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ANEXO I

Ítem Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarcaCódigoLote

00001 10,000CJ0002073000001

CONJUNTO DE PROFESSOR composto de
uma mesa e uma cadeira. mesa individual com
tampo em madeira compensada
(multilaminada) com laminas de madeira com
espessura aprox de 1,5mm, revestido na
face superior com laminado melamínico de
alta pressão com espessura de 0,8mm, na
cor ovo brilhante. face inferior revestida em
chapa de balanceamento (contra capa
fenólica de 0,6mm). dimensões mínimas
acabadas do tampo: 1200x650x19mm.
tampo com topos (bordas) encabeçados com
fita de bordo em pvc tipo t semi rígido de no
mínimo 1,5mm  na cor azul. fixação do tampo
à estrutura através de seis parafusos auto
atarraxantes.
mesa estrutura composta de montantes
verticais confeccionados em tubo de aço
carbono laminado a frio, com costura, secção
oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16
(1,5mm), travessa longitudinal para apoio do
porta livros em tubo de aço carbono laminado
a frio, com costura, seção 40x20mm e
20x20mm em chapa de aço 16 (1,5mm).
travessa superior confeccionada em tubo de
aço carbono laminado a frio, com costura,
curvado em formato de “c”, com secção
circular de ø = 31,75mm (1 1/4”), em chapa
16 (1,5mm). pés confeccionados em tubo de
aço carbono laminado a frio, com costura,
secção circular de ø = 38mm (1 1/2”), em
chapa 16 (1,5mm).painel frontal revestido
nas duas faces com laminado melamínico de
alta pressão na mesma cor e tonalidade do
tampo, borda longitudinal inferior com
acabamento em pvc tipo t semi rígido de no
mínimo 1,5mm na cor azul. dimensões
aproximadas de 250mm de altura e 1119mm
de comprimento.  fixação do painel frontal na
estrutura através de parafusos auto
atarraxantes
- ed. infantil
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00002 20,000CJ0002073100002

CONJUNTO DE REFEITÓRIO EMPILHÁVEL -
INFANTIL composto de 1 mesa e 2 bancos
empilháveis e acopláveis pelos topos. mesa e
banco confeccionado em compensado de
madeira de lei multilaminada. mesa medindo
1500x700x18mm, banco medindo
1400x300x18mm, revestidos na superfície
superior com laminado melamínico pós
formável (bordas arredondadas com 90º),na
cor ovo texturizado e na superfície inferior
com laminas de madeira, acabamento com
aplicação de selador para madeira seguida de
verniz.  topos transversais encabeçados com
fita de bordo de poliestireno de 1,5mm de
espessura, na cor e tonalidade do laminado
melamínico do revestimento. estrutura em
tubo de aço 1010/1020, secção retangular
de 20mm x 40mm espessura de chapa 1,5mm
(chapa 16), suportes de fixação do tampo em
chapa de aço 1010/1020 de 1,9mm de
espessura (chapa 14), estampados, com
dimensões 35mm x 25mm, soldados à
estrutura. pintura em tinta epóxi pó,
eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa à 180º, espessura mínima de 40
mícrons na corcinza claro . fechamento de
topo e sapatas com ponteiras de
polipropileno copolímero injetadas, fixadas à
estrutura por meio de encaixe, na mesma cor
e tonalidade da pintura da estrutura.
altura da mesa: 580mm
altura do banco: 320mm
- ed. infantil
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00003 10,000CJ0002073300002

CONJUNTO PARA COMPUTADOR composto
de 01 mesa e 01 cadeira
mesacom tampo sobreposto medindo
1000mm comprimento 600mm de
profundidade  x 18mm de espessura, painel
frontal com 200mm de altura e 18mm de
espessura,  confeccionados em compensado
de madeira multilaminada. tampo revestido
na face superior com laminado de alta
pressão , face inferior revestida com
laminada de madeira com aproximadamente
0,7 de espessura, lixada com acabamento em
verniz pu. bordas com acabamentos em pvc
tipo t de no mínimo 1,5mm. painel frontal
revestido nas duas faces com laminado na
mesma cor e tonalidade do tampo, borda
longitudinal inferior com acabamento em pvc.
fixação do tampo e painel frontal na
estruturaatravés de parafusos auto
atarraxantes. teclado fixo rebaixado com
anteparo frontal curvado a aproximadamente
135º, revestido nas duas faces com laminado
melamínico de alta pressão, bordas lixadas,
cantos arredondados (apenas quebrando
quinas),acabamento com seladora seguido de
verniz pu, formado com painel anatômico
compacto, produzido com interior com duas
lâminas de madeira de lei com espessura de
1,5mm proporcionando melhor absorção da
cola. face externa do miolo composto de dois
painéis (um em cada lado) de 3mm de
espessura produzido de partículas de alta
densidade, cru, impregnado com resinas
sintéticas e termo fixadas por pressão e alta
temperatura, de superfície uniforme e hiper
compacta, tornando uma base ideal para
fixação do laminado melamínico de
acabamento nas faces externas, com do sub
tampo a base através de quatro rebites
absorção de produtos aplicados para
compactação. fixação tipo pop. profundidade
do sub tampo: 440mm. largura do sub tampo:
880mm. estrutura em tubo de aço
retangular, sendo base (pés) 50x20mm,
ponteiras tipo bota com alongamento (mínimo
l50mm) para proteção da pintura, 02 colunas
verticais em cada lado em tubo de aço
20x30mm espessura 1,2mm, base de apoio
do porta-livros em tubo dois tubos 20x20mm,
travessa superior em tubo 20x20mm.
alturado tampo em relação ao piso: 750mm
- ed. infantil
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00004 40,000UN0001903000003

ESTANTE PARA PRÉ- ESCOLAR – estante
com painéis laterais, prateleiras, tampo
superior, tampo inferior e painel de fundo
confeccionado em compensado
multilaminado, com laminas de madeira de lei
revestido na parte externa e interna (exceto
painel de fundo) com laminado melamínico de
alta pressão com espessura mínima de
0,8mm, na cor ovo brilhante. prateleiras
revestida com laminadomelamínico nos dois
lados. estante com duas prateleiras
formando três vãos iguais.     painéis laterais,
tampo inferior, tampo superior e prateleiras
com espessura mínima de 18mm, painel de
fundo com espessura mínima de 6mm. painel
de fundo revestido na parte interna com
laminado melamínico de alta pressão com
espessura mínima de 0,8mm, parte externa
(atrás do armário) lixada e envernizada.
bordas superior e frontal dos painéis laterais
com acabamento em pvc.
borda frontal da prateleira acabamento com
pvc.
borda frontal do tampo superior e tampo
inferior com pvc.
altura mínima da estante (medida nos painéis
laterais): 920mm   largura mínima externa
(medida entre os painéis laterais parte de
trás do armário): 900mm     profundidade
mínima externa (medida nos painéis laterais):
400mm. pés em tubo de aço 25x25mm, base
em tubo de aço 20x20mm, união das partes
através de soldagem eletrônica pelo processo
mig, tratamento antiferrugem, pintado na cor
cinza claro. pés com ponteira em polipropileno
100% injetado. - ed. infantil
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00005 20,000UN0000760700003

ESTANTE DE COMPENSADO – estante com
painéis laterais, prateleiras, tampo superior,
tampo inferior e painel de fundo
confeccionado em compensado
multilaminado, com laminas de madeira de lei
revestido na parte externa e interna (exceto
painel de fundo) com laminado melamínico de
alta pressão com espessura mínima de
0,8mm, na cor ovo brilhante. prateleiras
revestida com laminadomelamínico nos dois
lados. estante com quatro prateleiras
formando cinco vãos iguais.     painéis
laterais,tampo inferior, tampo superior e
prateleiras com espessura mínima de 18mm,
painel de fundo com espessura mínima de
6mm. painel de fundo revestido na parte
interna com laminado melamínico de alta
pressão com espessura mínima de 0,8mm,
parte externa (atrás do armário) lixada e
envernizada.
bordas superior e frontal dos painéis laterais
com acabamento em pvc.
borda frontal da prateleira acabamento com
pvc.
borda frontal do tampo superior e tampo
inferior com pvc.
altura mínima da estante (medida nos painéis
laterais): 1920mm   largura mínima externa
(medida entre os painéis laterais parte de
trás do armário): 900mm     profundidade
mínima externa (medida nos painéis laterais):
450mm. pés em tubo de aço 25x25mm, base
em tubo de aço 20x20mm, união das partes
através de soldagem eletrônica pelo processo
mig, tratamento antiferrugem, pintado na cor
cinza claro. pés com ponteira em polipropileno
100% injetado. - ed. infantil
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00006 10,000UN0000980200003

ARMARIO para sala de aula armário com
painéis laterais, prateleiras, tampo superior,
tampo inferior e painel de fundo
confeccionado em compensado
multilaminado, com laminas de madeira de lei
revestido na parte externa e interna (exceto
painel de fundo) com laminado melamínico de
alta pressão com espessura mínima de
0,8mm, na cor ovo brilhante .prateleiras
revestida com laminadomelamínico nos dois
lados. armário com duas portas, com três
prateleiras formando quatro vãos iguais,
puxadores e chaves (chaves com cópia).
painéis laterais, tampo inferior, tampo
superior e prateleira com espessura mínima
de 18mm, porta com espessura mínima de
15mm, painel de fundo com espessura mínima
de 6mm. painel de fundo revestido na parte
interna com laminado melamínico de alta
pressão com espessura mínima de 0,8mm,
parte externa (atrás do armário) lixada e
envernizada.
bordas superior e frontal dos painéis laterais
com acabamento em pvc.
bordas das portas acabamento com pvc.
borda frontal da prateleira acabamento com
pvc.
borda frontal do batente central acabamento
com o mesmo laminado do revestimento do
armário, borda lateral acabamento em pvc.
borda frontal do tampo superior e tampo
inferior com pvc.
altura mínima do armário (medida nos painéis
laterais): 1520mm   largura mínima externa
(medida entre os painéis laterais parte de
trás do armário): 900mm     profundidade
mínima externa (medida nos painéis laterais):
380mm. pés em tubo de aço 25x25mm, base
em tubo de aço 20x20mm, união das partes
através de soldagem eletrônica pelo processo
mig, tratamento antiferrugem, pintado na cor
cinza claro. pés com ponteira em polipropileno
100% injetado. - ed. infantil
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00007 10,000UN0002073400003

ARMÁRIO EM COMPENSADO armário com
painéis laterais, prateleiras, tampo superior,
tampo inferior e painel de fundo
confeccionado em compensado
multilaminado, com laminas de madeira de lei
revestido na parte externa e interna (exceto
painel de fundo) com laminado melamínico de
alta pressão com espessura mínima de
0,8mm, na cor ovo brilhante .prateleiras
revestida com laminadomelamínico nos dois
lados. armário com duas portas, com quatro
prateleiras formando cinco vãos iguais,
puxadores e chaves (chaves com cópia).
painéis laterais, tampo inferior, tampo
superior e prateleiras com espessura mínima
de 18mm, porta com espessura mínima de
15mm, painel de fundo com espessura mínima
de 6mm. painel de fundo revestido na parte
interna com laminado melamínico de alta
pressão com espessura mínima de 0,8mm,
parte externa (atrás do armário) lixada e
envernizada.
bordas superior e frontal dos painéis laterais
com acabamento em pvc.
bordas das portas acabamento com pvc.
borda frontal da prateleira acabamento com
pvc.
borda frontal do batente central acabamento
com o mesmo laminado do revestimento do
armário, borda lateral acabamento em pvc.
borda frontal do tampo superior e tampo
inferior com pvc.
altura mínima do armário (medida nos painéis
laterais): 1920mm   largura mínima externa
(medida entre os painéis laterais parte de
trás do armário): 900mm     profundidade
mínima externa (medida nos painéis laterais):
430mm. pés em tubo de aço 25x25mm, base
em tubo de aço 20x20mm, união das partes
através de soldagem eletrônica pelo processo
mig, tratamento antiferrugem, pintado na cor
cinza claro. pés com ponteira em polipropileno
100% injetado. - ed. infantil
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00008 100,000CJ0002074700004

CONJUNTO PRÉ ESCOLAR multicolorido
estrutura em madeira maciça composto de 01
mesa e 04 cadeiras. mesa estrutura madeira
maciça (muracatiaia), pés 52x52mm,
chanfrando por dentro, travessas laterais
90x18mm, estrutura respingada e colada por
meio de encaixe, acabamento em seladora e
verniz. tampo modelo trevo medindo
800x800x20mm em compensado de madeira
de lei revestido com laminado de alta pressão
(fórmica ou similar) nas cores verde claro,
vermelho, amarelo claro e azul claro,
brilhante, cantos arredondados, bordas com
acabamentos em seladora e verniz, altura em
relação ao piso 580mm. cadeira estrutura em
madeira maciça (muracatiaia), pés frente
35x35mm, traseiros 50x25mm, chanfrados
por dentro, estrutura respingada e colada
por meio de encaixes, acabamentos em
seladora e verniz. assento medindo
340x340x12mm, formato anatômico com
acomodação para a região glútea, altura em
relação ao piso 320mm. encosto medindo
370x140x07mm, formato com curvatura
anatômica, altura em relação ao piso 600mm.
assento e encosto em compensado de
madeira de lei revestidos com laminado de
alta pressão (fórmica ou similar), cantos
arredondados com acabamentos em seladora
e verniz. o assento e encosto serão em
diversas cores (azul claro, verde claro,
amarelo claro, vermelho). as laminas de
madeira utilizadas deverãoestar isentas de
deterioração por fungos e/ou insetos
xilófagos (cupins e brocas).
- ed. infantil
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00009 10,000UN0002073500005

MESA PARA REUNIÃO REDONDA mesa pé
central estrutura em tubo de aço industrial ,
chapa 18 (l,2mm de espessura). coluna tubo
redondo 75mm, pés tubo 50x30 tipo cruz
(quatro hastes), com regulador de altura.
base do tampo em tubo 30x30mm. tampo
redondo em compensado multilaminado de
18mm de espessura, diâmetro de 1200mm,
revestido com laminado melamínico verde
claro brilhante borda em pvc tipo t abaulada.
fixação do tampo à estrutura através de 04
parafusos rosca soberba.estrutura pintada
com tinta epóxi pó na cor verde, com no
mínimo 40 microns de espessura.  altura do
tampo em relação ao piso: 750mmestrutura
metálica, em tubo de aço industrial .  união
das partes por meio de solda feita pelo
sistema mig mag. os cordões da solda não
poderão apresentar reforço, póros visíveis,
crateras, respingos, trincas. a estrutura
soldada deverá apresentar resistência
mecânica compatível com a característica do
mobiliário a ser fabricado.
a estrutura metálica deverá receber
tratamento anticorrosivo. pintura final em
epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição
eletrostática camada de tinta com
acabamento liso e livre de defeitos, com
película mínima de 40 microns.
as laminas de madeira utilizadas no tampo da
mesa, porta livros, assento e encosto
deverãoser de espessura igual ou inferior a
1,5mm e estar isentas de deterioração por
fungos e/ou insetos xilófagos (cupins e
brocas). - ed. infantil
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MESA PARA SECRETÁRIA com gaveteiro com
2 gavetas - mesamedindo 1200x700x18mm,
tampo medindo 1160mm comprimento x
700mm de  profundidade x 18mm de
espessura com borda frontal abaulada 180º
em fita de pvc. painel frontal com 250mm de
altura  e 18mm de espessura revestido (dois
lados). tampo e painel frontal confeccionado
em compensado multilaminado revestido com
laminado melaminico de alta pressão na cor
ovo brilhante, afixados à estrutura através
de parafusos.soldagem eletrônica pelo
processo mig, estrutura com tratamento
anticorrosivo, pintura epóxi- pó na cor cinza
claro estrutura em tubo de aço industrial,
chapa 18 (1,2mm de espessura) sendo base
(pés) em tubo 50x20mm, ponteiras tipo bota
com alongamento (mínimo 150mm) para
proteção da pintura na parte traseira, duas
colunas verticais em cada lado e apoio
superior do tampo (topo) em tubo de aço
retangular 20x40mm, com acabamento de
ponteiras em polipropileno 100% injetado.
gaveteiro com 02 gavetas (chaves e
puxadores) confeccionado em compensado
multilaminado de 15mm, revestido na parte
externa com laminado igual ao revestimento
do tampo e painel frontal.  dimensões do
gaveteiro: altura de 210mm, largura de
375mm e profundidade 350mm. frente da
gaveta com 100 mm de altura e 360 de
largura. altura do tampo em relação ao piso:
750mm. estrutura metálica, em tubo de aço
industrial .  união das partes por meio de
solda feita pelo sistema mig mag. os cordões
da solda não poderão apresentar reforço,
póros visíveis, crateras, respingos, trincas. a
estrutura soldada deverá apresentar
resistência mecânica compatível com a
característica do mobiliário a ser fabricado.
a estrutura metálica deverá receber
tratamento anticorrosivo. pintura final em
epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição
eletrostática camada de tinta com
acabamento liso e livre de defeitos, com
película mínima de 40 microns.
as laminas de madeira utilizadas no tampo da
mesa, porta livros, assento e encosto
deverãoser de espessura igual ou inferior a
1,5mm e estar isentas de deterioração por
fungos e/ou insetos xilófagos (cupins e
brocas). - ed. infantil
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CADEIRA SECRETARIA FIXA estofada, 4 pés
estrutura tubo de aço redondo 7/8” chapa
18, soldagem eletrônica pelo processo mig,
tratamento antiferrugem pintura epóxi-pó na
cor preta, 04 pés, travamentos do mesmo
tubo tipo barra entre os pés frontais e
traseiros, duas barras sob o assento sendo
independente do tubo de ligação do assento
ao encosto. assento e encosto
confeccionadoem compensado de madeira
multilaminado. assento medindo
10x380x12mm e encosto medindo
370x280x12mm. estofado modelo secretaria
anatômico injetado com 50mm de espessura,
revestido com tecido  na cor verde com linhas
pretas, acabamento nas bordas com perfil
pvc. fixação do assento e encosto à
estrutura através de parafuso e porca
garra.altura em relação ao piso
440mm.estrutura metálica, em tubo de aço
industrial .  união das partes por meio de
solda feita pelo sistema mig mag. os cordões
da solda não poderão apresentar reforço,
póros visíveis, crateras, respingos, trincas. a
estrutura soldada deverá apresentar
resistência mecânica compatível com a
característica do mobiliário a ser fabricado.
a estrutura metálica deverá receber
tratamento anticorrosivo. pintura final em
epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição
eletrostática camada de tinta com
acabamento liso e livre de defeitos, com
película mínima de 40 microns.
as laminas de madeira utilizadas no tampo da
mesa, porta livros, assento e encosto
deverãoser de espessura igual ou inferior a
1,5mm e estar isentas de deterioração por
fungos e/ou insetos xilófagos (cupins e
brocas). - ed. infantil
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CADEIRA executiva base giratória com par
de braços“t”  regulavelassento/encosto
internamente moldado em madeira
compensada multilaminada com tratamento
imunizante , assento com 15 mm de
espessura, encosto com 12mm de espessura,
prensado à quente, moldado
anatomicamente, assento com borda frontal
arredondada.espuma injetada em poliuretano
de alta resistência, densidade média de 50
kg/m³, moldada anatomicamente, com
bordas arredondadas.assento medindo
460x410mm, encosto medindo 430x360mm,
estofados com espuma anatômica injetada de
50mm, revestidos com tecido verde com
linhas pretas, bordas em pvc preto. base
giratória a gás na cor preta.base giratória
com cinco hastes, em tubo de aço de seção
quadrada,  com 1,5 mm de espessura,
soldadas ao tubo central por solda mig e com
capa de proteção em polipropileno injetado,
dotada de cinco rodízios duplos, giratórios,
com cavaletes e pista de rolamento em nylon,
eixo vertical em aço com 10mm e eixo
horizontal com 8mm de diametro e rodas com
50mm de diametro. coluna com sistema de
regulagem de altura, através de mecanismo
de curso, com mola amortecedora de
impactos. coluna central em tubo de aço em
chapa 1,5 mm, colunasistema pneumático e
na parte superior bucha injetada em
poliacetal ou através de pistão a gás
(hidropneumatico) com o gás atuando como
mola amortecedora de impactos.suporte do
assento feito por mecanismo que permite
regulagem milimétrica de altura, feita através
de alavanca com bloqueio.as fixações gerais
são feitas através de porcas garra fixadas à
madeira, e parafusos de ¼ x ¾. todos
componentes metálicos recebem tratamento
em banho desengraxante, decapagem e
fosfatização. pintura: aplicada pelo processo
de deposição eletrostática em tinta epóxi-pó,
na cor preta, com camada de 50 a 70 m e
polimerização em estufa na temperatura de
180º c. cor preta.
as laminas de madeira utilizadas
deverãoestar isentas de deterioração por
fungos e/ou insetos xilófagos (cupins e
brocas). - ed. infantil
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MESA - TAMPO CONFECCIONADO EM MDP ,
tampo confeccionado em mdp de alta
densidade termo-estabilizado, com espessura
mínima de 25mm, revestido em ambas as
faces com laminado melamínico de baixa
pressão bp. dotados de três orifícios para
passagem de fiação com acabamento em
poliestireno injetado e tampa sacavel com
pega tipo canoa, todos os bordos são
encabeçados com fita de poliestireno com
espessura de 2.5 mm, colados a quente em
sistema em adesivo hot melt a 220º, sob o
tampo buchas em zamak cravadas sob o
tampo para fixação das estruturas em rosca
m6.  painel frontal estrutural e de privacidade
confeccionado em mdp de alta densidade
termo-estabilizado, com espessura mínima de
18 mm, revestido em ambas as faces com
laminado melamínico de baixa pressão bp,
sendo os bordos encabeçados em fita de
poliestireno de espessura 0,45mm, colada
com adesivo hot melt a 200º, fixado na base
no sistema “rapid” através de pinos e buchas
de pressão mini fix.   estruturas laterais
formadas por tubos, com a base superior em
tubos de aço 30 x 20 x 1,2 mm, a base
inferior em chapa de aço repuxada curva
dispensando desta forma o uso de ponteiras
de pvc, com espessura mínima de 1,5 mm, e
a coluna de sustentação composta por um
conj de chapas com 0,90 mm de espessura,
compondo duas calhas de saque lateral,
sendo a calha externa perfurada e a interna
lisa; e 2 tubos redondos paralelos, na medida
de 30 x 1,2 mm, resultando em uma largura
final de 150 mm com dutos para passagem de
fiação, sendo todo o conj submetido a um
pré-tratamento da superfície do componente
metálico. desengraxante em banhos de
imersão eliminando óleos, graxas, ceras e
cavacos,  banho a quente (próximo a 90°c).
lavagem em água corrente polimersão com
transbordo para remover resíduos do banho
desengraxante.  - ed. infantil
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00013 10,000UN0001244500007

GAVETEIRO junção 4 gavetas  medidas 400 x
500 x 740 mm tampo superior confeccionado
em aglomerado de madeira
termo-estabilizado, com 25 mm de espessura,
revestido em ambas as faces em laminado
melamínico de baixa pressão (bp). os bordos
do tampo são encabeçados em fita de
poliestireno de espessura 2,5 mm, coladas
com adesivo hot melt. corpo formado por
chapa metálica dobrada com espessura de
0,6 mm, com pré tratamento por fosfatização
a base de zinco (lavagem - decapagem -
fosfatização) e pintura eletrostática em tinta
epóxi em pó texturizada, polimerizada em
estufa a 200º c. acabamento com rodízios
duplos de 50 mm em polipropileno. base
retangular fechada em tubo de aço 50 x 20 x
1,2 mm, submetido a um pré tratamento por
fosfatização a base de zinco (lavagem -
decapagem - fosfatização) e pintura
eletrostática em tinta epóxi em pó
texturizada, polimerizada em estufa a 200º c.
acabamento com ponteiras em pvc rígido da
mesma cor da estrutura e sapatas
niveladoras em nylon injetado, cuja função
será contornar eventuais desníveis de piso.
gavetas (4 gavetas) em chapa metálica
dobrada com espessura de 0,6 mm, com
pré-tratamento por fosfatização a base de
zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e
pintura eletrostática em tinta epóxi em pó
texturizada, polimerizada em estufa a 200º c.
frentes confeccionadas em aglomerado de
madeira termo-estabilizado, com 18 mm de
espessura, revestido em ambas as faces em
laminado melamínico de baixa pressão (bp).
os bordos da frente da gaveta são
encabeçados em fita de poliestireno de
espessura 2 mm, coladas com adesivo hot
melt. o gaveteiro é dotado de fechadura
frontal com trava simultânea das gavetas,
sendo as mesmas dotadas de puxadores
metálicos na cor alumino acetinado. as
gavetas deslizam suavemente sobre
corrediças metálicas com roldanas de nylon.
cor: nogal/base: prata/borda: preta - ed.
infantil

00014 10,000UN0002046100007

TECLADO RETRATIL (fixação reta e oblica)
medidas: 600 x 350 x 100 mm.suporte retrátil
para teclado, confeccionado em aglomerado
de madeira termo estabilizado, com 18 mm de
espessura, com ambas as faces em laminado
melamínico de baixa pressão. o bordo frontal
da peça é encabeçado com fita de
poliestireno de espessura 2 mm, coladas com
adesivo hot melt. corrediças retráteis em
aço.cor: nogal/base: prata/borda: preta -
ed. infantil
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00015 10,000UN0001484100007

SUPORTE PARA CPU e estabilizador
móvelmedidas aproximadas do suporte: 500
x 250 x 400 mm.suporte para cpu e
estabilizador tipo “h”, confeccionado em
aglomerado de madeira termo estabilizado,
com 18 mm de espessura, com ambas as
faces em laminado melamínico de baixa
pressão. os bordos das peças são de pvc
flexível, acoplados sob pressão. as laterais
são dotadas de rodízios duplos de 30 mm em
polipropileno.cores: tampo: nogal base:
prata/borda: preta - ed. infantil

00016 4,000UN0000157000007

MESA PARA REUNIAO ovaltampo
1600x900x740mm , confeccionado em mdp
com 25 mm de espessura, revestido em
ambas as faces por laminado melamínico de
baixa pressão (bp). todos os bordos são
encabeçados com fita de poliestireno 2,5 mm,
coladas com adesivo hot melt. o acesso do
cabeamento ao tampo deverá dar-se por
meio de três orifícios redondos de diâmetro
60 mm, acabados com passa cabos de pvc
rígido, com tampa removível, e abertura para
passagem de cabos. a fixação
tampo/estrutura deverá ser feita através de
parafusos máquina m6, fixados ao tampo por
meio de buchas metálicas confeccionadas em
zamak.painéis frontais estruturais e de
privacidade confeccionado em mdp com 18
mm de espessura, revestido em ambas as
faces por laminado melamínico de baixa
pressão (bp), sendo todos os bordos com
encabeçamento em fita tipo papel de
espessura 0,3 mm, coladas com adesivo hot
melt, fixado na base através pinos e bucha
de pressão minifix. estrutura formada por
tubos, com a base superior em tubos de aço
30 x 20 mm, a base inferior em chapa de aço
repuxada curva dispensando desta forma o
uso de ponteiras de pvc, com espessura
mínima de 1,2 mm, e a coluna de sustentação
composta por um conj de chapas com 0,90
mm de espessura opcional, sendo as duas de
saque frontal perfurada, e 2 tubos redondos
paralelos, na medida de 30 x 1,2 mm,
resultando em uma largura final de 150 mm
com dutos para passagem de fiação, sendo
todo o conj submetido a um pré-tratamento
por fosfatização a base de zinco (lavagem -
decapagem - fosfatização) e pintura
eletrostática em tinta epóxi em pó
texturizada, polimerizada em estufa a 200º c.
acabamento com sapatas niveladoras em
nylon injetado. cor: nogal/base: prata/borda:
preta - ed. infantil
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