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TERMO DE REFERÉNCIA

ITEM QTDE DESCRITIVO

01 03 ; Mesa retangular 120 — com 02 gavetas dimensões L 1200 x P 600 x h 740 mm —

' tampo confeccionado em mdp com 25 mm de  espessura, revestido em ambas as

faces com filme termo prensado de  melamínico com espessura de  0 , 2  mm,

texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do

tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima,

coladas comadesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de  2 , 5

m m  de acordocom as normas abnt-. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por

meio deparafusos máquina m6, fixados por meio de  buchas metálicas

confeccionadas emzamak cravadas na face inferior do  tampo, possibilitando a

montagem e desmontagem do  móvel sem danificá-Io. Painel frontal, estrutural e de

privacidade,confeccionado em mdp com 18 m m  de espessura, revestido em ambas

as faces com filme termo prensado de  melaminico com espessura de 0,2 mm,

texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do

painel é encabeçado em fita de  poliestireno com 0 ,45  m m  de  espessura mínima,

, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de

parafusos ocultos tipo minifix. Eletrocalha estrutural confeccionada com chapas

metálicas dobradas, com espessura mínima de 0 ,63  mm, fixadas a estrutura por meio

de parafusos máquina m6x12. A calha é dotada de  porta-tomadas confeccionado

com chapas metálicas dobradas, com espessura mínima de 0 ,63  m m  com orifícios

para instalação de  2 tomadas de  força convencionais e 2 para plugs tipos rj-45, que

percorre por toda extensão da  calha. Estruturas laterais metálicas constituídas por

chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte

do  tampo. Pata fabricada em chapa de  aço com espessura de 1,5 mm, estampada e

repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos superiores para conexão com a
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coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de  aço com espessura de  0,9 mm, dobrada

em forma de meia cana; unidas pelo processo de  solda mig por chapas de  formato

ovalado com espessura mínima de  3,0 mm, sendo estas chapas dispostas em ambas

as extremidades da  coluna, na  posição horizontal, proporcionando desta forma uma

interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do  tampo) por meio de  solda mig; e

uma na posição vertical, proporcionando a fixação de uma possível calha estrutural

sob o tampo, por meio de  parafusos tipo m6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha

de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de  cabos do  piso ao tampo

deforma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de  aço com

espessura mínima de 3,0 mm, estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de

"solda mig. Acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado com diâmetro

de63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Todas as partes

metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por fOêfatização a base de

zinco (lavagem - decapagem — fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó

poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200º c.

Garant ia d e  de  24 meses

APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO:

-Certificado de Regularidade do IBAMA (Certificado que comprova a regularidade no

Cadastro de  Atividades Potencialmente Poluidoras), atestando assim que a empresa

fabricante está regularizada junto ao IBAMA.

-Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do

Fabricante do  mobiliário comprovando a procedência da  madeira proveniente de

manejo florestal responsável ou  de reflorestamento; *

-Laudo de profissional (engenheiro de segurança do  trabalho, médico do  trabalho ou

Ergonomista) devidamente acreditado, atestando que o fabricante atende aos

requisitos da  Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do  Ministério do  Trabalho.
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-Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 139612010, emitido pela

própria ABNT (Associação Brasileira “ d e  Normas Técnicas)

-Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 960 horas conforme norma NBR

8094/1983 —'Material metálico revestido “e não revestido — Corrosão por exposição à

névoa salina, em corpos de  prova que contenham uniões soldadas, tendo atendido o

grau de empolamento, conformea norma NBR 5841, o valor dO/tO isento de bolha, e
grau de enferrujamento, conforme a norma ABNT NBR 4628-3,

' -Laudo de desempenho do  produto de, no mínimo, 960 horas conforme norma NBR

8095/2015 — Material metálico revestido e não revestido — Corrosão por exposição à

atmosfera úmida saturada, em corpos de prova que contenham uniões soldadas, sem

apresentar alterações na  amostra;

-Laudo de desempenho do  produto de, no  mínimo, 24 ciclos com volume de 802 de

2L, conforme norma NBR 8096/1983 — Material metálico revestido e não revestido -

Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, em corpos de prova que contenham

uniões soldadas, não devendo haver a presença de corrosão;

Cadeira Giratória Tipo Executiva'; Concha Dupla; Na Cor Preta; Com Bordas

Arredondadas; Estofamento Em Espuma Injetada de Poliuretano Com Espessura

Mínima de  50mm; Apresentando Densidade de  45 a 55kg/m3; Espaldar Alto; Com

Encosto Medindo No Mínimo (450x500)mm=(lxa); e Assento Medindo No

Mínimo(460x460)mm; Braços Em Forma de T, Em Poliuretano Com Alma de Aço;

Sistema de  Regulagem Mecânica de Altura e Inclinação do Encosto; e Regulagem

Pneumática (a Gás) de  Altura do  Assento, Classe 4; Tubo Central Em Aço; Com Capa

Telescópica Em Polipropileno Injetado; Base Formada Por 05 Patas Com Rodízios

Duplos de Poliamida; Base Em ªgia—Acabamento Em Pintura Eletrostática Com Tinta
Pó; Na  Cor Preta; Com Prazo de õQvârantia de  No Mínimo 12 Meses; Fabricada de

Acordo Com As Normas Nbr/abnt 132.962 Vigentes e Nr—17;

Mª
PREF—"Elmª aumentªm. DE

POTIM



03 01

_—'—'

”ª PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
' TERRA DO ARTESANATO '

Secretaria Municipal de Administração
Praça Miguel Correa dos Ouros, 101, Centro Potim-SP —adm©gotim.sg.gov.br

Tel: (12) 31129200 - (12) 997178083

Garantia de 12 meses.

Baicão de  Apoio medindo: Largura: 3900 mm, profundidade: 600 m m  alturaz740 m m

tampo em madeira aglomerada com resina fenólica, com partículas de  granulometria

fina de  25 m m  de espessura, revestido com laminado melamínico, de baixa pressão

em ambas as faces, encabeçado com bordas retas e fita pvc 2,5 mm a 3,0 mm na

parte frontal e nas demais arestas com bordas retas e fita de pvc de 1,5mm com alta

resistência a impactos na  cor do  laminado, coladas pelo sistema hotmelt.. Corpo em

madeira aglomerada com resina fenólica, com partículas de  granulometria fina de  18

m m  'de espessura, revestido com --Iaminado melamínico debaixa pressão ambas as

faces, encabeçado com bordas retas e fita pvc com espessura mínima de 1 mm de

alta resistência a impactos, coladas pelo sistema hotmelt.Portas em madeira

aglomerada com resina fenólica, com partículas de  granulometria fina de  18mm de

espessura, revestido com laminado melamínico, de baixa pressão em ambas as

faces, com» bordas retas e fita pvc com espessura mínimade 1 mm aitamente

resistente a impactos, colada pelo sistema hot-melt, com dobradiças em aço de  alta

resistência, automática“, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com

“ â n g u l o  de abertura de 270º com sistema de alojamento interno na  madeira para um

melhor acabamento ao.“ móvel e para gerar maior espaço interno do  mesmo. Tranca

das portas com trinco metálico na  porta direita, fixado através de bucha metálica e

parafuso. Dobradiça com diâmetro 35  m m  para portas de  armários confeccionada em

_aço de alta resistência, automática, que permite fechamento suave da  porta, com

amortecedor integrado à dobradiça, impedindo as tradicionais pancadas da  porta ao

fechar. Puxadores metálicos embutidos em forma retangular na  cor prata fosco.

Fechadura da  porta com chave frontal, alma interna em aço de  alta resistência ao

torque. Armário com fundo inteiriço e prateleira em madeira aglomerada com resina

fenólica, com partículas de  granulometria fina de 18mm de espessura, fundo

revestido com laminado melamínico de  baixa pressão em ambas as faces. Prateleira
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encabeçada com bordas retas e fita pvc com espessura mínima de 1 mm de alta

resistência a impactos, coladas pelo sistema hot-meItRodapé metálico em tubo de

aço sae 1020 (20 x 50 mm), com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, com

acabamento em pintura eletrostática, na  cor preta, de  alta resistência a abrasão e

impactos, com secagem em estufa e instalação de  sapata reguladora de  nível.

Garantia mínima de 2 anos.

ARMÁRIO DE AÇO CINZA
Descrição:

Armário em Aço com 2 (duas) portas de  abrir, com 44 (quatro) prateleiras internas,

com seguintes características:

Móvel todo em aço com caixa externa não desmontável e portas embutidas; cor cinza

cristal ou  tonalidade a ser definida de  acordo com o catálogo de cores do  fabricante;

Dimensões: 1.970 m m  altura x 900 mm largura x 450 m m  profundidade; com sapatas

de polipropileno em forma de “L” com regulagem de  altura através de pino com rosca

metálica de%,  encaixadas nos 4 cantos do  armário para corrigir pequenos

desníveis e evitar o contato direto da  chapa com o piso;

Estrutura, portas, corpo e prateleiras chapa 24 (0,60 mm), aço carbono laminado

FF.RB.OL 1008/1010, com tratamento de superfície, onde os produtos são aero

transportados , sem contato manual, por um túnel onde recebem tratamento químico

prótetivo antiferrugenoso a base de  fosfato de zinco tricatônico, sendo posteriormente

pintados com tinta a pó híbrida, com carga eletrostática, sendo 70% epóx e 30%
polyester formando uma camada de 60 micras de tinta e curada em estufa de 200ºC
proporcionando perfeita aderência da  tinta na chapa; .

2 (duas) Portas de  abrir com 3 (três) dobradiças externas em cada porta, enroladas

em chapa 18 e divididas em 2 (duas) partes de  30 mm, unidas através de pino aço
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zincado com trava de  segurança central fixadas nas portas e no corpo do  armáfio

através de solda a ponto, que permite a retirada da  porta somente após estar aberta;

Reforço ômega em cada porta na largura mínima de 30 mm mais abas de  '10 mm no

total de  50mm, fixados na  porta através de  solda a ponto;

Fechadura cromada tipo maçaneta, comarelho cravada com 2 ferros de  5/16, com.

945 mm de comprimento, localizada na  porta do  lado direito do  armário, que acionam'

o sistema de  Cremona com varões, travando as duas portas simultaneamente na

parte superior e inferior;

Cada lateral do  armário, na parte interna, deverá conter duas cremalheiras retas

verticais, paralelas fixadas através de  solda a ponto em chapa 24 (0 ,60 mm) corh 45

m m  de largura com fendas tipo unha de  gato de  15 mm de  altura x 18  m m  de largura

em toda a sua extensão, com intervalos de  50 em 50 mrh, dispostas de modo a

estarem niveladas lado a lado e que servirão de  apoio para as prateleiras ' e

proporcionando nível de inclinação zero; _

4 (quatro) prateleiras de  aço chapa 24 (0 ,60 mm), removíveis, tendo 3 dobras nos

bordos anterior e posterior, cada prateleira deverá possuir um reforço ômega na-parte

inferior, soldado eletricamente a ponto, na direção longitudinal, tendo a largura

mínima de30 mm de  nervura mais abas de  10  mm no total de 50 mm, para suportar

60 kg distribuídos uniformemente; “
O armário terá na parte frontal superior etiqueta identificando o fabricante; .

Garantia de  2 (dois) anos contra defeito de fabricação;

O armário deverá ser entregue em local a ser determinado, completamente montado
e em perfeitas condições de uso e sem avaria, embalado automaticamente com a ';
utilização de filme “termo encolhível” transparente e cantoneiras. , »

LAUDOS: LAUDOS técnicos referente à: NBR 8094: 1983 - Material metalico É

revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina (750hs) - Método

de  ensaio a N B R  8095:2015 - Material metál ico revestido e não revestido - Corrosão
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por exposição câmara úmida saturada (750hs) - Método de ensaio; NBR 8096:1983

- Material metálico revestido e não revestido — Corrosão por exposição ao dióxido de

enxofre (240hs) - Método de  ensaio; NBR 104432008 - Tintas e vernizes -

Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas - Métodode

ensaio; NBR 110032009 — Tintas — Determinação da  aderência; NBR 5841:2015 —

Determinação do  grau de  empolamento de  superfícies pintadas; NBR ISO 4628:2Q15

- Tintas e vernizes — Avaliação da degradação de revestimento — Designaçãoªda
quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes'na
aparência - Parte 3: Avaliação do

grau de enferrujamento; ASTM D3363:2005 - Método de Teste Padrão para Durpza
de Filme por Teste de Lápis; ASTM D3363:2005 - Método de Teste Padrão pªara
Dureza de  Filme por Teste de  Lápis - Obs.: Ensaio realizado após exposição ao L

dióxido de  enxofre; Laudo de  análise de  tinta antibacteriana JUS Z 2801 :2010 (E).

Módulos menos-frontais de ESTANTES METÁLICAS DESMONTÁVEIS EM AÇO,
medindo 1000 mm de largura x 600 mm de profundidade x 2000 mm de altura. Càda

estante possui 04 quadros feitos em _cantoneiras em formato “L” com furações

oblongas, aptas a suportar carga uniformemente distribuída de  500 kgf/prateleifra.

Todos os planos revestidos com placas MDF #18 MM, na  cor cristal.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
* Aços utilizados: COS CIVIL 300.

* TRATAMENTO: Todos os produtos de  nossa fabricáção são previamente trataõos j

através de  um rigoroso processo químico protetivo. .As; peças são aerotransportadas, '.

sem contato manual, por u m  túnel com sequência de  tªratamento químico em spray a

i ;
;.r
i !

base de zircônio, sendo posteriormente secas e pintadas eletrostaticamente com tinta, à
epóxi pó curadas em estufa a 200º C, resultàhõo uma pintura de  60  micralcom perfeita

cura e aderência.

* NORMAS UTILIZADAS:
&' A

%%
9251353311“ MºNiCiPAL DE

POTIM




	03e42b38adff0b8b7a23391ca20617c0ced3be1122258818931be9324b0e448c.pdf
	ef5e8111820964704ef42758a45fbac398dea95d80f0224c819d774244f0a09e.pdf

