIMADAS Largura: 1250 mm Profundidade: 700 mm Altura: 740 mm (Variação máxima
de 5% para Mais ou para Menos) SUPERFÍCIE SUPERIOR EM VIDRO Vidro temperado incolor com no mínimo 10 mm de espessura. Com ou
sem suportes de apoio ao vidro em alumínio com 70 mm de altura. Estrutura e suportes de apoio para fixação ao plano de trabalho, fixada
ao vidro por colagem pelo sistema UV. Acompanhando o desenho da superfície inferior, para apoio de monitor. SUPERFÍCIE INFERIOR Em
madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces,
padrão madeirado. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura ou fita de poliestireno reta de 2,0mm, colada a quente
pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro, no mesmo padrão madeirado. Com curvatura de design
especial e raio de 1200 mm. PAINEL FRONTAL Em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico
de baixa pressão texturizado em ambas as faces, padrão madeirado. Bordas com acabamento em fita de PVC entre 1 e 2 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. ESTRUTURA Estrutura metálica em tubo de aço seção retangular
20x40 mm em chapa # 18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), em formato de “C”, com painel em madeira MDP (aglomerado) de 25mm de
espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, padrão madeirado, fixado na estrutura
tubolar com função estrutural. Na parte inferior colocação de 04 rodízios de nylon. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas
recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxipó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.
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ITEM 32 – MESA DE CENTRO MEDIDAS APROXIMADAS Largura: 600 mm Profundidade: 600 mm Altura: 380 mm (Variação máxima de 5% para
Mais ou para Menos) TAMPO Em madeira MDP (aglomerado), de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em perfil de PVC flexível 25 mm c/ alma. PÉS 04 estruturas verticais. Em tubo de
aço industrial redondo de 50,8 mm de diâmetro em chapa #16 (1,5mm) de espessura, com acabamento cromado e com deslizados em
material plástico.
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ITEM 33 – MESA REUNIÃO PADRÃO 2400MM. MEDIDAS: 2400X1400X740MM (Variação máxima de 5% para Mais ou para Menos)
02 superfícies sobrepostas à estrutura. Em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa
pressão texturizado em ambas as faces. Bordas longitudinais com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura ou fita de
poliestireno reta de 2,0mm, colada a quente pelo sistema holtmelt, com raio mínimo de 2,5 mm, em todo seu perímetro. Bordas
transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu
perímetro. Fixadas à estrutura da estação através de parafusos de aço e buchas metálicas. 02 caixas para tomadas em cada
superfície. Sustentação das superfícies através de colunas verticais em tubo de aço com seção quadrada 60x60 mm em chapa #16
(1,50 mm) de espessura, sendo duas centrais com recuo nas duas laterais das superfícies. Duas travessas horizontais em tubo de
aço com seção quadrada 60x60 mm em chapa #16 (1,50 mm) de espessura. Calhas para passagem de fiação sob as superfícies
permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico. Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de
desengraxe e tratamento nanocerâmico, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo
de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

71

BREMEN
Como a maravilhosa Bremen e o eterno conto “Os Músicos de
Bremen”, essa linha tem como princípio a liberdade. São vários
agrupamentos de mobiliário corporativo para fins específicos,
como: Bremen Presidência, Bremen Diretoria, Bremen
Armazenamento, Bremen Multiuso, etc. Dimensões, design,
acabamentos e configurações abrangem todas as opções
atualmente empregadas pelo mercado. É um móvel versátil e
inovador.

72

ITEM 34 – MESA REUNIÃO COM TAMPO ARQUEADO PADRÃO 2700MM. MEDIDAS APROXIMADAS Largura: 2700 mm Profundidade:
1000/1200/1000 mm Altura: 740 mm (Variação máxima de 5% para Mais ou para Menos) SUPERFÍCIE Sobreposta à estrutura. Em
madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas
as faces. Borda longitudinal com acabamento em Fita de PVC de 3 mm de espessura ou fita de poliestireno reta de 2,0mm, colada
a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm, em todo seu perímetro. Fixada às estruturas laterais tubulares da
mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. ESTRUTURAS LATERAIS TUBULARES 04 estruturas laterais verticais tubulares
de 04” (101,60 mm) de diâmetro, em chapa de aço #16 (1,50 mm) de espessura (mínimo). As estruturas se interligam por meio
de travessa em tubo retangular 60x40 em chapa de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo). Colocação de rebites de repuxo
de aço 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 à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo
processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa
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ITEM 35 – MESA REUNIÃO COM TAMPO ARQUEADO PADRÃO 3600MM. MEDIDAS APROXIMADAS Largura: 3600 mm Profundidade:
1000/1200/1000 mm Altura: 740 mm (Variação máxima de 5% para Mais ou para Menos) SUPERFÍCIE Bipartida sobreposta à estrutura.
Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as
faces. Borda longitudinal com acabamento em Fita de PVC de 3 mm de espessura ou fita de poliestireno reta de 2,0mm, colada a quente
pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm, em todo seu perímetro. Fixada às estruturas laterais tubulares da mesa através de
parafusos de aço e buchas metálicas. ESTRUTURAS LATERAIS TUBULARES 06 estruturas laterais verticais tubulares de 04” (101,60 mm)
de diâmetro, em chapa de aço #16 (1,50 mm) de espessura (mínimo). As estruturas se interligam por meio de travessa em tubo retangular
60x40 em chapa de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo). Colocação de rebites de repuxo de aço 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 à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em
estufa.
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ITEM 36 - MESA REUNIÃO CIRCULAR MEDIDAS APROXIMADAS Diâmetro: 1200 mm Altura: 740 mm (Variação máxima de 5% para Mais
ou para Menos) SUPERFÍCIE Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda longitudinal com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura
ou fita de poliestireno reta de 2,0mm, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm, em todo seu perímetro. Fixada
à estrutura da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. ESTRUTURA Sustentação da superfície através de estrutura de
aço em forma de “X”. Coluna vertical em tubo de aço redondo de 04” (101,60 mm) de diâmetro em chapa #16 (1,50 mm) de espessura
(mínimo). 04 travamentos superiores em tubo de aço com seção retangular 20x40 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo). 04
travamentos inferiores (mínimo) em chapa de aço estampada no formato de arco, em chapa de aço #14 (1,90 mm) de espessura (mínimo),
com extremidades arredondadas na mesma chapa. Nos travamentos inferiores colocações de rebites de repuxo de aço 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 à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com
polimerização em estufa.
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ITEM 37 – MESA CURVADA COMPOSTA POR: – MESA ORGÂNICA (0 1 UNIDADE) – GAVETEIRO 03 GAVETAS (0 1 UNIDADE) – SUPORTE PARA CPU (0 1 UNIDADE)
– PAINEL DIVISÓRIO (0 2 UNIDADES) – TAMPO PARA BALCÃO (0 1 UNIDADE) (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos) - MESA
ORGÂNICA DIMENSÕES APROXIMADAS Largura 1800x1600 mm Profundidade: 600x600 mm Altura: 740 mm SUPERFÍCIE Sobreposta à estrutura. Em
madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal
e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos) , colada a quente pelo
sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm, em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura
ou fita de poliestireno reta de 2 mm, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Passagem de fiação com acabamento em PVC.
Fixada às estruturas laterais e central da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. PAINÉIS FRONTAIS 02 painéis frontais, em madeira MDP
(aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento
em fita de PVC entre 1 e 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. 02 calhas estruturais horizontais para
passagem de fiação sob o tampo ou calha em aço em formato J fixada sob a mesa, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico,
em chapa de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), com furos para instalação de tomadas (energia, lógica e telefônica), fixadas às estruturas
laterais e central da mesa através de rebites de repuxo e parafusos de aço, medindo 120 mm de altura aproximadamente, com suportes para tomadas
em chapa de aço fixados nas calhas através de encaixe. Painéis frontais fixados às estruturas laterais e central da mesa através de rebites de repuxo de
aço e parafusos de aço e buchas metálicas. ESTRUTURAS LATERAIS 02 estruturas laterais em aço em forma de “I”. Estrutura vertical em chapa dobrada
de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si em 120 mm, com fechamento
lateral externo e interno removíveis para passagem de fiação em chapa dobrada de aço #22 (0,75 mm) de espessura (mínimo). Travamento superior
do pórtico em tubo de aço com seção retangular 20x40 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo). Travamento inferior do pórtico em chapa
de aço estampada no formato de arco, em chapa de aço #14 (1,90 mm) de espessura (mínimo), com extremidades arredondadas na mesma chapa. No
travamento inferior colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível. ESTRUTURA CENTRAL Em chapa de aço #18 (1,20
mm) de espessura (mínimo), dobrada, formando 01 canal para passagem de fiação, com fechamento frontal removível em chapa dobrada de aço #22
(0,75 mm) de espessura (mínimo). Estruturada por dois tubos ovais de aço com seção oblonga 29x58 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura
(mínimo). Colocação de rebite de repuxo de aço para adaptação de regulador de nível. – GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS MEDIDAS APROXIMADAS
Largura: 400 mm Profundidade: 450 mm Altura: 435 mm ESTRUTURA Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDP (aglomerado) de 18
mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas em fita de PVC entre 1
e 2 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. GAVETAS Gaveteiro fixo com 03 gavetas. Gavetas confeccionadas
em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço,
roldanas em nylon e eixos em aço ou em madeira MDP (aglomerado) de 15 mm de espessura (mínimo), revestida em laminado melamínico de baixa
pressão texturizado em ambas as faces. Frente das gavetas em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico
de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm
de comprimento ou de polipropileno em formato alça na cor cinza metálico. Acabamento das bordas em fita de PVC de 3 mm de espessura ou fita de
poliestireno reta de 2 mm, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura localizada na frente da
gaveta superior com fechamento simultâneo das 03 gavetas tipo Cremona ou tambor de giro 180, com 02 chaves dobráveis. COMPONENTES METÁLICOS
Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura.
Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, com acabamento preto liso. – SUPORTE PARA CPU
Suporte em chapa dobrada de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), fixado sob o tampo. Possui braço com mola regulável e ajustável à largura
da CPU. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando
a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. – PAINÉIS
DIVISORES (02 UNIDADES) Em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em
ambas as faces. Acabamento das bordas em fita de PVC entre 1 e 2 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro.
Instalado a partir de 300 mm do piso com altura total de 1100 mm e larguras de 1800 mm e 1600 mm. Fixados nas extremidades laterais por 02 tubos
ovais de aço com seção oblonga 29x58 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo) e fixados na extremidade central por 01 tubo de aço com
seção redonda 4” (101,60 mm) em chapa #16 (1,50 mm) de espessura (mínimo). Colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores
de nível. Fixados no tampo da mesa por mãos francesas fabricadas em chapa de aço #16 (1,50 mm) de espessura (mínimo), através de parafusos de aço
e buchas metálicas. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização,
preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.
- TAMPO PARA BALCÃO SUPERFÍCIE Sobreposta ao painel divisório. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com profundidade de 300 mm e largura de 1800 mm. Bordas com acabamento em fita
de PVC de 3 mm de espessura ou fita de poliestireno reta de 2 mm, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm, em todo seu
perímetro. Fixada ao painel divisor por mãos francesas fabricadas em chapa de aço #16 (1,50 mm) de espessura (mínimo), através de parafusos de aço
e buchas metálicas. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização,
preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.
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ITEM 38 – POSTO PARA ATENDIMENTO MEDIDAS APROXIMADAS Largura 1300x1400 mm Profundidade: 600x600 mm Altura: 750 mm (Variação máxima
de 5% nas medidas para Mais ou para Menos) SUPERFÍCIE Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em
laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura
ou fita de poliestireno reta de 2 mm, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm, em todo seu perímetro ou com acabamento
arredondado em ergosoft 180º maciço. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura ou fita de poliestireno reta de
2 mm, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Passagem de fiação com acabamento em PVC. Fixada às estruturas laterais
e central da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. PAINEL FRONTAL Confeccionado em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de
espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC entre 1 e 2
mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. 01 calha horizontal em chapa de aço #18 (1,20 mm) de espessura
(mínimo), para passagem de fiação sob a superfície, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, fixada ao painel através
de parafusos especiais para madeira. PAINEL DIVISÓRIO LATERAL Confeccionado em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida
em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda longitudinal com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura
ou fita de poliestireno reta de 2 mm, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm, em todo seu perímetro ou com acabamento
arredondado em ergosoft 180º maciço. Borda inferior com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura ou fita de poliestireno reta de 2 mm,
colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Passagem de fiação com acabamento em PVC. 01 calha horizontal em chapa de aço #18
(1,20 mm) de espessura (mínimo), para passagem de fiação sob a superfície, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico,
fixada ao painel através de parafusos especiais para madeira. ESTRUTURA LATERAL (METÁLICA) Estrutura vertical em tubo de aço com seção quadrada
30x30 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si em 100 mm,
com fechamento lateral externo e interno removíveis para passagem de fiação em chapa dobrada de aço #22 (0,75 mm) de espessura (mínimo). O
travamento superior do pórtico deverá ser em tubo de aço de seção quadrada 30x30 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo). O travamento
inferior do pórtico deverá ser em tubo de aço de seção retangular 30x50 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo). O acabamento dos
tubos de aço nas partes visíveis deverá ser em ponteiras de polipropileno. No travamento inferior deverão ser colocados rebites de repuxo de aço para
adaptação de reguladores de nível. ESTRUTURA LATERAL (MDP) Confeccionada em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em
laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura ou fita de
poliestireno reta de 2 mm, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Na borda inferior deverão ser colocados rebites de repuxo
de aço para adaptação de reguladores de nível. ESTRUTURA CENTRAL (METÁLICA) Em chapa de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), dobrada,
formando um canal para passagem de fiação, com fechamento frontal removível em chapa de aço #22 (0,75 mm) de espessura (mínimo). Na estrutura
inferior devera ser colocado rebite de repuxo de aço para adaptação de regulador de nível. PROTEÇÃO PARA MONITOR EM CHAPA DE AÇO PERFURADA
Proteção traseira em chapa de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), perfurada, calandrada, com 02 suportes para fixação na superfície da mesa.
GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS Tampo em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces. Borda frontal com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura ou fita de poliestireno reta de 2 mm, colada a
quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm, em todo seu perímetro ou com acabamento arredondado em ergosoft 180º maciço. Bordas
transversais e posterior com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura ou fita de poliestireno reta de 2 mm, colada a quente pelo sistema holtmelt, em todo seu perímetro. Estrutura em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas em fita de PVC entre 1 e 2 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em
todo seu perímetro. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com
deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço ou em madeira MDP (aglomerado) de 15 mm de espessura (mínimo),
revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Frente das gavetas em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm
de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com
forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento ou de polipropileno no formato de alça na cor cinza metálico. Acabamento das bordas
em fita de PVC de 3 mm de espessura ou fita de poliestireno reta de 2 mm, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo
seu perímetro. Fechadura do tipo cremona ou tambor de giro 180 localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das 02 gavetas,
com 02 chaves dobráveis. Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície
para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, com acabamento preto
liso. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a
superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.
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ITEM 39 – PENINSULA EM L COMPOSTA POR: – MESA PENÍNSULA (01 UNIDADE) – GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS (01 UNIDADE) (Variação máxima
de 5% nas medidas para Mais ou para Menos) – MESA PENÍNSULA MEDIDAS APROXIMADAS Largura: 1800x1600 mm Profundidade: 800x600 mm
Altura: 740 mm SUPERFÍCIE Sobreposta à estrutura em formato peninsular. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em
laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda longitudinal com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura
ou fita de poliestireno reta de 2 mm, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Borda transversal
com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura ou fita de poliestireno reta de 2 mm, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu
perímetro. Passagem de fiação com acabamento em PVC. Fixada às estruturas laterais e central da mesa através de parafusos de aço e buchas
metálicas. PAINÉIS FRONTAIS 02 painéis frontais, em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa
pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC entre 1 e 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt, em todo seu perímetro. 02 calhas estruturais horizontais para passagem de fiação sob o tampo ou calha em aço em formato J fixada sob a mesa,
permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), fixadas às estruturas
laterais e central da mesa através de rebites de repuxo e parafusos de aço, medindo 120 mm de altura aproximadamente, com suportes para tomadas
em chapa de aço fixados nas calhas através de encaixe. Painéis frontais fixados às estruturas laterais e central da mesa através de rebites de repuxo
de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. ESTRUTURA LATERAL SAÍDA DE 600 mm 01 estrutura lateral em aço em forma de “I”. Estrutura vertical
em chapa dobrada de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), não sendo permitido utilização de perfil de aço fechado, formando 02 colunas
paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si em 120 mm, com fechamento lateral externo e interno removíveis para passagem de fiação
em chapa dobrada de aço #22 (0,75 mm) de espessura (mínimo). Travamento superior do pórtico em tubo de aço com seção retangular 20x40 mm
em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo). Travamento inferior do pórtico em chapa de aço estampada no formato de arco, em chapa de aço
#14 (1,90 mm) de espessura (mínimo), com extremidades arredondadas na mesma chapa. No travamento inferior colocação de rebites de repuxo
de aço para adaptação de reguladores de nível. ESTRUTURA LATERAL PENINSULAR 01 estrutura lateral em aço em forma de “I”. Estrutura vertical
em chapa dobrada de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), não sendo permitido utilização de perfil de aço fechado, formando 02 colunas
paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si em 120 mm, com fechamento lateral externo e interno removíveis para passagem de fiação em
chapa dobrada de aço #22 (0,75 mm) de espessura (mínimo). Travamento superior e inferior do pórtico em tubo de aço com seção retangular 20x20
mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo). No travamento inferior colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores
de nível. ESTRUTURA CENTRAL Em chapa de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), dobrada, não sendo permitido utilização de perfil de aço
fechado, formando 01 canal para passagem de fiação, com fechamento frontal removível em chapa dobrada de aço #22 (0,75 mm) de espessura
(mínimo). Estruturada por dois tubos ovais de aço com seção oblonga 29x58 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo). Colocação de
rebite de repuxo de aço para adaptação de regulador de nível. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de
desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição
eletrostática com polimerização em estufa. – GAVETEIRO FIXO COM 03 GAVETAS MEDIDAS APROXIMADAS Largura: 400 mm Profundidade: 450 mm
Altura: 435 mm ESTRUTURA Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestidos em
laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas em fita de PVC entre 1 e 2 mm de espessura, coladas
a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. GAVETAS Gaveteiro fixo com 03 gavetas. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60
mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos
em aço ou em madeira MDP (aglomerado) de 15 mm de espessura (mínimo), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em
ambas as faces. Frente das gavetas em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento
ou de polipropileno em formato de alça na cor cinza metálico. Acabamento das bordas em fita de PVC de 3 mm de espessura ou fita de poliestireno reta
de 2 mm, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura tipo Cremona ou tambor giro 180
localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das 03 gavetas, com 02 chaves dobráveis. COMPONENTES METÁLICOS Todas as
peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura
epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, com acabamento preto liso.
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ITEM 40 - DIVISOR DE MESA DE 1400 MEDIDAS APROXIMADAS Largura: 1400 mm Altura: 450 mm Espessura: 18 mm DIVISOR Em madeira
MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas
com acabamento em fita de PVC entre 1 e 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro Fixado a
superfície da mesa (face inferior) através de 02 mãos francesas fabricadas em chapa de aço de 3 mm de espessura (mínimo).

Como a maravilhosa Bremen e o eterno conto “Os Músicos de
Bremen”, essa linha tem como princípio a liberdade. São vários
agrupamentos de mobiliário corporativo para fins específicos,
como: Bremen Presidência, Bremen Diretoria, Bremen
Armazenamento, Bremen Multiuso, etc. Dimensões, design,
acabamentos e configurações abrangem todas as opções
atualmente empregadas pelo mercado. É um móvel versátil e
inovador.
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ITEM 41 - MESA EM L PADRÃO 1400 COM ACESSÓRIOS COMPOSTA POR: – MESA ORGÂNICA (01 UNIDADE) – GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS
(01 UNIDADE) - DIVISOR DE MESA 1400x450x18 mm - SUPORTE PARA CPU (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos)
– MESA ORGÂNICA MEDIDAS Largura: 1400x1400 mm Profundidade: 600x600 mm Altura: 740 mm SUPERFÍCIE Sobreposta à estrutura. Em
madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces.
Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura ou fita de poliestireno reta de 2,0mm, colada a quente pelo
sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de
espessura ou fita de poliestireno reta de 2,0mm, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Passagem de fiação com
acabamento em PVC. Fixada às estruturas laterais e central da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. PAINÉIS FRONTAIS 02
painéis frontais, em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado
em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu
perímetro. 02 calhas estruturais horizontais para passagem de fiação sob o tampo ou calha em formato J fixada sob a mesa, permitindo o
acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), fixadas às estruturas
laterais e central da mesa através de rebites de repuxo e parafusos de aço, medindo 120 mm de altura aproximadamente, com suportes para
tomadas em chapa de aço fixados nas calhas através de encaixe. Painéis frontais fixados às estruturas laterais e central da mesa através de
rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. ESTRUTURAS LATERAIS Estrutura central vertical “coluna” composta por
chapa de aço chapa #18 espessura mínima de 1,20 mm, com calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço
galvanizado tubular de secção elíptica e espessura mínima da chapa #16 de 1,55 mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura
metálica e sapatas reguladoras de nível com rosca. Base de sustentação superior em aço galvanizado de secção retangular 40x20mm e
chapa #20 espessura de 0,95mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. ESTRUTURA CENTRAL Em chapa de
aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), dobrada, não sendo permitido utilização de perfil de aço fechado, com canal para passagem
de fiação, com fechamento frontal removível. Estruturada por tubos ovais de aço em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo) com
ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e sapatas reguladoras de nível com rosca. COMPONENTES METÁLICOS Todas as
peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura.
Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. – GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS
MEDIDAS APROXIMADAS Largura: 400 mm Profundidade: 450 mm Altura: 290 mm ESTRUTURA Fundo, laterais, base superior e base inferior
em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as
faces. Acabamento das bordas em fita de PVC entre 1 e 2 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro.
GAVETAS Gaveteiro fixo com 02 gavetas. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada
através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em
madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces.
Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. Acabamento das bordas
em fita de PVC de 3 mm de espessura ou fita de poliestireno reta de 2,0mm, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5
mm em todo seu perímetro. Fechadura tipo Cremona ou tambor de giro 180 com fechamento simultâneo das 02 gavetas, com 02 chaves
dobráveis. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização,
preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização
em estufa, com acabamento preto liso. – DIVISOR DE MESA 1400x450x18 mm MEDIDAS APROXIMADAS Largura: 1400 mm Altura: 450 mm
Espessura: 18 mm DIVISOR Em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de entre 1 e 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo
holt-melt, em todo seu perímetro. Fixado a superfície da mesa (face inferior) através de 02 mãos francesas fabricadas em chapa de aço
de 3 mm de espessura (mínimo) COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento,
decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição
eletrostática com polimerização em estufa. – SUPORTE PARA CPU Suporte em chapa dobrada de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo),
fixado sob o tampo. Possui braço com mola regulável e ajustável à largura da CPU. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas
recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó
aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.
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ITEM 42 - MESA COM TECLADO COMPOSTA POR: – MESA RETANGULAR (01 UNIDADE) – SUPORTE RETRATIL PARA TECLADO EM MDF (01
UNIDADE) (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos) – MESA RETANGULAR MEDIDAS APROXIMADAS Largura: 1000
mm Profundidade: 800 mm Altura: 740 mm SUPERFÍCIE Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura
(mínimo), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento
em fita de PVC de 3 mm de espessura ou fita de poliestireno reta de 2,0mm, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5
mm em todo seu perímetro ou perfil de PVC arredondado 180º. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura
ou fita de poliestireno reta de 2,0mm, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Fixada às estruturas laterais da mesa
através de parafusos de aço e buchas metálicas. PAINEL FRONTAL Em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em
laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura ou fita
de poliestireno reta de 2,0mm, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. 01 calha estrutural horizontal para passagem
de fiação sob o tampo ou calha em aço em formato J fixada sob a mesa ou calha em aço em formato J fixada sob a mesa, permitindo o acesso
a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), fixada às estruturas laterais da
mesa através de rebites de repuxo e parafusos de aço, medindo 120 mm de altura aproximadamente, com suporte para tomadas em chapa
de aço fixado na calha através de encaixe. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos
de aço e buchas metálicas. ESTRUTURAS LATERAIS Estrutura central vertical “coluna” composta por chapa de aço chapa #18 espessura
mínima de 1,20 mm, com calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço galvanizado tubular de secção elíptica
e espessura mínima da chapa #16 de 1,55 mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e sapatas reguladoras de
nível com rosca. Base de sustentação superior em aço galvanizado de secção retangular 40x20mm e chapa #20 espessura de 0,95mm com
ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento
de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de
deposição eletrostática com polimerização em estufa. - SUPORTE RETRÁTIL PARA TECLADO EM MDF ou MDP Em madeira MDF ou MDP com
rebaixo para adaptação do teclado, com pintura especial ou laminado melamínico. Corrediças telescópicas com duplo estágio de abertura,
com deslizamento sobre esferas de aço cromo, com expulsão total do suporte para teclado. Com apoio anatômico para o teclado em
poliuretano injetado.
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ITEM 43 - MESA PADRÃO 1200 COM GAVETEIRO COMPOSTA POR: – MESA RETANGULAR (01 UNIDADE) – GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS (01
UNIDADE) (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos) – MESA RETANGULAR MEDIDAS Largura: 1200 mm Profundidade:
600 mm Altura: 740 mm SUPERFÍCIE Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em
laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3
mm de espessura ou fita de poliestireno reta de 2,0mm, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu
perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura ou fita de poliestireno reta de 2,0mm, colada a
quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Passagem de fiação com acabamento em PVC. Fixada às estruturas laterais da
mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. PAINEL FRONTAL Em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida
em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC entre 1 e 2 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. 01 calha estrutural horizontal para passagem de fiação sob o
tampo ou calha em aço em formato J fixada sob a mesa, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de
aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), fixada às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo e parafusos de aço, medindo
120 mm de altura aproximadamente, com suporte para tomadas em chapa de aço fixado na calha através de encaixe. Painel frontal fixado
às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. ESTRUTURAS LATERAIS Estrutura
vertical “coluna” composta por chapa de aço chapa #18 espessura mínima de 1,20 mm, com calha interna para passagem de fiação. Base de
sustentação inferior em aço galvanizado tubular de secção elíptica e espessura mínima da chapa #16 de 1,55 mm, com ponteiras injetadas
de cor semelhante à estrutura metálica e sapatas reguladoras de nível com rosca. Base de sustentação superior em aço galvanizado de
secção retangular 40x20mm e chapa #20 espessura mínima de 0,95mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica.
COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização,
preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em
estufa. – GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS MEDIDAS APROXIMADAS Largura: 400 mm Profundidade: 450 mm Altura: 290 mm ESTRUTURA
Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico
de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas em fita de PVC entre 1 e 2 mm de espessura, coladas a quente pelo
sistema holt-melt, em todo seu perímetro. GAVETAS Gaveteiro fixo com 02 gavetas. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60 mm)
de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon
e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa
pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm de
comprimento ou em formato de alça em polipropileno. Acabamento das bordas em fita de PVC de 3 mm de espessura ou fita de poliestireno
reta de 2,0mm, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura tipo Cremona ou
tambor de giro 180 com fechamento simultâneo das 02 gavetas, com 02 chaves dobráveis. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças
metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura
epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, com acabamento preto liso.
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ITEM 44 - MESA LINEAR PADRÃO 1600MM. MEDIDAS APROXIMADAS Largura: 1600 mm Profundidade: 600 mm Altura: 740 mm (Variação
máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos) SUPERFÍCIE Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de
espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento
em fita de PVC de 3 mm de espessura ou fita de poliestireno reta de 2,0mm, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5
mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura ou fita de poliestireno reta de
2,0mm, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Passagem de fiação com acabamento em PVC. Fixada às estruturas
laterais da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. PAINEL FRONTAL Em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. 01 calha estrutural horizontal para passagem de fiação sob o
tampo ou calha em aço em formato J fixada sob a mesa, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de
aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), fixada às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo e parafusos de aço, medindo
120 mm de altura aproximadamente, com suporte para tomadas em chapa de aço fixado na calha através de encaixe. Painel frontal fixado
às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. ESTRUTURAS LATERAIS Estrutura
vertical “coluna” composta por chapa de aço chapa #18 espessura mínima de 1,20 mm, com calha interna para passagem de fiação. Base de
sustentação inferior em aço galvanizado tubular de secção elíptica e espessura mínima da chapa #16 de 1,55 mm, com ponteiras injetadas
de cor semelhante à estrutura metálica e sapatas reguladoras de nível com rosca. Base de sustentação superior em aço galvanizado de
secção retangular 40x20mm e chapa #20 espessura mínima de 0,95mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica.
COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização,
preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em
estufa.
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ITEM 45 MESA LINEAR PADRÃO 1400MM. MEDIDAS APROXIMADAS Largura: 1400 mm Profundidade: 600 mm Altura: 740 mm (Variação
máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos) SUPERFÍCIE Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de
espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento
em fita de PVC de 3 mm de espessura ou fita de poliestireno reta de 2,0mm, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5
mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura ou fita de poliestireno reta de
2,0mm, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Passagem de fiação com acabamento em PVC. Fixada às estruturas
laterais da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. PAINEL FRONTAL Em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. 01 calha estrutural horizontal para passagem de fiação sob o
tampo ou calha em aço em formato J fixada sob a mesa, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de
aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), fixada às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo e parafusos de aço, medindo
120 mm de altura aproximadamente, com suporte para tomadas em chapa de aço fixado na calha através de encaixe. Painel frontal fixado
às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. ESTRUTURAS LATERAIS Estrutura
vertical “coluna” composta por chapa de aço chapa #18 espessura mínima de 1,20 mm, com calha interna para passagem de fiação. Base de
sustentação inferior em aço galvanizado tubular de secção elíptica e espessura mínima da chapa #16 de 1,55 mm, com ponteiras injetadas
de cor semelhante à estrutura metálica e sapatas reguladoras de nível com rosca. Base de sustentação superior em aço galvanizado de
secção retangular 40x20mm e chapa #20 espessura mínima de 0,95mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica.
COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização,
preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em
estufa.
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ITEM 46 MESA LINEAR PADRÃO 1200MM. MEDIDAS APROXIMADAS Largura: 1200 mm Profundidade: 600 mm Altura: 740 mm (Variação
máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos) SUPERFÍCIE Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de
espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento
em fita de PVC de 3 mm de espessura ou fita de poliestireno reta de 2,0mm, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5
mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura ou fita de poliestireno reta de
2,0mm, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Passagem de fiação com acabamento em PVC. Fixada às estruturas
laterais da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. PAINEL FRONTAL Em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. 01 calha estrutural horizontal para passagem de fiação sob o
tampo ou calha em formato J fixada sob a mesa, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço
#18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), fixada às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo e parafusos de aço, medindo 120
mm de altura aproximadamente, com suporte para tomadas em chapa de aço fixado na calha através de encaixe. Painel frontal fixado às
estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. ESTRUTURAS LATERAIS Estrutura
vertical “coluna” composta por chapa de aço chapa #18 espessura mínima de 1,20 mm, com calha interna para passagem de fiação. Base de
sustentação inferior em aço galvanizado tubular de secção elíptica e espessura mínima da chapa #16 de 1,55 mm, com ponteiras injetadas
de cor semelhante à estrutura metálica e sapatas reguladoras de nível com rosca. Base de sustentação superior em aço galvanizado de
secção retangular 40x20mm e chapa #20 espessura mínima de 0,95mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica.
COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização,
preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em
estufa.
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ITEM 47 MESA LINEAR PADRÃO 1000MM. MEDIDAS APROXIMADAS Largura: 1000 mm Profundidade: 600 mm Altura: 740 mm (Variação
máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos) SUPERFÍCIE Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de
espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento
em fita de PVC de 3 mm de espessura ou fita de poliestireno reta de 2,0mm, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5
mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura ou fita de poliestireno reta de
2,0mm, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Passagem de fiação com acabamento em PVC. Fixada às estruturas
laterais da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. PAINEL FRONTAL Em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. 01 calha estrutural horizontal para passagem de fiação sob o
tampo ou calha em formato J fixada sob a mesa, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço
#18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), fixada às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo e parafusos de aço, medindo 120
mm de altura aproximadamente, com suporte para tomadas em chapa de aço fixado na calha através de encaixe. Painel frontal fixado às
estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. ESTRUTURAS LATERAIS Estrutura
vertical “coluna” composta por chapa de aço chapa #18 espessura mínima de 1,20 mm, com calha interna para passagem de fiação. Base de
sustentação inferior em aço galvanizado tubular de secção elíptica e espessura mínima da chapa #16 de 1,55 mm, com ponteiras injetadas
de cor semelhante à estrutura metálica e sapatas reguladoras de nível com rosca. Base de sustentação superior em aço galvanizado de
secção retangular 40x20mm e chapa #20 espessura mínima de 0,95mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica.
COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização,
preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em
estufa.

99

BREMEN
Como a maravilhosa Bremen e o eterno conto “Os Músicos de
Bremen”, essa linha tem como princípio a liberdade. São vários
agrupamentos de mobiliário corporativo para fins específicos,
como: Bremen Presidência, Bremen Diretoria, Bremen
Armazenamento, Bremen Multiuso, etc. Dimensões, design,
acabamentos e configurações abrangem todas as opções
atualmente empregadas pelo mercado. É um móvel versátil e
inovador.

100

ITEM 48 MESA LINEAR PADRÃO 800MM. MEDIDAS APROXIMADAS Largura: 800 mm Profundidade: 600 mm Altura: 740 mm (Variação máxima
de 5% nas medidas para Mais ou para Menos) SUPERFÍCIE Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de
PVC de 3 mm de espessura ou fita de poliestireno reta de 2,0mm, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo
seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura ou fita de poliestireno reta de 2,0mm, colada
a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Passagem de fiação com acabamento em PVC. Fixada às estruturas laterais da
mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. PAINEL FRONTAL Em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida
em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. 01 calha estrutural horizontal para passagem de fiação sob o tampo ou
calha em aço em formato J fixada sob a mesa, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço #18
(1,20 mm) de espessura (mínimo), fixada às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo e parafusos de aço, medindo 120
mm de altura aproximadamente, com suporte para tomadas em chapa de aço fixado na calha através de encaixe. Painel frontal fixado às
estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. ESTRUTURAS LATERAIS Estrutura
vertical “coluna” composta por chapa de aço chapa #18 espessura mínima de 1,20 mm, com calha interna para passagem de fiação. Base de
sustentação inferior em aço galvanizado tubular de secção elíptica e espessura mínima da chapa #16 de 1,55 mm, com ponteiras injetadas
de cor semelhante à estrutura metálica e sapatas reguladoras de nível com rosca. Base de sustentação superior em aço galvanizado de
secção retangular 40x20mm e chapa #20 espessura mínima de 0,95mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica.
COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização,
preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em
estufa.
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ITEM 49 SUPORTE CPU SUSPENSO Suporte em chapa dobrada de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), fixado sob o tampo. Possui
braço com mola regulável e ajustável à largura da CPU. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de
desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de
deposição eletrostática com polimerização em estufa.

Como a maravilhosa Bremen e o eterno conto “Os Músicos de
Bremen”, essa linha tem como princípio a liberdade. São vários
agrupamentos de mobiliário corporativo para fins específicos,
como: Bremen Presidência, Bremen Diretoria, Bremen
Armazenamento, Bremen Multiuso, etc. Dimensões, design,
acabamentos e configurações abrangem todas as opções
atualmente empregadas pelo mercado. É um móvel versátil e
inovador.
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Como a maravilhosa Bremen e o eterno conto “Os Músicos de
Bremen”, essa linha tem como princípio a liberdade. São vários
agrupamentos de mobiliário corporativo para fins específicos,
como: Bremen Presidência, Bremen Diretoria, Bremen
Armazenamento, Bremen Multiuso, etc. Dimensões, design,
acabamentos e configurações abrangem todas as opções
atualmente empregadas pelo mercado. É um móvel versátil e
inovador.

ITEM 50 MESA EM L PADRÃO 1200 MEDIDAS APROXIMADAS Largura: 1200x1400 mm Profundidade: 600x600 mm Altura: 740 mm SUPERFÍCIE
Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura ou fita de poliestireno
reta de 2,0mm, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura ou fita de poliestireno reta de 2,0mm, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo
seu perímetro. Passagem de fiação com acabamento em PVC. Fixada às estruturas laterais e central da mesa através de parafusos de aço
e buchas metálicas. PAINÉIS FRONTAIS 02 painéis frontais, em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. 02 calhas estruturais horizontais para passagem de fiação sob o tampo ou calha em aço
em formato J fixada sob a mesa, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço #18 (1,20 mm)
de espessura (mínimo), fixadas às estruturas laterais e central da mesa através de rebites de repuxo e parafusos de aço, medindo 120 mm
de altura aproximadamente, com suportes para tomadas em chapa de aço fixados nas calhas através de encaixe. Painéis frontais fixados
às estruturas laterais e central da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. ESTRUTURAS LATERAIS
Estrutura central vertical “coluna” composta por chapa de aço chapa #18 espessura mínima de 1,20 mm, com calha interna para passagem
de fiação. Base de sustentação inferior em aço galvanizado tubular de secção elíptica e espessura mínima da chapa #16 de 1,55 mm, com
ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e sapatas reguladoras de nível com rosca. Base de sustentação superior em aço
galvanizado de secção retangular 40x20mm e chapa #20 espessura de 0,95mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura
metálica. ESTRUTURA CENTRAL Em chapa de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), dobrada, não sendo permitido utilização de perfil
de aço fechado, com canal para passagem de fiação, com fechamento frontal removível. Estruturada por tubos ovais de aço em chapa #18
(1,20 mm) de espessura (mínimo) com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e sapatas reguladoras de nível com
rosca. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização,
preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em
estufa

.
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Como a maravilhosa Bremen e o eterno conto “Os Músicos de
Bremen”, essa linha tem como princípio a liberdade. São vários
agrupamentos de mobiliário corporativo para fins específicos,
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acabamentos e configurações abrangem todas as opções
atualmente empregadas pelo mercado. É um móvel versátil e
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ITEM 56 BANCADA PADRÃO 2400MM. MEDIDAS APROXIMADAS Largura: 2400 mm Profundidade: 1400 mm Altura: 740 mm (Variação máxima
de 5% nas medidas para Mais ou para Menos) SUPERFÍCIES 02 superfícies sobrepostas à estrutura. Em madeira MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas longitudinais com acabamento em fita de PVC
de 3 mm de espessura espessuraem fita de 95 PVC de 3 mm de espessura ou fita de poliestireno reta de 2,0mm , colada a quente pelo sistema
holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm, em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura
ou fita de poliestireno reta de 2,0mm, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Fixadas à estrutura da estação através
de parafusos de aço e buchas metálicas. 02 caixas para tomadas em cada superfície. ESTRUTURA Sustentação das superfícies através
de colunas verticais em tubo de aço com seção quadrada 60x60 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura. Calhas para passagem de
fiação sob as superfícies permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças
metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura
epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.
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ITEM 57 BANCADA PADRÃO 3100MM. MEDIDAS APROXIMADAS Largura: 3100 mm Profundidade: 1400 mm Altura: 740 mm (Variação máxima
de 5% nas medidas para Mais ou para Menos) SUPERFÍCIES 02 superfícies sobrepostas à estrutura. Em madeira MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas longitudinais com acabamento em fita de PVC
de 3 mm de espessura ou fita de poliestireno reta de 2,0mm, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm, em todo
seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura ou fita de poliestireno reta de 2,0mm, colada
a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Fixadas à estrutura da estação através de parafusos de aço e buchas metálicas. 02
caixas para tomadas em cada superfície. CONEXÃO 01 conexão sobreposta à estrutura. Em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida
em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda longitudinal com acabamento em fita de PVC de 3 mm de
espessura ou fita de poliestireno reta de 2,0mm, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm, em todo seu perímetro.
Borda posterior com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura ou fita de poliestireno reta de 2,0mm, colada a quente pelo sistema
holt-melt em todo seu perímetro. Fixada à estrutura da estação através de parafusos de aço e buchas metálicas. 01 caixa para tomadas.
ESTRUTURA Sustentação das superfícies e conexão através de colunas verticais em tubo de aço com seção quadrada 60x60 mm em chapa
#18 (1,20 mm) de espessura. Calhas para passagem de fiação sob as superfícies e conexão permitindo o acesso a todo cabeamento
de energia, lógico e telefônico. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento,
decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição
eletrostática com polimerização em estufa.

119

BREMEN
Como a maravilhosa Bremen e o eterno conto “Os Músicos de
Bremen”, essa linha tem como princípio a liberdade. São vários
agrupamentos de mobiliário corporativo para fins específicos,
como: Bremen Presidência, Bremen Diretoria, Bremen
Armazenamento, Bremen Multiuso, etc. Dimensões, design,
acabamentos e configurações abrangem todas as opções
atualmente empregadas pelo mercado. É um móvel versátil e
inovador.

120

ITEM 58 BANCADA PADRÃO 3600MM. MEDIDAS APROXIMADAS Largura: 3600 mm Profundidade: 1400 mm Altura: 740 mm (Variação máxima
de 5% nas medidas para Mais ou para Menos) SUPERFÍCIES 03 superfícies sobrepostas à estrutura. Em madeira MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas longitudinais com acabamento em fita de PVC
de 3 mm de espessura ou fita de poliestireno reta de 2,0mm, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm, em todo
seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura ou fita de poliestireno reta de 2,0mm, colada
a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Fixadas à estrutura da estação através de parafusos de aço e buchas metálicas.
02 caixas para tomadas em cada superfície. ESTRUTURA Sustentação das superfícies através de colunas verticais em tubo de aço com
seção quadrada 60x60 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura. Calhas para passagem de fiação sob as superfícies permitindo o acesso
a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de
desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de
deposição eletrostática com polimerização em estufa.
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COLOGNE
Concertos, peças teatrais, palestras e cultos religiosos. A pluralidade da cidade de Cologne reflete na
versatilidade de um auditório preparado para abrigar uma grande diversidade de eventos. Com elegância e
funcionalidade, sua gama de opcionais dá à linha a capacidade de se adequar aos mais variados projetos de
maneira sempre singular.
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ITEM 59 POLTRONA PARA AUDITÓRIO 01 Dimensões aproximadas: altura: 940 mm, x largura: 1100
mm, x profundidade do assento: 475 mm. Confeccionado com interno em madeira compensada com
aproximadamente 15 mm de espessura e mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente. Espuma
injetada em poliuretano flexível com densidade entre 50 e 55 kg/m3. Capa de proteção e acabamento
injetada na parte posterior em polipropileno texturizado. Sistema rápido de fixação do conjunto
espuma/revestimento sem a necessidade de ferramentas, facilitando futuras trocas de revestimentos
danificados. Sistema rebatível sincronizando automático do assento e encosto (quando o usuário se
levanta), através de dois contrapesos de aço de 1” de diâmetro localizado sob a espuma do assento.
Todo o sistema de giro através de guias fixadas nas laterais confeccionadas em resina de engenharia
poliamida. Espuma do assento e encosto com espessura média de 65 mm e 60 mm respectivamente,
possuindo saliência do apoio-lombar no encosto. REVESTIMENTO Couro ecológico. Deverão ter
disponíveis para escolha no mínimo as cores preta, cinza, branco, vermelho, verde, azul e marrom.
LATERAIS Estrutura metálica onde em seu perímetro utiliza-se chapa de aço estampada de espessura
de 2,65 mm com 65 mm de largura. Na parte superior e inferior chapa de aço estampada com 3,35 mm
de espessura em forma “U”. Na parte central onde fixa-se a guia do assento e encosto possui chapa de
aço de 4,5 mm de espessura. Parte inferior da lateral (pé) constituído por tubo de aço oblongo de 30x90
mm com espessura de 1,9 mm. Sapata em chapa de aço estampada de 2 mm de espessura com largura
total de 84 mm e comprimento de 282 mm, provida de furos de 8,5 mm de diâmetro com distância entre si
de 245 mm. Conjunto da estrutura metálica soldada através de sistema MIG de soldagem e acabamento
em pintura eletrostática em epoxi pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo
totalmente a superfície com propriedades de resistência a agentes químicos. Tampos de fechamento
das laterais em compensados de madeira fixados através de pinos plásticos de encaixe rápido. Laterais
totalmente tapeçadas em material de revestimento requisitado (padrão tecido em lã natural). Parte
superior da lateral dotado de apóia-braço com alma de aço estrutural revestido em poliuretano
pré-polimero integral skin texturizado, com 338 de comprimento e 67 mm de largura. PRANCHETA
Escamoteável com sistema anti-pânico, confeccionada em madeira compensada com 9 lâminas de
1,5 mm de espessura. As duas faces revestidas com laminado melaminico de alta pressão na cor preta.
Bordas com acabamento em perfil flexível de PVC. Buchas metálicas autoexpansíveis para fixação no
suporte de giro. Suporte de giro injetado em liga de alumínio. Sistema de fechamento da prancheta
auxiliado por sistema de mola e por gravidade. Quando fechada, esta prancheta fica embutida nas laterais
das poltronas. Dimensões da prancheta: Largura de 344 mm e profundidade de 298 mm. MARCADORES
DE FILEIRA Suporte circular injetado em resina de engenharia de polipropileno fixado através de parafusos
nas laterais das poltronas, com adesivo de identificação alfa-numérica. MARCADORES DE ASSENTO
Suporte retangular injetado em resina de engenharia de polipropileno fixado através de parafusos na
parte anterior do assento das poltronas, que quando recolhido é visível na parte superior, com adesivo de
identificação alfa-numérica. Com dimensão de 40 mm de largura e 23 mm de altura.
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ITEM 60 POLTRONA PARA AUDITÓRIO 02 Dimensões aproximadas: altura: 940 mm, x largura: 630
mm, x profundidade do assento: 475 mm. Confeccionado com interno em madeira compensada com
aproximadamente 15 mm de espessura e mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente. Espuma
injetada em poliuretano flexível com densidade entre 50 e 55 kg/m3. Capa de proteção e acabamento
injetada na parte posterior em polipropileno texturizado. Sistema rápido de fixação do conjunto
espuma/revestimento sem a necessidade de ferramentas, facilitando futuras trocas de revestimentos
danificados. Sistema rebatível sincronizando automático do assento e encosto (quando o usuário se
levanta), através de dois contrapesos de aço de 1” de diâmetro localizado sob a espuma do assento.
Todo o sistema de giro através de guias fixadas nas laterais confeccionadas em resina de engenharia
poliamida. Espuma do assento e encosto com espessura média de 65 mm e 60 mm respectivamente,
possuindo saliência do apoio-lombar no encosto. REVESTIMENTO Couro ecológico. Deverão ter
disponíveis para escolha no mínimo as cores preta, cinza, branco, vermelho, verde, azul e marrom.
LATERAIS Estrutura metálica onde em seu perímetro utiliza-se chapa de aço estampada de espessura
de 2,65 mm com 65 mm de largura. Na parte superior e inferior chapa de aço estampada com 3,35 mm
de espessura em forma “U”. Na parte central onde fixa-se a guia do assento e encosto possui chapa de
aço de 4,5 mm de espessura. Parte inferior da lateral (pé) constituído por tubo de aço oblongo de 30x90
mm com espessura de 1,9 mm. Sapata em chapa de aço estampada de 2 mm de espessura com largura
total de 84 mm e comprimento de 282 mm, provida de furos de 8,5 mm de diâmetro com distância entre si
de 245 mm. Conjunto da estrutura metálica soldada através de sistema MIG de soldagem e acabamento
em pintura eletrostática em epoxi pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo
totalmente a superfície com propriedades de resistência a agentes químicos. Tampos de fechamento
das laterais em compensados de madeira fixados através de pinos plásticos de encaixe rápido. Laterais
totalmente tapeçadas em material de revestimento requisitado (padrão tecido em lã natural). Parte
superior da lateral dotado de apóia-braço com alma de aço estrutural revestido em poliuretano
pré-polimero integral skin texturizado, com 338 de comprimento e 67 mm de largura. PRANCHETA
Escamoteável com sistema anti-pânico, confeccionada em madeira compensada com 9 lâminas de
1,5 mm de espessura. As duas faces revestidas com laminado melaminico de alta pressão na cor preta.
Bordas com acabamento em perfil flexível de PVC. Buchas metálicas autoexpansíveis para fixação no
suporte de giro. Suporte de giro injetado em liga de alumínio. Sistema de fechamento da prancheta
auxiliado por sistema de mola e por gravidade. Quando fechada, esta prancheta fica embutida nas laterais
das poltronas. Dimensões da prancheta: Largura de 344 mm e profundidade de 298 mm. MARCADORES
DE FILEIRA Suporte circular injetado em resina de engenharia de polipropileno fixado através de parafusos
nas laterais das poltronas, com adesivo de identificação alfa-numérica. Com diâmetro de 59 mm.
MARCADORES DE ASSENTO Suporte retangular injetado em resina de engenharia de polipropileno fixado
através de parafusos na parte anterior do assento das poltronas, que quando recolhido é visível na parte
superior, com adesivo de identificação alfa-numérica. Com dimensão de 40 mm de largura e 23 mm de
altura.
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CENTRAL NACIONAL DE VENDAS
SHIS QI 11/13, Bl. M, Salas 101 a 103
Lago Sul, Brasília (DF) CEP 71.625-620
Fone/Fax: (61) 3248-3956
E-mail: vendas@tecno2000.com.br
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Formiga (MG) CEP 35.570-000
Fone/Fax: (37) 3329-1000
E-mail: assistencia@tecno2000.com.br
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