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OBS: 
 

TODOS OS ITENS SERÃO DE ACORDO COM EDITAL, 

PODENDO SER OS PUXADORES DA COR DO MOVEL OU EM 

ALUMINIO FOSCO COMO CONSTA NA DESCRIÇÃO, OS 

RODIZIO SERÃO DE SILICONE CONFORME FOTOS AO LADO 

DO MOVEL. 

                              PUXADORES 

 
                          CARTELA DE CORES 

 



  

  

ITEM 19 
ROUPEIRO P4 – Modelo: 14630  

  

  
IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA  

 Armário confeccionado em chapa de aço nº 24 (0,60 mm)  
 Com 04 vãos sobrepostos - 2 colunas  
 Com fechadura – cada porta acompanha 2 chaves  
 Pés com sapatas niveladoras  
 Dimensões: 1980 mm X 620 mm X 400 mm (AxLxP)   
 Pintura pelo sistema eletrostático – EPÓXI  
 Cores disponíveis: Cinza, Amarelo, Azul, Preto, Branco e Vermelho  

  
  

MARCA: BIG METAL 

G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPP  

Rua Ernesto Zanoni, 133 – Parque Industrial - CEP: 85877-000 – São Miguel do 
Iguaçu/PR Fone/Fax: (45) 3565-2247  



  

  

ITEM 22 
Armário AZ 50 - Com Portas -Modelo: 1429  

  

  
IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA  

 Armário confeccionado em chapa de aço nº 24 (0,60 mm)   

 Com 50 escaninhos para pastas AZ  
 Com 2 portas de abrir  
 Com 04 prateleiras fixas e 10 vãos individuais em cada  
 Fechadura cilíndrica – acompanha 2 chaves  
 Pintura pelo sistema eletrostático – EPÓXI  
 Cores disponíveis: Cinza, Amarelo, Azul, Preto, Branco e Vermelho  
 Dimensões: 1980 mm X 1100 mm X 360 mm (AxLxP)   

  
MARCA: BIG METAL  

 
G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPP  

Rua Ernesto Zanoni, 133 – Parque Industrial / 85.877-000 – São Miguel do 
Iguaçu – PR  Fone/Fax: (45) 3565-2247  

   



GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-ME 
CNPJ 07.199.886/0001-93  / Inscr. Est. 254.915.736

Rod. BR 101, Km 217 
 Firenze Business Park - Quadra 8 

Pacheco - Palhoça / SC 
 CEP 88.135-010

 (48) 3242 1144 / 3242 6960 

granmoveis.com.br

Office design PE 177/2018

Tabela de cores:

Item 14 - Armário 2 portas
MDF CORES: 

BEGE/OVO CINZA BRANCO

G.4 - Cadeiras Longarinas



Revestimentos

185



LISAS MDF

MADEIRADOS

10 - Branca 11 - Casca de Ovo 12 - Cinza Argila 13 - Cinza Cristal

14 - Cinza Metálico 15 - Preta

30 - Antiqua 31 - Carvalho Madri 32 - Marfim Athenas 33 - Marfim Turim

34 - Nairobi 35 - Wengue Natural

MÓVEISRevestimentos
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A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
Av. Roraima, 1.000- Campus Universitário - 6º andar - sala 666 

CEP: 97.105-900 - Santa Maria/ RS - Fone: (55) 3220-8374 

 

Ref.: Pregão Eletrônico nº 177/2018-SRP 

Sessão Pública:08/10/2018 às 09:00hs (horário de Brasília/DF) 

Local: Site do www.comprasgovernamentais.gov.br 

 

DECLARAÇÃO DE CATÁLOGO DE CORES 
 

Gilmar Francisco Milan, RG: 760.527-7 SSP/SC, CPF: 344.848.171-87, como representante devidamente constituído 

da empresa MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA, inscrita no 

CNPJ sob o nº 86.729.324/0002-61 doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital do Pregão 

Eletrônico SRP nº 177/2018, declara, sob as penas da lei, que fornecerá dos mobiliários referente ao Grupo 03 

conforme catálogo de cores abaixo:  

 

GRUPO 03 
Item DESCRIMINAÇÃO Marca/ Modelo Catálogo 

24 

Sofá de espera 01 lugar com braços com as seguintes especificações: 

Estrutura: Estrutura confeccionada em aço tubular 30x30x1,5 mm 

cortados em 45° e soldados com solda inox, que permite um fechamento 

total sem respingos e bolhas com perfeito acabamento(polimento), toda 

estrutura com sistema de fixação através de parafusos métricos com 

revestimento cromado, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito 

diretamente ao piso. Estofados: Almofadas em espuma lâmina D33, com 

revestimento em forma de "bolsa" e zíper na parte inferior, sem qualquer 

tipo de fixação soltas presas através de encaixe na estrutura. Apoia braço 

em almofadas em espuma lâmina D33, com revestimento em forma de 

"bolsa" e zíper na parte inferior, sem qualquer tipo de fixação soltas presas 

através de encaixe na estrutura. Estrutura do assento em chassi 

confeccionado em compensado com 15 mm de espessura, porcas garras 

embutidas com alta resistência mecânica. Provida de superfície estofada 

em espuma laminada expandida com 80 mm de espessura e densidade 

D33, manta superior soft com costuras nas bordas para fechamento e 

acabamento. Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e ou 

material sintético semi-couro dublado com espuma laminada de 8mm 

densidade de 28 Kg/m3. Com acabamento que dispensa uso de perfil nas 

bordas. Medidas aproximadas (tolerância de 5%): Altura: 900 mm 

Largura do Encosto: 600 mm Altura do Assento: 450 mm Profundidade: 

900 mm Largura do Assento: 600 mm Altura do Encosto: 500 mm 

Profundidade do Assento: 650 mm Largura sofá 01 lugar: 1000 mm. A 

cor e o revestimento do material deverão ser definidos na emissão do 

empenho. 

 

Milan/ Milão 

Sofá 1 Lugar 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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Sofá de espera com 02 lugares com braços com as seguintes 

especificações: Estrutura: Estrutura confeccionada em aço tubular 

30x30x1,5 mm cortados em 45° e soldados com solda inox, que permite 

um fechamento total sem respingos e bolhas com perfeito 

acabamento(polimento), todo estrutura com sistema de fixação através de 

parafusos métricos com revestimento cromado, sapatas em nylon fixadas 

na base evitando o atrito diretamente ao piso. Estofados: Almofadas em 

espuma lâmina D33, com revestimento em forma de "bolsa" e zíper na 

parte inferior, sem qualquer tipo de fixação soltas presas através de 

encaixe na estrutura. Apoia braço em almofadas em espuma lâmina D33, 

com revestimento em forma de "bolsa" e zíper na parte inferior, sem 

qualquer tipo de fixação soltas presas através de encaixe na estrutura. 

Estrutura do assento em chassi confeccionado em compensado com 15 

mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica. 

Provida de superfície estofada em espuma laminada expandida com 80 

mm de espessura e densidade D33, manta superior soft com costuras nas 

bordas para fechamento e acabamento. Revestimento nas opções: tecido 

100% poliéster e ou material sintético semi-couro dublado com espuma 

laminada de 8mm densidade de 28 Kg/m3. Com acabamento que dispensa 

uso de perfil nas bordas. Medidas aproximadas (tolerância de 5%): Altura: 

900 mm Largura do Encosto: 600 mm Altura do Assento: 450 mm 

Profundidade: 900 mm Largura do Assento: 600 mm Altura do Encosto: 

500 mm Profundidade do Assento: 650 mm Largura sofá 02 lugares: 1600 

mm A cor e o revestimento do material deverão ser definidos na emissão 

do empenho. 

 

Milan/ Milão 

Sofá 2 Lugares 
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Sofá de espera com 03 lugares com braços com as seguintes 

especificações: Estrutura: Estrutura confeccionada em aço tubular 

30x30x1,5 mm cortados em 45° e soldados com solda inox, que permite 

um fechamento total sem respingos e bolhas com perfeito 

acabamento(polimento), todo estrutura com sistema de fixação através de 

parafusos métricos com revestimento cromado, sapatas em nylon fixadas 

na base evitando o atrito diretamente ao piso. Estofados: Almofadas em 

espuma lâmina D33, com revestimento em forma de "bolsa" e zíper na 

parte inferior, sem qualquer tipo de fixação soltas presas através de 

encaixe na estrutura. Apoia braço em almofadas em espuma lâmina D33, 

com revestimento em forma de "bolsa" e zíper na parte inferior, sem 

qualquer tipo de fixação soltas presas através de encaixe na estrutura. 

Estrutura do assento em chassi confeccionado em compensado com 15 

mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica. 

Provida de superfície estofada em espuma laminada expandida com 80 

mm de espessura e densidade D33, manta superior soft com costuras nas 

bordas para fechamento e acabamento. Revestimento nas opções: tecido 

100% poliéster e ou material sintético semi-couro dublado com espuma 

laminada de 8mm densidade de 28 Kg/m3. Com acabamento que dispensa 

uso de perfil nas bordas. Medidas aproximadas (tolerância de 5%): Altura: 

900 mm Largura do Encosto: 600 mm Altura do Assento: 450 mm 

Profundidade: 900 mm Largura do Assento: 600 mm Altura do Encosto: 

500 mm Profundidade do Assento: 650 mm Largura sofá 03 lugares: 2200 

mm A cor e o revestimento do material deverão ser definidos na emissão 

do empenho. 

Milan/ Milão 

Sofá 3 Lugares 
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Marca Milan. Fabricante Milanflex. 

 

 

Cuiabá – MT, 22 de outubro de 2018. 

 

 

 



AREZZO AREZZO 



UFSM 

UFSM 

Pregão Eletrônico  nº177/2018 



740mm 

Mesa de trabalho angular em "L" tampo único medindo 140x140x60/74 cm. Tampo: 
Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura, BP em ambas as faces, 
com profundidade de 60 cm para tampo com corte sinuoso em forma de delta com 
entrada orgânica para o usuário, com acabamento em fita de borda PVC de 3 mm de 
espessura 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  
MDP de 18 mm de espessura revestida , BP em ambas as faces, com acabamento 
em fita de borda PVC de 2mm de espessura 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 na cor do revestimento.  Estrutura metálica LE/LD: Base horizontal 
estampada em chapa de aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura, com 
aproximadamente 600 mm de comprimento, 40mm de largura e 70mm de altura, 
com 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, soldas 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 30mm de largura x 50mm de altura 
para maior sustentação e acabamento, perfurada na parte superior para fixação 
entre o pé da mesa e o tampo. Estrutura metálica vertical confeccionada em dois 
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. Fixação entre conexão e tampos feito por 04 chapas de aço 
60mm x 10mm em chapa 18 (1,20mm) de espessura 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 feita através de 
buchas metálicas/nylon 
Todas as peças que formam o conjunto tem acabamento com bordas em todo 
perímetro. 

Item :01 - Grupo: 01 

Mesa de trabalho angular em "L"  1,40X1,40 



Mesa de trabalho angular em "L" tampo único medindo 160x170x60/74 cm. 
Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura, BP em 
ambas as faces, com profundidade de 60 cm para tampo com corte sinuoso 
em forma de delta com entrada orgânica para o usuário, com acabamento em 
fita de borda PVC de 3 mm de espessura 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  MDP de 18 mm de espessura revestida , 
BP em ambas as faces, com acabamento em fita de borda PVC de 2mm de 
espessura 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 na 
cor do revestimento. 
 Estrutura metálica LE/LD: Base horizontal estampada em chapa de aço SAE 
1020, com 2,65mm de espessura, com aproximadamente 600 mm de 
comprimento, 40mm de largura e 70mm de altura, com 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, soldas 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 30mm de largura x 50mm de 
altura para maior sustentação e acabamento, perfurada na parte superior 
para fixação entre o pé da mesa e o tampo. Estrutura metálica vertical 
confeccionada em dois 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. Fixação entre conexão e tampos feito por 
04 chapas de aço 60mm x 10mm em chapa 18 (1,20mm) de espessura 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 feita através de buchas 
metálicas/nylon 
Todas as peças que formam o conjunto tem acabamento com bordas em todo 
perímetro. 

740mm 

Item :02 - Grupo: 01 

Mesa de trabalho angular em "L"  1,40X1,7 0 



OPÇÕES DE CORES 



Mesa reunião redonda diâmetro 120cm, altura 74cm. Tampo: 
Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida  
com BP nas duas faces. Acabamento em fita de borda PVC de 3 mm 
de espessura e raio 2,5 mm em todas as extremidades, colada a 
quente no sistema hot-melt em todo o seu perímetro.  
Estrutura metálica (mesa redonda): Sustentação do tampo através 
de estrutura de aço em forma de "X". Coluna vertical em tubo de 
aço redondo de 4" (101,6mm) de diâmetro em chapa 14 (1,90mm) 
de espessura (mínimo). Quatro travamentos superiores em tubo de 
aço com seção retangular 20x40mm em chapa 18 (1,20mm) de 
espessura. Quatro travamentos inferiores  em chapa de aço 
estampada no formato de arco, em  chapa de aço 14 (1,90mm) de 
espessura , com extremidades arredondadas na mesma chapa. Nos 
travamentos inferiores colocações de rebites de repuxo de aço para 
adaptação de reguladores de nível.  
Todas as peças metálicas devem receber pré-tratamento de 
desengraxe, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura 
em epóxi-pó aplicado pelo processo de deposição eletrostática com 
polimerização em estufa.  

1200mm 

740mm 

Item :06 

Mesa de Reunião Redonda 1,20m 



Mesa reunião arqueada nas seguintes dimensões: 2000 x 1000 x 
740(LxPxH). Tampo de MDF com 25mm de espessura, ambas as faces 
revestidas com BP em ambas as faces, com espessura de 0,2mm, 
texturizado, semi-fosco e anti-reflexo. Borda longitudinal com 
acabamento em fita de borda PVC de 3mm de espessura colada a 
quente pelo sistema holt-melt e raio de 2,5mm na área de contato do 
usuário e 2mm em todas as extremidades. Os lados maiores são em 
curva com arco de aproximadamente 8500mm de raio fazendo com 
que a profundidade da mesa na metade de sua largura seja de 
1200mm. 
Quatro estruturas verticais tubulares de 04" (101,60mm) de diâmetro, 
em chapa de aço 14 (1,90mm) de espessura. As estruturas devem se 
interligar por meio de travessas em tubo retangular 40mm de largura x 
70mm de altura em chapa de aço 16 (1,50mm) de espessura, fixadas 
através de parafusos. Colocação de rebites de repuxo de aço para 
adaptação de reguladores de nível. 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 MDP, 
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.  

740mm 

Item :07 

Mesa de Reunião Arqueada 2,00m 

 



Mesa reunião arqueada nas seguintes dimensões: 2600 x 1100 x 
740(LxPxH). Tampo de MDF com 25mm de espessura, ambas as faces 
revestidas com BP em ambas as faces, com espessura de 0,2mm, 
texturizado, semi-fosco e anti-reflexo. Borda longitudinal com 
acabamento em fita de borda PVC de 3mm de espessura colada a 
quente pelo sistema holt-melt e raio de 2,5mm na área de contato do 
usuário e 2mm em todas as extremidades. Os lados maiores são em 
curva com arco de aproximadamente 8500mm de raio fazendo com 
que a profundidade da mesa na metade de sua largura seja de 
1300mm. 
Quatro estruturas verticais tubulares de 04" (101,60mm) de diâmetro, 
em chapa de aço 14 (1,90mm) de espessura. As estruturas devem se 
interligar por meio de travessas em tubo retangular 40mm de largura x 
70mm de altura em chapa de aço 16 (1,50mm) de espessura, fixadas 
através de parafusos. Colocação de rebites de repuxo de aço para 
adaptação de reguladores de nível. 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 MDP, 
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.  

740mm 

Item :08 

Mesa Reunião Arqueada 2,60m 



Mesa multiuso para refeitório 140x80x74 cm com 04 pés 
tubulares. 
Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de 
espessura revestida com filme melamínico texturizado BP em 
ambas as faces. Borda com acabamento em fita PVC de 3mm de 
espessura, colada a quente pelo sistema tipo hot-melt, com raio 
mínimo de 2,5mm em todo o seu perímetro.  
Estrutura metálica: Confeccionada com 04 colunas verticais em 
aço tubular quadrados com 50mmx50mmx1.9mm de espessura, 
estruturados por barras laterais soldadas com corte de 45°. Base 
superior horizontal tubo 50mmx50mmx1,9mm de espessura 
fixada nas extremidades através de bucha em nylon interligando 
as bases laterais. 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,  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.  

740mm 

Item :09 

Mesa Multiuso para Refeitório 



OPÇÕES DE CORES 



Item:03 - Grupo: 02 

Mesa Reta 1,20 
Mesa linear sem gavetas 120x70x74cm. 
Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm revestida em BP em ambas 
as faces, com profundidade de 70 cm, com acabamento em fita de 
borda PVC de 3 mm de espessura 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  MDP de 18 mm de espessura 
revestida com BP em ambas as faces, com acabamento em fita de borda PVC de 
1mm de espessura em todas asextremidades. Sistema de fixação composto por 
tambor de giro confeccionado em zamak estampado 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 30mm de 
largura e 50mm 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  
0mm de largura x 70mm de altura com parede reforçada de 1,90mm de 
espessura. 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 ou MDP, 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.  

740mm 



Item:04 - Grupo: 02 

Mesa Reta 1,50m 
Mesa linear sem gavetas 150x70x74cm. 
 Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida com 
BP em ambas as faces, com profundidade de 70 cm, com acabamento em fita de 
borda PVC de 3 mm de espessura 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 MDP de 18 mm de espessura revestida com  
BP em ambas as faces, com acabamento em fita de borda PVC de 1mm de 
espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação composto por tambor 
de giro confeccionado em zamak estampado 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 30 mm de largura e 50mm 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 x 70mm com parede reforçada de 1,90mm de espessura.  
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.  

740mm 



Item :05 - Grupo: 02 

Mesa Reta 1,70m 

Mesa linear sem gavetas 170x70x74cm. 
Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida com BP 
em ambas as faces, com profundidade de 70 cm, com acabamento em fita de 
borda PVC de 3 mm de espessura 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  MDP de 18 mm de espessura revestida com  
BP em ambas as faces, com acabamento em fita de borda PVC de 1mm de 
espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação composto por tambor de 
giro confeccionado em zamak estampado 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 30mm de largura x 50mm 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. 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.  

740mm 



Item :28 - Grupo: 02 

Mesa Reta 0,80m 

Mesa linear sem gavetas 80x70x74cm,. 
Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura revestida 
com  BP, em ambas as faces, com profundidade de 70 cm, com acabamento 
em fita de borda PVC de 3 mm de espessura 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 MDP de 18 mm de espessura revestida 
com BP, com acabamento em fita de borda PVC de 1mm de espessura em 
todas as extremidades. Sistema de fixação composto por tambor de giro  
confeccionado em zamak estampado 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 30mm de largura x 50mm 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. 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.  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. 

740mm 



Item :29 - Grupo: 02 

Conexão Angular 
Conexão angular 90° com pé tubular 70x70x74cm,. 
 Tampo: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm 
revestida com BP em ambas as faces, para conexão de 
tampos com 700 mm de profundidade. Acabamento 
em fita de borda PVC de 3 mm de espessura 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.  
Pé metálico: Estrutura em tubo de aço de 80mm de 
diâmetro x 1,5mm de espessura, dotada de 1 sapata 
niveladora base superior horizontal, chapa de aço 
soldada de 1,5mm de espessura.  
Todas as partes metálicas soldadas são feitas por 
solda mig para maior sustentação e acabamento. 
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°. 

740mm 



Item :30 - Grupo: 02 

Divisória Reta 1,40 

Divisória reta em MDF de 25 mm tipo biombo 140x40x2,5cm. 
Painel: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de 
espessura revestida com BP em ambas as faces, com 
acabamento em fita de borda de PVC com 2 mm de 
espessura em todo o contorno da peça. Toda a fixação é feita 
com buchas de zamak M6 x13 mm, insertadas na madeira 
com roscas M6 acompanhadas de suporte metálico em 
forma de "Z" para dar suporte e maior fixação e acabamento, 
podendo assim montar e desmontar o móvel sem quaisquer 
danos posteriores. 
 



Item :31 - Grupo: 02 

Divisória Reta 1,40 

Divisória reta em MDF de 25 mm tipo biombo 160x40x2,5cm. 
Painel: Confeccionado em madeira MDF de 25 mm de 
espessura revestida com BP em ambas as faces, com 
acabamento em fita de borda de PVC com 2 mm de 
espessura em todo o contorno da peça. Toda a fixação é feita 
com buchas de zamak M6 x13 mm, insertadas na madeira 
com roscas M6 acompanhadas de suporte metálico em 
forma de "Z" para dar suporte e maior fixação e acabamento, 
podendo assim montar e desmontar o móvel sem quaisquer 
danos posteriores. 
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