


 
 
 
 

O móvel oferecido por nossa empresa para esse item, atende completamente as 

especificações contidas no edital de Pregão Eletrônico n° 81/2017, uma vez que a nossa 

indústria a produz conforme a descrição do Termo de Referência do edital. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madri  

 

ETLP PREGAO 177/2018 

ITEM 26 

Mesa de trabalho em "L" tampo único peninsular medindo 

140x60.200x80x74cm, com as seguintes especificações: Tampo: 

Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida 

com filme melamínico texturizado BP em ambas as faces, com 

profundidade de 60 cm para tampo com corte sinuoso em forma de 

delta com 01 lado em forma de península com profundidade de 80cm 

e raio de 40 cm, com acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de 

espessura e colada a quente pelo sistema hot-melt e raio 2,5 mm na 

área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades. Painel 

estrutural: Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de 

espessura revestida com filme melaminico texturizado BP em ambas as 

faces, com acabamento em fita de borda PVC de 2mm de espessura 

colada a quente pelo sistema hot-melt em todas as extremidades. 

Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em 

zamak estampado com diâmetro 25mm e parafuso de montagem 

rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento 

zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em 

polietileno. Estrutura metálica LE/LD: Base horizontal estampada "sem 

ponteiras" em chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura, 

com aproximadamente 600 mm de comprimento, 40 mm de largura e 

70 mm de altura, dotada de sapatas niveladoras com rosca 5/16 em 

nylon, fixadas na parte inferior da base horizontal por meio de duas 

peças metálicas. Possui furo central com rosca 5/16 para permitir a 

regulagem das sapatas, as peças são soldadas por meio de solda mig 

para melhor acabamento e resistência. Base superior horizontal 

confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato de " L " com 

2,65mm de espessura medindo aproximadamente 500mm de 

comprimento x 50mm de largura x 30mm de altura para maior 

sustentação e acabamento, perfurada na parte superior para fixação 

entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos verticais por meio de 

solda mig. Estrutura metálica vertical confeccionada em tubos de aço 

SAE 1020, medindo 40mm de largura x 70mm de altura com parede 

reforçada de 1,90mm de espessura. Pé metálico estrutura de canto 

90° graus: Coluna vertical em tubo de aço redondo de 4" (101,6mm) 

de diâmetro em chapa 14 (1,90mm) de espessura (mínimo). Fixação 

entre conexão e tampos feito por 04 chapas de aço 60mm x 10mm em 

chapa 18 (1,20mm) de espessura (mínimo) cada uma com 06 

parafusos Philips cabeça redonda 3,5mm x 20mm. Todas as peças 

metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó 

com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 

de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura 

aproximada de 250°. Todo sistema de fixação feito através de buchas 

metálicas/nylon ou similar. Não serão aceitos sistema de fixação de 

outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDF, 

possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem 

causar dano ao mesmo. Todas as peças que formam o conjunto 

devem ter acabamento com bordas em todo perímetro. A cor do 

objeto deverá ser definida na emissão do empenho. Obs.: A descrição 

do material acima pode variar de acordo com layout do lado do tampo.  

 

 

 

 

 

 

 


