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. Arquivo de aÇo parâ pastas suspensas, de 1335mm de

altura, com 4 gâvetas montades sobre tr lhos telescópicos

que permltam abertura total, dorado de sapatas niveladoras

nâ base.

. l:hapa de âÇo sAE 1010/1020
- Corpo e e$rutura rnterna em chapâ 22 (0,75mm]i

Gavelãs em châpa 24 [0,60mrn]i
Trilhos telescópicos e g!ias zincâdos em chapê 18

(1,2omm] ou super ol
- Hâste de travamento de gàveIaS em chapa 16 [1,50mm];
- Fechar.ênto iníerior [junto eo piso]em chapâ 24

[0,60mm ].
. PLrxadores em materialmetállco com àcabamento steel.
. Fechâdura de tambor cilíndrrco (mínimo 4 pinos) com

sistemã de travâmento s multâneo das gãvetâs.
. Chaves em duplicata
. Compressores para pastâs em lodas as gavetas

. Porla-etiquetas estâmpado ou sobreposto, sendo este

último exclusivamente de lrea metálica nào íerrose cromado

ou nrquelado-
. Gêvelas dotadas de trilhos telescópicos conrposlos por

gu as lineares corn rolàmentos de esíeras de aç0, com

capacidade de carga venrcal minlma de 45kg e mecan smo

c0nlrâ escape.
. Sapâtâs nive adoras em mela crornado com base de

polipropileno injetado com dimensoes 35mm x 318" x 1 [ver
reíerências]
. Porcã soldâda rnternamente à bese para íixâçào das

sapatas.
. Pinrura eletrostática em tinlâ em pó hibrida Epóxi/ Poli

ésler, polimeízada em estuh, àcabamento tso e brilhante,

espessura rnínirôa de 40 mrcrometros na cor CINZA Iver
relerências]

. Para fabflcaçào é indíspensável seBuir detâlhamenlos e

especificações técnrcas, e alender as recomendâÇões das

normas especíílcas para câdâ malerial.
. Aplicêr Iratamento anlr ÍeÍruSlnoso que esseBUre resi$ên_

cia à coíosào em cámãrâ de névoa sallna de no mínlmo 240

horas Iconíorme NBR 8094].0 grau de eníerrularnenlo deve

ser Ri^ e o grau de empolamento deve ser d./1-.
. Soldas deveÍ possLi'supeÍíície hsà e l'omogénea, nào

devendo epresentàr ponlos cortantes, superfícies ásperas

ou escóÍras.
. oevem ser eliminados respinBos e irregularidâdes de solda,

rebarbas, esmerilhâdas juntas soldadas e arredondados os

cantos aBUdos.

. A estrutura rnterna deve ser unrdâ ao corpo do erqurvo por

meio de solda a ponto. 0s pontos devem ter espaÇamento

máximo de 40cm entre st

. 0s batentes honzontais e verlrcàis devem ser unidos por

meio de solda de tâ Íormâ qle se cônÍigLJre !rma únicâ estÍu_

tLrra corn o desapaÍec'menlo das e'nendà5.
. As gâvetãs devem ser dotades de conlrachapa nã sua Pa(e
Írontal ao longo de roda a extensão dâ peç4. 0s perãfusos

de Íixaçào dos puxadores devem âtTavessar e chaPâ e a

contrâchâpa da parte íronlaldâ Baveta.
. Profundidade mínimâ úIi da gaveta = 535mrn.
. 0s componentes cujas dimensões nào estão esPec íica_

das serão avaliados pela robustez que é dadâ pelâ relaçào

espessura de châpa x drmensôes dâs dobras.

. CoTCINZA reíerêncie RÂL ('l 7042

. Sapetas nrvelâdoras em meta cromàdo com base de pol

propileno injelado, dimensões 35mm x 3/B x 1 -"CÁÁ0" ou
"flAST Cl'401' equrvâlente.
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. Etiquela autoãdesiva Iviníllca ou de aluminio] com iníor'

mâçôes rmpressas de Íorma permanenle, à ser Írxada na

parte externà íÍontãl com nome da empresê íebricaôle.
. Etiquetã auloâdesiva Ivinílica ou de àluminio] com rnfor'

maçôes impressâs de forma permanentê, a ser Írxada ne

pane traserra superior direita do corpo, contendol

- Nome do íornecedori

- Nome do febricentei

Endereç0,' teleíone do fornecedoi

0ata de íabricâçào Imês/ano];
- No do contratoi

Garantrã até,, [36 meses após a dà14 da nota f]sce de

enrrega l;
- Código FDE do móvel.

0bsGrvação:

A amostra do ârquivo deve ser apresentâdâ corn as etrque_

tâs ã serem utrlizàdas. frxâdas nos locals deÍlnldos. Envrar

el qJelâs Fm dJp rcêlâ oâÍà anà rse dâ -à1é' à onma

. Fornecer um l'4anuàl de Uso a cada arqurvo, em português,

contendo'

- Código e descíiçào do produto;

- 0rienteções parà uso e regulagemi

- Recomendêçoes de seBUrânçâ,

- lndicação de carga máxirna a serap icadâ â câda uma das

Bavetas;
- Procedimentos para conservaÇào e ImPeza;

- PÍocedimentos pãrã âcionâmento da EaÍantia / âssrslênciê

Iécnrca

0bsÊrvâção:
- À âmostra do arqulvo deve ser apreseôtada acomPanhada

da amoslra do manual impresso.

. 03 {três) ênos contra deíeitos de íabricaçào e oxidaÇão

0bservâção:

- A data pâra cálculo dâ garânlia deve teÍ cono bêse o

último dia da entreBâ do lote correspondente à ordem de

Íornecimento.

. 0s lotes de íâbrlcaçào poderão sêr âvâliãdos em quâlquer

tempo, durante a viBéncia do contralo pelà área lécnrca da

F0E ou seus prepos'tos

. Pàpelão ondulado, mântâ de poliel leno expândido ou

p ástico bolha, de gramâturâ adequada às cêracteristicas do

produto, dobràndo a pârte excedenle ê frxando com cordões

de sisal, ráÍià ou íiti ho de poltproptleno:
. Trancar Bavetas para evitar que abram durânte o transpor-

te.
. Nào será admrtrda ê embalâgem de parles do produto

ântês da montagem, quândo estâ acarretar diíiculdade de

sua remoçà0.

FE;lx',rh';rx,Z



. Não deverão ser utilizadâs íitâs adesivas em contalo drreto

com o produto.

0bscrvaçâo:
- 0utros tipos de embalêBem que àpresentem solucôes

com menor rmpecto ambientêl poderào ser âprovedos pelâ

equ ipe técnica dn FDE rnediante consu tâ prév â.

. Devem constar do lâdo ex(erno da embalâBem, rótulos de

íácil leitLríâ, contendo:

NoÍne do íabflcantei

- Nome do íornecedori

- Código FDE;

- orientações sobre rnanuseio,lrànspone e eslocâgem

0bserveção:
A amostra da estante deve ser entregue embalada e rotLlla

de como especiÍicado.

. Manipular cuidadosamente.

. Proteger contÍe intempéries

. AsseBUredâs às condições de monlâBem dos móveis, sem

prejuízo da Íuncronêlidade desles ou de seus comPonentes,

serào âdmitidas toleránciâs conÍorme estâbelecido a seguir:

- Mais ou menos [+/ ] 2mrn pâra panes êstruturais, quando

âs tole.áncias náo estrvererr rndicadâS nos proletos ou

nas especiÍicações-
. Espessures de châpa de aço devem se8uir toleráncras

normallvas conÍorrne Normas ABNT.

. 0 Íornecedor deverá apresentar acompanhado da ãmoslra

do arquivo, os segLr nles laudos aboratoriâis realizados com

base nã normâ ABNÍ NBR 13961:2010, emitidos por laboraró-

rio acreditado pelo CGCRE-INMETRo para a mesma norma:

- ensàio de esrâbilidade do móvelvazio [6.2.3 ];
ense o de estabilidêde com cãrgâ venicalnâs Pârtes
móvers (6.2.4J,

ensaro de resistênciâ de gavetas e trilhos [6.3.5.1]i
ensâio de durabilidede de gavetas e tnlhos [6.3.5.2 ];

- ensaio de resrslêncra da Baveta ao impacto do íechemen_

to/abenura 16.3.5.3];
- ensaio dê resistência dâ estrutura da Baveta (6.3.5.41i

- ensaio de inrertravamento das gavelas [5.3.5 5]
. 0 fornecedor deverá àpresenter lâudo técnlco de ensaio de

resistêôcia à corrosão da pinturâ ern câmara de névoâ salina,

emitido por laboratório acred tado pelo CGCRE-lN14ETR0 pâra

real zaçào desse eôsaio INBR 8094], que apresente grau

de eníerrujemento Rio coníoíme NBR 150 4628'3 e grau de

empôlamenlo dc./t- conforme NBR 5841.

0bservações:
- A dentiÍicaÇào clara e inequivoca do ilem ensaiado e do

fabÍicanre é cond çào essenciâl para velidaÇão dos laudos.

0s âLrdos devem contêr Íotos leBívels do tem Imín1mo

2 em dríerentes ànguios, com tamanho mínimo de g x

12cm]; identlÍicaçào do fabricante; dâlaitécnico resPon

sávell
- Amostras parà ensaros de corrosào devem seí extÍaídas

pelo própr.o lâboràrório e de!em necêssârrâr\enle conle.

encontros soldadosi

Não serão aceitos laudos darados com mais de 1 {um )

ano, contado dâ dau de sJa apresenlaçào'

0s ensâros deverào seÍ reâlirâoos .êcessariame'lle por

lâboretórios âcredrtados nos escopos respeclivos de cada

Norma peto CGCRE-lNMETR0,

Deverào ser envÍadas as vias origrnais dos laudosi na

impossibilidade, serào aceitas cópias legíveis, coloridas e

auten(icadâs.

. ABNT NBR 5841,2015 - 0eterminaçào do grau de empola-

mento de superírcies pinladàs.
. ABNT NBR 8094:1983-Material metállco reveslrdo e nà0.
,revestido - Corrosào por exposiçào à névoâ sâlrna - f4étodo

de ensato
. ÀBNT NBR 8095 2015 Mate.lal metálico reveslido e

nào'reveslido . Corrosão por exposição à atrnosÍera Úmida

saturada . MéIodo de ensaio.
.ABNTNBR 10443:2008'Tintas evernizes- DetermÍnãção

da espessura da pêlícula seca sobre superÍicies rugosas

lVétodo de ensaio.
. ABNT NBR 11003,2010-Tintas - Delermlnação da ederên-

cia.

. ABNT NBR 11888:2015 Versào corriBrda: 2018-Bobinas e

chapês íinas a írio e a quente de aço.cêrbono e de aço de

alta resistênc a e baixa lrBâ _ Requ sltos 8erârs-
. ABNT N BR 13961:2010 . 1"1óveis pâra escírtdrros 'Armários.
. ABNT NBR NM 87:2000 Erratâ 2: 2004 Aço carbono e

iBãoos pâ'a consl.LrÇao Írecà^rcâ . 0esrgnàLào e co'nDos

çào quím ca.
. ABNT NBR lS0 4628-3r2015 .Tintâs e vernizes Avaliaçào

da deBràdâção de revest mento - DesiEnaçào da qlranlida'

de e lamânho dos deíeitos e da intensidade de mudanças

uniíorrnes na aperência - Parte 3 evallação do grau de

enferrulamento.

0bserveção:
- As edrçôes indicadas estavam em vlgor no momênl0

desta publicaÇào. Como toda normâ está suieita à revisà0,

recomenda-se veriÍicer â existêocià de edições mais

recentes das normas cltâdas.
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Mobillário

AR.O5

Armário
de aço/
6 portas
có0. BEc,533zs93

. Ârmário de aç0, com 1970mm de altura, 6 companimenros
sobrepostos em 3 [trêsJ Íilerras horizonrais e 2 [duas] íilei-

ras vertrcars dotados de portas e Íechadurâs independentes

. Etiqueta auto adesiva Iviníl câ ou de âlurninro] com iníor,

maçôes impressas de Forma permanente, a ser íixada na

parte externa íronlàl com nome da ernpresâ íabricanle
. Etiquela auto adesiva Ivinílica ou de alumínio) com inÍor,

macões impressas de formâ permanente, â ser íixâda na

parte interna superior diÍeita do corpo, contendo:
' Nome do fomecedor;

- Nome do fãbrlcãntei
- Eôdereco / telefone do íornecedot
- Datâ de hbflcação (mês/ano];
- No do contraloi
- Garanlia alé , {35 meses após a darà dâ nota fiscalde

entrega],

' Código FDE do móvel.

0bservação:
- A a.1ost.a deve serapresentâdâ co-'r âs elrqueiâS â se.em

utilizadas, íixãdas nos loceis deíinrdos. Enviâr etiquetàs

em duplicala parâ análise da mâténâ,pnma.

. 03 [três] anos contra deÍeilos de febricâçào e oxidâcà0.

0b6crv!ção:
- A data para cálculo da Baranlia dcve ter como bãse o

últrmo dia dâ entregâ do lote correspondcnte à ordem dL.

íoÍnecimenlo.

. 0s lotes de fabricaÇào poderão ser êvâ iâdos em qualqLreÍ

tempo, durânte a viBência do contralo oe â área técnlca Cã

F0E ou seus prepostos.

. Pàpelão ondulado, mantâ de poletileno expendido ou

plástico bolha, de grâmetura adequada às característicâs do

produto, dobrando a pârle excedente e Íixândo corn cordões

de sisà1, ráÍia ou Íftilho de poliproplleno.
. Não será êdmilida a embalaBem de paíres do produto

anles da montâBem, quando esta acarÍetar diÍiculdâde de

sua remoçà0.
. Nào será admitida a embalagem de panes dos produros

com materiais de diíícil remoçào, tàis como Íilmes Íinos para

embalar alimentos.
. Não dcverào ser utilizadas íitâs âdes vâs em contato drrelo
com o produto.

0bservação:
- 0utros lrpos de embêlâgens que aprgsentem solucões

com menor impacto ãmbrentâl pode.ào ser aprovados pela

equrpe 1écnica da t0E medrânle consuJta préviâ.

Revisào
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. Chapa de aço SAE 1010/1020.

- Corpo, divisórias e portas em chapa 22 [0,25mm];
- Prso dos cornpanimentos em chapa 20 [0,90mrn]i
- Pes ern chapâ 16 (1,50mm];

' Dobradiçâs em châpa 14 (1,9mm l,
- Cãbides em íoímâ de gancho . chãpa 14 [1,9mm].

. Dobradiças iôternas nào visíveis nã parte exterior do móvel
no mínimo 75mm de alturâ duas unidedes por pona-
. Fechâdurâ de tãmbor cilindíco tipo 'Yale"

. Chaves em duplicatas presas à poÍta correspondente

. Portâ etrquetas estampado ou sobreposto, sendo este
úhimo exclusivamente de liga merálica não feÍosã cromado.
. Pinturâ eletrostática em tintâ em pó hrbrida Epóxi/Poliés-

ter, polirnerizada em estuh, acabamento liso e brilhanle,
espessurã mínimâ de 40 mtcrometros nã cor 0NZA Iver
reíeréncias I.
. A crilério de F0E, poderá ser solicitâdâ â cLrstomizâçào dà

pintura das poÍtes em até 04 (quatrol cores. A solicilação
será encaminhada prevlamenle âo Íabr canle antes da

Íabricaçào dos lotes.

,.''.. .,-il
. Perà fabricação é indispensável segu r deralhamentos e

especiíiceçôes !écnicâs.
. Àpl ceÍ trãtâmento anliJerrugtnoso que assegure resistên.
cra à corrosão em câmara de nevoà sàlinà de no mínimo 240
horas Iconíorme NBR 8094]. 0 grau de eníerrujamenro deve

ser R 
o e o grau de empo amento deve ser dolt-.

. Soldes devem oossuir sLpe.Íicte ltsã e ho.1ogéaea, 1ão

devendo apresentar pontos conantes, superfícies ásperas

ou escórias.
. Devem ser eliminados resprngos e irregularidades de solda,

rebêrbes e ãrredondâdos os canlos aBudos.
. Eordas acessíveis aos usuários devem ser aríedonda

das e livres de rebarbâs, nào devendo apresentâr pontos

c0rlentes.
. Piso dos companimentos com dobràs duplas na borda

Írontâ1, 1ã dobrâ mínimo 20mm. 2a dobra .mín mo 10mm.
Bordas làlerars e de Fundo com dobrâs srmples - mínirno

20mm.
. Portas com dobras duplis ern todo perímetro, 13 dobra ,

mínimo Z0mrn. 2à dobra - mínim.r 15rnm
. Asjunções de chapâs nos cantos das poías devem rece-

ber preenchimento com solda.
. Frxâr ponâs por rneio de dobradiças embutidas e soldades.
. Rêbâter â 180o a dobra inrernà das ponâs, no lado de

f rxaçào das dobradiças.
. 0s reÍorços das portas deverào ser soldàdos a elas com
Lrm mÍnrmo de 6 pontos de solda parâ cadâ portâ, espaçados
uniformemente.
. 0 piso rníerior do arrnáno bem como os pés de apoio deve

rào ÍecebeÍ reÍorÇo estrutural de Íormâ a garanl r estabilida-
deeÍgdezdoconjunto.

. A embâlagem deve receber rotulagem do fornecedor do

lâdo externo em local de íácilvisibilidâdê. contendol
' Nome do fabricantei
- Nome do fornecedot
- CNPJ do fomecedorl
- Códi8o FDE;

oflentàções sobre manusero, tênsporte e eslocagem
0bs.rvação:

Â ãmos(ra do ârmáío deve ser entregue embâlade e rotu

ladâ corno especiíicado

. [4anipular cuidadosamente

. Proteger contÍa interpéries.

FE'.iiffi!í8
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. AssegLrÍadas às condrções de montagem dos móvers, sem

prejuízo da funcionàlidade destes ou de seus componentes,

serão admrtrdâs tolerâncras conÍorme eslabe ecido a seBuií:

- líais ou menos (+/.1 2mm pare penes estruturâis, quando

as toleránc às náo cslrve'em Indrcâdâs n.s pÍoletos orr

nas especiíicações.
. Espessuras de chàpa de aço devem segurrlolerâncias

normativas conforme Normâs ABNT.

. 0 íornecedor deverá apresentar âcompânhado da emostra

do armário, os seEuintes leudos leborâtoriâis realizâdos com

base na norrna ABNT NBR 13961:2010, emilidos por laborató'

rio acredítado pe!o CGCRE INMEÍRO pârà a mesma oorma:

- Ensaio de estabilidade do móvelvâzio Í6.2.3),
- Ensaio de estebiIdâde com carBa verlicalnas panes

móveis [6 2 4];
- Ensaio de estabilidade do móvel com apl cacào de forçà

horizonral(6 2.51.
. 0 íornecedor deverá apresentar laudo técnlco de ensaio de

resisténc e à corrosão dâ pinturâ em câmara de névoà salina,

emitLdo por leboratorio acredrtãdo pelo CGCRE-lNN4ETR0 para

realizaçào desse ensâlo {NBR 80941, que âpresente grau

de enÍerrujamenlo Ri. conforme NBR lS0 4628.3 e Brau de

empolarnento d./t- conÍorme NBR 5841

0bsôrvâçõês:
- A rdeô1iíicaçào clàrà e inequívoca do item ensaiado e do

Éabricanre é condlção essencial para validação dos laudos.

0s lãudos devem conter fotos e8íveis do rtem (m ínlmo

2 em diferentes ángulos, com tamanho mÍnimo de I x

12cml; rdentiíicâção do íabricànre; dala; técnico respon-

sáveli

- Amostrãs paià ensaios de corrosào devem serextraidãs

pelo própno làborâlóao e devem necessâriarenle conleÍ

encontros soldadosi

- Nào serào àceitos laudos datados com mais de 1 iunrl
ano, contado dà dàla de suâ àpresenlaçà0,

- 0s e lsaros der'e.áo se' 'eêlzâdos necessariaÍ'ente po'

laboratórios acreditados nos escopos respectivos de cada

Norma pelo CGCRE-INMETR0;

- Deverào ser enviadas as vias originars dos laudos; na

impossibilidade, serão eceites cópias leBíveis, coloridês e

autenticãdas.

::1 :i..:.,.r.:
. ABNT NBR 5841r2015 . Determinação do Brâu de empolâ-

rnento de superficies prnradas.

. ABNI NBR 8094:1983-Nlarerial meláÍico revestido e nào

revestido - Corrosào por exposiçào à névoa salinâ ' Mélodo

de ensâro
. ABNT NBR 8095:2015'Màtenal metálico revestido e nào

revestido . Corrosào por exposrçào à atmosíera úmida sâltl

ràda . Método de ensaio.
. ABNI NBR 10443:2008 - Trntas e vernizes-Determinação

dã espessuÍa da pelÍculâ seca sobre superÍicies ruBosas-

Método de ensaio.
. ABNT NBR 11003:2010 Tintâs - Determrnacão da àderên'

cia.
. ABNT NBR 11888:2018 Bobrnas e chapas íinas a frlo e a

quente de âço-cârbono e de ãço de elta reslstêncie e bâlxa

ligâ Requisitos gerais
. ABNT NBR 13961;2010 - 1,1óveis para escritório -Armários

. Â8NT NBR NM 87,2000'Aço.cârbono e li8ados pâra cons'

r-uçào mecánica . 0esrgnaçào e co'1posiçóo quimicJ

. ABNT N BR lS0 4628.3:2015 - ÍinIâs e vernizes - AvaliaÇão

da deBradação de revestimenro - Designaçào dâ quanrida-

de e lamànho dos dêÍeitos e da inlensidade de Ínudanças

LrniÍormes na àparência - Parte 3 avâIação do grâu de

enfeíuJamento.

0bservação:

- Às edições indicadas estavarn em vigor no momento

destâ publicaçã0. Como toda norma está sujeitâ à revrsào,

recomenda-se veriÍ cer ã exislênciâ de ed Ções rnais

recenles da5 normas citâdas

Mobiliário
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Revisào
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Página
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Mobiliário
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Ármário
baixo de
madeira

Revisào

Data

Página

?

29i 1?/ 77

VISTA LATERAL
EsC. I:20

= =
VISTA FRONTAL
ESC. 1:20

medidas em milímetros

L/15

E\rcP
Àtengão

oue^do Í.r mpím LLs.

n..p.h. o H.ro 
^nhi.nr..

1047

VISTA SUPERIOR
ESC. l:20

FE',li!ffi*:



Mobiliário
FiTA DE BORDO

COR VERúELhÂ

LÂr4tNADo MELANiMIco DE

BAIxÀ pREssÀo

coR: cINza (vER REFERÊNCIA5)(VER REFERENCIAS)

AR.1O

Armário
baixo de
madeira

VISTA FRONTAL

F]TA DE BOROO

COR, VERMELHA

coR ctNzÂ (vER REFERÊNCIas)

--]_

LÀMINADo MELANir,4lco DE

BAlxa PREssÃo

EsC. 1'10

ESC. 1: l0

(vER REÊERÉNcras)
COR: CINZA (VER REFERÉNCIA5)

F]TA DE BORDO

COR: CINZA
(vER REFERÉNctas)

Revisão

Dâta

Págln.

2

29/ 12/ r?

?/15

ELLCr

Atênção

0!ânio.or hpim r, usê

R.spêh€ o MêioÂhbi.nt.

VISTA SUPERIOR
ÊÍTÀ DE BORDO

(vER REFERÉNctas)

LÀMiNÂoo MELÂNÍHrco DE

BÀIxa pREssÃo

coR. ctNza (vEÂ REFERÉNctas)

(vER REFERÊNcras)

(vER REFERÊtuctas)

- 
FITA DE SOROO- 
COR: VERMELHÀ

(vER REFERÉNclas)

O ptrruer tm po

coR ciNza (vÊR REFERÉNcjas)

FITÀ DE BORDO

COR, VERMELHA

.ITA DE BOAOO

COR: VERM€Li.1A

FEy,:!#",t#,8

BASE METÁucÂ PINTURÁ Eú pó

coR ctNzÀ (vER REFERÉNctas)

VISTA LATERAL
ESC. 1r10 medidôs em milÍmetros



1047

18 101I

-BAsE 
METÀUC-Â EM

TUSO DE AçO CARBONO

Mobiliário

AR.1O

Armário
baixo de
mad e ira

Revisào

Data

Páglnã

3/15

EL
TEP

Atenção

Rcsp.n. o ücro 
^mhi.nr..

18

CORTE AA
ESC. 1:10 DEIALIE 12

10 !427 IO

2

29/ t2/12

SAPATÀ \IVELÁOORA

CORTE BB
ESC I t0

DETALI,IE C5 DEÍÀLH E 09

,- FRONTÃO ÊM ÀÇO CÀRBONO

DEÍÁLIE TO

10
BÁsÉ rq FrÁLtcÀ

10 415

CORTE CC

SOBRADtÇÀ

.. rf*.,, .,, n_

DEÍALâE I1

D ETÀLI] E O1

D5ÍÁLHE O2

FRONTÃO
EH ÀCO CÂRBONO

DETAL|I E O3 DETÂLÊE C4

4I5

,:,2U,-.:r, . ',: , lt.), ,.1,.:,; ,:.-'rri:r:ara

FEcHo ./

DEÍALHE 06

ÔETALHE O7

DEIÂLI,IE O8

CORTE DD
ESC- 1r10 ESC 1:10 medidas em mrlímetros

FE',*fiffii::"3
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Mobiliário

AR.1O

ALI N I.I AII ENTO
(+ou- 0,5mm)

!.
BUCHÀ COM
SISTEHA OE

T4ÀDEIRÁ

coM Rosca
SUPORÍE '

DETALHE 2
CONEXÃO DE TAN4POS
CO IVl LATERAIS
ESC. 1r2

BUCHA COM sISÍEI!A

PARAFIJSO COM
ROSCA PÀRA MADEIRÁ 

... .I.

RAFIJSO COM

.-a--

5 rs

..rl:

,,'.

DETALHE 1

CONEXÃO DE TAN,I PO

COM LATERAIS
ESC I:2

Armário
baixo de
madeira

Revisào

Datâ

Página

4/15

Ê
Atênção

olàndo ro. .p.h r usc

iópêh! o |{.iolrnbi.m.

l8

- 
6UCHÁ ZAN1AC .'.

,:.,,

,rraI

M6Xt0

DETALHE 3
FrxAÇÃo DA BASE i'1ETÁLICA
E5C. l:2 DETALHE 4

CONEXÃO DA PEÇA INFERIOR
CON4 LATERAL

SUCBA COM SIs']tMA
DE ÍRÂVAMENTO

z

?9/12/17

SUPORÍE EN
ZÂMÁC,2 FUROS

ROSCA ?ÀRA I.1ÁD';RÀ
DETALHE 6 '.
CONEXÃO DO FUNDO
COI'1 A PRATELEIRA
EsC ir2

60

DETALHE 5
CONEXÃO DO TAI"I PO
COM O FUNDO
ESC. 1:2

ROSCÀ rÂRA r',1Â0ElRÂ

BUCHA COI4 SISTEMA
DE TRAVAHENIO ROSCA PÀRA T4ADEIRÁ

15

5
O l3Dm

40

-SOLDA5! roDo
PERir'iEÍRo

o
:l

DETALHE 7
CONEXÃO DO FUNDO
COM A PEÇA INFERIOR
ESC. r r2

DETALHE 8
FURAÇÃO PARA SAPATA
ESC. Ii2

FE#i!#*!13 medidas em milímetros

tt7

i"t

'.r,
/..,,



.í

3,5mm x l6mm

t8

12.5

Mobiliário

AR.lO

Armário
baixo de
madeira

Revisào

Dâlâ

Págin.

DE ETlBUÍIR

FECBO _
DE SOAREPOR
ÂLrroMÁnco

DETALHE 10
rIXNçÃO DA FECHADURA
ESC. r:2

FECHO

DE SOBREPOR :.. ^ÂuroMÀÍtco 9.85 36.5

,,.|
FOLGA 2óm (+OU 0,5mm)

DE ET4BL]T'IR

DETALHE 9
FrxAçÃo Do FECHO
ESC. 1.2

cÂLÇo E

50SÂE CÂLÇO

OOBRÀDIçA

DETALHE 12
INSTALAÇÃo DA DoBRADIÇA
ESC. 1:2

2a

DETALHE 11
SISTEMA DE FECHAN4ENTO
ESC, I:2

CONFORHE

ieBRrcÀN-TÉ

rlgatcalre

FÁBÊICÁNTE

DETALHE 13
FURAÇÃO PARA DOBRÂDIçA
ESC. 1.2

NOTA:

A PoSIÇÀo DA FURAçÀo PARÀ ooaRÀDIçA DEVEú 5ER
DEFItiIOA CONFORN'E MOOELO E FABRICÁNÍE, BEM COI'O
CALÇO5 E SOBRECALÇO5 i]ÍIUZADOS EM CON]UNTO
COM A DOBRÁDIÇÀ.

FUÂO O = 3mm
pqo;. = ro-- '.. ' i

ecl
2

29/ 12i 17

FOLGÂ I,5mm (+OU O,5mm)

UÍ 5/E

EL
LCy

Âtenção

R..p.h! o l,lêio lhbl..tê

:1,. ..9

do-

DETALHE 14
FURAçÃO PARA FECHADURA
ESC r:) medidas em milímetros

FE*i!,i,çf;,:::"3

"1.11;1

,.,;

:



Mobiliário

AR.1O

VISTA
POSTERTOR

CORPO DETALHES CONSTRUTIVOS

a turc O = r2mn proÍ- = 9,5mm (p/ bucha com s stema de travamentô)
b - lurc O = 5mm ' prof. = l6,5mm (p/ pàr.fuso com rosca parà madetrà)

c - flro g = 8mm - pror. = r4mm (p/ bu.hã em zâDac)
d - flro @ = lmm - prof. = romm (p/ parafuso à!tô àtaíàxante)

FIÍA DÉ BORDO - O,45mm -jq
COR: CINZA VER REFERENCIÀS

VISTA SUPERIOR
455

r2,5

Armário
baixo de
mâdeira

Revisão

Datâ

Página

?

29/1?/17

E

ü

E
E

:
a

E
E

VISTA INTERNA

FIÍA OE BORDO - 3mn
coR: cINza (vER REFERÊNCIAS)

VISTA INFERIOR

LATE RAL DIREITA
ESC. 1:10

VISÍA
F-RONTAL

VISTA EXTERNA

-!1!FlIÁ DE BOFDO C,45mm . :-l
coR- ciNza (vER REFERÊNcias)

VISTA SUPERIOR6/L5
1!-

455

EIP
Atenção

0úãnd! ror inF.Íimir, rse
VISÍA
POSTERIOR

Fêspêhe o MêioÀhblênr.

VISTA EXTERNA

FITÁ DE SORDO lmm
COR; C]NZA (VER REEERÊNCIAS)

VISTA
FRONTAL

12.5

n

E
E

>:

É
E

.

VISTA INTERNA

VISTA INFERIOR

LATERAL ESQUERDA
Esc 1:r0

57

395

5)

L2.5

60

57

395

6C

5l

12.5

FE:vi:,;i:.,;rx,2 medidas em milímetros

b



o=
o=

FIÍA DE AORDO , ]MM . COR: VERMELHA (VER REFERÉNCIÂs)

VISTA POSTERIOR

505

1010

VISTA SUPERIOR

F]TA OE BORDO - lmô CORr VERMEtnÂ (VER REFERÉNCIÁS)

VISTÂ FRONTAL

12mm - prôr. = 9,5mm (p,/ blchà .om s stemà de travàhento)
5mm ,ror. = 16,5mm (p/ pàràflso com rôscà pàrà màderra)
8mm - DroÍ. = 14mm (o/i buchà em zàmac)
3mn . pror. = lomm (p/ paratuso auto atàmxanre)

21C 141 5

Mobiliário

AR.1O

Armário
baixo de
madeira

Revlsào

Datâ

Páglna

7 /15

ELE
Âtênçào

Olandóír. mp,r'!s.

R.rp.h. o M.io Àmhi.hi.

s

3:

Hõ

^b
Í

X?-

õ>
3õ

ã

VISTA
LATERAL

VISTA
LÂÍERAL

11.5

?

29/1?i t714r 5 744 24/

-

{

VISTA INFERIOR

PEÇA INFERIOR
ESC. r:10

I1,5

medidas em milímetros

FE#:!#f,;,::í2

I



Mobiliário

AR.1O

Armário
baixo de
madeira

Revisão

Dâta

Páginâ

B/15

_a
EEJ

Alenção

oráido íor npr m r.!s.

F8P.he o Hcio^mbl.hte

VISTA POSTERIOR

VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL

VISTA INFERIOR

à - furo O = 12mm ' prcr. = 9,5mm (p/ bucha com srstema de trãvôme.to)
b - fu.o O = 5mm - prof. = 16,5mm (p/ parafuso .om rosca parê made ra)
c - furo o = 8mm prof. = 14mm (p/ bucha em zaóac)
d lurc O = 36m prof, = Iomm (p/ pararlso auto ataraxante)

FrTA DE BORDO . O,45hm - COR: CINZA (VER REFERÉNCúS)

Í
c.í

ã!
tsõ

s

á?,
l4
H>
Hõ

iii

VISTA
LATERAL

1010

FIÍA DE BORDO - 3mm - COR: CINZA (VER REFERÊNCUS)

VISTA
LATERAL

2

29/1?/r?
9

PRATELEIRA
ESC. 1:10

505

FE#lffiffi|

medidas em milímetros

9



. pror. = 9,5ôm ,p/ blchô ccm srsttma de Íàvámêôto)
pror. = 16,5óm (p/ parafuso com rosca para maderra)
pro.. = 14mm (p/ bucha em zâóãc)
Dror, : r0mm (p/' pàràtuso àutô àtôràrànte)

FIÍA OE BORDO O,,15MM
COR] CI\IZÂ (VER REFERÉNCTÁS)

Mobiliário

AR-10

Armário
baixo de
madeire

Revisào

0ata

Página

9/15

EtLCy

Ârênção

Br!p.h. o Hêlo Áhül.hr€

505

VISTA SUPERIOR

505.5

VISTA INTERNA

505

7.5 1.5

õ1

I

Xu

E.ú

4d
ts>

.!

VISTA
LATERAL

VISTA
LATERAL

ÊiÍa DE 30RDO 0,45mô
COR: CINZA (VER REFERÊNCIAS)

VISTA INFERIOR 2

?9/ 1?i17

VISTA EXTERNA

PEÇA POSTERIOR
ESC. 1: I0

medidas em milímetros

FÍ

1010



Mobiliário

AR.1O

Armário
baixo de
madeira

Revrsão

Data

Página

LO/15

Ê
Âtênção

0uândo Íorinpnrt, usc

R.spêíê o I,leio Áhbi.nrê

a f!.o O = 12mm - pror. = 9,5mm (p/ blcha .ôm srstema de travamento)
b - ruro 0 = smm - prof. = l6,5mm (p/ pa.àr!50 com rosca pac madêra)
c - ruro 0 = 8mm pror. = 14mm (p/ bú.ha em zâmâc)
d - fúro O = 3mm prof. = iomm {p/ pôraÍuso ãuto ataÍaxante)

FITA DÊ BORDO ]mm COR: VÊRI,1ELHA (VER REFERÉNCIAS)

la47

FITA DE BORDO SMM , COR: VERI"lELFA {VER REFERâNCIAs)

100 100

VISTA POSTERIOR

VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL

73.5

VISTÂ
LÁTERAL

VISTA
LAÍERAL

2

29/ 12/17
300 73.5

Ô

523,5

VISTA INFERIOR

TAMPO SUPERIOR
ESC. 1:10

FEi\:ff#h2 medidas em milímetros

9 9

9



PORTA - DETALHES CONSTRUTIVOS

DETALI]E I3

Mobiliário

AR.1O

Ârmário
baixo de
mad e ira

Revisào

Dâtà

Página

d furo O - lmn - p.ôr. = romm (p/ pàraruso ôlro ôràÍàxânre)
e turo o = 3smm proÍ conrorhe íàbrcarte (p/.anecô Ja dobrãd ça)Í - Ílro O = 20mm - passantê (p/ fechàdu.à)

FITA DE BOROO 3om
COR: CINZA (VER REFERÊNCIAS)

VISTA SUPERIOR
503 25 t0

VISTA POSTERIOR

d'

n

E
E

E
E

o

ü

VISTA
LATERAL

VISTA
LÁTERAL

VISTA FRONTAL

FlÍA DE BORDO 3oo
COR; CINZA (VER REFERÊNCIÂs)

VISTA INFERlOR

PORTA ESQUERDA
ESC. 1:10

EITÁ DE BORDO lmm
coRr clNza (vER REFERÊNCús)

VISTA SUPERIOR
scl

2

?9/ 12/ t7

OETALHE 14 fi/15

E
E

Ê
E

VISTA
LATERAL

VISTA POSTERIOR

-ELrd
ÀlençãoVISTA FRONTAL

.IÍA DE BOROO']mÓ
COR] CINZÁ (VER REFERÊNCIAs)

ouâid. í.r,np, m ,. rsÊ

R.rpcn. o B.i6 
^mhi.nr.

r

o ôo

VISTA
LATERAL

VISTA INFERIOR

PORTA DIREITA
EsC. 1 r0 medidas em milímetros FE:if,::f;,:!íe"



Mobiliárlo

AR.1O
: .-.-: ?-a:..1-1 =.'

Armário
baixo de
madeira

Rev sào

Data

Páglna

ra21

40 947 40

BASE - DETALHES CONSTRUTIVOS

VISTA SUPERIOR
ESC. 1:!0

TUBO DE ÂÇO CARBONO

2Oóm X <omm - C|APA l6 (:,5mm)

VISTA FRONTAL

DE CONTATO CO']
o coRPo 5c

10

ESC. i:10

150

ESC 1i!0

. !40- 
-- -l"L 

--- 
ua -* l!9 -,

20

q

?

?9/1?/t7 VISTA INFERIOR

L?/E

Ê
AtenÇão

ouandoíôr hpr m ( usc

RÉp.h. o l,l.lo lnbl.ôt.

SAPAÍÁ N]VELADORA

1027
- BASE t4ErÁLlcÀ l0

posIcIoNAMENTo DA BASE ev neuçÃo Ao coRPo (vISTA INFERIoR)

_ FURO PAssANÍE

FE#:tr#'Z

Esc. 1:Lo

medidas em milímetros



1t5

2C442 015 30 l0

10

ABERTURÁ

CHAPA PLANIFICADA
ESC 1:5 ESC. 1r5

medidas em milímetros

FE

FRONTAO - DETALHES CONSTRUTIVOS

O 5mm

VISTA SUPERIOR

FRÔNTÃO

DOBRÀ

Mobiliário

AR-10

Armário
baixo de
madeira

Revisào

Date

Póglna

L3/15

EL
LCy

Âtençào

oúãidoír. mpró'1lse

R.êp.he o [4.io lhbi.nr.

4l

2

29i 12i"7

21.5

ll

VISTA LAÍERAL
ESC. 12

21.5
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Mobiliário

AR.1O

Armário
baixo de
madeira

Revisào

Dâta

Página

?

?9/12/17

Armárlo baixo corn 2 ponas e 1 prateleira

. Corpo composto por:

Peçâs laterers, iníerior e prateleira em [4DB espessurê
de 18rnm, revestidês em âmbãs as hces de laminado
,r]elàmínico de bãixa pressào - BP, âcabànento rext.r.rzê.

do, na cor C NZA [ver reíerências]. Drmensões acabadas

conforme projeto;

- PeÇâ posterior em l'40P, espessura de 15mm, revestida em

ambas as íaces de laminado melâmín co de bãixa pressão

BP, acabamento texturizado, nâ cor CINZA (ver reíerên-

cras]. Dimensôes acabadâs conforme p.oleto.
- Tampo em vDP espessu'â de 18mm. Face superoí íevesti.

dâ em eminado melamínico de alrâ pressão pós Foímável

de 0,5mm de espessura, com râio de curvâture de 10mrn,

acàbamento texturizado, na cor CINZA (ver reíerênclasl.

Face iníerior revestida com laminado melarnínlco de baixa

pressào Be ácâbâmen1o teíurizàdo, na cor C NZA {veÍ
re'e'énciàs].0 Íensões acabadês conro.me p'ojeloi

- Bordos encabeçados com Írla de bordo em PVC Iclorero
de pollvinila] com "primer', âcabamenlo texturizêdo nas

cores C NZÂ e VERMELHA Iver referências], colados com

adesrvo'H01 l"lehinB". Dimensões ôominârs de 22mm

IlargLrra] x 3mm Iespessura], para partes expostas ao

conlato com o usuário. Dimensões nominais de 22mm

Ila rgura ] x 0,45mm {espessura ), para panes onde não
haverá o con(ato com o usuário.

. Portâs em fl0B espessurã de 18mm, revestido em ambas
as Íecês de leminàdo rnelaminico de bâixâ pressào BP,

acabâmento texturizado, na cor CINZÀ (ver reÍerênciasl.

Drmensôes âcàbedas coníorme projeto
- Bordos cncabeçãdos com Íita de bordo em PVC (cloreto

de po ivini!al com'pnmer', acãbarôento lextLrnzado nâ

coÍ CINZA Íver referênc âs l, colados com âdesivo "Hol

líeltin8". Dimensões nominais de 2Zmm I argun] x 3mm

Iespessura).
. Basê em lubo de aço carbono, lamtnado a frio, com

costura, seçào relanBular de 20mm x 40mm, em chapà 16

{1,52mm ), soldadã e pré.furadâ. 0s enconlros de tubos de-

vern receber solda em todo o perímetro da uniào (ver delalhe

I ]. A supeúície da base que Íicârá em conrato com o móvel
deve ser planiílcada após à âplcâção da solda. Âcabamenlo
êm pint!rê em tinta em pó híbr ca Epóxi/ Poliéster, eletroslá-
trcâ, brilhante, polimerizada em estuÍâ, espessura mínima de

40 mrcrometros, na cor CINZA Iver reíerências ]
. Frontào em chêpa de aço carbono 16 [espessura 1,52mm]
dobrada e p'e-fLÍadâ. Âcâbâne11o e-n pinl,r,ê em trnlà er
pó híbrica Epóxi/ Poliéster, eletrosráIica, brilhãôte, polimeri-

zadê err eslJla, espessurà ninirnà de á0 .n cíom-â!ros, 1a

cor CINZA Iver referêncrâs]
. Aplcâr tratâmento anri,íerruBinoso na base metál ca e no

fronlà0, que asseBure resistêncià à corrosào em câmara de

névoa sâ ina dc no mínimo 240 horas Íconforrne NBR 8094].
0 gràu de coríosào não deve sêr maror que Rl 1 [contorrne
rso 4628-31
. Sapalas niveladoras em melal, com base de poltprop leno

injetado, rosca 3/8'. Fixâçào por chàpa de aço (espessura

1,5mm I com rebite de alr.rmÍnro.
. Dobradrças pare montâgem embutrdâ em aço nique ãdo,

com diâmetro do câneco de 35mm, ángulo de âberturã entre
95 Erâus e 110 Braus e mola de Fechamento automáttco Iver
reíerênciasl.
. CâlÇos e sobrecalÇos pâra dobradiças de êcordo com s ste.
ma !til zado pe o fabricante [ver referêncras]
. Sislema de íechamento conrposto por:

techadura de embutir para armáÍros em zamac com

acabamento cromado, com duas châves dobráve s Iver
reíerências];

- Fecho de sobrepor aulomálico em zamac coÍn acâbamen

to cromàdo Iver referências]
. FlxaÇões:

- Fixâçào dâs peÇes que compôe o corpo do armáfio com

disposilivos para conexào def nilrva, composto por bucha

com sislema de trâvamento e pârâfuso com roscâ para

madeira Iver referênc]as];
- FrxaÇão da pÍâteleira com suporte oara praleleira enr

zamac (ver reíerências];

- Fixaçào da base metálica ao corpo do armário atrãvés de

parafusos rosca máquina métrica [,,16 x 30mm cabeçâ

redonda(ver reFerênciasl e buchas em zamak aulo.atar
râxêntes, com rosce máquina métricã M6 x 14mm Iver
reÍerênciasl;

Fixação de dobradiças e ca ços com pârêÍusos em aço

niquelado autoatarrârantes para madelra aglomerâda, de

3,5mm x 13mm, cabeça chãtà, íenda Phillips ou PozidÍ v

Iver reÍerêncras];

- Fixâção do Fronlào com parâíusos autoãtarrexantes para

made ra aBlomêrâda, de 3,5mm x 16mm, câbeçã Ílangeâ.

da, íendã Phil ips oLr Pozidriv Iver reíerêncras];

FixaÇão da íechadura com parafusos autoâtârÍaxantcs

pâra madelre ãg omeredâ, de 3,5mm x 15mm, cabeça

châlâ, fendâ Phrl rps ou Pozidr v Iver reíerências];
- FixaÇão do Íecho com parafusos autoatarraxantes para

madeirâ âglomeredê, de 3,5mm x 20mm, câbeça pa nela,

íenda Philllps ou Pozidriv Iver reíerênc as ].

. Para Íabrlcâção é indrspcnsável seguir projeto execut vo e

especiíicêçôcs 1é cn cas
.5oldàs deverr possu,Í s-oer,rcrcr sn c homogéneJ. nào

devcndo apresentar pontos corlânres, sLrperfic;cs áspcras
ou escóías,
. Devem ser êlrmrnados respinBos e irreBUlâfldâdes dc solda,

íebârbas, esmenlhâdâs lunlàs soldadês e ârredondàdos os

cànIos agudos
. A íitâ de bordo deve ser aplicâda exclusivâmente pelo pro-

cesso de colâgem "H01 ly'elting", devendo receber âcâbâmen-

1o frezado após a colâgem, conÍiBUrândo arredondamento

dos bordos com raio de 2,5mm, nas partes expostas ao

conlato com o usuário.
. Á utilizâçâo de calço/sobrecalç0, bem como ã posição dos

Íuros pâÍa rstãlãçào dàs doo.ad çàs devem segur. as onenla.

Çôes do Íabricânte, consideràndo âs folBas esrâbelecidâs em

projeto lver detalhes 11, 12 e 13].

. Pernéis de l.lDP.Madeplac BP 15 e 18mm revesrrdas en'
arnbâs as Íâces em âminado melamínrco de bêtxa pressào
(BPl -acabamento texruflzado, "DURATEX" ou equivalenrc-
coÍ CINZÀ - referéncla PANI0NE (-l 428 C .

. Painérs de l"1DP - Mâdeplac BP . 18mm revestidâ ern uma
das fêces em lâminado rnelãmínrco de barxâ pressào IBP]
' acabamento texlUrizâdo - 'DURATEX" ou equrvâlenre - cor
tlNZÂ- referêncra PÂNÍoNE ['] 428 C .

. Lãminado màlaríinico de âlta pressào " FoRM CA ou

eqLrJvãlente

. Fila de bordo em PVC ."REHAU" ou equivâ ente cor VERIVE-

LHA.reíerência PANÍoNE Í.1 186 C

. Fi(a de bordo em PVC "REHAU" ou equivâlente . cor CINZA,

referê nciâ PANÍoNE [*]428 C.

. P nrurâ das peÇâs merálicâs Ibase e írontão ] - cor CINZA -

referência RAL [**] 7040.

T4/L5

Ê
Atenção

0!endoíorihpr m'rusê

R..p.hêo M.lo^hhi.nre

FE',#ffiit:



I'] PANIONE COLOR FCEMULÀ GU DE COATEO

(..]RÂL RÁIIONÊL:: ARBEIISGRUNDLAGEN FÜR O E PRÂKTIKEF OEs

LÀTX

. Sâpata nrveladora "MASTICMoL cod NCH 100'.

. Chapa para sãperâ niveladorà ' |.4ASTlCl'10L cod CHR 38

. 0rspositivos de conexão deÍrnrtrva "EverÍrx - HETTICH" ou

equivalente.
. Suportes para prateleira Suporte Prateleira 2 Furos Zamac

N quel - FGV'.

. Parafusos "ClSER", "MlTT0'ou equivalente.

. Rebites de repuxo "ClSER'ou equivalente.

. Buchês em zamac, autoatârraxentes "FGV- Fix sgslem"

ou equivalente
. Dobrâdiçâs parâ montaBem emburida "HAFELE Duomatrc

Premium 110 graus_ ou equlvalente.
. tâlço/SobrecalÇo "HAFELE" ou equiva eôte
. Fechâdurâ "PÂPÁIZ cod. ART 870E ou equ valenre.
. Fecho S0PRÀN0 cod 03909.0121.30 ou equivalente

. Manipular cuidadosamente.

. Proteger contrâ rntempéries

. Asseguradâs as condições de monrâgem dos móveis, sem

prejuízo de iuncronalidade destes ou de seus componenles,

serão âdmrtidas !olerâncias coníorme estãbelecido â seguirl
- Tolerâncias dirnensionais indrcadâs nos proletos e/ou

especiÍicações;

Mais ou menos [+/') 1mm parà comprimento e largurê dos

painéis,

Mais ou menos [+/-] 0,3 mm para espessura das parles

em madeira.
. Sem prejuízo das lolerânciãs citadas acimà, seÍão ãdmiri-

dàs toleràncias 1oÍmêlrvà5 de ÉãbÍrcaçào pe'â os seBJ nles
maleriãis: lâminâdo fenol melaminrco e châpâs de M0P
. Espessuras de chapa de âço e brtolas construtivas de Iu
bos devern seBUrr tolerâncias normativas coníorme Normas

ABNI

. 0 íornecedor deverá âpresentâí acornpânhâdo da âmoslía
do armá'0, a seBUinte documentàçáo técr rcà

LãLrdo técnico de ensaio de resistêncla à coíosào da

pintura dâ bâse metálrcâ em cámârà de névoã sa rne,

em tido por aboratório acreditâdo peio CGCRE INMETRo

parâ realizãçào desse ensàlo.

obs. 1: A rdentrílcaçào clarâ e rnequÍvoca do ilen'r ensaiado e

do Éâbrcente é condiçào essencralpâra validaÇão dos laudos.

0s laudos devem conteí fotos lcgÍveis do ltern (mínlmo duâs

fotos em dlferentes ângulos, com tâmânho mínimo de I x
12cml; ldentlÍrcação do êbncante; datai técnrco responsável.

0bs.2: Nào serão âceitos lãudos datedos com rnais de 1 (r,rm]

ano, conlãdo da data de sua aprêsentâçào.

0bs. 3: Deverào ser envlâdês as vras onginâis dos lãudosi

na impossibrlidâde, serào âcei1âs cópiâs egÍveis, coloridas e

autenticadas.

. ABNT NBR 8094:1983. ly'ateriêl metálrco revestido e não-

.revestido - Corrosào por exposiçào à névoã salna - Mélodo

de ensêio.
. ABNT NBR 13961,2010-l'1óveis para escrilóno .Armános
. ABNT NBR 14810-1:2013 -Palné s de pârtrculâs de média

dens dêde . Parte l.Iermino ogia.
. ABNT NBR 14810-2:2013-Painérs de parriculâs dê mÉdia

dens dade . Parte 2: ReqLrisilos e métodos de ensâ o.

. ABNT NBR lS0 4628-3:2015 - Tintâs e veÍnrzes Avê râcào

da degradaçào de reveslimenlo . 0es gnâÇào da quantida,

de e tâmanho dos defeitos e dã intensidade de mudãnças

Lrniíormes na apãréncia . Parte 3 ava iêçào do grâu de

eníeÍrLJjamênto

0bs.: Âs edicões indicâdâs eslavam em vigor no momento

deslâ pub'icàcào CorÍo tooà .ro,mà esrá sulera a Íevrsao,

Íecomenda-se ver'Írcar â er rstê1c a de eotÇóe5 -nàts .ecentes

das normas citãdâs
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. Etiqueta autoadesiva viníl ce ou de â umínro com informa'

ções impressas de íorma permânente, de tamãnho mínrmo

80mm x 40mm, a ser Íixadâ nâ pâ(e níerioídotâmpo,
contendoi

Nome do íornecedori

Nome do íàbricànIei

- LoBomârca do Éàbricanrei

- Endereç0./ lelefone do fornecedor;

' Dala de fabricâção Imês/âno];
' No do contratoi
- Garantia até // [24 meses âpós a data da nola Íiscalde

entrega];

' Código FOE do móvel.

0bs.: A amostê do armárao deve ser apresentada corn a eti-
queta a ser uIiIzadê, íixâdâ no ocal deÍinido. Eoviar etiquetâ

em duplicata para análise da matérà prirna.

. Dois ânos contra defeitos de Íabricação

0bs.: A data pâra cálcuJo da garant a deve ter como bâse o

último dia da entrega do lole correspondente à ordern de

fornecimento.

. 0s lotes de fabricàçào poderão ser avaltados em q!alquer
lempo, durante a viBêncra do contralo pela área lécnica da

FDE ou seus píepostos

. Papelão ondulado, manta de polietileno expandido ou

plástico bolhâ, de gramatura âdequada às características do

produto, dobrando â parte excedenle ê Íixando com cordôes
de sisal, ráíia ou Írtilho dê políproplleno-
. Não será ãdmitida a embâlagem de pànes do produto
ànles da rnonta8em, quando es(e acaíre(ardrÍiculdade de

suâ remoção.
. Rolulagerí da erÍrbalâgem, devern constâr do lado externo
de embalaBeó, rótulos de fácil leirura com rdentrÍicaçào do

Íabícante e do Íornecedor, código do produto e orientacões
sobre manusero,Iransporte e estocâBeln.
. Nào deverào ser utll zadas Íitas adesivâs em contalo dtrelo
com o produto.

0bs.l A amostrâ do armário deve ser enlreBue embâlada e

rotulàdã como eSpeciÍicãdo

0bs.2r 0utros tipos de embalagern que epresentem so uções
com menor impacto ambiental poderào ser âprovados pela

eqLroe Iécnicà dã [01 mcoranle.o'lsullê p.évrã.
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. Bânqueta individuel, empilhável, com assento em madeirà

compensâda, monlada sobre estrutura tub!lar de aç0.

. ASSenlo em compensado mullrlâmrnas, com espessura
de 25mm e d âmelÍo de 300mm. Lámtnas com espessura
máx mà de 1,5mm cada, oriundâs de reflorestamento ou de

procedêncra legal, isentas de rachadures, e deteriorizaçào
por íungos ou insetos.
. Revestimento nas duas hces do àssento em lámlna de ma-

deirà Íaqueadã de 0,7mm, da espécie Eucalgptus grandig,

com âcâbãmento ern seiâdor, seguido de verniz poliuretano.
. Bordos arredondados, com âplicação de selãdor, seEuido

de verniz poliuretano.
. Fixação do âssento à estrutura por meio de perafusos

autoatarrâxânres, 3/15 x 1 1/2" cabeçâ ova , fende Ph llips,

zincâdos.
. Eslrulurâ em tubo de àÇo carboôo laminâdo a frio, corn

coslure, diâmelÍo de 7/8 , em chapê 16 Í1,5írml.
. Sapatas ern polipropileno copolÍmero vtrgem e sem cârgas,

njetadas na cor CINZA Iver referéncias], írxedes à eslrutura
através de encaixe. Dimensôes e design conÍorme proieto.

Nos moldes das sãpã1as deve ser grevàdo o símbolo interna
cionaJ de reciclegem, apresentândo o número identificâdor
do polímero, e c nome dâ empresa fabricante do componente
injerado.
. Nas partes melálicas deve ser aplicado tratâmento antiíer-
rugrnoso que asseBure resisténcia à coÍrosão em câÍnâra de

névoa sâlrnâ de no mín mo 300 horas 0 grau de eníerrujâ-
rnenlo deve ser de Ri. e o graLr dc empolamento deve ser de

d"/tI
. Pinturâ dos elementos metállcos em rinta em pó hÍbrida

Epóxi/ PoLéster, elelrostát ca, brllhànte, po imerizâdâ em

estufa, espêssura mínimâ de 40 micrornetros, na cor CINZÀ

Iver referências].

. Pâra fabricaçào é tndtspensável seguir projelo execultvo,
detalhamentos e especiíicaçoeslécnicâs.
. Soldas devem poçsu r superítcte lrsa e ho.nogéneâ, náo

devendo apresentaípontoscortanles,superfícres ásperas
ou esaóriâç
. Oeverào ser elrminâdos respingos e iÍeBUlândâdes de

soldâ, rebarbàs e ar.edondados os cantos âgudos.
. Peçâs rnletadas não devem âpresentar rebarbas, Fâlhas de

injeçâo ou partes cortanles.

. Sapatas . cor CINZÂ, reíerência PÁNT0NE [+] 425 C.

. Pintura dos e ementos metálicos . cor CINZÂ - reíerência
RAL (*l 7040.

- No do contralol
- Garêntla até / / (24 meses após ã datâ da nota íiscal de

eôtreEali

Código FDE do móvel.

0bs.: A amostra da banquetâ deve seí apresentadê com a

elrqueta à ser utilizada pãra o Íornecimento dos lotes, íixadâ

no loca deÍinido. Enviar etiquerâ em dupliceta para anál se da

mâtérla prima.

. Dois ãnos contrã deíeitos de íabricaçâ0.

0bs.: A data para cálculo dã gêrantiã deve ter como bàse o

últrmo diê dà entregà do lote coíespondente à ordem de

Íornecimento

. 0s lores de febr ceção poderão ser avaliados em qLlalquer

tempo, durânte â vigêncrã do contrato pelâ áreâ técnicâ da

F0E ou seus preposlos.

. Embalâr câdâ benquetâ rndividualmente, recobrindo o

assento com pa pelào ond!lado, mantâ de polietileno expàn.
dido ou plástico bolha, de gramârurâ adequâdà às caracterís
licâs do produto, dobÍando a parte excedente e Íixendo com

cordões de Sisâ1, ráÍrâ ou fllilho de polipropi eno.
. Enrolar os pés com papeltipo crepe sem gomâ ou plástrco

bolhã.
. Nâo seÍá edmitrda a embãlagem de pâíes do produlo

antes dê monlaBem, quando esta acâríetâr diÍ Culdâde de

sua remoçà0.
. Nào devêrào ser uti rzâdas Íiras adesivâs em contato dirclo
com o Produto.
. Empilhar em grupo máximo de se s banquetas, devtdâmen,
te ãmarradâs.

0bs.:0utros trpos de ernbà agern que apresentem soluções
com rneôor impacto ambiental poderão ser aprovados pelê

equrpe l ec 1,ca da FDE medràn'e a o-sJlla prevrã

. Devem constar do làdo externo de cada volume, róIulos de

íácil lêrturâ, contendo:
- ldentrÍicâÇão do fabricanre;

ldentiÍicaÇào do fomecedoI
- Código do produroi
- 0nentações sobre manuseio, trânspone e estocàgem.

obs.: A âmostra da banqueta deve seÍ entregue embalada e

rolulâda como especiÍicado.

. I4a n ipu ar cuidadosamenle

. Proleger conlra intempénes

. Assegurâdãs ãs condrçõcs de monlàgem dos rnóveis, scm
prejuízo dâ funcronâlrdade desles ou de seus cornponenles,
serào admilrdas loleránciãs conÍorme estâbelecldo a segurr:

- Ma s or, menos [- -] 2rím pâÍâ pà.res estrLtJrãts
. Espessurâs de chapa de aÇo e bltolâs construtivas de tu-
bos devem se8urr tolerâncrâs normalivas conÍorme Normas
ÂBNT,

. 0 fornecedor deverá êpresentà( acornpânhado da amostrâ
dâ bàaquerà. à seBU nre oocu-.1enlãçao recrrca.
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. Etiqueta âuto adesiva vinílica ou de aluminio com iníorma

ções impressas de formâ permanente, do tâmânho mínimo
de 80mm x 40mm, à ser Íixâda nã pane iníerior do assehto,
contendo:

- Nome do íornecedori
- Nome do Éabncântei
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B0-02
. 
- ;.a:j: . ., t::.1.' 1 :

Banqueta
oâ ra

laboratório

- Laudo tecnico de ensaro de res stência à coÍosào da

pintura ern câmarâ de ôévoa salina, emitrdo por lãborâlório

acredrtado pelo CGCRE INMETR0 para realização desse

ensàro.

obs. 1: A idenÍiÍicaçào clara e inequívoca do item ensâiâdo e

do Éabricante é condiçào essenciàl para validaçào dos Iêudos.

0s ieudos devem conter íolos legiveis do item (minirno 2

em diÍerentes ângu os, com tâmanho rnÍnimo de 9 x 12cm J;

identiÍicação do hbricântei dâtai técnrco responsável.

obs. 2: Nào serão aceilos lâudos dêrados com mais de 1 [um ]

ano, contãdo da deta de suã âpresentaçà0.

obs. 3: 0everào ser eôv adas as viãs oriBinais dos laudosi

na impossibilidâde, serào aceitas cópiâs leBívels, color das e

aLrtenticadas.

- Pàra o íornec nento do assento em compensado mulli-
.lâm nes, o Íornecedor deverá âpresenlâr documento que

comprove â procedênciâ e â legâlidâde de oriBem das ma-

deiras laminadas, conÍorme modelo de Declâ.âÇào ripo C".

obs. ,l: 0 modelo de Declâração tipo C deverá ser solicitâdo à

Supervisão de Especiíicaçào e Desenvolvimento de líobiliáÍio

e Equipamenlos da Gerênciâ de lnovâçào e Tecnologia da

EdiÍicaçào.

. ABNI NBR 5841:2015 - Deteíminâção do grâu de empo a.

mento de superíicies pinlãdâs.
. ABNT NBR 8094 1983 Malerial me!álico revestrdo ê não'
.revest do .Corrosão por exposição à névoâ salina-Método
de ensaio.
. ÀBNI NBR lS0 4628.3:2015 - Tintes e vernizes . AvaliãÇão

dâ degradaçào de revesirnento - Des gnaçào da quantida'

de e lamanho dos deÍertos e da rntensrdade de rnLldanças

Lrniíormes na aperêncra ' Pârtc 3:Avalrâção do grau de

eníerrujamento.

obs.: As edrções rndrcâdâs es!âvam em viBor no momento

desta publicação Como toda norma está suje ta à revisà0,

recomendê'se veriíicar a exrslêncra de edrÇões mais recentes

dás normas citadas.

Revisào
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. LiquidiÍicador comercial com capacidade de I litros,

dotâdo de sistema de monitorâmento de âbenurâ dâ lâmpâ,
íabricado em conformrdade à Norma ReBulâmentadorâ do

Minis(ério do Írâbâlho NR12 , Segurança no Trabâ ho em

Máquinas e Equrpamenlos
. 0 aparelho deve possurr Certiíicaçào INMETRo, conforme

estãbe ecido nâs ponârias INMETRo no 371, de 29 de dezern.

bro de 2009 e n0 328, de 8 de agosto de 2011.

. Copo Íernovível em aço inoxAlSl 304, espessure rÍrÍnima de

0,8 mm, com càpacidade de E litros.
. Encaixe para o copo Iparte supefloÍ do gabinere do motor]

e base (parte inferior do gabinete do motor] em nglon com

íibra ou pláslico de engenhar a, em cor clere.
. Alças constiluídâs em châpa dobradã ou perÍrllubulâíde

âco inox ÂlSl 304, com espessuÍâ de châpa de mín ma de

1,20mm, rsentâs de bordas vivas ou paítes corlantes
. Tampa do copo em aço ;nox Âl5l 304. espessLrrà ní1rrrâ

de 0,6mfir, com dobras estruluraís que perrnltâm a lLmpeza

lnterna, monitoíada por sên5or indutivo quê desli8ue o motor

mediante suâ àbe(ura.
. Visor da lampa, removível, em pláslico injetêdo atóxrco,

lÍanspârente.
. Gâbrnete do motor em âço inox ÀlSl 304, espessurâ de

0,6mm.
. Dreno posicionedo na parte suPerior do gabinete do motor

de modo a nào haver entrada de líqu dos no motor
. Sepâtas antivrbÍatóriâs de malenaladerente
. Faces rrrplas Itrês lâminâs duplas] em âço inox A Sl 304.
. Eixo, mancâl do eixo, ê porcâ Íixadore dâs Éacas em ãço inox

Arsr 304.
. Bucha do eixo em bronze sinterizado.
. ArÍuelas em celeron.
. Àrel de vedaçáo do e xo er- bo.ràchâ alóxica.
. lnterruptor liBa/ desligê com proteção impermeável-
. Tecla para pulsar.
. Potência mínima dê1/2 CV

. Tensão de âlimentãÇão: 127V, 2 20V [Íornecimenlo coníoÍ'

me pedido]ou bivolt comutável.
. Dirnensiooamento e robustez da Ílaçã0, pluBUe e conecto_

res elétricos compatíveis con'r a corrente de oPerâçà0.

. Cordão de a imentâcào {râbichol com 1200 mm dc compri-

rnento, certiílcàdo pelo lNl'.,1ETR0 conÍorme Portâriâ no 540 e

em conformidàde com a norma NBR Nl'4 287'4.
. PlLlBLle cenificâdo pelo INMETR0 conforme Portaria no 136

e em conformrdade com a normã NBR 14136

. Selo INMETR0 no equipaÍnento

. Todos os aparelhos devem trazerlunto ào rablcho aviso dâ

voltagem (bivoh oLr 127V ou 220v].
. As superfícres dos equiPamentos em conlalo com alimeÔ'

tos devem ser lisas e estar rsentas de ruBosldades, frestas

e outrâs ,mperÍetções qJe possar compÍolele. à hrg enr'

zacào dos mesmos e serern íontes de conlãminâçào dos

a rmentos.
. Todas as panes metálicâs deverão eslar rsentas de rebar-

bas, ou arestas coíanles.

. Etiquê!a auloadesrva vinílica ou de alumínio com iníorma_

ções impressas de forma perrnanente, à serÍixâda nâ pãrte

erler'1a lrol!ãl com nome dà emPÍesa hb'icâ11e.

. Elrqueta auto adesiva vinílica ou de ãlumínio com iníor
maÇôes rmpressas de íorma permanenle, com adesivos e

texlos resistentes a lavaBens, a ser Íixada no corpo de base,

contendo:

Norne do íornecedori

Nome do íabricàntei

- EndereÇo/teleÍone do Íornecedot
- 0ê1â de Íâbncâção Imês/âno];
- No do conlrâtoi
- Garantia até -/_/- [12 meses após a dàta da nota Írscal de

entrega];

- Código F0E do equipamento;

Polêncre nominâl em [V:

- Reíerência do modelo-

obs.r A amostra do liquidiíicador deve ser apresentada com

àS elquetes Írxâdas 1os loca s deíiridos. Enviar ellquelas err

duplicatà pârâ âná|se da maléíe pÍima.

. Todo âparêlho deve ser acompanhâdo de manuâl de instru_

çÔes, contendo:

- nslruções de comutâção de voltegern, quando houveq

' lnsrruções de urilizaçào e consêrvaçào;

- orientâções e procedimentos Parà hi8ienização do equtpa

mento (as orientações constântes do mànualdevem 5er

ederentes às onenlaçôes e Procedimentos eslabelecidos

no "Laudo de adequação operacionàl do equlpàmento ver

o irem "Documentaçào Técnica"];

- Relação de endereços de oÍicinas de âss sténc a técnica

âutorizada no Estado de São Pau oi

- CerriÍicado de garântiã preenchido contendor dala de

emissão e o númcro da Nota Frscal.

0bs.1: Na impossibilidade de Preenchimento do cerliÍicâdo de

gârantià com lodos os dâdos solicitados é obriSatóna a apre_

sentação de cópra de Nota Fiscãl de venda àcompânhando

cadâ caixa do produlo dentro de um envelope colado do lado

externo da embalàEem.

obs.2: A amosrra do lqurdiÍicâdor deve ser aprescntadã acom

panhadâ da amostra do manual imPrêsso

. Um ano contra deÍeilos de íabricaçã0.

Obs.: A datâ pâra cálculo da garantrâ deve ter como bãse o

úllimo dlê da entrege do lote corresPondeote à ordeir de

foínecimento.

. 0s lotes de fabncaçào poderão seÍ àvaliâdos em qualqueÍ

tempo, durânte a vtgêncià do contrato pela área 1écnicã da

F0E ou seus prepostos.

. 0 aparelho deve ser acondicionado ern câ1xa de pàpelào

ondulado corn calços internos que evitem o ba anço no

transp0rtc.
. As câtxas de pape ào devem receber rolulã8em de identiÍi_

caçào do âdo exlerno, conlendo:

- Código do equ parnento;

- Norne do íornecedot

- Endeíeço do fornecedorete efone,

- Númêro do contrâ10.

0bs.1: A amostra do liqutdiícador deve ser entregue embala

dà e roluladâ corno especiÍicado, e acomPanhâda do "MANuAL

OE INSTRUÇOES",

Mobiliário
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Mobiliário

BT.O1
|=-_>;;.r:t?.=;'--=,::.2-

Liquidificador
comercial
de 8 litros

0bs.2: 0utros tipos de embalagens que apÍesentem solLrções

com menorimpacto ambientalpoderão ser aprovedos pela

eqrrpe tecnrca da LDE.nediânre co'1sJlr a p'eviâ

. Manipular cuidadosamenle.

. Proteeer contra intempéries

. 0 íornecedor deverá apresentat acompanhado dâ amostra

do lrqu d,írcâdo', os seguintes docuÍ.enlos'
- Laudo de coníormidade à NR12 emitido por proíissronais

egalmente habilitados para esta Íinal dâde, corn recolhl'

mento de ÀRÍ Ànotâçào de Responsabilldâde Íécnrca;

- Laudo de âdequaçâo operacional do equrpamento para

comprovaçào de atendimenlo às exigências da Resolução

RDC ôo 216, emirido por proíissionâis legalmente habi[14-

dos para esta Íinalidade e abrangendo.

» Testes de hi8ienizaçào com alimentos e consistências

diFerenc adas In']ínimo cinco tipos];
» Teste de SWABi

» 0rientàçôes e procedimentos para higienizaÇão do

equipamenlo.

obs. 1:A dentiÍicaÇào clãra e inequÍvoca do ilem ensâiedo e

do Éabricante é condição essencre pare velidàçào dos lãudos.

0s 1aúdos devem conter Íotos legívers do item; rdenlríicâçào

do hbricanle; datailécnico responsáve .

obs.2: Não serào acellos leudos dalados com mais de 1 [um]
ano, contado da data de sue âpresenteção

obs. 3: Deverào ser envrâdãs âs vras oriBrnâls dos laudos;

na rmpossibilidade, serão acertas cópias legiveis, coloridas e

autenlicâdâs.

. Rêsoluçào ANVISA RDC no 216 de 15 dê selêmbro de 2004

ICom rexto de proposta dê âlterêção pela tP n0 40/2014

incorporado) -Dispõe sobre Regu amento Técnico de Boas

Práricas pârã Serviços de Alimentaçã0.
. Resolução ANVISÁ ' RDC n" 20 de 22 de março de 2007 -

Regulamento Técnrco sobre 0isposições para Embalagens,

Revestimentos, tjtensílios, Íampàs e Equrpàmentos lÍetálr
cos em Contato com Álimentos.
. NR12 .Segurançâ no TÍabâlho em N.1áquinas e Eq!ipamen'

tos IPortaria no 916, de 30 de JLr ho de 2019], e atuâlizações.
. Portarià INMETRo n" 371 de 29 de dezembro de 2009-
Estabelece os critérios para o ProErâma de Avaliaçào da

ConfoÍmidãde de Apârelhos Elevodomést cos e Sim lares,

com íoco nos requisitos de segurança, através do mecanls

rno de CertiÍicâçà0, atendendo aos reqursrtos da normâ Â8NÍ

NBR NM 60335.1.
. Porraria lNl.1ETR0 n" 328 de 0B de agosto de 2 011 -Aprova

lodas as alterações, rnclusões e substituições dos Req!isi

tos de Avaliâçào dâ Conformidade para Áparelhos Eletro

domésticos e Similâres, aprovados pela Portar a lnmelro

n"371,/2009.
. Portaíâ INMETR0 no 85 de 03 de âbr lde 2006 Reg,rla-

mentâ â Ava iaÇào da Coníormidâde pârê Plugues e Tomadas

parâ uso doméstico e análogo
. Po(afla lNlvlETR0 / M DlC n" 136, de 04 de outubro de 2001

líanIém a certificaÇão compulsória para plugues e Iomadas,

pàra uso doméstico e aoálo8o, perã lensôes de êlé 250 V e

coÍente âté 20 A.

. Ponaria INMETRo n" 5Bg de 05 de novembro de 2012-

Estêbelece os requisitos técnicos para íios, cabos e coÍdões

flexíveis elétricos que devem ser atendidos no Progrema de

Avaliaçào da ConÍormidade parâ esle objeto, com Íoco ne

segurânçê e visando à prevençào de âcidentes.

. Porlaria INMEÍRo no 250 de 05 dejunho de 2014-Drspõe

sobre a necessidade de fazer ajustes no Regulamento Técnr'

co da 0uâlidade de Fios, Câbos e Cordôes Flexíveis E élricos,

aprovado pela Porlaria lnmetro no 589, de 05 de noveÍrbrc

de 2012.
. Ponarra NMEIRO no 640, de 30 de novernbro de 2012

lnstrtuiâ certrícâçào compulsóne pârâ íios, câbos e coroôes

flerívers elé1ricos.

. ABNT NBR 14136: 2012 .versào coríBida 4:2013 - P ugues

e tomadâs pâÍa uso domést co e análogo âté 20 Á/ 250V em

corrente elternadâ ' Pâdronrzeçào
. ABNT NBR NM 60335 1: 2010'SeBUÍança de âparelhos

eLetrodomésticos e slrnrlares Parte 1r Reqursitos gerars IlEC

60335 1,2006 - Ed. 4.2, M0Dl.
. ABNT NBR NM 287-4:2009 - Cebos isolados com compostos

elastroméricos termoÍixos, para tensões nominais até 450

/ 750 V, rnclusive. Parte 4, Cordõês e cabos flexíveis IlE[
60245,4,2004, M00).
. ASÍNI/ 4480M'15 ' Stendàrt SpeciÍicetion íor Generêl Requr'

remenls for Flât'Rollêd Stâiôless and Heat. ResistinB SIeel

Plete, 5hêel, ând Strip.

0b§.: As edições ndicadas eslavam em vi8oÍ no momento

destâ pLbLcàçao. CoÍo todi no.mà es'á sJ,er'a â'ev sôes

recomendâ-severiticara existênciàdecdiçôes mârsrecenles

dâs normâs citadâs.
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cA-01

Carro auxiliar para cozinhe
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PLANO OE ÀPOIO
CHAPÀ 18 (1,25mr)

SOLDA

ruBo oE aÇo INoxrDÁVEL
CHAPÀ 16 ( 1,5mm)

Õ=31,75h6
3

VISTA SUPERIOR
ESC. I r 10

VISTA FRONTAL

Revisào

Datâ

Página

4

z9/D4/16

?/5

Ê
Atenção

0úàndo ÍorrhFímiÍ, úse

Fcsp.he o M.io Áhhl.hrê.

TUBo DE aço INoxloÀvEL
CHÀpA r6 (1,5mm)

O=l1,75 rh

RoDizlo EM tNox
(VER DEIALI,IE DE

FrxaÇÀol

PLÁNO OE APOIO
Er4 CHAPA r8 (1,25mm)

SUPORTE ESTRUÍURAL

FE
medidas em milímetros

ESC. t i 10



83

VISTA LATERÂL
EsC_ 1 l0

DEÍALHE T

A<

EIY CtsiAPA la (1,25-i)
(VER DEÍALHE DE FIXAÇÃO)

Mobiliário

cA-01

Carro
auxiliar para
cozinha

tl:

A<

ROD]ZIO
EM INOX

4

?9/04 /16

3/5

EL
LEP

Âtenção

R.!pêÍ. o M.ioAobi.à!.

Revisào

Deta

Págln.

SUPORÍE
ESTRUTURAL

(vER oEraLHE DE FrxaÇÀo)

TUBo oE ÂÇo INoxIDÁvEL
CHÁPA 16 (r,5mm)

O = 31,75mm

SOLDA

CORTE ÂA

SOLOA

R90

SOLDÁ

DEÍALHE 2

Esc 1:10

SOLDA

SOLDÂ

medidas em milimetros

FE



Mobiliário

cA-01
===--.-=:êi=
Carro
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T!ao oE Áço INoxtDÀvEL
CHÂPA 16 (I,5mm)
O=31,75mm

PLÀNO DE ÂPOIO
CHAPA l8 (1,25hm)

50

EtPÂNSoR DE aLUMiNIo

!1i

DETALHE 1
FrxAÇÃo Do PLANo DE Aporo
E SUPORTE ESTRUTURAL
ESC I 2.s

SI,]PORTE
ESTRUÍURÁL

Íu8o Dt aço rNoxtDÁvEL
CHAPÁ 16 (1,5mm)
@=3r,75rlf,
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. Carro com 2 planos de aporo, totâlmente em ãço rnoxidáve

dotado de rodízros e alÇa para trenspone.

. Aço inoxidável àuslenírico AlSl 304, acabamento no 4

Ipadrão ASTM/Á480M], l,xêdo em uma únicâ drreçào com

abrasivo í180, eplicâdo â úmido, seguido de um passe Íinal

com cllindros brilhântes Iskin passJ.

- P anos de apoio em clâpâ 18 Í1,25nmJ;
- Montantes e a lça em tubo secção circular de 31,75mm

Í1.1/4'), chapâ 16 [1,5mm].
. Rodízics inoxidáveis. rodâ de poliuretano com expansor
"delta" em alumínio. 0ors rodÍzios giratórios com íreio Írrà.
seirosl e dois rodízios Íixos (dlanteiros].

, i. -_ 1-.;l ..: ,.:.
. Para Íabricêçào é indispensável seBUir projeto executivo,

delalhamentos e especiÍicações técnicas e atender as reco-

mendaÇões das normâs especiíicâs para cadã material.
. Peças rÍretálicàs deverão ser unidas entre s por meio de

solda .compâlível com aço inot 304, coníigLlrando umâ

esltutu ra Únrcâ

. Soldàs devem pcssurí sLpelicie l,sa e homoEéneâ, nào

devendoapíesentârpontos cortantes,superíícies ásperas

ou escóriàs.
. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmirã.
lharluntas e arredondar cântos âgudos
. 0s plânos de apoio deverão possu r dobres duplas em

todâs as bordâsr 1â dobrà 30mm - 2à dobre 10mrn ver
desenho

. Rodíziosr grrâtóío com freio-GHRl0 414 NPNC e írxo , FHR

414 NPNC, linha rosqueada reforÇadâ com expansivo de ta

âlumínio - Rod-Ngl -'R0D CAR" cu equlvalente.

. Etiquela auto ades va vinilica ou de âlumÍnio com informa

çôes impressâs de íorma permanente, â ser Íixada na parte

externa fronlàl com o nome da emprcsâ fabricante
. Etiquela auto adesrva vinílica ou de alumínio com inForma

ções impressas de formâ pêrmanente, à ser fixada nâ pâne
inferior do plano de apoio supêr or, contendol

- Nome do íornecedori
- Nome do Éâbflcante;

' Endereço/lelefone do fornêcedor;

0ata de fâbflcação;

No do contrato;

' Garanlrâ atéi
- Códi8o FDE do equrpamento.

. Três ãnos conlra defeilos dê Éâbriceção

.;:':. : ' - .'' l':''-
. Todâs as unidades a serem Íorôecidãs devem ter Selo lden.
tiÍicâdor de Controle de 0ualidade do íabricante.
. A aíeriçào do aço ínox 304 deve ser íeite por meio de irnà

comum. Sendo o aço correto, o iríã nào deve aderir eo objeto.
. Serào releirados pelo Controle de 0ualidade no Recebimen.

lo lores que âpresentarem desconíormidâdes ou defeilos de
fabricação

. Papelão ondulado, mentâ de polietileno expâôdido ou

lârninas de p ástico bolha, nos planos de âpoio Estes devem

possuir grematura edequàda ás carâcterislicas do produto,

de modo a proteger conllà dànos no '.à.1soorte e matusero

Fixâção por meio de filâ âdesiva complementàda por cordôes

de sise I ou ráíie
. Enroler os monrànles corn Íita crepe sem goma.
. 0urros tipos de embalagem poderào ser aprovadas pela

eqLIpe téCnrcâ dâ F0E medianle Consulta.
. RotLJiâgem dâ embâlâgern - devem constâr do lado externo

da embe agem, rótulos de íácil leiIUrà com idenliíicaçáo do

íornecedor e do fabncânte, código do produro e oríenleçôes

sobre manuseio, transporle e êstocâgêm

. ManipLrlâr curdedosâmen1e o equipamento

. Proteger com encerâdos.

. A cntério da FDE, componentes e insumos equivâlenles
àos especiÍicados poderào ser âceitos desde que compro-
vadas às suas caracteristicas luncionais e seu pâdrào de

qualidâde.
. Tolerànciâs:

0imensionais a crllério da F0Ei

- Poderão serãprovadas, â crilério dos técnrcos da FDE,

vâriâções nas especiíicações para adequação aos padrôes

de ceda hbÍicante, desde que Se confrBUre melhoria de

qualidade em rerâçào âs especir,cações onBina s.
. 0 íornecedor deverá comprovar junto a eôtrega dâ amostra,

a quelidade e o acabãmento do aço alravés de docurnenta

cão Iécnica ou nota íisca de aquisiçáo dã matéria pnma.

. ASÍM/4480M ' Stànda11 Speciflcation for Gencrâ Reque-

Íimenls Íor Flal-Rolled Slainless and Heart , Resisting Steel

Plate, Sheet, and Srrip.
. ÂlSl - Americãn lron ând Stel lnstllurê
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. Cadeirâ fixa estohda, empilhável, sem braços, montada

sobre armação tLrbular de aç0. 0imensões coníorme proJeto

. Assento e encosto em compensado anatômico moldado

a quente, contendo no m;nimo Sete lámrnas rnle'râs. com

espessura máxima de 1,5mm cadâ, oriundas de reflores_

tamento ou de procedência legal, isenlas de rachaduras, e

deterioraÇão poÍ íunÊos ou insetos-
. Dimensôes - conforme o projeto.
. Âssento (espessura mínrmê de 40mml e encosto Iespes'
sura mÍnima de 30mÍnl êm espuma de poliurelano expândi'

do, colada à mederrâ e revestida corn tecrdo.

. A íàce inferror do assento deve ser revestida de íoÍrâçào de

TNT Itecrdo não tecrdo) de gramàlura 120 g/mz
. A íace postenor do encoslo deve receber urna câmada

de espuma lâminâdâ acoplada de 7Ínm e revestimento do

mesmo tecido-
. Espuma:

Resistêncià ao ras8amenro {NBR 85161:

» 150N/m mÍnimai
corÇa de .ndentaçao à 25\ ÍNBR 91751

» 150'250 Nr

- Foíça de i1den1àcào â 65% ÍNBR 9176]:
» 400.600 N:

' Fàtor de coníorto INBR 9176 );

» 1,5 mínrmo,

- FâdrBa dinámicã espessura (NBR 91771:

» 101máxrmo,
Flêmâbildâde ÍN8R 91781:

» Autoexl nBUíve];

lsenta de gases CFC (na produçào da êspLlma].

. Tecido-

- Composiçào: 100% Poliéster,

0esenho/ ligamenlo- Crepe;

- Peso mínimo, 270 g/mz;

- Resistênciâ à âbrasão: Pilling 0 [zero] Padrào 5;

- Solidez da coÍ à íricçào: classe 5;

' Solidêz da cor à luz: clãsse 5;

- Tratamentos: proteçào com produto impermeabilizante
'SCOTCHGAR0" ou'TEFLON"r

- Cor: PRETA {ver referénc âs]
. Todâs âs bordas do assenlo e encoslo devem receber perfil

de protcçào em PVC, L= 15mm, cor CINZA (ver reÍerênciasl
. Estruturâ em tubo de aço com costrJra, secçào clrculaÍ de

22,3rnm (7/8"1, châpâ 16 [1,5mm ).
. Fixar assento e encosto à estrutura por meio de oito

parafusos autoatarraxântes 3/16" x 1 1/4', zincados, cabeÇâ

ovalada.
. Nas pàrtes melálrcas deve 5er ap icado tratamento antlÍer_

rug noso que asseEure resrStênciâ à corrosão em càmara de

névoa salina de no mínimo 300 horas. 0 grau de enfeíuia-
mento deve ser de Rrr e o grau de empolamenlo deve ser de

d./r^.
. Prnturã em tintà ern pó híbrida Epóxi/ Poliésle( eletrostáti.

câ, brilhânte, polimerizada em estuÍa, espessura mínimâ de

40 micrometros, na cor CINZA Iver referênctâs].
. Ponteirês e sâpâlas em polipropileno copolÍmero virgern e

sem cârgas, injeladãs na cor CINZA IveÍ referênciâs], írxadãs

à estrutura alravés de encaixe. Dirnensões e desiBn con.

[orme pro]eto. Nos moldes dâs sapatas deve ser Brêvâdo o

simbolo inlernacionalde recic agem, ãpresentando o nÚmero

identrírcador do polímero, e o nome da empresâ fabricante do

componenle rnle!ado.

. Para íabricaçào é indrspensávelsegurr especiÍicações réc'

nicês e ateôder as recomendações dãs normas especíÍicas

pe ra cedã material.
. Soldâs deveÍ possd r sLperúa'e I sâ e \omogénea, nào

devendo apresentar pontos cortantes, SuperfÍcies ásperas

ou escórias.
. 0evem ser eliminãdos respingos e irregularidades de soldâ,

rebaíbas, esmirêlhadas junlas soldadas e arredondàdos os

centos aBUdos.

. Peçâs injetadas não devem apresenlâr rebarbas, falhâs de

lnjeção ou partes corlântes, devendo ser utiJizâdos mate'

rieis puros e piBmentos âtóxicos.

. Íecido 100% Poliés1er, desenho / igamenlo cÍepe ' cor

PRETA "Lâdg Revestrrnenlos Especiâis" o! equivâlente.
. Ponteirâs, sêpatas e perÍil de proteçào em PVC cor ClNzÀ

reíerêncra PANT0NE ["]425 C.

. Pintura dos elementos metálicos'coÍ ClNZA reíerênciâ

RAr [*) 7040.

('l PANToNE aoLCR F0RVúLA G!l0E toAIã0

[*] RAL. RÁIIONELLE ÁRBEIISGRU\DLÂGEN FÜR DIE PRÂKTIKER DES

LÁCK

. Eliqueta âuIo adesiva vinílicâ ou de aluminlo coÍn informa

ções impressâs de íormâ permanente, do tamanho rninlmo

de 80mm r 40mnr, â ser íixàda na pârle iníerior do assento,

conlendo:
- Nome do íoínecedon

- Nome do Éâbricantei

' LoBomàrca do íabÍicante;

- Endereço / teleíone do íomecedori

- Dàtê da Éabricâção Imês/ano];
No do contratoi

- Gaãn\ia a\é / / -Í24 meses após a dâtâ da nola írscal de

entrega];
- Código FDE do móvel.

0b6.: A amostra da cadeira deve ser apresentada corn a etl-

queta a ser utilizada, Íixada no ocal def nido. Enviar etiqueta

ern duplicata para análise da matériâ primâ.

. Fornecer um Manual do íabr cante a câda cadeiÍa, em

portug!rês, contendo:
- CódiBo e dêscriçào do produtoi

- 0rienrações e íorrna de uso corretosi

- Recomendações de se8urança;

- Procedimentos para conservaçào c limpezai

- PÍocedrr'1enlos pa'a ac,oràrienlo dâ gaià1tra ou ê5sl5lén'

cia técnicâ.

obs,: Á amostra da cadeirâ deve ser apresentada acompanha

dâ da amostra do manualimpresso.

. 0ois ànos contra defeitos de Éabícaçà0, oxidaçào das par-

tes rnelál cas, degradaçào do lectdo e desgasle de ponleiras

e saPalas.

0bs-: À datâ parâ cálculo da gâranliâ deve ter como base o

úkrmo dia dâ entrega do lole correspondenle à ordem de

Fornecimento.
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. 0s lotes de fâbflcação poderão ser avaliados em qualquer

tempo, durante a vigência do contrãto pela área técnicâ da

FDE ou seus prepostos.

. EÍnbalar a cadeirâ, recobíndo êssenlo e encosto com
papelão ondulado, plástico bolha ou com elementos de

po ielileno expandido.
. PÍoreger os pés com íitâ tipo crepe sem goma, plásrico

bolhe ou com elementos de polietreno expândrdo.
. EmbalãÍ es cadeirâs individuâ men1e.

. Nào será âdmitrda â embalâgem de pânes do produto

antes da monlaEeÍn, qLrando esta âcâÍetar d iírculdâde de

sua remoçã0.
. Não será àdmitida a embalaBem de partes dos produlos

com màteriàis de difícil remoçã0, tãis como filmes íinos para

embalâr a imentos
. Nào deverão ser utilizadas fitas adesivas em contàto direlo

com o produto.
. Empilhar em grupo máximo de três caderras, devrdamenle

amarrâdas.

0bs,: 0utros tipos de embalaBem qLre apresenlem soluções

com menor impacto àmbrental poderão seí aprovados pela

eqJipe lec.1icà dà FDE medrànre consulla p'éviâ.

. Devem constar do lado externo de cadâ volume, rótu os de

íácil leitura, contendo

Nome do fabricente;

Nome do fornecedor;

Código FDEr

' orientações sobre manuseio,transporte e estoca8em.

0bs,:Aamoslrâ dà caderra deve serentreBue embalada e

rotulada como especiflcado, e acompanhada do "fíANUAL DE

USO E CONSERVAÇÀO',

. Mânrpular curdadosamente.

. Proteger contra rntempéries

. Tolerâncrâs:

- Tintai 4 rnicrornelrosi

- Dimensionais:a crilério da FDE.

. Espessuras e bilolas de tubos de aço devern seg!ir loleràn-

cras normatives confoÍme Normas ABNL

t.'-' 
' -.'. :

. 0 íornecedor deverá apreseôta( ãcompanhado da êmostrâ

da cadeirâ, os seguintes documentos:
- Laudo técnico de ensa o de res stência à corrosào da

pintura em cámara de névoâ saJina, emrtido por lâboratór o

acredirâdo pelo CGCRE-lN[4ETR0 para realização desse

ensâio.

0bs. 1r A idêntrficeção clàrâ e inequívoca do item ensêiado e

do fabricànte é condíçào essencia parâ vahdâçào dos laudos.

0s làudos devem conter fotos leBíveis do ilem Imínrmo 4 em

di[erentes ânEulos, com tamanho mín mo de I x 12crô], iden-

lif caçào do fabricanle, dale; nome e assinâtLrra do técnico
responsável.

- Espumal

» laudo 1écnico de ensaio de comprovâçào das

caracteristicas especiÍicadas para espumas, em

papel timbrado, emitido por aboratório especiahzado,

acompânhâdo dê amosüa dâ espume do assento e do

encosto devidamente ldentiÍicadâsi

» decÍaraçào de isençào de gases CFC ôâ produçào dâ

espumâ, emilidâ pelo íabricãnte de espumâ.

'Tecido:

» laudo técnico que comprove as câracteristrcãs especi'

Íicadas para o lecido, em papel timbrado, êmrtido por

laboratório especializado, acompânhado de amostra

do tecido identiíicadâ, rnedindo 20 x 20cm, aÍrxàdâ em

cartela;

» ceniÍicêdo de garantie do tratamenlo de impermeàbi

lizaçã0.

0bs. 2: A rdênlrÍicâção clârâ e rnequivoca do cornponente

ensaiado (espuma e lecrdol, é condrçã o essencrãl pàrâ

veldàção dos laudos.0s lâudos devem conter idenlrí câcào do

íabíicante; correspondência com amoslras en!regues; datâi

nome e assinatura do 1écnlco responsável.

obs. 3: Náo serào aceilos laudos e docuÍerlos léc n'cos

datâdos com mais de 1 [um] àno, conlado da data dâ sua

apreseô1àçà0.

0bs.4: Deverào seÍ enviadas as vias origrnais dos laudos e dc-

cuÍento5lécnrc05. na impoSSrbilrdâde,seÍàc acêitascopràs

legívers, coloíidas e autenticadas

. ABNT NBR 5841;2015-DereÍmiôaÇào do grau de empo a

mento de superfíc,es pintâdas.
. ABNÍ NBR 8094:1983-[4aterial metálico revestidc e nào-

'revestido
. ABNÍ NBR 8516 2015 ' Espuma flexÍvel de polruretano

Determrnâção da reslstênciâ âo râsgemento.
. ABNT NBR 9176.2016-Espuma flexivel de pol uretãno'
Determinaçào dà Íorçâ de indentacà0.
. ABNT NBR 9177,2015-Espuma flexíve! dc pcliuretano

Determinaçào da fadiga dinámica.
. ABNT NBR 9178:2015.Espuma flexívelde poIuretano

Delerminãçào das características de queima.
. ÀBNT NBR 10591:2008-f..{ateriais Iêxteis . DeterrninaÇào

dâ Bramâlura de supeíÍÍcies 1êxteis.
. ABNÍ NBR 12546:2017 . líâ1eriârs têxteis . Ligâmentos

funda''rentais de tecidos pla,1os - Term '1olog a.

. ABNT NBR 13962.2018 - Móvers para escritório - Cadeiras .

Requisitos e rnétodos de ensaro.
. ABNT NBR lS0 105-X12:2019 -Têxters - Ensaios de soÍrdez

da coÍ .Pêrle y 12. 5ol dez dà coÍ J Íricçào
. ABNT NBR lS0 4628'3 2015'Tintâs e vernizes .Âvál ação

da degrâdaÇào de revestimento - Des gnaçào dâ quântrdê

de e lamanho dos defc tos e da inlensrdâdc de mudançãs

uniíormes na aparêncra - Parte 3 Avêlrâção do grau de

eníerrulâmento.

0bs.: As ediçôes ind câdas estâvâm em viBor no momento

desta publrcâçào Como toda norma esrá suleita à revisà0,

Íecomenda-se veriÍrcaÍ a existência de edições mais recentcs

das normas citadas.
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Cadeira giratória sem braços

Esta imagem tem caráter apenas tlústrativo. As rnfoÍmações relatlvas às especiflcações devem

ser obtidas nas flchas técnicas correspondentes

^ 
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. Cadeira girêlória estofada, sem apora-braÇos, com rodízios,

dotada de mecênismo de reBUlaBem do assento e do en-

costo. 0imensões mínimas do assento e encosto conÍorme

discriminações abârxo 0emais cãraderísticas dimensionars,

reqursiros de seBUrança, usabilidade, estâbiIdade, resrstên-

cia e durâbilldade, conÍorme ÀBNT NBR 13962:2018 [4óveis

parâ escritório . [adeirãs ' Requisilos e mé1odos de ensaio.

. Assento e encoSto em compensado anatômico moldado

a quente, contendo ro m:rrr o sele lâminâs internas, com

espessurâ máxlma de 1,5mm cada, oíiundas de reflores'

tamenlo ou de procedêncta egal,lsentas de rachaduras, e

deterioraçào por Íungos ou insetos.
.0imensões

- Âssentor420mm {lergura mínima]x 390mm IProÍundida'

de mínrmal;

Encostor 380mm Ilargura mínima]x 290mm (extensào

vertical rÍrínimâl;

- Demais dimensões devem esterde acordo com a ABNT

NBR 13962 -Tãbelâ 2 - 0imensões da cadeira SiretÓria

operacional
. Assenlo e encoslo estoíado com espuma de poll!relano

expendrdo, de espessura rníntmâ de 40mrÍr, colâda à mâdet-

ra e revestrdâ com tectdo.

. A íace rnferior do assento deve ser revêstida de íoírâçào de

TNT Itecido nãotec]dolcom peso de 120glm'z.

. A íace posterioÍ do encoslo deve receber umâ camedâ

de êspumâ lârninada âcoplada de 7mm e revestimento do

mesrno têcldo.
. Caracteristicas da espuma:

- ResisIêncrâ ao rasBamento INBR 8516):

» 150N/m mínimai

- Forçâ de indentâçào a 25% [NBR 9176]:

» 150-250 N;

' Força de indentâçào a 65% [NBR 9176],

» 400 .600 Nr

- Fêtor de coníoío ÍNgR 9176]:
» 1,5 mínirnoi

Fadigadrnâmica-espessura INBR 9177].

» 10% máximo:

- FIâmabilidade (NBR 91781:

» ALrloextinguível;

- lsentâ de gases CFC Ina produçào da espumà]

. Caiàcterístrcas do lecido:

Composrçào: 100% Poliésterj

- Desenho/ ligamento: Pânamá 2x2;

- Peso rníôimo: 270 B/Ínz;
- Resistência à abrasào PtllinB 0 (zerol PâdÍào 5i

- Solidez dà coÍ à fricção: classe 5;

- Solidez da corà luz classe 5;

- Tràtãmentos: proteçào com Produto imperrneabilizante
"SIOICHGARD' ou "TEFLON";

- Cor:VER0E MESCLAD0 FDE IrelireÍâmostrê dotecidona

FoEl.
. Todãs â5 bordâs do assento e encoslo devem receber perÍll

de proleçào em PVC, L=15mm, na cor PRETA.

. Fixação à estrulurà Por Íneio de Porcas de cravar corn

parafusos M6 com cabeça sextavadâ
. Coluna oe Íeeulàger de àllurâ do e'senlo por ac onamenlo

hrdráulico a Bás com curso de no mínimo 120mm Capâ teles_

cópica de acabamento e proteção Lnjetadâ em PoliproPr eno na

COT PRETA

. Mecârrtsmo de regulâgem de inclinãção do encoslo com blo_

queio em qualquer posiçào âtravés de sistemâ íreio íricção e

comando por alavanca

. Supone parâ regulagem da altura do encosto com curso veÍ

tical de no minimo 70mm, dotado de dispositivo de íixaçã0,

aniculado e com sistemâ de âmortecedor flexível.

. Base em íormalo de estrela com 5 pontas em "nglon 6 edrti-

vâdo com íibrâ de vidro e sislema de acoplâmenIo cÔnlco.

. Rodízios de duplo giro, com rodes duplas de 50mm (minr

mo]. Rodes pàrâ pisos Írlos revestidas de materiêl resrliente,

que âpresentem banda de rodâBem mâcrâ. Eixo dê âÇo e

cavâletes em nglon '5" âdilivado com fibía de vldro

. Na5 partes metáltcâs deve ser âplicado tratamento ântríer'

ruginoso que assegure resislência à coíosào em cámarà de

névoâ salinâ de no mínimo 300 horas.0 8râu de eníeíruja'

menlo deve ser de Ri. e o Erau de empolãmento deve ser de

dcltr
. Pinluía em tinte em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletroslática,

brilhante, polioreízada em eslu[4, esPessura minima de 40

micíometros, na cor PRETA.

. Manípulos de regulagens e alâvancas com manoplas em

maleíial injelado.
. Todos os elementos âce55íveis âo usuário quando em

posição sentada devem ser arredondados, com ràio de

curvatura maior qLle 2mm, e possuir desenho erBonômico

permrlindo adequadã empunhadura e íácil âcionemento.

. 0s disposilivos de regula8em devem ser projetados de

modo a evitar movirnentos involunlário5, bern como tÍavâ'

mentos ou aírouxementos rndesejados das penes estrutLr_

ra is dâ cadeira

. Pàíâ íebricàçào é indisPensável sêBulr esPeciÍicâçôes téc'

nicas e atênder as recomendaçôes dãs normâs especiíLcas

para cadã material.
. Soldas devem possulr suPerfície lisa e homoEénea' não

devendo apresentâí pontos cortântes, superfícies ásPerâs

oLr escórias.
. 0evem ser eIminados resPingos e lrreBulâridades de solda'

rebarbas, esmerilhadas iunlas soldadas e aÍedondados os

cãntos aEudos
. Peçã5 rnleladâs nào devem apresentar rebarbas, falhas de

injeçào ou partes corlantes, devendo ser trt lizãdos matê-

riais puros e plBmenlos â1óxicos.

. As partes ubriÍicâdas da cadelrâ devem seÍ proteEidas,

de modo â evitar o contalo com o corpo e corn as roupas do

usuário em Posição sentada.

. Eliqueta àutoadesiva vinílica ou de âlumínio com informa'

çôes impressâs de íormê Permanente, do tâmânho mínimo

de 80mm x 40mm, a sêr Íixada em suPeríicre lisa do meca-

nismo da base da cade ra, coôtendol
. NorÍre do íorôecedor

- Nome do fabncanle;

- Logomarca do íabricantei

- Endereço / teleíone do íornecedor;

- Data dã fabricãçào Imês/âno]r
- No rlô conrrâlo:

- Gâranrra até /-/ [60 meses após â dâtâ dâ nota Ílscal de

enlreBê li
- Código FOE do móvel.

Obs.rA amostÍa dà cade'Íe deve ser âpÍese^Édà com à el '

quela a ser utilizàda, fixadâ no locâl deÍinido. Enviar etlqueta

em dup icalâ pàrâ ânálise da mêléria'PnrÍ4.

. Fornecer urn líanuâl do fabricànte a câdâ càdelra, ern

ponugués, conlendo'

- Códlgo e descr Çào do Produto;
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' 0rientaçôes e íorma de uso corretos;

- Recomendâções de segurança;

- Procedimenlos para coôserveção e impezâ;

- Procedirnenlos para aclonamenlo da garantiâ ou assistên

cia técnicà.

obg,: A àmostra da cadeira deve ser apresentada acompânhê

da da amostra do manuelimpresso.

. Cinco anos contra defeitos de íabÍicação, incluindo Íixa

çoes, [uncronamento dos mecanismos, oxidação das pârtes

me1álicas e degradação do lecido e de espuma.

0bs.: A date pâre cálculo da Barantia deve ter como bâse o

último dia da enlrega do lote correspondente à ordem de

íornecimento.

.:.. | . ,,.::,.,.,. -

. 0s lotes de fãbricação poderão ser avaliados em qLlalquer

tempo, duíante a vigênc a do contralo pela área técnica dà

FDE ou seus prepostos.

AlteÍnâtivamente serào aceilos no minrmo os seBU nles

laudos laboratoriars realizados com bâse nâ norma ecLme

mencionada:

» enseio de desequi íbrio por cârreBamento da borde

fÍonlal[21.1)i
» ensaio de desequilíbrio parâ írente (21.2l;

» enseio de desequrlíbrio pâra os lados em cãdeires sem

apora braços [21 3]r
» ensaio de desequilíbrio para trás em cadeiras recliná-

veis [716]i
» ensaio de caíEa estát ca combrnade no aSSento e no

encosro Iz 2.3];
» ensaio de durebilidâde no âssento e no encosto pãra

cadeira giGtória operacional ( 23.2]
, ensaio de rotação [23.6];
» ensâio de carga es1átrca na base [23.7 ]r

» ensaio de durâbilídade ao deslocamenlo de Íodizios

(23.8l.

Laudo de comprovação das caÍacIerísticâs dimensionais

conForme requisitos dâ ABNÍ NBR 13962 2018 e tâmbém

de areôdimento às dimensões especifrcades nesta í cha

obs. 2: Estes laudos deverào ser emittdos por laboratóno

âcreditado pelo CGCRE-1Nl,1ETR0 - Coordenaçào Geral de

Credenciamento do lnslltulo Neclonâl de MetroloBiâ, Normê_

lizaçào e 0uelidade lnduslnal- pâÍa real zaçào dos ensàros

conslânies dê AB\ I \BP 13962 2 018 Mdvers pàrà esc-ll órro

' CadeÍras - Requlsitos e métodos de ensalo.

- Caso o fornecedoropte pela entreBa dosensa os dâ ABNI

NBR 13962.2018 rndicados acimã ao rnvés do documenlo

de compíovãçào dâ ceniíicaçào do prodJto, deve ainda

apíesentar
, LãLrdo lecn'co de cnsaro de'esi.léncra à corosáo

da pintura em câmaÍa de névoa sâlina, emilido poÍ

làboratório âcreditado pelo CGCRE-lNI,1EÍRo para

realizâcão desse ensêro.

Obs. 3: Â rdentiÍicâçào clâra e rnequívoca do itern ensaiado e

do Íabricânte é condição essencial pâra validãÇãc dos laudos.

0s laudos devem conterÍolos legívers do item (min mo 4 ern

diíerentes ânEUlos, com támêôho íníniÍno de I x 12cm]; rden-

trícâÇào do fabícante, dâlâ; nome e assinatura do técnrco

Íesponsável.

Espuma:

» laudo técnico de eôsaio de comProvaçào das

càracteríslicas esPeciÍicadas Pâra espumas, ern

papel timbràdo, emitido por laboratório especializado,

acompànhâdo de amostrâ da espuma do assenlo c do

encosto devrdâmenle roentúicadas.

Tecido:

» laudo técnico que comprove as característlcas especi'

Íicadas pâra o tecido, ern papeltimbrâdo, emilido por

làboratório especializado, acomPanhado de amostra

do tecido lCent írcada, medindo 20 x 20cm, aírxadâ em

cârtelai

» cen Íicado de gâranlra do tralâmenlo de rmpcrmeabl

lizãção.

0bs,4: A identiílcãçào clara e inequvocâ do componenle

ensarado Iespuma e tecido], é ccndição essencÊl Para

valrdaçào dos Iaudos. 0s lâLldos devem conter idenliírcâçào do

fabricantei correspondêncra com ãmostras enlregues;dalai

nome e assinatura do técnico resPonsável.

obs. 5: Não serào acerlos laudos e documentos técnlcos

dâtados com mals de 1 [um ] ano, contado da dala da sua

âpresentàçã0.

Obs. 5: oeverão ser enviadas as vias oriEinàis dos Jâudos e do

cumentos récnicosi na rmpossrbil,dâde, serào àcettâs coPiàs

legíveis, coloridas e autenticâdas.

Revlsào

Data
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. Embalar a cadeira, recobnndo assento e eôcosto com

papelào ondulado, plásltco bolha ou com elernentos de

polietileno expând do-

. Proleger à estÍu(urâ com Íitâ ILpo crePe sem goma, Plástlco
bolha ou com elemenlos de po ietrleno expandido.
. Embalaí as caderras rndiv dualmente.
. Não será admitrda a embalaBem de partes do produto

ântes dê montagem, quândo esta âcerrelar dlíiculdade de

sua remoçã0.
. Não será admilidâ a embalaBeÍn de pârtes dos produlos

com materiàis de difícilrernoçã0, tais como Íilmes Ílnos para

embâlâr alimentos
. Não deveràô ser u!ilizâdas Írlàs âdêslvas em contâIo drreto

corn o produto.

obs.: 0utros tipos de cmbalâgem que apresentem soluções

com menor impacto ambienla podeÍão sêr aprovados pêla

eq,rpe léc4ica dà -Dl_ medianle consulrà p,evli

. Devem constar do lado exlerno de câdê volume, rótulos de

fácil lertura, contendoi

- Nome do fabricante;

- Nome do fornecedo[

Código FDEr

- 0rientâçôes sobre manuseio, transporte e estocaBem

0bs.: A âmostra da cãdelrâ deve ser entreEue embalâdâ e

rotuladâ como especiÍrcado, e acompanhada do "MANUAL DE

USO E CONSERVAÇÀO'

. líanipulâr cLJrdadosamente.

. ProtegeÍ contrà interípérles.

. 0 íornêcedor deverá apresentàr, acompanhado da ãmostra

da câdeira, a seBUinte documentaçào técnlca:

Cenrí câçào de produto emilido por 0rganlsmo Ceniíi-

cador acreditado pelo CGCRE-lNl'lETR0 Parã â ABNT NBR

13962 2018 Móveis pâra escritório ' Cadeiras Reqursitos

e méIodos de ensaro-

Obs. 1:0[s] doc!menloIs] correspondenteIs] à ceniÍicaçào

da cadeira deveIm] conter identiÍicação de vrnculaçào de

formâ clâra e inequívoca da correspondêncià entre a amostre

apresêntâda e eo modelo da cadeira ceÍtlítcada
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. ABNT NBR 5841:2015-0eterminâção do Brau de empolà-

menlo de superfícies pintadas.
.ÂBNT NBR 8094 1983 - Materiâl metálico revesrldo e não-

'reveslido
. ABNT NBR 8516.2015 Espumâ flexível de po iuretâno

oelerminaçào da resislênciê ao rasEemento
. ABNI NBR 9175:2016-Espuma ÍlexÍvel de poliuretano-

0eterminação da [orça de lndêntêçào.
. ABNT NBR 9177:2015 .Espuma flexível de poliuretano-

0elerminação dã fadiga dioàmica.
. ABNÍ NBR 9178.2015 - Espuma flexível de poliurelano -

Determrnação das carâcterlsticas de qLJeima.

. ÁBNT N BR 10591:2008 - Materiais têxteis - Determinaçào

dà Bramaturã de superíícies têxteis.
. ABNT NBR 12546:2017 . ly'âteriâis têxtels - Ligêmentos
f!ndamentars detecrdos plânos,Termrnologiê.
. ÀBNT NBR 13962;2018 ' Móveis pâra escr tório ' Caderras '
Requlsitos e mé1odos de ensaio.
. ABNT NBR lS0 105-X12:2019 - Têx1eis - Ensaios de solidez

da cor - Pane X 12: Solidez dã cor à fricÇào
. ABNT NBR IS0 4628-3:2015 -Tlntas e vernizes -Ava!iâção

da degredâção de revesrimento ' Designaçào de quantidà-

de e ramanho dos defe(os e da iolensidade de mudançâs

uniíormes na aparência - Pêrte 3 Aveliação do grâu de

eníerrujamento.

0bs.: Às edições indicadas estavam em vrBor no mornento

desra publcação. Como toda norma está suieilâ à revrsà0,

recomenda-se veriflcar â exrstêncre de ed côes mers recentes

das normas cilâdâs.
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. Caderrâ Birêtória estoÍada, com apoia-braços Íeguiáveis

e Íodízios, dotada de rnecenismo amortecedor e regulador
do âssento e do encoslo. Dimensôes minimas do âssento e
enCosto coníOrrne discrimiôaçôeS abaixo. Demais carâcte
ÍÍstrcâs dimensionars, requisitos de segurança, usâbilidade,

estabr rdâde, res stêncie e durabilidade, coníorme ÀBNT NBR

13962:2018 . Móvêis pere escítório - Câdeiras, Requisiros e

méIodos de ensa o.

. Dimensões:

Lar8uÍe do assentoi mínrmâ de 460mmi
- PÍoíundidâdê da supeíicie do assenlo. minimã de

450mm;
- Lergurâ do encoslor rninrma de 400mm;
- Êxtensào vertical do encosto: mínima de 350mm;

Apora-brêcos: 70mm llargura minima ] x 200mm (compri-
mento minimo];
Dernâis dimensões devem estàr de âcordo corn a NBR

13962 . Tabela 2-Dtmensôes dã câderra giràIória opera,
cional.

. Suportes do assento e do encosto tnjetados em polipro,
pileno, com porcas integradas ao componenles tnjelado.
Alternetivamenre o suporte do assen(o poderá ser em com.
pensado ânatômico moldado ã quente, contendo oo mínrmo
sete lâminas internas, oriuôdâs de reÍlorestamenlo ou de
procedêncra legã1, isenlas de rachaduras, e deterioraçào por
ÍunBos ou insetos.
. Assento e encosto estofados com espuma de poliuretano
expandido, reveslidos com lec do.
. Cârãctêrísticâs dà espumà:

- Resjstência ao rasgamenlo INBR g516];

» 150N/m minimai
Força de indentâçào â 2S9á [NBR E1Z6]:

» 150 - 250 N;

- Força de indentaçào â 65% ÍNBR 91261:
» 400 - 600 N;

, Fâtor de conforro {NER 9126J
» 1,5 míôirnoi

Fadigâ dinãmica - espessura INgR gÍ27]:
» 10% máximoi

- Ftêmabrtidâde INBR 9tZB]:
» Auroextinguível;

lsentâ de gâses CFC (na produçào da espuma].
. Câraclerísticas do Iecido:

- Composição: 100X Potiésle[
Desenho/ ligamenlo: Crepe,

Peso mínimo: 270 g/m2i

Resisrência à abrasão: piling 0 [zero] padrão S;
- Solidez da cor à fricção: classe 5;

- Solidez da cor à luz: classe Si

- Trâtãmentos: proteção com produto lmperrnêabilizanle
'SCoTCHGARD' ou "TEFLoN";

- Cor:PRETA.

. Â íace inÍenor do assento e â Íace posteÍior do encosto de.
vern receber càpas de proteçào em pohpropilêno copolÍmero
injetàdos na cor PRETA.
. Fixaçào à esrruturà por meio de porcàs sobre inJetâdas ou
porcàs de craver nâ base do ãssento ou encosro
. ColLnà oe 'egulagem de ahura og gg5qn16 p6r âctonamenlo
hrdráulico â gás com curso de no mínimo 120mm. Câpâ teles_
cópica de âcabâmento e proleçào injetàdâ em poltpropileno na
COT PRETA,

. Mecanrsmo de regulâBem de incltnaçào do encosto corn blo.
queio em qualqueÍ posrcào atraves de ststemâ "freio fricçã0,,e
comando por alavahcà.

. Suporte para regulaBern da àltura do encosto com curso ver

Iical de no mínimo 70r/]m, dotâdo de drsposltrvo de Íixaçã0,

ertrculado e com sistema de âmorlecedor flexíve .

. ApOia'braços em formato anâtômiCO inletados em espuma

de poiiureteno expandido de a ta densidâde, com alrna de aÇ0,

ou injetâdos ern poliprop leno, com êlma de aÇ0, na cor PREÍÀ,

prefeíencialmenle com disposilrvo de regulêgern dâ disrâncla
iôternâ entre apoiâ-braços
. Supôr1e para regu agem de alturã do âpoiâ braÇos com

curso verticalde no rnínimo 70mm.
. Bese em formato de estrela com 5 pontas em "nglon 6'adlti.
vado com Íibra de vldro e s stema de acoplamento cônico
. Rodízios de duplo giro, com rodãs duplâs de 50mm ImÍni-
mol Rodas pâra pisos frios revestidas de material resrliente,
qLre apresentem banda de rodãgem macià. Eixo de aço e

câvaleles em nUlon -6" âditrvado com fibra de vidro.
. Nes parles melálicas deve ser aplicado lràtemento antiíer-
ruginoso que âssegure resistência à corrosào em càmarâ de
névoâ saÍina de no minimo 300 horês. 0 grau de enFeíuja.
mento deve ser de Ri. e o grau de empolarnento deve ser de
d"/ro.
. Pintura em trnta em pó hibride Epóxi/ poléster, elerrostática,
brilhante, pol meíizãda em estuía, espessura mínima de 40
micrometros, na cor PRETA.

. MenípuloS de regulegens e a àvancas com mânoplâs em
material inletedo.
. Todos os elementos acessíveis ao usuário cluando em posi-

ção sentada devem ser ârredondados, com raio de c!rvâtura
maror que 2mm, e possuir desenho ergonômrco permrl ndo
aciequada empunhadurã e íáctÍãc onâmento.
. 0s disposrrivos de reBulagem devem ser projeràdos de
modo à evttâr movimcntos involuntáíos, bem como trâva.
rnentos ou afrouxamentos indêsejados dàs parles estrutu-
ra is da cadeira

. Para fabÍicaçào é indispensável seBulrespeciíicações téc-
nicas e atender as recomendâÇôes dês normas especíÍrcãs
parâ cada matenal.
. So,oês devem possutÍ supe4ícíe ltsa e homogéneâ, náo
devendo apresentar pontos corlantes, sLtpeíícies ásperas
ou escórias.
. 0evem ser eltminados respingos e rrreBUlaridãdes de solda,
rebarbás, esrnerilhàdas luntâs soldâdâs e aíedondados os
cantos âgudos.
. Peças rnjetadas não devem apresentar rebarbâs, íalhas de
injeção ou pãrtes conantes, devendo ser utilizados mate-
riais puros e ptBmentos atóxrcos.
. As partes lubriÍicâdâs da câdeira devem ser proteBtdas,
de modo a evilar o contato com o corpo e com as roupas do
usuário em posiçâo senledà.

. Tecido 100% Pol éste( desenho / tigamento crepe . cor
PREIA -'Ladg Revcstimenlos Especrãrs" ou equjvalente

. Eíqueta àutoadesiva vinil ca ou de alumÍnio com lnformâ
côes rrnpressâs de forma perrnànentê, do tamânho rnínimo
de 80mm x 40rnm, a ser íixâda em superÍÍcie Jisa do rneca.
nismo dâ base dâ cedetrâ, contendo

- Nome do fornecedori
- Nome do fàbr cânte;
- Logomãrca do fubricante;
- Endereço/teleÍone do folnecedoc
- Dâta dà Íâbricâçào Inrés/âho];

No do contràtoi
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- Garantiê até-, (60 meses após a data da nota Íiscalde

entrega);
- Códi8o FDE do rnóvel.

obs.: À ãmostrâ dâ câdêirâ deve seÍ apresentâda com à eli'
quetâ â ser utilizada, Íixâdâ no locâl deÍrnido. Enviar etiquelâ

enr duplicata para anállse da matéria.pflma.

. 0 fornecedor deverá âpresenlâr, acompanhâdo da ãmostr'ã

de caoera. a segur.le docurenlâCàO tecr.câ.
- Certilicação de produro emirldo por 0rgenismo CerlrÍr'

cador acreditâdo pelo CGCRE-INMETR0 pârâ â ABNT NBR

13962.2018 Móveis para escrÍório Caderrâs Requis los

e mélodos de ensaio.

obs. 1: 01s] documentoIs] correspondenteIs) à cerl]Íicãçào

dacaderradeveIm] conteridentiíicaçàodevrnculaçàode

íorma clara e inequÍvoca dâ coíespondência entre à amoslra

apresentada e ao modelo dà caderrâ cenificada.

- Âlternâlrvarrente se'ào acertos no n n mo os seEU rtes

aLdos laboralonârs reà'izâdos cor" base 1â norrnà ãc11.à

menclonàda'

» ensaio de desequrlíbrio por carregâmenlo da borda

kontal[21.1]l
» ensêro de desequilíbrio para írente [71.2];
» ensaro de desequi íbrio pâra os lados em cadêrras com

apoia'braço (71.41;

» ensaro de deseqLlrlíbrio pâra trás em câdeiras recIn á'

vels (21.61;

» ensaio de carga estática combinadã no essento ê no

encosto (22.31,

» ensâio de car8a estática ve(ica no aoo a bràÇo -
cenlra [22.4]i

, ensaro de car8e estática venical no âpora braco _

Frontal{72.51;
» ensaio de car8a estática horizontàlno apo a braço

Í7.2.6)l
» ensâro de durebilidade no assenlo e no encosto pâra

câdeire Blratórie operãcional (23 2l;
» ensâio de durabilidede no apora-braçc [23.5];
, ensaio de rolação 173.6);
» ensaio de cârgê eslática na base [23.7];
» ensâio de duràbilldâde ao deslocamenlo de rodÍzros

[23.8 ].

-àLdo de compíovàçào dãs ca'âcterjstlcJs drmc:s'onà c

coníorme requ srlos dâ ABNT NBR 13962:2018 e tambem

de alendrmento às dlmensÔes especiÍcâdàs nesta Írchâ'

Obs. 2: Esres laudos deverào ser emit dos por lãborêtório

acreditadopeloCGCRE-lNlrETR0 CoordenâçàoGeraldc

Credenciamenlo do lnstltuto Naclonal de lvletrologiâ, Norma_

lizaçào e oualidade lndustnaL_ Para reà!rzâçào dos ensalos

constantes da ABNT NBR 13962:2018 14óveis Paía escritór o

.[aderras - qeqJrsilos e mélodos de ensàio

Câso o Íornecedoí opte pela entrega dos ensaios da ABNÍ

NBR 13962r2018 indicâdos âcrma ao rnvés do documento

de corÍprovaçào dâ cenlíicaçào do píoduto, deve ainda

aPrêsentar'

» Laudo lécnrco de ensaio de resistência à coíosào

da pintura em cámara de névoâ salinâ, er.litido por

laboralório acreditado pelo CGCRE INi4ETR0 Parê

reàIzaçào desse ensâ o.

obs. 3: A idenltíicàçào claía e rnequívoca do item ensalado e

do ÍabÍrcante é condição essenc âl para validàção dos laudos'

0s audos devem conter folos legívels do item Ímínimo 4 en

diíerenles ângulos, com lamanho mín rno de I x 12cm ]' tden'

riÍicacào do fâbncanleidalainome e âssinaluÍa do técnico

Íesponsável.

- Espuma:

» lâudo Iécnico de ensãio de comprovàÇào das

câracterísticas esPeciíicadas prra espumas, em

pape Iimbrâdo, ernirido por laborâtóÍio esPecral zado,

acompanhado de amostra da espuma do assento e do

encosto devidãmente identiÍlcãdas.

- Tecrdo

Revisão

Dêta

11

18/49/20

. Fornecer um Manual do fabncante a cada cadeira, em

porluguês, contendoi

- Código e descrição do produlo;

- 0rienteções e Íorma de uso corretos;

Recomendações de segurança;

- Procedimentos pâra conservação e limpeza;

' Procedimentos para acionamento dã garantiâ ou assistên-

cia técnica.

Ob3.: À ãmostra da cadeira deve ser apresenlâda acompânha_

da da amoslra do manLlal imPresso.

. C nco ànos contra deíeitos de Íabriceçà0, incluindo Írxa

ções, íuncionâmenIo dos mecanismoS, oxidação das PâÍtes

metálicas e de8Íâdâçào do lecido e da espumã

Obs.: A dâta pàra cálculo da Earantiã deve ter como bâse o

úhrmo drâ da entreEâ do lote corresPondenle à ordem de

fornecrmento.

. Os lotes de fabrcaçào poderào ser avallados em quàlquer

tempo, dLrrante â vigêncra do contralo pela área técnica de

F0E ou seus prepostos.

. Emba ar a câderrâ, Íecobrindo àssento e enc0sto com

papelão ondu ado, plástico bolhâ oo com elementos de

pol;erlleno expôndldo.

. ProtegeÍ a estrutura com íi(a llpo crepe 5cm 8omâ, plástlco

bolha ou com elementos de Po ietileno expandldo.

. Embâlar as cadeiras individualmente

. Nào será admitidâ a ernbalà8em de panes do produlo

antes da monlaeeÍn, quãndo esta acârretar diíiculdade de

sua remoçà0.
. Não será admitldâ a embalaBem de Partes dos pÍodutos

com materiais de diíícil remoçã0, tais como íilmes Íinos Pãra

êmbalar âlimentos.
. Nào deverão ser utilizadas Ílàs adeslvas em contato direto

com o produto.

Obs.: outros tipos de embalàgem que ãpresentern so!uçôes

com menot impacto ambiental poderào 5er âprovâdos pela

eqJrpe iecnrcà dà L0[ medranle consu,la p'éviâ.

. Devem constâr do âdo externo de càdâ volume' rólulos de

Íácrl ertura, contendo'

- Nome do febricàntei

- Nome do fornecedon

- Códrgo FDEi

0rientações sobÍe manuseio, transporle e estocagern.

Obs.:Aamostrà da cadeira deve serentregue embâlada e

rotulâda como esPeciÍicado, e acompanhâda do 'lúANUAL 0E

USO E CONSERVAÇÀO',

. lúànip!ler curdadosarnente

. Proteger contra inlemPéries

Páglna

?/3

Ê
Ârenção

0!ando íq iápnmr( úse

R..pÊh. o M.'olhblê.t.
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» audo técnico que comprove as características espec -

Írcadas para o tecido, em papel rimbrado, emilrdo por

lâboralório especializâdo, âcompanhado de amostrâ

do tecido identiÍicedâ, medindo 20 x 20cm, aíixadâ em

cartela;
» certiÍicado de garantia do tratàmento de impermea'

bilizêçào.

obs. 4: A identiíicação clarã e inequívocã do componente

ensaiado Iespuma e tecido], é condição essencialpàra valida

çào dos laudos. 0s lâudos devem conrer identiÍicaÇào do

íãbncante; correspondêncià com amostras entreBUes; detâ;

nome e â55inalure do técnico responSáve .

0b§. 5: Nào sêrào ecertos laudos e docLrmentos técnicos

datados com mâls de 1 (um I ano, contado da data da sua

apresentaÇã0.

obs.6: Deverão serenviâdâs asviasoriginâis dos lãudos e do

cumênlos técnrcos; na impossiblldade, serão âceúâs cópias

legíveis, coloridâs e autenticadas.

. AENT NBR 5841:2015'0eterminaçào do Bràu de empola-

mento de sLrperÍícies prntãdás
. ABNÍ NBR 8094.1983 ' Mâ1enal metálrco revestido e nào-

revestldo
. ABNÍ NBR 8516:2015 ' EspLrmâ flexível de pollLrretano-

Determinaçâo dâ resistêncrâ âo râsgernento.
. ABNT NBR 9176:2016'Espuma flexível de poluretâno-

DeterminâÇão da Força de indenlaçào
. ABNI NBR 9177:2015 ' Espumà flexívelde polruretano -

Determinaçào dê íadiga dinâmica.
. ABNT NBR 9178:2015-Espumâ flexível de poli!relâno-
Determlnaçào dâs carâcleÍisticas de queima.
. ABNT NBR 10591:2008 l,lâreriâ s têxtels-Delerm nàção

da BÍamaturâ de sLrperfícies têxtels
. ÁBNT NBR 12546:2017 - t'1ãter ais léxteis - L gâmentos

íundârÍrentâis dê lecrdos p anos 'Terminologia.
.ABNTNBR 13962.2018 - [,1óveis paraescritório-Cadeiràs'

Requisitos e métodos de ensâio.
. ABNT NBR lS0 105.x12;2019 . Têxteis. Ensaios de solidez

da cor .Parte X 12: Solidez da cor à íricÇào
. ABNT NBR lS0 4528'3.2015 . Tinlas e vernizes - Ava iação

da degradâção de revestimento-Designaçào da quantida-

de e tamanho dos defeitos e da intensrdâde de mudanças

uniíormes nâ apàréncrâ - Parte 3 Ava iâcào do grau de

eníerrulamento.

obs.: As edrçôes indicadas cslavâm em vrEor no momento

desta publicàçào. Iomo toda '1orrrâ está su,e'ta à'ev,sno,
Íecomenda-se veriÍicar a exislência de ediÇoes ma s recenles

das noímâs citadas.
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cD-08 Mobiliário

Cadeira de uso múltiplo (AZUL)
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VISTA FRONTAL
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ENCOSÍO EM POUPROPILENO IN]EIADO
(VER OEÍÁLHE ENCOSÍO EM
POÚPROPILENO 1N]EÍADO)
COR, ÂZUI (VER REÊERENCIAS)

MONÍAGEM DEVE À5SEGURÂR QUE AS PARTES ACESSIVEI
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COR: ÁZUL (VER REFERÉNC]AS)
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TUBO OE ACO
PINÍURA EM PO

COR: CINZÁ
(VER REFERÉNCIAS)

(VER REFERÊNC]ÂS)

TUBO DE AçO 
,

PINTUÂÂ EM PO
CORi CINZA
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TUBO DE ÂçO

COR: CINZA

TUEO OE AÇO
PINTURÁ EM PO

COR: CINZA
(VER REFERÉNcIAS)
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coR: azuL (vER REFERÊNClÁS)
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COROÕES DE
SOLDA EM

TODO O PERíMETRO

SOLOA
EM TOOO

O PERíI.'lETRo

- Erxo oE FUR/ÀÇÃO P RÁ-r
FlxÂcÀÔ Do ÂssFNTo

. , Era liijETÀoovv
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FIXAçÀO OO ÂSSEMTO
EM INIEIADO
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387,7

VISTA SUPERIOR DA ESTRUTURA
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acoMooÁçÂo
AMPO DE

6=smm

Erxo DE FURÀçÂo

ÁSSENÍO EH
IN]EIÂOO
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FURÀç;o PÁRÁ oRENAGEM

medrdas em milímetros
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FURAçAO NO L/COO POSTEÂIOR
paRA FIxÁÇÃo Do ÁssENTo EM INlEraoo
O=5mm
REBrÍE O=4,8nm - COMP,=l2hm

TUBO OE ÁçO O=2ô,7mm
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20,7

REAITE O=4,8hm - COMP.=12mm

FURÂÇÀo PÂRÁ FIxÀÇÀo
DO ÀSSENTO EM IN]EÍADO

143

F-X:W!;8
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DETÂLHE . ENCOSTO EM POUPROPILENO IR'ETADO

43I+3

RJ,5
A<

R722

R118

CORTE AA
ESC. 1:5

CORTE BB
ESC. l:5

DETALHE 1
ESC. 1:2

VISTA FRONTAL

R40,5

ESC. 1r5

ESC, I:5

E
E

.s
E

0

A

VISTA SUPERIOR

367+3

6

30/07/?1
B

l)>a

VISTA POSTERIOR

N OS.8*r"r--@

DATADOR

E
É

.É
E

EsC. 1 5

OETALHE 1

VISTA TNFERIOR

FEi:i!ffih?
medidôs em milímetros

ESC. 1r5

FURO INTERNO 

-O=22,45im*t

I

I

I
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DETALHE. ASSENTO EM POLIPROPTLENO INJETADO

)67
(EIXO DA ESTRUÍURÂ)

CORTE BB

ESC, 1 :5

ESC. I :5

ESC. 1r5

ESC. 1:s

ESC,r:s

ALEIA DE FIXAç/O

e=2,5mm (10,s)

ÀLEIA OE FIXAçÁO

e=2,5mh (10,s)
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. Câdeira individual empilhávelcom assento e encosto em

polapropileno injetâdo, montados sobre estrutura tubular de

aço.

. Assenlo e encosto em polipropileno copolímero virgem,

isento de carBas minerais, injerâdos, ne coÍ ÁZUL (ver

referências] Dimeôsôes, desrgn ê ecãbâmento coníorme
projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gre,

vado o sÍmbolo internãcional de reciclagem, apresenlando o

número identiÍicador do polímero, dâtador de lotes indicando
rnês e eno de fabricaçã0, a idenliÍicação do modelo Iconíor-
rÍe indicado no projeto], e o nome da empresa Íab cente do

componen!e injetâdo.
. Estrulura em tubo de âço carbono âmrnado a fr o, com

costurâ, drámetro de 20,7mm, em chape 14 (1,9mm ].
. Fixação do assento e encosto tnjetâdos à estrutura através
de rebrtes de ".epJro", d,árrelro de 4,8 mm, comprimento
12 mm
. Sapatas em polipropileno copo ímero vtrBem, isento de car-

Bes rnineraís, injetadâs na corAZlJL Iver referências], Íixedas

à estrutura através de encaixe e pino expansor. 0imensôes,
desiEn e àcebameôto conÍorme projeto. Nos moldes des

sapàtas deve Ser 8ràvado o 5íÍnbOlo inlernacional de reCi-

clâgem, àpresentando o número rdentÍicedor do polímero, â

identiíicâção do modelo Iconforme ind]cado no projetol, e o
norne da empresâ fabricânte do componente nletado.

0bservrção:
0 nome do íabricante dos componentes deve ser obriBato-
riamenle grafado pror extenso, acompenhâdo ou nào de súa
próprie logomaíca.
. Nâs parles metá icas deve ser âplicado tratamento anliíer-
íu8rnoso que asseBUre resistêôciâ à corrosào em câmârê de
névoa sâlinã de no mínimo 300 horas. 0 grau de enferruja-
mento deve ser de Rio e o grau de empolamento deve ser de

d 
a/Í a.

. Pintura eletrostática dos elemenlos metálicos em tintâ em
pó híbrida Epóxi/ Poliésrer, polimerizada em estuía, acaba.
menlo liso e bri hante, espessura mínima 40 micrometÍos,
na cor CINZA Iver referências].

. Componentes njetedos Iessento, encosto e sapatas), cor

AZUL - reíeréncia PANÍoNE [.] 320 C;

. Pinrurâ dos elementos metálicos, cor CINZA reíerência

RAL [*] 7040

Í+] PÁNIONE COLOR FORMULA6UIOE COAIED
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. Etiquela autoadesrvâ vinílicà ou de àlumínio com inÍorma,

ções irnpressâs de íorma permanenle, do lâmanho mínimo

de 80rnm x 40rnm, e ser Íixada na parte iníerior do âssento,

contendo:

Nome do fornecedor;

Nome do fábricante:

LoBomarca do hbricãnte;
Endereço / telefone do Íornecedol

- Data de fabricação Imês/ano];
- No do contrâtoi
- Garantiêâté-, [24mesesapósadata denotaítscalde

entrega);
- Código F0E do móvel.

0bserv.çãoi
- A amostre dâ cadeira deve ser apresentada com a etiquelâ

a seÍ utiIzada. írxedâ ro local de,t1ioo. EnviaÍ errqJetãs en

duplicelà perà anárrse da mâléra.p.rra

. À cadeira deverá ser íornecida acompânhãdâ de Manual

de Uso e Co.lservâÇà0. conlendo no mí1r.no âs segLlrnles

inÍormações:

- Código e descriçào do produto;

- Procedimentos para coÍtservâção e limpezà;

- Procedimentos pàra acionamento da gàrantia ou âsststên
cia técnrca

0bs!rveção:
- A amostra da cadeira deve ser apresenlada acompanhada

do "MANUÀL DE USo E C0NSERvAÇÀo".

6
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. Pâra fabricação é indispensável segurr projeto executivo
e especríicàções técnicas e alender as recomendâções das
normas especííicas pâra cadà mâterial
. Na montagem da cadeira somente podem ser utilizados
componentes em plástico injetado aprovâdos pela Super-

visào de Especiíicâçâo e Desenvolvirnenro de Moblliário e

Equipâmeotos dâ Gerência de lnovaçào e Tecnoiogià para â

Ediíicâção.
. Nâ monraBem dâ cadeirà devem ser LJtilizados componen.
(es pláslicos de um mesmo fornecedor.
. Aplicaçào de textLrrâs e ecabamentos em componentes
rrlelãdos co1íorTe detalhamenlo conslànte 1os projelos.
Estas deverão apresentâr profLrndidãde máxilnâ de 45 micro-
melroS
. Peças injetâdas nào devem apresenlar rebarbas, íalhas de
injeção ou pànes cortãntes.
. Soldàs devem possur'sLperÍ'c'e l,sâ e homogé1eâ. nào
devendo apresenlar pon!os conân1es, superfícrês ásperãs
ou escórias.
. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo
o perímetro da unià0.
. Devem ser eliminados respingos e irregularidedes de solda,
rebarbàs, esmira hàdâs juntes so dadàs e erredondados os
cântos agudos.

. 02 [dois] aros cortra deíerlos de íab.icâçào.

0bs6rvâção:
- À da!â para cálculo da gârantia deve ter como base o

ú timo dia da entregà do ote correspondente à ordem de
íomecimento.

. 0s lotes de fabncaçào poderào ser avaliados em qualquer
tempo, duranle a vigência do contrato pela áíeâ técnica dâ

FDE ou seLrs prepostos

. Embâlâr cedâ cadeira individuâlrnente, recobrindo assento
e encoslo com pape ào ondulado, plástico bolhâ ou manta de
polietileno expandido, de grâmatura edequadâ às caràcterís.
licas do produto.
. Proteger os pés com Íita t!po crepe sem Eoma, ptástrco
bolha ou com elementos de polietleno expãndido
. Embalâr es cadetras ndividua,rnente.
. Nào será admirida a embalâgem de panes do prodLrto

anles da moolaEem, quando esta acarretar dríiculdade de
suã remoçào.
. Nào será admiride a emba âgêm de pênes dos produtos
com rnateriâis de dtÍicil remoçà0, tâis como íilmes Íinos parâ
emba ar âlimêntos. FE',#!trf,;í!:,2
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. Não deverão ser utilizadas íltas adesivas em contàto drreto

com o produlo
. Empilhar em Brupo máximo de quatro cadeiras, devidamen-

te amarradas.

0bserv.çõol
- 0utros tipos de embalagem que apresenlem soluções

com menor impacto ambiental poderão ser aprovados pela

equipe léc1ica da FDE red,ante consuhe p.eviâ

. Devem constãr do lado externo de cãda volume, rótulos de

[ácil leitura, conrendo:
- dentiíicaçào do íabricànte,

- ldentiíicaçào do íornecedor,

CódiBo do produto;
- orientações sobre manuseio, trânspone e estocâgem-

0bsêrv.ção:
- Âamostra da cadeira deve serentregue embalada e rotula-

da como especificado, e acompanhada do "MANUAL DE USo

E CONSERVAÇtro',

. Mãnipular cuidàdosamenle.

. Proteger contra intempéries.

. Assegurâdas âs condrções de montâgern das cedeires, sern

preluÍzo da funcionalidade destas ou de seus componentes,

serão admitidas toleráncias cooforme estabelecido a seguir
Íolerâncies drmensionâis indrcadas nos projetos e/ou nâs

especríicâçoes;

l''lars ou menos [+/') 3 mm para partes estruturais, quan-

do as tolerânciâs não estrverêm indicàdas nos projetos ou

nâs especrí câções;

Mais ou menos [+/.) 1 mm para íurações e rê]os, quando

as loleráncras nào eslrvere.n 'nd.càdas nos p.ojelos ou

nas especiíicações;
- l4ais ou menos [+/-] 10 pâra ânBUIos, quândo as role.

íánciâs rào esl,verern irdrcâdâs nos proleros ou 1as

especiÍicaçôes;

- Mais ou menos [-/-] 1,5 mm para componentes iôjetados

Iexceto para íuraçôes e raios], quàndo as tolerâncias nào

estiverem rndicadâs no pro,êto ou nas especiÍicações;
- Mais (+] 2 mm para o comprimenlo dos rebites de íixação

dos componentes injelados.

0bservsçõo:
- Nos componenles plásticos, as vâriações decorrentes

das contrações dos mater ais devem seÍ dimensionadas

de modo a alender as tolerâncias espec Írcadas no ttem

acima.
. Espessuras e bitolas de tubos de aço devem seguirtoLerán.

cias normãtivas conforme Normas ABNI

. 0 Íornecedor deverá epresentar, acompanhado dâ amostra,

certiÍiceção do produro, emitido por 0rganismo Certif ,

cador âcreditado pelo CGTRE-INMETR0 pàra a ABNT NBR

13962:2018 f,lóve s para escritório . Cadeiras - Requisitos e

métodos de ensàio
. 0 íornecedor deverá âpresentâr declareçào emitide pelo

0rBanismo de Certificação de Produto-0CB cornprovando a

coÍespondêncià do Certiíicado de Conformidâde INMETR0 eo

projeto e especrÍicaçã0. Essà declàraçào deve explrcitar os

nomes dos íabricãntes dos componenÍes injetados, utilizà-
dos nâs montagens dos móveis certiÍicados

0bsewâção:
0{s] documento(sl correspondenteIs] à certiÍicaçào da

cadeira deveIm ) conter identiíicaçào de vrnculaçào de for-

ma clâra e nequivoca da correspondéncra ert'e a arnoctía

âpresentadâ e eo modelo dâ cederre certiÍicada.
. Á'ler1atrvarnenle seÍào âce'los no ninir'10 os segLr,1teS

laudos laborâloíais reelzedos com bâse nâ mesmâ norme

- ensãio de desequilíbrio para frente [21.2 )r

- ensaio de desequilíbrio para os lados em cadeiras sem

apoia braços [21.3];
ensaio de desequilíbrio para trás em caderras nào íec lná-

veis [21.5];
- ensaio de càrBa estáticâ ne borde írontâl do âssenlo

Íz 2.2);
- ensaio de carga estáticã combinada no assento e no

encosto [22.3];
- enseio de durabildede no assento e no encoslo pâra câder-

ra de diáloBo [23 3]i
- ensaio de durabildade dâ borda a ntenor do â ssento perâ

cadeirã de diálo8o (23.41.
. No ceso de opÇão de apresenteçào de Iaudos laboratonars,

o Íornecedor deverá âpresentar ainde lâudo de comprovaçào

dàs câracterísticas d mensionais conÍorme requisitos da

ABNT NBR 13952.2018 e também de atendimento às dimen.

s ões especiíicadâs nestà íicha.

0bsrrvâçõcs:
Estes laudos dêveíào ser emrtidos por leborâtóno

acreditâdo pelo CGCRE-INMETRo - Coordenaçào Geíal

de Credenciarnento do nstituto Nacronàl de MetroloBra.

Normalizâção e oualidade lndustriãl . para rea izeçào dos

ensàios constantes da ÂBNT NBR 13962: 2018 Móveis para

escíitório ' Cadeiràs - Requisiros e métodos de enseio.

- A rdentiíicação clarà e inequívoca do ilem ensãiado e do

fabricante é condiçào essencial para vãlidãção dos lãudos.

0s laudos devem conter íotos legíveis do irem (rnínimo

4 em diíerentes ângulos, com tâmanho mínimo de I x

12cml
. No caso da opçào de àpresentação de laudos laboratoriais,

o fornecedor deverá àpresentàr tàmbem laudo Iécnico de

ensaio de resistência à corrosão dâ prnturâ em câmara de

ôévoâ sâlinâ, emitrdo por laborâ(ório âcredilado pelo CGCRÊ

-lNf,4ETR0 para realizaçào deste ensaro INBR 8094], que

apresente grau de eníerÍujamento Ri0 conforme NBR S0

4628-3 e grau de empolamento d0/t0 conforme NBR 5841.

0bsrrv.ções:
- A identiíicaçào clàra e inequívoca do item ensâiâdo e do

fabricante é condiçào essencià paía validaçào dos laudos.

0s laudos devem conter [otos do produto por inte ro Imin -

mo duas, ern diíerentes ângulos, com tamanho rnínlrno de

I x 12cm];ideôtiÍicação das partes êôsaiâdas; idennÍicã,

çào do hbricanlei dalai e técnico responsávê|.

- Amostras para Ensàios de corrosão devern ser extrâídas

pelo próprio laboGtório e devem necessânamenle conler

encontros soldêdos

- Nào serào aceitos làudos dãtados com ma s de 1 [um]
à"o, corlàdo da dàtà de sua àpresentàçà0.

- 0s ensàros deve'ào Se' .ea tzàdos neCessàÍ:à-ente po.

laboratórios acreditados nos escopos respectrvos de cada

Norma pelo CGCRE'lNl'4ÉÍR0.

- Deverão serehviadas asvras ôrigineis dos ãudos, nã

impossibilidade justiÍicade, serào aceitas cópias leEÍveis,

coloridâs e âutenticadâs.
. 0 íornecedor deverá apresentar 0eclâraçào de coÍnpatr,

bilidade entre cavidades e moldes de lnjeçào para càadà

componente utilizâdo Iemitidâ pelo íabricànte do componen-

Iel, conforme modelo de 'oeclarâçào trpo D
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0bservaçâo:
- 0modelode Declaràçãotipo D'deverásersolicitadoàSu-

pervisào de EspeciÍicação e Desenvolvimento de Mobiliár o

ê Equipamentos da Gerência de lôovaçào e Tecnolo8ia da

Edificeção

Sobre projêto e especiÍicaçõês
- Este projeto foidesenvolvrdo e é de propriedade da F0Ê-

Fundãção para o Desenvolvrmento da Educaçào;

- É vedada qualquer alreração do projero e especiíicação

sem â consulta prévia e aprovaçáo expressa das altera-

çôes requeridas pela área técnica da FDE-Fundação para

o oesenvolvimento da Educàção;

- Este projeto pode ser utilizado como referência em proces-

sos de aquisrçào por outros órgàos ou entidades, públicas

ou privàdâs, desde que o conteúdo destâ Íicha lécnica sejà

reproduzrdo nà ÍnteBra, não sendo admlssível quâlquer

alterâção de especiÍicações sem a anuência prévia de áreâ

récnicâ dâ Gerêncià de lnovação e Tecnologias dâ Edifi-

cação da Diretoria de obras e Serviços dà F0E-Fundação

para o Desenvolvimento da Educaçã0.

Sobre análise e desenvolvimento de
pn dutos, componentes e insumos

- Este pÍojeto apresenlã detal lame'lto .recessá'io e

suÍiciente para produção seriada, tanto do produto corno

de seus componentes. 0uando tomado público pode ser
fabricado no todo ou percialmente por quâlquer empresa

que tenhà qualiíicação em móveis ou componenles perâ

móveis. Esla é ume cessào de uso sêm cobrânça de rogal-

ties, cujà condiçào para Éabricação do produlo ou de suâs

partes é que sejaIm] aprovado(sl pela equipe técnica da

F0E autora do projelo;
- Em quâlquer tempo, Íãbricantes de móveis o! de compo.

nentes para móvets podem iniciar processos de homo ogà,

ção para fabricação do produto ou de partes deste produto,

medianre maniÍestação Íormàl à área técnica da Gerêncià

de lnovação e Tecnologias da Edificaçào da 0iretoria de

obras e Se.vrços da FDE-Fundaçào parã o Desenvolvimen-

to da Educação;

Consultar pÍeviamente â área técnicâ da Gerência de

lnovâçào e Tecnolo8ias da EdrÍrcâção dâ 0rretonâ de 0bras

e Serviços da FDE, Fundação parà o Desenvolvimento da

Educaçào para obter iníormâções sobre as empresãs de

componentes injetados, fitas de bordo, entre outros que

tenham produtos homoloBados,

A avãliação do produro acabado, correspondente â esta

Íicha técnicâ, será feita pela amostra apresentada no pro-

cesso de licitaçã0, coníorme condições deíinidas no Edrtal;

- A avâliação de partes Icomponentes] do produto será

feila conforme regras a serem notiíicadas ao fabricante no

rníclo do processo de homologaçã0.

Sobre diwlgação de produtos,
componentes e insumos

0ualquerhbricânte do móvelou de se!s componentes
pode anunciar na lnternet ou em outros veiculos, desde

que o produto ou suàs pâ(es tenhêm stdo aprovados/
homoloEados pela área Iécnrca da FDE ouelquer que seje o

meio de divulBaçào, deve conter a Írâse'Projeto e produ(o
FDE"

Sobre disponibilidade de produtos,
comPonentes ê insumos

' 0Íabricanteoufornecedorqueprerenda panicipardelici'

reções desre produto deve se qualiíicar e qualificâr seus

provedores em tempo hábi para o processo de licitaÇão;

- A área !écnicâ não íornece iníormaÇões de mercado, nem

inteíere em negociâções comerciârs A hlta de mâtérias'
-primas, componentes ou rnsumos não pode ser utlizedã
para jusliÍicar qualquer obnBação do Íornecedor ou

licitante, em processos de licitação ou regislros de preços

deste produto.

. ABNÍ NBR 5841:2015-Deterrninaçào do grau de empola-

mento de superFÍcies pintadas.
. ABNT NBR 8094:1983 - líateriâl metálico revestido e nào-

'revestido - Corrosão por exposiçào à névoã salina . Mélodo

de ensaio.
. ÁBNT NBR 13S62:2018 Móvels para escritório ' Câdeiras -

Requisitos e mélodos de ensaio.
. ABNT NBR 150 4528-3:2015 - Tintas e vernizes-Avaliação

da degradaçào de Íevestimento - DesiBnàçào da qLranI da-

de e tamanho dos defêitos e da intensidade de rnudanças

uniformes nâ aparência-Parte 3rAvâliação do Brau de

enfeíujâmento.

0bs!rvação:
- As ed içôes indicadâs estavem em viBor no momento

desta publicaçào. Como toda normâ está suleita à revisà0,

recomenda-se veriÍicar a existênciâ de edições rnâis

recentes das normas citadas.
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. Cade ra âltê para elimenraÇão de crianças, dobrável,

ceniílcada pelo lNl'1ETR0, de âcordo com o estabelecido nes

Porreriâs n0 683 de 21l 12/2012. n" 51de 0Í/A2/ Z0l3, e na

22? de ç/A5i?O16,e ainda em conformidâde com a ABNT

NBR 15991'1 Cêdeiras altàs para crianças ' Pârte 1. Reqursl

ros de se8urançâ, e ABNT NBR 15991-2 Cadeiras akas Para

criânças - Pane 2r Métodos de ensaio.

. :. I ,.-.:.
' Câdeira dobrável, com estrulura lubulaí de seção circular

em aço câÍbono.
. Àssento e eFcosto acolchoados coÍn espumâ revestide em

tecLdo nglon ou lona vinílica lâminadâ com tecido, na cor LÂ-

RAN.JÂ [ver reíeréncias] nas pârtes que hzem contato com o

usuário, e nâ cor BRANCA nas demais áreâs

. Braços ou disposrtivo pâra pro(eçào lareÍâl

. Bandeja em poliproprleno injetado (PPl, na cor BRANCA,

removívelou articuladâ e bordas erredondadas nas leteíais

paÍà retençào de líquidos.
. Apoio pârã os pés em Polipropileno rnjetâdo (PP], removível

ou arliculado.
. Sapates antiderrepantes com panes em contat0 corn 0

piso emborrachadas.
. Cinto tipo suspensóÍio com largurâ mÍnima de 25rnm,

dotâdo de pontos de retenção entre as pernâs, tiras Subab

dominais e tlrâs de ombro. 0 sistemâ de Íixaçào do cinto à

cadeira deve provcr seguÍança conlra quedas e asseEurar a

estabilidade da crlançâ
. PinlLrra dos elernentos metálicos êm tinlâ ern pó híbrida

Epóxr/ Poliester, elelíostát ce, brilhânlê, poLrmerizada em

estuíâ, espessura mínirna de 40 micrometros na cor CINZA

Iver reÍeréncras].
. Drmensões:

- Protecão lateral: mínlmo de 140mrn, rnedidos do lopo da

proleçào laterâl à superíície do assenlo Ímediçoes reâliza'

das coníorme item 6 12 da NBR 15991 21;

Altura do encosto: rnínima de 450mm, medidos na Posição

vertical (medições realizadas coníorme item 6 9 2 da NBR

1s991.21;

- Borda frontal do assentor raio mínimo de 5mm.

.0 Selo INMETR0 de ldentiÍicaçào da Coníormrdade, con-

tendo número do re8istro ãtivo do obieto deve ser aplicado

no próprio prodLrto e nâ sua embalaBem, de íorma clara'

rndelével. nào violável e em loca! visível, em conformidâde

com o Anexo A da Portaria lNl'1ETR0 n" 51

obs.: A êmostra da cadeira deve possurr "SEL0 INMETR0 0E

IDENTICAÇÀo DA C0NF0RMIDÀ0E-, Íixados nos locars deÍinidos

. Todas as extremidades de perÍis tubulares devem ser

tamponâdas.

. Tecido paía revestimento de assento e encosto'cor LA_

RÂNJA - reíerência PANToNE [+] 151 U

. PinIurà dos elementos metállcos - cor CINZA rê[erência

RAL Í*l 7040.

I'] PANTONE COLOR FORMULA GU DE COÂÍED

[-] RÂt RÁTIONELLE AREEIISGRUNOLÁ6EN FÜR DIE PRÂKTIKER OES

LÂCK

, 
.

. Marcação permanente ou etiquera lavável, Íixada e

impresSâ de forma permânenIe em locaiviSível do produto,

contendo:
- Nome do fornecedor / CNPJ;

- Nome do fabricante / CNPI;

- LoEomarca do íabricante;

- Éndereço /Teleíone do fàbncante;

lníormações sobre â idade mínima e Peso máxlmo reco'

mendado Pa ra uso;

Data de hbricação Imês/âno];
- No do contrato:

- Garentia até _/-/- [12 rnêses âpós â dãlà da notâ

Íisca de entrega]i

- CódiBo FDE do móvel
. A mârcaçào/ etiquelâ deve âlnda lrazeí os seBU ntes

dizeresi
- "Atençào \uncâ delxe a c';a1câ sozlnhâ §em â §Loerv sào

de um âdullo i

- Â1enÇào' ulrlrze serrpíe o crnlo de seSu'ànçâ"

0bs.: Â amostrâ da cadeira deve ser aPresentadâ com âs

eliquetas a serem ulrlizadâs, Íixadas nos {oceis defrn dos

. A cadeira deverá vrr acompanhadà do 'MANIJAL DE INSTRU'

çõES', em português, de acordo com o estâbelecido pela

Ponariâ INMETRO no 683, de 21 de dezembro dê 2012

. 0eve âinda constar no manual as seBUintes iníoÍmações:

- Procedimentos pàaa âcionarnento da Earantiâ e/ou âssis_

tênciâ técnicâ:

- Relação de ofrcinas de assislênc a técnica aulorizada;

- CertiÍicàdo de gàràntia preenchido contendo: data de

emissào e nÚmero da Nota FiscaL

0bs.: Nâ impossibilidâde de Preenchrmento do certríicado de

gârantia com todos os dados solicltados, é obr gnlória a aPre_

sênlação de cóplâ da Nota Fiscalde venda acompanhando

cada carxâ do prodLJto denlro de um enve ope colado do lado

extemo da embalagem.
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. 0s materiais e superííciês dâs pârtes acessívels devem

arender aos requ sitos da NBR 300 3.

. Bordàs expostàs e pârtes 5a ientes devem ser arredon_

oâoàs otr chàní.adas e isenlàs de reoà'bàs e àreslâs vivâs.

conÍorme NBR 300'1.
. Nas panes metáltcâs deve ser aplicado tralamento àn1iÍer'

ruBinoso que assegure resistência à corrosão em cámârâ de

névoa sãlrnã de no mínimo 300 horas.0 Erau de enferrujã'

mento deve ser de Ri. e o Erau de empolâmento deve sêr de

d -/\..
. Soldas clevem possuir superfície lisâ e homoEênea, nâo

devenco âpresentar pontos corlântes, supeíícres ásperâs

ou escórias Todos os encontros de tubos devern Teceber

solda em todo o perímetro da uniã0.

. fy'ínima de um ano conlra deíeitos de Éâbricaçã0.

Obs.: A data para cálculo da garantià deve ter como base ã

dala dâ NoIã Fiscalde íomeclmento.

. 0s lotes de íabrrcaçào Poderão ser avaliados em qua quer

Iempo, durante a viEêncla do contrato pela áree técnicà da

FDE ou seus prepostos

. Carxa de papelão e plástico bolha, de 8râmâtura adequadâ

às càracteí,strcàs do prodJlo, oe rodo a 8ârànlií proteÇào

adequeda no tíãnsPorte e aTmazenament0

L/?

ELE
Atenção

ouandoí.r'nP"r',úçÊ

Ré!P.11ê o [r.io lhbiêd.

F-



Mobiliário

cD-11

Cadeira alta
para alimen-
tação de
crianças
C0D. BEC:5337615

Revrsão

Data

Página

. Plásticos utilizados pâra ernbâlâgem da câdeirâ deverão

trâzer a seguinte marceçâ0, Brâíedâ em negnto e lelrâ mâi
úscula Ialturã da letra' mínima de 5mmJ:

' .PARA 
EVITAR O PERIGO DEASFIXIA,14ANTER ESTA EI,{BALA-

GEr'.1 púsTrcA F0RA 00 ALCANcE DE cR|ANÇASr'
. Não será admitida ã embalagem de partes do produlo

antes da monlaBern, quando esta acarretar dificuldade de

suê remoçã0.
. Nào será âdmitidâ â embalagem de partes do produto corÍr

n'rateíais de difícl remoçà0, têrs como Íilmes Írnos para

embalâr ehmentos.
. Nào deverão ser uti izedâs íiles adesrvas em contâto direlo

com o produto

0bs.1: A amostra da cadeirâ deve ser entregue ernbaladâ e

rotulada como especificado, e acompànhãda do "l/ANUAL 0E

INSTRUÇÔEs",

obs.2:0utros tipos de embâlaBem que epresentem soluções

com menor rmpacto ambienlal poderão sea apÍovados pela

eq.r pe técrcâ da FDE nedrarte corsullâ préviâ.

' ' a- t,1'.-.:'.": .'
. A embãlagem deve recebeÍ rotulâBem do íornecedoí do

lado externo ern local de íácilvisibi!idade, conlendo:

' Nome do Êabricanre /CNPJ;

Nome do lornecedor / CNPJT

- Código do produÍo;

lnío.mâçoel sobre a daoc mt,1i.na e peso 11áxirÍ.0 reco

mendado para uso;

- \úme,o do'elefone do seÍviço de ate,1dimerlo ao cons r.

mrdor do fornecedor;

- orientâções sobre rnenuseio,Iransporte e eslocaBem;
. Av;so, de mânerrâ clarâ, châmaldo â ale1Çào pa'à a

necessidade de se lerem as instruções do manual de uso c

conservaçào ântes de colocêr a cadeira em úso;

- Selo de ldentríicâção da Conforrnidade Iver o itêm "Selo

lnmevo de ldentiflcaçào dà Conformidadê ).

-: .: .

. Man pular curdâdosâmen(e.

. Proteger contra intempénês

. 0 íornecedor deverá apresentaí, âcompenhâdo da ârnoslra

da caderra, os segurntes documentosl

' [ertiÍicado de conformidade/ 0eclaraçào[ôes] de

l"1an!1enÇào da [ertiílcaçà0, em]tido pelo 0rgânisrno de

CertrÍi.açào de Produlo 0CP;

- 0eclaraçào ernrtidâ pelo 0rganismo de CenrÍicaçào de PÍo-

duto- 0CP, comprovando a correspoôdência do Cert íicado

de ConFormrdade lNl'lETR0 com ô especiÍicâçào constante

nesta I cha.

obs. 1: 0 0r8anismo de Certiíicaçâo de Produto - 0CP, deve ser

acreditado pelo CGCRE-lNlíEÍR0 pãra a NBR 15991.1 Câderrâs

allas pârã crianças. Paíte 1: Requisitos de segurança e para

a NBR 15991-2 Cadeires âkas para crianÇas. Paíte 2. Mélodos

de ensãro.

obs. 2:À[s] declaãção[ões] de manutençào da certiÍicâção

develm] estar de acordo corn os prãzos estabelecidos nos

Requlsitos de Avaliaçào da Conformldade, corn bâsê na data

inicialda oblençào dâ 1ã ceniÍicação do produto.
. 0 íornecedor deve âpÍesentaÍ também, laudo técnlco de

ensaio dê reststência à corrosào da pinlurâ ern cárnâre de

névoa sa ina, ernilrdo por laboratório acreditado pelo CGCRE-

'INMETR0 para rea rzaçào dos ensâros de produlos da áree

move eirâ.

0bs.3: A identiíicaÇão clàra e ineqúívocâ do item ensaiado e

do Éâbricânte e condição essencial pâra velrdâÇão dos lâudos.

0slaudosdevem conterfotoslegíveis doitem (mínimo 2

em diíerenles ânBUlos, com tamanho minimo de 9x12cml;
identiÍicaÇào do hbncanle; dàta; técnico responsável

0bs,4: Não serão acertos lâudos dãtados com mars de 1 [um]
ano, conlado dã data de suâ âpresentãçà0.

0bs.5:oeverãoserenviadasasviasori8inaisdos laudost nê

impossibilrdade, serào aceitâs cópias egÍveis, coloridas e

autenIicadas.

. Ponaria NMETRo 683, de 21 de dezembro de 2012, que

âprova o ReBulamento Técnrco da 0ualidade pârâ câde ras de

âlimentàçào pa ra cíianças
. Porlane lN l'1ETR0 51, de 01 de ÍevereiÍo de 2013, que torna

compulsór e â ceniÍicacão pâre cederras de alimenteaào

pa ra criançâs
. Porraría lN|4ETR0 222 de 17 de maro de 2016, que elterâ e

dá nova redação a lrechos des porrâries INMETR0 583, de 21

de dezembro de 2012 e 51, de 01 de fevereiro de 2013.
. Portariâ lNlúETRo no 282, de 26 dê âBosto de 2020, que es.

labelece a classiÍi câção de risco de alividades ecoôômlcas

assocrâdas âos atos públicos de libereçào sob responsabi.
. rdade do lnmetro no ámbrto da AvalieÇào dâ Conforrnrdade

compulsória.

. ABNT NBR 15991-1: 2011 Cêderrâs altas parâ crianÇes

Parte 1. Requisitos de segurançâ
. ÀBN I NBR 15991-2: 201I - Cader.as àhec pãÍâ cÍrànç as .

Parte 2: 14étodos de ensaio.
. ABNT NBR lS0 4528.3,2015 - Trnlas e vernizes - Avalaçào

do grau de deBradeçào dê reveslrmento - DeslBnaÇào dê

quantidadc e tamânho dos deíeiIos e dã ntensrdade de

mudanÇâs un lormes de aparênciâ - Parte 3:Âva iãÇào do

grau de enfeílrjamento.
. ÂBNT NBR Nl'4 300.1 2004 Versão corrigida:2011 . SeBuran.

ca de o'inqLedos páíe 1: PropÍtedades gerârs. -'1Pcá' cas

ê íísicas.
. ABNT NBR Nl"1 300'3,2004 Versão corrigida:2011' segLJrân

ça de brinquedos . Pane 3i l'1igÍacào de ce11os elemenlos

0bs.: As edições ndicãdas estâvârn em vigor no momenlo

desra pLb|lcâçjo Coro roda ,1ormJ cs1á sJjcrla â 'cr sà0,

recomenda se venÍicar a existénciâ de ediÇôes mârs rcccntes

das normâs cilâdas.

4
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cJc-01

Conjunto coletivo [01 mesa / 04 cadeiras) tamanho 1

Mobiliário

Ahurê do âluno. de 0,93m â 1,16m

^ 
ÂtcnÇâo

- 
Esià óagem lem caràIeràPenas r usiràrivo Ás níormaçÕes Íe ârrvas às especiÍcãcões devern serob\ das nasí chas lécnicas coÍespodenles FE',{t'ffii!í3
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Revisào

Dàtâ

Págin.
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?3/02/2tVISTA LATERAL

ESC. 1 : 20
VISTA FRONTAL
ESC. 1 : 20

800',:

VISTA SUPERIOR
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ê
Àtenção
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ESC. I r 20
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Mobiliário

cJc-01
' j-:E:a=-1.t:=-.a:-É2=

Conjunto
coletivo
[01 mesa /
04 cadeiras)
tamanho 1
Altura do aluno:

de 0,93m a 1,15m

aó0. BEc

Revisào

Datâ

Págin.

VISTÂ SUPERIOR - TAMPO NTÀ DE BOROO

{VER REFERENCIÂ5)

LAM]IiADO I1,tELÂMIN ICO
DE ÀLÍÀ PREssÀo lc,gmm)

soo -?

CENTRALIZÀR poNTo DE tNÍcto E TÉRMINo
DE aPLIcÁÇÀo DA Ftra oE BoRoo

LÁl.llNADO t-l E LAll ifi I CO
DE aLÍÂ pREssÂo
COP:CINZA
(vER RÊFERÊNictas)

^

A

1?

23/O?/21

ESC. 1 : lC

- 
t4DP OU MOÊ (25mm)

2/28

g
LCP

Atenção

oLandoíor hlr m r us.

R..pêh. o H.loÂnbi.ntê

TUBO DE ÂÇO

TUSO DE AçO
O=l8mm (1 t/2')

L 1u66 66 4ç6

ÍLJSO DÉ ÂçO
O=l8nm (1 112-)

CORTE AÂ
ESC 1.10

nso t9

R50
+0

FE
medidas em milímetros

I

I
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cJc-01

Conjunto
coletivo
[01 mesa /
04 cadeiras]
tamenho 1
Altura do à[]nol
de 0,93m ê 1,16m

i,ó0. BEc

Revisão

Data

Página

3/28

'EL|<P
Atenção

Rê.p.h. o r.l.io lhbi.ô!€

106 200

VISTA INFERIOR - TAMPO
ESC. 1 : 10

800':

r06

It

12

?3/42/?1

200

á3A

PLANTA ESTRUTURA

+o to ÍÀMPo
-l'

_ir
FALIiE 1

--í.'

-a-:- -à,í '.
I

FIxÁçÀo Do raMPo

O=8hm PROF.= lzmô

ESC. I : 10

FURAçÃo pARÀ ,

FrxaÇao Do iÁMPo
A ES-TRI]-1'I]RÀ

o=zmml

DEÍALHE 2

medidas em mrlímetros

FE#',ffif#
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cJC-01
:-:=-:!:-;.-:-,:=:=.:

Conjunto
coletivo
[01 mesa /
04 cadeirasJ
tamanho 1
Alturà do âluno.

de 0,93m a 1,16m

CÓ0, BET

Revisào

Dâta

Página

IUBO DE AÇO

COÀr CINZA
(vER ÀEFERÉNcras)

;ITA DE BORDO

(vER REFERÉNcras)

80o -6

TUBO DE ÁçO ,

CORr CINZA
(VER REFERENCIAS)

LÀMINÁOO MELAN!INICO
oE aLTÂ DREssÀo
COR; CINZA
{vER iEFERÊNcrÀs)

DETALHE 3

TUBO DE ÁçO 
.

COR: CINZÂ
(VER REFER:NCiÁ5)

COR] VER REFERÊNC]AS
(VER DEiALI]ES)

VISTA FRONTAL

4/?B

ê
Âtenção

0!ândo íorrhpnm'r, !sê

Fô.peh. o H.io rrÍbi.nr.

ESC. 1:10

DETALHE 1
ESC. I:2

TUBO DE ÁÇO

SOLD

iUBO DE AÇO

t2
23/42/Zl

SOLDÂ SOLDÂ

FE
medrdas em mitímetros



- 
MOP OU MOF (25 mín) BUCTIA

ZAMÂC ROSCq
O=V4' @t4P.=l3.rlrn

RIRO RINCIONÁDO PÀF,A
acor.roDAÇÃo Do PÂFÂFJso

AB

LAI4INADO I\4ELAI4IMCO
DE ALTA PRESSÃO (0,8ím)

Mobiliário

cJc-01

Conjunto
coletivo
[01 mesa /
04 cadeirasl
tamanho 1
Altura do aluno:

de 0,93m a 1,15m

CÓD 8EC

Rev sào

Datê

Página

ESCAREÁB FURO ÁNIEs OÁ
@LOCAÇêO DA BUOIA

LÁMrNADo MELAr'aiNrco (ap) -.i r

- 

i PÁRÁFUsO
A=L/4'COMP,=2"
.]ABEçÁ CHATA
FENDÂ PHIUPS CIJ
POZIDRN

I

TUBO DE AÇO 20 x 40mm
CHÂPA 16 (e=1,5mm)

DETALHE 2
FrxaçÁo Do raMPo
ESC. 1:2

DETALHE 3
ESC.rr2

.- LÂMINAoo tlELAt'liNlco
DE aLÍa PREsúo (o,gm)
coR clNza.
(VER REFERENCIÂS)

- 
I'4DP OU I\4DF (25 lm)

<.- FTIA OE BORDO EM F"/C1 (e=3mm +0,s)
USINAGEM NÁ5 ARESIÁS
COM RÁJO l,lINIl,lO OE 2,5mÍn
COR: LARÁNJA

- 

FIXAÇqO COM
ADESIVO 'HOÍ MELÍING' 5/28

Ê

t?
23142/21

LArlrNADo MELÂiíÍMco (BP)
C!R: BRÂNCA
(vER REFERÊ NcIÀs)

Âtençào

ouândo íc mpr m, usô

Rcsp.il. o H.io Áhbi.nr!

medrdas em mrlímetros

FEti+fffrilt2
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Mobiliário

cJc-01
'+=:.2>-1-a1<: =
Conjunto
coletivo
[01 mesa /
04 cadeiras]
tamanho 1
Àlture do a luno-

de 0,93m a 1,16m

CÓ0, BEc

Rêvisào

0ata

Página

DETALHE - PONTEIRA / SAPATA
PARÁ TUSO O=38mm (1 r/2').hôD. 16 (r,5mm)

o34,510,3
POLIPROPILENO
coPoLiMERo tNlErÀDo
coR vÉR REFERÊNctas

n

E
E

E
.E
E R9 Â5

437,5r O,5

CORTE AÂ
ESC.r:L

ESC, 1:1

VISTA LATERAL
ESC. lrl

A
h

A

^prlrôE?iln 
Éi.Ío no m.tGrlãl ln .t do

! .êgulút hlorííâÉôl

nom€ do fabiicantc
do componente

P

Idehtficáção do Modelo

, 
-Dq 

TUao = 3amm / e = l,5mm

Datador conforme figura âbâixo:

ê À c

1Z

23/O?i21

6/?8

g
LCP

Âtehção

!!anda íc/ 
'hpÍ 

nL1ú5e

aLErÁ oE FrxaçÃo.

' NJeÉao DE Âr-Às DÉ FtxÁic BtNjHô s I H,irrvô r

VISTA SUPERIOR
ESC I l

PERSPECTIVA

o
a-

d
0l

l l6mm

Dâtador duplo com miolo giratório
D= 16mm

Rê.pêit. o M.lo 
^hbl.âr.

OBS. ÀdÍnite-se tolêrâncias dimensionâis indicãdas no proieto, desde que náo hajà preiuízo
na Íuncionâlidadê do componente (excêto guando à9 dimênsóes minimes são esfeciricadas no proleto1.F8trffi|

medidas em milímetros

.:..:



VISTA FRONTAL
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ESC. 1 : 10 ESC. 1 : 10

ESC. 1 : 10
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7/?B
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Conjunto
coletivo
[01 mesa /
04 cadeirasJ
tamanho 1
Ahurâ do aluno:

de 0,93m a 1,16m

cóo BEr

Revisào

Deta

Págine

ENCOSTO E14 POLIPROPILENO ]N]ETÂOO'
(vÊR oETÀ!HE ENCOSÍO Er!'
POLIPROPILENO IN]ETADO)
CORi LÀRÁN]Á (VER REFERÊNCIAs)

I.lONÍÂGEM DEVE ASSEGURÁR QUE A5 PAÂTES ÀCE55
Âos usLrÁRIos NÀo apRÉsENÍEM vÃos ENTRE 6 E 25r.,
INDEPENDENTEMENTÉ DÁs ÍoLERÀNcIAs ÂDr.4tSSivEIS

ivErs--H, i

A55ENÍO EÍí POLI2ACPJ',ENO I\IEÍACO '
(vER DETALgE ASSENTO E r'r

POL]PROPiLENO IN.]EÍÁDO)
COR: LÁRANIÀ (VER REFERÉNCiÁS)

t2
23/A2/21

B/?8

VISTA SUPERIOR
Ê5C. 1 5

Ê
Âtençào

0uàndo rorihÊnmÍ !se

F.ip.n. o i,lcio lmbi.nr.

FEr,i?#;r13
* Alternativâmente o assento e o encosto poderão ser conFeccionados em compensado ânàtômtco
(ver dêtâlhes assento em compensàdo anatômico e encosto em compensàdo anatômico).

medidas em milímetros



TUBO DE AçO ,

COR: CINZÂ
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de 0,93m â 1,15m

có0. BEc

Revisão

0ata

Póginà

(vER REFERÉNclas)

TtT BO OE ÁçO
PIrr!RÂ EH pó

COR CINZA
(vER ÂaFERÊNcIÀs)

-à
j

t2
23/02/?1

VISTA FRONTAL

9/?B

Ê
Àtençào

Cuàndo Íc hpnn,r, usê

R.3p.h. o r,,r.r6 Âôbr.nrê

ESC. 1r5

medidas em milímetros
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Mobiliário

cJC-01

Conjunto
coletivo
[01 mesa /
04 cadeiras)
tamanho 1
Altura do aluno-

de 0,93m a 1,16m

có0. BEc
Â MONTAGEM DEVE ASSEGURAR qUÊ
A5 PARÍES ACESSIVEIS AOS USUARIOS
NÁo apREsENTEú vÃos ErrÍRE 6 E 25YM,
tNDÉpENoENÍEr,!ENrE DAs ÍoLEúNctas
aDMrSsivEIs

ÍuBo oE aço

COR: CINZÂ

Revisào

Data

Página

1?

23/02/21

(vER REFERÊNcrÂs)
ÍuBo oE Âço - ->

coR. clNzÁ
(vER ÂEFERÊNctas)

coR LÁRANla (vER REFERÊNctas)
VER DEÍALHE5

VISTA LATERAL
ESC.r.S

TO/?B

ELE
Atenção

ouãndo róÍ 'npíhn lsc
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Mobiliário

cJc-01

Conjunto
coletivo
[01 mesa /
04 cadeiras]
tamanho 1
Alturâ do àluno

de 0,93m â 1,15n

CÓ0, BEc

Revisào

Data

Páglne

TL/?B

Ê
Âtenção

R.sp.k. o l,l.io Àmbr.nre

-FURÁçÃo PÀRÂ
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Mobiliário

cJc-01
=.jÉ-?=,=:-:.::-=.
Conjunto
coletivo
[01 mesa /
04 cadeiras)
tamanho 1
Àhura do eluno:

de 0,93m â 1,16m

CÓ0, BEC

Revisào

Data

Páginã

FURAçÂO NO LÁDO POSTERIOR PÂRÀ
FtxAçao Do AsSENÍO Er'r lNJETAOO
á= srm
REAITE ó=4,9hó CoMP.=12mm

Elxo oE FURÁÇÀo No-LÀDo
FRON rÂL PARÀ FIXÁçAO OO

ENCOSTO EM COMPCÍ1SÁOO
O=5ím

POSTERIOR PÂRÁ FIXÂçÁO D0
ENCOSÍO EM INJETÀOO

Erxo DE FUAÁCio No LÁoo

286,1

EIxo DE FURÀçÀo No-LAoo
FRONTÂL PÀRÁ F]XÂçAO DC
ENCOSTO EM COHPÉt{SÀDO

45
?

1,5.

ÍUBO DE AÇO O=20,7mm
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L2/?B 321,7
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ESC 1:5

Ê
Âtenção
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OO ASSENÍC EM INJETADO

ü

24,7

E O=4,3mm - COIqP =r2mm

FE#:'#WE
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Mobiliário

cJc-01
=a---:.--===----=Conjunto
coletivo
[01 mesa /
04 cadeiras)
tamanho 1
Âlture do aluno-

de 0,93nr e 1,16m

CÓD, BEC

Rêvisào
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Página
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CORTE AA

FL]RO INTERNO

Ó=2r,2nn

>B
F]LEÍE EM ÁLTO RELEVO

Mobiliário
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coletivo
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04 cadeirasJ
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ReviSào
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Mobiliário

cJc-01

Conjunto
coletivo
[01 mesa /
04 cadeiras)
tamanho 1
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de 0,93m â 1,16m

có0. BEc
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Mobiliário

cJc-01

Conjunto
coletivo
[01 mesa /
04 cadeiras]
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Revisào
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Mobiliário
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coletivo
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de 0,93m a 1,16m

cóD BEr

Revisào
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aLEÍÂ oE FrxÁCÀo
(h=22 e mÍn.=2,0)

ALEÍA
{h=15 e min.=2,0)

285

ALETA DE F]XAÇÁO
h= 24,5 e mi..=2,0)

ÀLEIÂ ESÍRUTIIRÀL
(h=lt e mÍo.=2,0)

ÂLEÍÁ DE FIxaçÀo
(h=22 ê mí. =2.0)

(h= 22,5 e min =2,0)

VISTA INFERIOR
ESC. 1r5

ÀPrlrlrEr .ó rêbvo ro ir.ted.l ltr êt do
! tcsuint. híorúr&Éor

ê
PP'

-l-.,
nitirG do Íabricântê
-üc éomponénte .

ALETA DE ÍRANSIçÃo
EH CURVA

1?

23/02/?1 Datàdor conforme figura abaixo:

LB/?B

Ê
Àtenção

0Lándo.o' -Dr m, us.

h€5p.hê o M.rorhbi.nt.

PERSPECTIVAS
ESC. 1r5

D.tàdor duplo com miolo giratório
D= 16mm

FEI;*!,#"tffil?

medidas em milímetros

r

à

FI

0l



DETALHE . POSTIçO PARA ALETA FRONTAL

ÂLETA POSTICÂ

<1- ALEÍÀ DE FIXAçÀO

Mobiliário

cJc-01
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EIxo DE FURAçÀo
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Mobiliário
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coletivo
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DETALHE - ASSENTO EM COMPENSÂDO ANATOMICO
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Mobiliário

cJc-01
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coletivo
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de 0,93rn a 1,16m
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Revisào
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DETALHE - SAPATA
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Mobiliário
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coletivo
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E
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Mobiliário

cJc-01

Conjunto
co letivo
[01 mesa /
04 cadeiras]
tamanho 1
Âltura do aluno.

de 0,93m a 1,16 r.
cÓO BEC

Revisào

Da1â

Página

DETALHE - IDENTIFIcÂçAo oo PADRÀo DIMENSIoNAL
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TEXTOS ALINHÁDO5
PELO CÉNTRO

Esc. rrl

FONTE 11
swts 721 Brk Br

FONTE: l4
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4,93 = É.1G* , :qf

ItIPRESsÃo EM BRANco
SOBRE FUNDO LARANJA

FONTE: 7
swls 72r Btk st

FONTÉ] 1I
swtsT2lBkBr

IDENTIFICAÇAO DO PADRÁO DIMENSIONAL

< -- TYPRESSÂo EM
BRÀNCO

iENCOSiO EI"I LÂMINÁDO
oE aLiÀ PRÉssÁo olr
5M POLIPROPILENO)

r-';,9f, = i.Íêq',: <- rNrPRESsÀo EM
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APLICAÇAO NO ENCOSTO
ESC. 1.1

23/42t21

24/?B

-E-E
Ârenção

ouJndorôíimprm. use

R.3p.h. o r,í.io Ahbi.nrê.

APLICAçÃO DA IDENTIFICAçÃO
VISTA PERSPECTIVA - MESA E CADEIRA
ESÇ. L l0

FE#:Wí3
medidas em milímetros
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. Co.junto co etivo composto de 1 (umal mesa e 4 [quatro]
câdeiras.
. I4esâ corn tampo ern líDP ou M0E revestido na face sLrpe-

Íor em leminado melamínrco, e na íace rníerior em laminâdo
rnelamÍnico de barxa pressào - BB montado sobre eslruture
tubuler de aço.
. Cederrâ empilhável com assênto e encosto em pohpro

pileno injelado ou em compensâdo ânâtômrco moldâdo,

montados sobre estrutura tubular de aç0.

. Íampo em MDP ou MDF, com espessurà de 25mm, rêvestr,

do na face supênor em lâmrnêdo melamínlco de a ta pressào,

0,8mm de espessura, acabamento textunzado, nà cor CINZA

Iver reÍerêncras], cantos ârredondados Iconforme projeto].
Revestrmento nà íace nfeíior em larnrnâdo melãmínico de

baixa pressào ' Bq na cor BRANCA Iver reÍerências]. 0imen-

sões âcâbadas B00mm (largural x 800mm Iproíundidade] x

25,8mm Iespessura], admrr ndo-se 10 erância de até + 2mm
pàra larBUra e proíundldade e +/- 1mm para espessura.
. Topos encâbeçãdos com írtâ de bordo rermoplástica

extrudada, confeccionâdâ em PVC Iclorelo de po]ivinilali
oP'ool'prop, enoJou PL Ípoletrlenol, con p'i.ner ra
fece de colagem, âcâbamento de superÍície texluflzâdo, nà

cor LÂRANJA Iver referênc as], cclades com âdesivo Hot

MeliioB . Resrstência ao arrancârnento mintma de 70N Iver
íabricâÇão] 0imensões nominais de 29mm (largural x 3mm

Iespessr.:ra), com tolerânc e de -/- O,5mm para espessure
Centrâlizar ponlo de rnício e término de âp lcecào de íila
de bordo no ponto central. 0 ponto de êncontro da ÍiIa de

bordo nào deve apresenler espacos ou deslocamentos que

íacil tem seu arrancamento.
. Estrutura dà mesà composta de:

Pés confeccronados em lubo de âco carbono,làminâdo a

Írio, com costura, seccào circular diámetro de 38mm (1

1/2 ), em chapa 16 (1,5mml;
- Travessâs em tubo de aço carbono,laminado a frio, corn

costurâ, seccào retangular de 20 x 40mm, em châpâ 16

Ir,smm]
. Fixacào do lampo à estrutura atrãvés de paràÍusos rosca

máquina polegâda, d án'rerro de 1/4" x comprirnento 2" , cabe-

çà cl-41à, íe'rda P'ltlps ou oozidr;!. Furaçôes com pu.lcio.là-
mento cônrco pãra acomodação da cabeça do pâràÍuso
. Sâpâtas em polrpropileno copolímero virgem, isento de

cargas minerais, injetâdâs na cor LARANJA Iver referências],
íixadas à estrutura através de encaixe. Dimensôes, desiBn e

acãbamento coníorme proleto No molde da sapâta deve ser
gravado o símbolo lnternâcronal de reclclagem, âpresentân.
do o número rdenr Ílcador do polírnero, idenriflcaçào do rno,

delo, o nome da ernpresâ fabricanle do componente injetado,
e a espessura dà chapa e o diâmelro coÍcspondente ao tubo
para o qua a peça é adequâda Nesse mo dê tâmbém deve
ser inserldo datâdor duplo com mroJo giràlório de 16mrn de
diámetro Itrpo insert], rndicendo mês e âno de febricàção

{conforme rndiceçào no projeto].
0bs.: 0 nome do íabricênre do componente deve ser obrigâ,
toriamente BrâÍado por extenso, acompanhâdo ou nào de suâ
própria logomarca-
. Nas penes metá icas deve ser aplicado tralemento antríer-
rugínoso que assegure resis!ência à corrosâo êm cámàra de
névoa sa rna de no minimo 300 horas. 0 grãu de enferruja,
mento deve ser dê Rt^ e o gràu de empolàmento deve ser de
da/tt.
. PintuÍa eletrostáticâ dos e,êmentos meIáltcos ern rlnrâ em
pó híbridã Epóxi/ Polréster, polimerizâdâ em esruía, êcâbâ,
mento liso e bílhante, espessura mínima de 40 micrometros
nâ cor CINZA Iver referências]-

. Assento e encoslo em polipropileno copolímero virgem,

isenlo de cãr8as minerais, injetêdos, na cor LARÂNJA {ver
reíerêncrasl. 0imensôes, design e acãbamento coníorme

pro,eto Nos rnoldes do assenlo e do encoslo devem ser grê-

vados o simbolo internacional de reciclagem, âpreseÍrtando o

número identiÍicadoÍ do po Ímero, a identiÍicaçào do modelo,

e o norne da empresâ [abricante do componeôte injetâdo.

Nesses moldes também devêm ser insendos datadores du'
plos com Ínrolo giratório, de 16mm de diâmetro (tipo insertl,
indicândo rnês e ano de Íãbricâçào Iconíorme indicâções

nos projetos].

0bs. 1: 0 nome do íâbricante do componente deve ser ôbrige-

toriamente grafudo por exlenso, âcompânhado ou nào de sue

própna logomarca.
. Alternet vamente o âssento e o encosto poderão ser

fabícâdos em compensedo anetômico moldado à quenle,

contendo no mínimO Crnco làminas internas, com eSpeSSUra

máxima de 1,5mm cada, oriundas de reÍlorestâmento ou de

procedência legal, isentâs de rachedurâs, e dererioraçào por

íunBos ou rnsetos. Drmensôes e design conforrne projeto.
.0uândo íabricado ern compensâdo, o âssento deve receber

revestimento na íace superior de laminâdo melâmínrco

dê a ta pressào,0,6 à 0,Bmm de espessura, âcabamento

textunzedo, ne cor LARANJA Iver reÍerências]. Revestr.

mento dâ Íâce lníer or em âm na de madeire Íaqueâdà de

0,7mm. da espécre tucolgptus grondis, caÍ\ acabâmento em

selâdor, seBuido de vernrz poliuretâno, inclusive nos bordos.

EspessuÍa acabâdâ do essento mínima de Z2mm e máxima
de 9,1mrn. 0 assenlo em compensâdo rr]oldado deve trâzer

Bravado de formâ rndelével, por meio de carimbo ou grevã-

çào ã íogo sob a camada de verniz, na íace inferio( dalâdor
dê lotes indicando mês e ano de íabrlcaçào, a identiíicaçào
do modelo (conforme indicado no proleto], e o nome do

fàbricânle do componente.

0bs. 2: 0 norne do íabflcante do componente deve ser obriga-

toriamenle Braíado por extenso, âcompanhado ou nào de sua

própna logomarca.
. 0uândo íabricado em compensado, o encosto deve receber

revestLrnenlo nas duas íãcês de laminado Ínelarnin co de

ahâ pressào, 0,6 a 0,8mm de êspessura, acabarneôto têxtu-
rizado, na cor LARAN.IA Iver refeíêncras]. Bordos com acaba-

mento em seladoí seBUrdo de verniz poliuretâno. Espessur:
acabada do encosto mínima de e0mm e máx ma de 9,3mm
0 encosto em compensado moldâdo deve lrazer gravado de

forma rndelével, por meio de carimbo ou gravação a íoBo sob
a camada de verniz, no topo inferior, o nome do Íabricante do

c0rnp0nente.

0bs. 3: 0 nome do Íabncante do componente deve ser obrigâ.

toriamente praÉàdo por exlenso, acompanhado o! nào de sua
própria logomarca.
. Eslruturâ ern tubo de àÇo cârbono lamtnãdo a íÍio, ccm
costura, diâmetro de 20,7mm, em châpa 14 [1,9mm].
. Fixaçào do assenlo c encosto injelàdos à estrutura através
de reorle, dc'.epu/o', orá.netro de 4,Brrm, comp, mento
12mm.
. Fixâção do essenlo em cor.pensado moldâdo à estruturâ
aúaves de rebites de "repuxo",diâmetro de 4,Bmm, compri,
mento 15mm
. Fixâçào do encosto ern compensado moldado à estrutura
âlravés de rebrtes de "repuxo",diâmelro de 4,8mm, compn-
mênto 18mm
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Mobiliário
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l2
23/0?i21

. Sapatas/ ponteiras em polipropileno copolímero virgem,

isenlo de carBas minerais, rnjetadas na cor LARANJÂ (ver
.efeÍénc âSl, Írxadês ã estÍuturà at'eves de encaixe e pino

expânsoÍ D mensôes, design e acãbemento conÍorme
proleto No r.o de da sapatã/ ponleira deve ser gravado o

símbolo internãcional de reciclagem, apresen!ando o núrnero

identrÍicador do polímero, a identificeção do mode o, e o

nome de ernpresa fabncante do componente injetado. Nesse

molde também deve ser inserido datâdoí duplo com miolo

Biratório de 5 ou 6mm de diâmetro (ripo /Dsen],lndicando
mês e aôo de fabncâção Iconíorme indicâção no projeto).

obs. rl: 0 nome do íabricante do componente deve ser obriga-

loriamente graÉâdo por extenso, acompanhado ou não de sua

própÍla logomãrca
. Nas partes metálicas deve ser êpltcado tratàmento ãntiíea
ÍuBinoso que âssêgure resistência à corrosào em cámarâ de

névoà sâl na de no mín mo 300 horas. 0 grar de enferrulà-
mento deve ser de Rio e o BraLt de ernpolamento deve ser de

d-lr,r.
. Pinture eletrostática dos elementos rnetá icos em linte em

pó hibnda Epóxi,/ Poliéster, polimerizàdê em esruÍa, acaba-

rnenlo liso e brilhânte, espessura mínima de 40 micrometros
na cor CINZÀ [ver reÍerências].

. A cadeirâ dêve receber ideôttírcâçào do padrào dlmensronal
mpressa por tampograÍia na parte posterior do encosto dâ

caderra, sendo este em cOmpensãdo moldadO oU em polipro
plleôo inJerâdo, coníorme projeto gráÍico e êpl câção
. Para irnpressào em tempograÍia dêvem seí utr tzâdâs ttntês
compalíve s corn o substrato êm que íorem aplicâdàs Ílanri-
nado de allã pressão / polipropileno injetado] de modo que,

após curadãs e secâs, estas impressões tenham Íixação
permanente, não sejâm laváveis, Sejam resistenles a álcool
e impossíveis de serem riscadas com as unhas.
obs.1:0 àrquivo diBiral referente à ârre da identiílcação
deverá ser solicitado à S!pervisão de EspeciÍicação e 0e,
senvolvimento de Mobrlrário e Equipamentos da Gerência de

lnovação e Tecnologiã para a Ediíicaçã0.

0b6.2: A amostía do conjunto deve ser apresertâda com a

idenlrÍicâção do padrào dimensional rampografada.

-....t .: . r- , .'
. Para Íabícâçào é indispensável segulr projeto executtvo e

cspeciÍicêções técnicas.
. Na rnontagem do conjunto somenle podem seÍ utilizados
componentes em plásrico inletâdo, componentes em com-
pênsâdo moldado ê fitas de bordo aprovados pela Super.
visão de EspeciÍicaçào e Desenvolvimento de i"lobiliário e

Equipamentôs da Gerôncra de Inovação c Tecnologiâ pâra â

Edlíicâçà0.
. Na ârontagem do conjunto devem sêr !rilizados componen-
tes injelados de um único Íâbricanle.
. Em cãso da opçào de montagem des cadêtras com assento
e encosto em cornpensado moldado esles devern ser prove-
nienles de um mesmo fâbricenle_

0bs.1: Consu tar a Supervisào de Especiíicâçào e Desenvotvi-
mento de líobrliário e Equipâmentos da Gerência de lnovação
e Tecnologia parâ ã Ediítcàçào para obter tnformaçôes sobre
fabricanles de componenles injeredos, de compensado mol.
dado e de Íitã de bordo que possuâm prodLrtos homologedos.

Componentes não homojogâdos podem ser submericlos a

qualquer tempo, a Supervlsào de EspeciÍrcação e Desenvolvi-
mento de Mobr iário e Equtpamentos da Gerênciâ de lnovaÇào

e Tecnologia pâra e Fdrí;câÇào oêrê hon ologàcào

. Âphcaçào de texturàs e acabamentos em componenles
injetados conÍorrre detãlhâ.nenlo conslànte 1os prolelos

Estâs deverão âpresentâr prolundidade máximâ de 45 mrcro-

melr0s.

0bs.2: Retirâr amoslra do pàdrão de lexlurâs na Supervr

são de Especificaçào e 0esenvolvimento de Nlobrlário e

Equrpâmentos da Geréncra de novâçào e Tecnologia pà/ê â

EdiÍicâçã0.

0bs.3: A ane correspondente às níormações que deverão sêr
grâvedas nos mo!des deverá ser apresentàdà para apÍovâcão

prévra pela equ pe técnica dâ F0E
. Peças injetadas nào devem àpresentar rebârbês, Íâlhâs

de injeção ou partes cortânIes Itoleránciàs dimenstonars
especiÍicadas em proieto].
. A Íilâ de bordo deve ser aplicada exclusrvamenle pelo prc.

cesso de colasem "Hot Melt ng', devendo receber àcâbamen.

to Fresâdo a pós e co agem, conírgurândo ârredondemento

dos bordos lver delalhar.ento do projelo]
.0ualldade de colagem da Íita de bordo deve âpresenlar

resistência ao ârrencâmento mínima de 20N, quando en-

satada conÍorme Anexo A - Ensa o de colagem Iresislênc]a à

traçào), constânte nâ ÂBNT ABNT NBR 16332: 2014 - t',1óveis

de mâdeira - Frra de bordà e suâs âpllcações . Requisitos e

métodos de ensaio.
. Soldãs devem possu r supeÍficte ltsâ c Fomogénca, nào
devendo epresentâr pontos corlantes, superíícres áspcras
ou escóriâs-
. Àlternàtivamcnte, o cncontro central dos tubos da es

truturã poderá ser execulêdo por me o de unrào tipo meiâ

made râ e corte à làser
. Íodos os enconlros de tubos devem receber solda ern todo
o perímelro da uniã0.
. Devern ser elim nados respingos e rreBu ãndades de soldê,

rebârbâs, esmerilhadâs juntàs soldadâs e êrredondados os

cânlos âgudos.

. MDP ôu MDF com espêssura de 25mm, Íevestido em uma

Íace ern laminàdo melamínico dê bâtxâ pressào - BB acâba.

mento írost - DURÂTEX' ou equ vã enre , cor BRÀNCÂ
. Lamrnado de aha pressãô , âcãbamento texturlzãdo . parâ

revestimento da face supeaor do Íampo - F0RMICA' ou
"PERTECH ou equrvalente - cor CINZA , reíerência PANT0NE

Í-l 428 c.
. Laminado de ãlta pressão , acàbamento iexturizado - para

reveslimento da face írontal e posterior do encosto e dâ Íece

supeíor do assento - FoRM|CA ou 'PERTECH ou equivalen.
re - cor LARAN.IÁ - íefeÍêncrã PANT0NE [') 151 C.

. Fita de bordo com espêssura de 3mrn - REHAU'' or.r equ va,
lente cor LARANJA- reÍerênc a PANToNE ['] 151C.
. Compooentes inletados:

- âssento, encoslo, ponleiÍas e sapatãs - coí LARANJA.

rcíerência PANToNE {*l 151 C.

. Pintura dos e ementos metálicos . cor CINZA, reíerêncra

RAL ['* ] 7040.
. Ídenrificâção do padrão dimensronal no encoslo dã cade ã
-cor BRANCÂ [sobre fundo laranja].
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Nome do Íornecedol
' Nome do hbÍicantei
- Logomarca do íabricante;
- Endereço/te eíone do fornecedon

Data de Íabricaçào Imêslano];
No do contràto,

Garantia àté / / (24 rnesesâpós â data da no1â

íiscalde entreBal;

CódiBo FDE do móvel.

0bs.: A amostra do conjuôto deve ser apresentada com as

etrquelâs à seíem Lrtllizadâs perâ o Íornecrmenlo dos loles,
írxadas nos locâis deÍinidos- Enviar etiqueras em dup icatâ

pâ râ à nálise da matérla-pímâ

. lmpressào coloridâ Í4x4coresl,em formato 210x
297mm {441,01 págrna írente e veÍso, em pâpel rec clado de

BràÍaIUra nrnr-â 758//m em Lrr dos seguinles proce5S05:

làser color / elerroslática em cores Ixerox] / oÍÍ set quadí
cromia.
. Fornecer o manual em envelope do mesmo papel, Íxado
com Í ta adesiva do lâdo exlerno da embalaBem, nâ parte

superior do lampo de mesa. 0 envelope deve conter nâ pârte

externa os seguintes dízeres. "CONTEM ,lANUAL DE US0 E

CONSERVAÇÀO',

obs.1:0 ârqurvo di8italdo mânua Ieíe finel] deverá ser
solicitedo à SLrpcrvrSào de EspecrÍicâçào e Desenvolvimenlo
de Mobilárlo e Equipâmentos da Gcrência de lnovação e

TecnoloBia pârâ â Edificaçào.

0bs.2: A amostra do conjunto deve ser âpresentâde acompâ.

nhâdâ dà amostía do mânuàlde Uso e Conservâcáo i.npresso
no sistema adotado parâ o Fomecimento dos lotes.

.02 [dois]ànos contra defertos de fâbncaçà0.

obs-: A da(ê para cálculo da garantta deve ter como base o

ú timo dia dâ enrrega do lote correspondenle à ordem de

forneclmenlo

. 0s lotes dc fãbricâçào podcrão ser avaliados em qualquer
lernpo, durantc ê vrgêôcia do contrato pela área 1écntcâ dâ

FDE ou seus pÍepostos.

. f4 esâ:

Recobrir câdã tãmpo com pepelào ondulâdo, mênte de

pohetileno expândtdo ou plásttco bo ha, de grâmâtura
adequadà às cârâcterísticâs do produto, dobrando ã parte
excedente e írxândo com cordôcs de sisal. ráíia ou Íitilho
de polipropi eno;

- Proteger os pés com papel tipo crepe sem Bomâ, ou com
tubetes de espuma.

. Câdeira:

' Embâler cada câderre indivrduelmente, recobrindo âssento
e encosto com pâpelào onduledo, plás co bolhe ou com
e ementos de poltellleno expàndido, dê gràmatura adequa-
da às carãcleríslicas do produtoi

- Proteger os pés com pâpel tipo crepe sem gomê, ou corn
tubetes de espumâ.

. Empilhâr e ãmârrâr às quâtro cãdeirâs. As crdeiras e a

mesâ deverão seÍ envolvidãs com Íilme termoencolhivel.

. Alternativamente, ãs mesas poderào ser acopladas e

amarrãdãs duas a duas Amarrar as cadeiras duas a duas e Íi.

xar quatro amarrâ5 corn duas câdeirâs (cadâ] a uma amarrà

com dLras mesas do mesmo padrão dimensionâ1, de modo

que se conÍigure um Únrco volume. Envolver o conjunto com

íilme rermoencolhível.

0bs.: 0 fi me terrnoeôcolhivel deverá seÍ resistente o suÍrcren-
te pe.â pÍolêgpr co.rlrâ ooe,,â ê u.nrdâde, e gâÍênlrlntegí.
dade física do mobil ário durânte o manuse o, transporte e

est0câgem.
. Nào será admitidâ a embãlâgem de partes do produlo

antes dê montàBem, quando esta acarÍetaí diÍ culdade de

sua remoçà0.
. Não será admltidâ a embalagem de partes dos produtos

com materiais de dlíicil remoÇã0, têrs como írlmes Íinos paÍà

embalar a imentos.
. Náo deverào ser utllizâdas ÍlIâs âdesrvâs êm conleto direto

com o produto.

obs.1: A amostía do conjunto deve ser entregue embalada e

rotuleda como especiÍlcedo, e âcompânhada do "f.4ANUAL DE

us0 E coNSERvAçÀo'.

0bs.2: 0utros tipos de embalagem que apresentern solucões

com menor impecto ambrentel poderào ser aprovados pela

equrpe Iécnrca da l_ DÉ mediante con5u lâ pÍev â.

. DevcÍn constar do lado extêrno de cada volLrme, rótu os de

íácil IeiruÍa, contendo:

ldentiÍicãÇão do fabr cânIe;
- ldentrícâcào do fornecedol

Códrgo FDE do produlo,

0rientações sobre manrrseio, Iíanspone e cstocagerÍ1.

. fy'an ipLJ êr cuidadosâmente.

. Proteger contra intempénes

. AsseEurâdãs as cond ções de montãgem dos móveis, sem
prejUízo da funcionalidade destes ou de seLls componenles,
serão admitidas tolcràncias coníorme estabelecido â seguir:

Tolerâncias dimensionàis ndrcadas nos prolelos e/ou nas

especiÍicacões;

Mais ou menos [+/-] 3mm para parles eslrururêts, q!ando
ês tole.á1cias nao estrvêrem tndicadàs nos projeros oLl

nas especiÍicaçÔesi

- Mais ou menos (*/. ]1rnm para furâcÕes e raios, quândo as

lo erána as Í ào esl.verein irdicàdas 1oS pío.etos oJ -as

especiílcâÇões,

- Nlars ou menos [+/,]1o parâ ângulos, qLlando âs tole-

ránciàs nào est verem r.drcadas ros Drojeloc ou nds

especiÍicâções;

- l',lais oLJ menos [+/.] 1,5mrn pâra componentes inletados
ou perà compensados moldados Iexceto para íuraçoes e
rarosl, quàndo as loleÍànciàs ôão estiverem lndicâdas no
projeto ou nas especiíicãções;
Mais [+J 2mm para o comprimenro dos rebrtes de Íixaçào

dos componentes inlelados.

0bs.: Nos componentes p ásIrcos, as vaíâcões decorrentes
das contrações dos mâteriais devern seÍ dimenstonadãs de
modo a Jte'1deÍ âs tole.ár cràs espec,Íicàots ro Iern àcrrc
. Sem prêluízo dês loleÍánciâs citadas ac rôã, serào admiti-
das tolerànc ês norrnatrvas de fabricaÇão para os segurnles
maleíais. lamlnado íenot melamínico e châpâs de MDp e

MOF
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. Espessuras de chapâ de aço e bitolas construtrvas de tu-
bos devem seg!ir lolerâncias normativas conforme Normês

ABNI

. 0 fornecedor deverá apresenlâr, acompanhado dã amostra
do conlunto, â seBuinle documenteção técnLcâ:

Leudo técnrco de ensaio de resistênclâ à corrosào dâ

pintura em càmare de névoà salna, emitido por âboratório

êcreditâdo pelo CGCRE-lN14ETRo para reâlrzacão desse

ensêio.

- Laudo técnico que comprove a qualidade da colagem

da Írte de bordo, emilido por laboràtório âcÍedrrâdo pelo

CGCRE INMEÍRo para reâlização dos ensâros descr tos nâ

ABNT NBR 16332:2014. f.,lóveis de madeirâ Firâ de borda

e suás ap rceções - Reqursitos e rnétodos de enseio.

0b§. 1:Â dent Írcàção clàrà e inequivoca do ilem ensaiado e

do hbricante é condiçâo essencial parà validação dos laudos.

0s laudos devem conter íotos legíveis do item (rninimo duas

[olos em diíerentes ànBUlos, com tãmenho mínimo de I x

12cm ); identiíicação do Íabricânte; data; técnlco responsável.

obs. 2: Nào seÍào ãceiros lâudos da'tados com mais de 1 [um]
ano, contâdo da dâtâ de suà apresenlaçà0.

0bs. 3: 0e'rerão ser envradas as vlas oíi8inais dos lâudos;

nê impossrbilidâde, serão eceitàs cópias le8íveis, coloídas e

autenlicadas.
- Para lorneclmento de cadeira com assento e encoslo em

con'rpensado moldado, o fornecedor deveíá apresentar
documento que comprove a píocedêncrâ e â eBahdade

dê ongem dâs mâdeirâs lãminedas, coníoÍne modelo de
'0eclerêçào Iipo C'

- Declârâção de compatibilrdade enrre cavidades de moldes

de injeção pârâ cadâ componente ulilizàdo lernitida pelo

fabricânte do cornponenle), conforme modelo de 'Declâra-

ção ripo D .

0bs. 4: 0s modelos de 'Declaração lipo t e tipo D' deverão ser

sol crtados à Supervisào de EspeciÍicaçào e Desenvolvirnenro
de Mobrliário e Equipamentos da Gêrência de lnovaÇão e

Tecnologrâ pâ râ à EdlÍicacà0.

. ABNT NBR 5841:2015-Determinêcão do grê! de empola-
meoto de superí cies pinlâdas.
. ABNT NBR 8094:1983- Mâ1êrial metálico reves!ido e não,
-revestido Corrosão por exposiÇão à nóvoa salina . 14étodo

de ensaio
. ABNT NBR 14006:2008 . Móveis escolares . Câdeiras e

mesâs para conjunto àluno indrviduâl
. ABNT NBR 16332: 2014. [,1óveis de madeira . Fita de borda

e suas aplicaÇôes .Reqursrtos ê mélodos de ensâio.
. ABNT NBR lS0 4628-3r2015 . Íintas e vernizes ,Áva[açào

da deBradãçào de revestrmento - Designação da quântidà.
de e lamanho dos defeilos e dâ intensidade de rnudanças
Lrnrformes na apârêncra , Parte 3 avaliàçào do grâu de

eníerruJamento,

0bs.: As edições indicãdãs estâvâm ern vigor no rnomenlo
destâ publrcaçào. Como roda normâ está sujeila à revrsão,
recome'lda-se ,/er Ícà. â exis(éncrà oe edtcdes mà s .ece,1lps

dãs norrnas cltadãs.
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FURO ó=smm
PAÍLAFUSO PÁRÁ MDF (CHIPBOARD")
4,smm x 22mm
CáBEçA PANELÂ
FENDA'PHILUPS' OU "POZIORIY'

FURo 0=7mm
A]NCIONADO

PARÁFUSOI/4"x21l2"
CÁBEçA CHAÍA

FENDA "PHILUPS"
OU 'POZIDRIV"

TUEO DE AçO
20 x 50mm

C]]APA 16
(1,smm)

Mobiliário

cJU-03

Conjunto
uso múltiplo
(01 mesa /
04 cadeirasJ
có0. BEc, s3il784

Rêvrsào

Data

Págins

7 /?7

-EL
LCP

At€nção

0!ânoo Í.í mp.mÍ !sP

F.3p.n. o l.io Ahbi.nr..

-1

TUEO DE AçO
o=38mm (1 1/2")
CHAPA 14 (1,9mm)

TUBO DE AÇO
20 x 50mm

CHÂPA 16
(1,smm)

SO.DA EM
roqp o
PERII'ETRO

N

PRO]EÇCO DO TAHPO

aLEra DE íxaçÂo Do Ía[4Po
CFtqPA 14 (1,9mm)10 10 23 1,2

. R12,5

f

ESC. 1:2
DETALHE 1

t' 
soLoa Eu
ÍooA EIENÇÃo

/- SOLDA Erl -
/,/ roDA EXTENÇAO

L
-g

._ SUPORTE ESTRUTURÀL
E DE FrxÂÇÃo Do
TAMPO (e=3mm)

_ TUBO DE AçO
40 x 40mm

I CHAPÁ 16 (1,5mm)

6

31,/43/21

ii

R
< SOLDA EI1,
I ÍOoo PERIMETRO

77

DETALHE 3

FURO 0=7mín
PUNCIOIIAEO
PARARISO 1/4" x 2"
CJBEÇq GATA
FENDA'PHILUPS'
OU "POZIDRIV'

Ê

-p

ESC. 1r2

SOLDA EM
TOOÀ EXIENç,AO

-FURO ó=5mm
PARAFUSO PARÀ MDF ("CHIPBOARD")
4,5mÍ], \ 22f'm
CÁB€ÇA PANELÂ
FENDA "PHILUP5" OU "POZIDRIY

DETALHE 2
ESC. 1 2

medrdas em rntlímetros

FE:##:;#r2

10 la
H'_

í



Mobiliário

cJU-03

FITA DE BORDO (e=3mm)
USINAGEM DAS ARESTÀs

COtl RAIO líINIMO OE 2,5mrn

PONTEIF} _
(VER DEIATHE)

TUSO DE AÇO
O=38mm (1 I/2")

OiAPA 14 (1,9 nm)

- LÂMINADO MELAMiNICO DE
aLTA PRESSÃo (o,8rffn)

GEr.l COIVI ADESryO "HOT I4ELTING"

@a - MDP (2slnm)

:' FURo 6=8mm

ESCAREAR FURO ANÍES DÂ
coLocaçÃo DA zuctra

Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
04 cadeiras)
có0. BEc, 5333284

Revisào

Data

PáBinã

B/?7

g
Lry
Âtençào

C!â.d. ÍoÍ npr,hr lse

R.!pcnê o M.ioAmbtênre

zuCHA ZAI,IAC
r/4" \ tSmm \r\.I

t-
I

LAf4lNAoo MELAMiNIco
DE BAIxa PRÉssÃo - BP

--i--___---

PARAFUSO 1/a"x 2 1/2"
CABEÇA CHATA
FENDA "PHILUP5"
ou "pozlDRl\a

TUBO DE AÇO
20 x 50mm
cltÂPA 16 (l,smm)

_-- FURO PUNCIOMDO
PÂFÁ ACor4oDAéo
DO PARAFUSO

ACABAMENTO E FrXAçÃO DO TAMPO
DETALHE 4

ESC. 1r2

6

3l/03/27 IqDP
(2slm)

BUCIiA ZAHAC
1/4" x 13mm

CORDAO DE SOLDÁ .-. >
PLANIflCAOO

FLJRO PUNCIONADO PARÂ
acot{oDAçlo m PAxrqFUSo

CORTE CC
FrxAçÃo Do TAMPO
ESC. 1:2

FURO O=8mm

ESCAREÂR FURO
aMEs oa colcrcaÇÃo
DA zuC}IA

PARÀfuSO 1/4" X 2"
CÁAEçA CHATA
FENDA "PHILLIPS'
ou'PoztoRw

< TU8O OE açO
40 x 40mÍ'
Cl.l,qPA 16 (1,Smh)

08

F

FE:,i:!,#f;í!t3
medidas em milímetros
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DETALHE - PONTEIRA / SAPATA
PÀRÁ ÍuBO O=38mm (t 1/2") chaDa la (1,9m6)

POLIPROPILENO
COPOúMERO INJETÀDO
COR VER REFERÊNC]ÀS

Mobiliário

cJU-03

Conjunto
uso múltiplo
(01 mesa /
04 cadeiras)
có0. BEc,s333784

oll,7i0,l

E
E

.E

.g
E

o17,5 + 0,5

CORTE AA
ESC.r.r

VISTA LATERAL
ESC. 1 1

A
A

Revisào

0aIa

Páginâ

6

3l/03/21

A
PP.

â Bêg(llrúa
erE ltlcvo no m!t.rl.l lni.tad!
lnÍúrnãéo:

- -: nÕúe do,abricante: ' do componenÉ

IdentifÍi:ação do Modelo

O DO TUBO = 3amni / G - l,pmttr

Datàdor conforme figura abãixo:

aLEÍa DE FrxÀÇÀo-

' (!MFAa oE lLlrÁs .E r;tÀÇÀ. M:^tH. 5 / úÁrn,o 5

VISTA SUPERIOR
ESC. 1 l

PERSPECTIVA
ESC. I 1

9/27
à

Li
d

0l \
00

OB.s. Admite-se tolerânciâs dlmensiohàls Indtcadôs no projeto, desde que náo haie prejuízo
na funcionalidade do component€ (exceto quãndo as dime.'sõês mínimas são est.cificàdas no projeto)

g
IP
Âtehção

Dãtador duplo com ôlolo giratório
D= 16mm

R.3p.ir. o Hêlo 
^mbr.hr.

R9 R5

medidas em mrlímetros

FE;1x1í',â:"x!i,2



Mobiliário

cJU-03

Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
04 cadeirasJ
có0.8Ec.5333784

Revrsâo

Dê1a

Páginâ

6

31/03/2r

l

I

3

70/?7

_-rE
Atenção

0!andofor mpr m í úse

R.3p.it. o U.iô rhbl.nr.

VISTA LATERAL
EsC 1i10

VISTA FRONTAL
ESC. 1 r0

VISTA SUPERIOR

FE',*{ffi!;8
medidas em milímetros

ESC. I : l0



MONÍÂGEM DEVE ASSEGURAR QLJE A5 PÂRTES ACESSIVEI
AOS USUÁRI05 NÃO APRESENTEM VÀOs ENÍRE 6 E 25MM,
I\DI OI \DTNTFMTNTF OA5 TOLER]ÀNCIAS ÂOMIS5IVTIS

ENCOSTO EM POLIPROPILENO IN]EÍÁDO
(VER OETALHE ENCOSTO EH
POLIPROPILENO IN]EÍÀDO]
COR: AZUL (VER REFERENCIÂs)

Mobiliário

LJU.O3

Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
04 cadeiras)
có0. BEc, s333zB4

Revrsào

Data

Páginâ

ÂSSENTO EM POLIPROPILENO INIETÂDO
(VER DETALHE ASSENTO EM
POÚPROPILENO IN]EÍADO)
COR: AZUL (VER REFERENCIAS)

6
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Atenção
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cJU-03

Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
04 cadeiras)
cóD. BEc, s333284

Revrsào

Dã1a

Página

ÍUBO DE AÇO 
,

COR: CINZA
iVER REFERENCIAS)

6

3t/03/21
ÍUBO DE ÁçO

P]NTURÁ EM PO

CORr CINZÀ
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Mobiliário

cJU-03

Conjunto
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04 cadeiras)
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Revrsào

Data
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Mobiliário

cJU-03
;=:=É-----=-.
Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
04 cadeiras)
cóo 8Ec.5333784

Rêvisào

Data

Página

L4/?7
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Alenção

0uôndoíÕr mF. m r usê

R.rp.n. o M.ioAhucnrc.

coRDõÊs oE
SOLOA EM

ToDo o PERiMETRo
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EIí TOOO
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ü Eü rN.rEÍÁDo ü ruBo oE aÇo
O=20,7mm

coRoõEs o:
SOLDÂ EM
Tooo o pERiMETRo

^^LLErxo DE FLrRAçÀo PAFÁ-.1

FlxaÇÀo oo ÀSsENTo
EM INIEÍÁOO

SOLOA
EM ÍODO
o pERiríEÍRo

367

346,1

347,7

O PERIMETRO

VISTA SUPERIOR DÂ ESTRUTURA
EsC 1 :5

Erxo oE FURáçÃo

ASSENÍO EM
INIETAOO

FUR-ÀçÁO PARA DRENAGEú

ú=snn
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ENTRE TUBOS

5TÁMPO DE

FE#,Pffi!í8
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FURAçÀO NO L,4OO pOSIEÂIOÂ
PARA FIXAçAO DO A55ENÍO EM IN]ETADO
O=5mm
REBÍÍE O=4,8mm - COMP.=l2mm

ÍuBo DE AÇO O=20,7mm

Mobiliário
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Revisào
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OO ASSENÍO EM INJETÂDO

REBIÍE O=4,amm - COMP.=12mm

20,7

medidas em milímetros
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DETALHE - ENCOSTO EM POLIPROPILENO IruETADO

431r 3
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Mobiliário
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04 cadeiras)
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ACIBÁTlENTO
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(

VISTA LATERAL
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PERSPECTIVAS
ESC 1:5

ESC. 1:5

6

31/43/21

Apr.6aot rÊmr êvo n ôâllrtlt hr.tôdo
. rlguirit. ln ormáéo:

\

rl

;;

,1AL8/?7

g
LCP

Alenção

ourndoíoí mpíh.úse

R.er.h. o Yêio 
^Eli.nr..

Dãtador duplo com miolo glratórlo
D= 16mm

ê

0l \

6d I

FX{i!ffifr|
rnedidas em milímetros

l

l
I

F



367+3
(EIXO DA ESTRUTURA)

Mobiliário
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medidas em milimetros

FE*:!,#:;,:!i,3

g



Mobiliário
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04 cadeiras)
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E
E

o

E E

L.

D

l

à

E]

"1
l

I

ci R

I

_,8{q

R106

D

C

^

,9 eQ

B

Lt
d

A<

o5

265Revrsâo

Data

Página

6

31/A3/21

20/?7

-E-tP
Ârcnçâo

lrtrnd!í.Í hprrrl úse

R.rp.n. o H.ioAhbi.nr.

VISÍA FRONTAL

CORTE BB
ESC 1:5

CORTE CC
ESC I:5

CORTE DD
ESC 1:5

CORTE EE

POSTIÇO

N

R3019

02

Erxo D^ EsÍRurun-a)

ALEÍA DE FIxAçÂo

.s
€l03R5

FElii!itàu:ií".
medidas em milímetros

EsC. 1 5

36-l

R4928

C

A

B
A



R80

RESSALTO
aco14ooaçÃo

OÁTADOR

RESSALTO PARÂ
ACOMODAçÁO
A EST

Mobiliário

cJU-03

uso múltiPlo

[01 mesa /
04 cadeirasJ
có0.BEC, s333784

Conjunto

VISTA LATERAL VISTA INFERIOR
ESC. 1 5 ESC.L:5

4ii'qt!r]Er !ú'aiiónô iiiirarrrf hjórac:'-*à'írt- iríótrÍáÉa: -':- - .'-.. _. . .

r+
rio-ric:aã6Éi'nto
'. ,.Ao coliúOnê+a ..

=::- - -:: -

Revrsâo

DaIa

Págine

6

3t/03/21

Datador conÍorme figura àbaixo:

?L/?7

EL
LOJ

Át6nção

R..C.ir.oHrio^mhÉh!.

úL6in

Dãtedor duplo com miolo 9irâtório
D= 16mm

medidas em milímetros

F-:ix"tÍf.rft,8

o

n

I

@

0l



Mobiliário

cJU-03
:..1 - :-=..;- -.=-1 :.. : )

Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
04 cadeirasJ
cóo B€c, s333i84

Revrsão

0ata

Págin.

22/?7

_E-E
Atênção

ourndôÍor np. m, us.

R.rp.it! o H.lo rhDiê.r.

_ ACABÀMENTO
uso
BRILHANÍE

ACÁMILIENTO
ÍEflUR]ZÂDO

.üáxirlà= 45y)

a__i
VISTA SUPERIOR - ACABAMENTO

6

3L/43/21

ESC r :5

PERSPECTWAS
EsC.r:5

FE#{ffifr,Z
medidas em milímetros

0



0
R]

DETALHE . SAPÀTA

016lii

o2a,1

VISTA 2
ESC. l I

ó2a,1

ô12,1

O't0,8

óe

VISTA INFERIOR

CORTE AA
ESC r l

POLIPROPILEI,IO CÔPOI,IHÉRO
INJEÍADO
CORI VER REFÊRENCIAS

Mobiliário

cJU-03

Conjunto
uso múltiplo
(01 mesa /
04 cadeiras]
cô0. BEc, s333784

)t
i -i

o10,8

VISTA 1

@:,2,a

Ó ta,a

.. aia,\

VISTA SUPERIOR
ESC. 1:1

ESC. lri

42a,1

416,3

.- qe

A

SAPATA

PoLIPRoPILENo coPoLJHERo
,NJEÍÂOO

Apret.tÍtar arn rdêvo no m.t Íid ltrrltâdo
á rcgulttG lnÍoÍmry:or

A
COR: VER REFERENCIAS

)

los

CORTE BB
ESC 1:1 VISTA 3

ESC. 1:1

'.-91 A
VISTA INFERIOR VISTA SUPERIOR

nome do Íâbricsnte
do componente

PP

Identificeção do Modelo

Datàdor conforme figura ãbaixo:

L:l"".".-l

oatador duplo com miolo 9irãtório

aro.\
levisào

Data

Páginã

6

3t/43/?1

?3/27

Ê
Àtenção

Resp.llê o U.io 
^óàlênt..

E
.g or0.3

Ó11,5

á5

EsC. r.1

PINO EXPANSOR

ESC.trl

medidas em mrlimetros

FEi:t!ffi8

)t

)__r_L ----J

ii



Mobiliário

cJU-03
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. Conjunto de uso múltiplo composlo de 1 [uma] mesa e 4

Iquatro]cadeiras
. Mesa com tampo ern MDP, revestrdo de larnioado melamínr'

co, monlado sobre eslTUtiJre lubular de aç0.
. Cadeira empilhável com assento e encosto em po rproprle,

no injetàdo, montados sobre estruturâ lubulâr de âç0.

. Tampo em MDB com espessura de 25mm, revestido nâ

íâce superior em laminado melamínico de alta pressã0,

0,8mm de espessure, acabamento textunzado, na cor

CINZA Iver referêncras]. Revestrmento na face rnferior em
lãminado melàminico de baixâ pressào BP, ne cor BRANCÂ

Iver referências] Furação e colocêção de buchas em zâmac,

auloalarraxantes, roscà inlerna 1/'4', 13mrn de compÚmen
to, coníorme projeto e detalhamento
. Drmensôes acabadas 1200mm Iargura]x 600mm Ipro
íundidade] x 25.8mm Iespessural, adm trndo'se tolerâncrâ

de até */ 2mm para lar8ure e protundidade e +/- 1mm para

espessurã
. Topos encàbeçados com flta de bordo teÍmoplástrca

exlrudada, confeccionadâ em PVI (cloreto de polvinila)1 PP

(polipropilenolou PE Ipolietileno], com prlmer' na íace de

colagem, êcâbàmcnlo de superficie texturizado, na corAZUL

Iver reíerências], colada com âdesivo 'Hot Melring . Resis.

tência ao arrancamento rôinima de 70 N Iver íabricaçào].

0imensões nomrnais de 29mm Ilargura] x 3mm {espessu.
ra], com lolerâncra de +/- 0,5mm para espessura.
. Estruturã da mesa compostas dê.

- Pés confeccionâdos em tubo de eço cârboôo lamrnâdo â

írlo, com cosrura, diâmetro de 38mm (1 1/2"], em chapa

14 [1,9mm]i
- Íràvessã lon8iludinalem tLrbo de aÇo carbono lem nado

a frio, com costura, secçào quadrâda de 40 x 40mm, em

chapa 16 (1,5mml;
- Íravessas lransversars em tubo de aco carbono làminado

a Íí0, com costura, secÇào retang!lar de 20 x 50mrn, em

chepe 16 (1,5mm l.
. Supo(es esüuturârs e de Írxaçào do tampo coôíeccionâdos

em chape de âço càrbono, espessura de 3mm, estampados

conÍorme o proleto.
. Aletas de Íixaçào do lampo coníeccionêdâs em chapa de

aÇo cãrbono, em chapa 14 (1,9mm1, estampadas conÍorme
o projero.
. Fixâçào do rampo às estruturas atÍãvés de:

' Paraíusos roscâ máqurna po egâda de I/4' x Z 7/2 , cabe.

ça chata, fenda Phrllrps ou Pozidriv"i

- Paraíusos roscê máquina po egadâ de1l4"x2",cabeça
chata, Íendâ "Phrl ips ou"Pozidriv,

- Paraíusos para MDF ["Chipboard ] de 4,5mrn r 22mm, ca

beçà penela, bicrornatrzados fendà Phi lips o! Poz drlv .

. Pohtelras / sapatas em polproprleno copolimêro virgem,
isenlo de cargas mrôerais, injelàdas na cor AZUL (ver reíe-
rêncres), Íixadâs à estrutura através de enceixe 0imensões,
design e âcâbâmenlo confoíme projeto No molde da pontei.
ra / sapâta deve ser Bravado o sirnbolo inteÍnacional de re-

crclâEem, âpresentando o número identiÍ cêdor do poJÍrnero,

identiÍicâÇào do modelo, o nome da empresa íabricanle do

ccmponente njetãdo, e a espessure da chapa e o dtámetro
coÍrespoôdente ao tubo pêra o qual a peçe é edequada. Nes-

se molde também deve ser tnserido dâIador duplo com miolo
girâ1ório de 16rnm de diámetro Itipo ,nseí ], indicando mês
e ano de tabricaçào Iconforme rndicàçào no projeto).
0bs.: 0 nomê do fabricantc do componente deve ser obnga.

tór amente EraÍado por extenso, acornpanhado oLr nào de sua
própr a logomarca

. Nês panes metál câs deve ser âplrcedo trâtârnenlo ântríer

ru8 noso que assegure rêsisléncrã à coÍosào em cámarã de

névoa selna de no minimo 300 horâs 0 grao de enÍerrula-

rnenlo deve ser de Ri- e o grau de empo âmento deve ser de

d.^/tt
. Pintura eletrostárica dos elementos metái cos em tinta em

pó híbrida Epóxll Po|éster, polimcrizãda em cstuía, ãcaba.

mento iso e brilhanle, espessura mínimâ 40 micromctros.

na cor CINZA Iver reíerêncras]

. Assento e encosto em poliprop leno copolímero vrrgem,

isenlo de càr8as minerais, rnjetados nâ cor AZUL Iver ÍeÍe-

rênciàs) Dimensões, design e àcàbamenlo conforrne proje-

to. Nos moldes do assênlo e do encosto Ceve ser grevedo o

símbo,o internacronal de reciclagern, apresenlendo o número

identrÍicador do polÍmero, dàtàdor de lotes lndicando més

e ãno de íâbr ceÇã0, e rdentrÍrceçào do modelo Íconforme
rndicado no projeto] e o nome da empresa íabícânlê do

componenle ln]etado.

0bs. 1:0 nome do íabncante do componente deve serobage-

tóÍiamente Eraíâdo por extenso, acornpênhado ou nào de stra

própria loEomarca.
. Eslrulura em tubo de aco carbono larôinêdo ê frio, com

coslura, diâmetro de 20,7mm, cm chàpa 14 [i,9mm ].
. Frxaçào do âssenlo e encoslo rnletados à estrutura â1rãvés

de reb tes de "repuxo", diàmelro de 4,8mm, compnmenlo

12 mm.
. Sâpetas em polipropileno copolímero viígem, isento de car,

Êâs mrnerais, injetâdâs ne cor ÂZUL (ver referênoas], Í xadas

à eslr!tLrre âtrevés de encàrxe e prno expênsor. DrrnensÕes.

desiBn e àcãbamenro coníorme prolero No molde da sapâta

deve ser gravado o símbolo rnternãc ona de reciclagem,

apresentando o número identiílcedor do polimero, e ident

í caçào do modelo, e o nome dã êmprese íebricenle do com'

poneôte rnjetâdo. Nesse molde tâmbém deve ser inseído
dalador duplo com miolo g Íalór o de 5 ou 6mnr de dràmelro
(trpo insert], rndicândo mês e êno de íabncaÇào Iconíorme
lndicaçào no projero].

obs. 2: 0 nome do fabricante do coÍnponente deve ser obriga

tóflamente grafâdo por extenso, âcompênhado ou não de sue

própíâ logomarca.
. Nas partes metálicàs deve ser aplicedo tràtâmento antiíer'
ruBinoso que asseBure resislência à corrosào em cámarâ dê

névoa sa na de no mínimo 300 horas. 0 Brau de eníerrLrla.

mento deve ser de Rr.. e o Brau de empolamento dcve seÍ de

d"/t^.
. Pinlurâ elerrostá0câ dos elementos rneláliccs em lintê em

pó hibridâ Epóxi/ PclLester, po imerizada em estuÍâ, acabâ

rnento liso e bfllhànte, espessurâ minrma 40 mrcromelros,

na cor CINZA Íver referêncres]

. Parâ íabricaÇào é ndispensáveT segulr proielo execurivc
e especiÍrcacôes récnicas e alender ãs reccrnendecôes das

normâs especíÍices para ceda mateíâ
. Na rnonlãgem do conjunto somente podem ser uriiizados
cornponenles em plá stico injetàdo e Írtâs de bordo aprova-

dos pe â Supervisào de Especiíicação e Desenvolvimenlo
de Mobiliário e Equipamentos de Gerênciâ de lnovacão e

Tecnologrà pãrà â Edificação
. Nê montaBem do conjunto devem ser utrlizados componen
tes injetados de um ún co íabncante.
. A írtâ de bordo deve ser aplicada exclusivâmente pelo pro-

cesso de colagem Hot l.lelting", devendo rêceber acabamen

to fresado após a colâBem, coníigurando arredondãmento
dos bordos Iver detàlhamento do projero].
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. A qualidade de colagem dâ íitâ de bordo deve apresen-
lar resisténcia ao arrâncemento mínima de 70N, quando

ensaiada coníorrne Anexo A - Ensaio de colagem (resistência

à trâção], consrante na ABNÍ NBR 16332:2014 - Móveis

de madeira ' Fita de bordo e suas eplrceçôes - RequJsitos e

métodos de ensaio.

obs.1: ConsuhaÍ a Supervrsão de Especríicaçào e 0esenvolvi,
mento de Mob iário e Equipâmêntos da Gerência de lnovaçào
e Tecnologrã pãra e EdiÍicaçào para obter informâções sobre

fabricantes de compônenres lnjerados e de íila de bordo
que DossJam orodulos homolo8àdos Compo^erles nào

homolo8ados podem ser submetidos a quãlquer ternpo, à

Supervisão de Especiíicàção e 0esenvolvimento de Mobillárro

e Equ pamentos da Gerêncrà de lnovaçào e Tecnologia pera a

EdrÍicâçà o para homologaçào
. Apllcâção de texturàs e acâbamentos em componenles
in)etados coníorme deta hamento constante noS prolelos

Estãs deverào apresentar proíundldêde máxima de 45 rntcro,

metros.

0bs.2: Â arte correspondenle às iníormãções que deverão

serEravadas ôos moldes deverá seÍ apresentade parâ aprovà,

ção previâ pêla equ pe tecnicâ dâ FoE.
. Peçâs injetedas nào devem âpresentâr rebârbas, falhâs de

njeçào ou pârtes cortàntes.
. A Íita de bordo deve ser aplicada exclusivârnente pe o pÍo-
cesso de colagem'Hot Melting", devendo receber âcâbâmen.
lo fresado após a colãgem, conflgurando arrêdondamento
dos bordos IveÍ detalhamcnto do projeto].
. Solda< de\,e,r poisJ,r sLoe , c e | -a e 'lomogénea, 1ao

devendo apresentâr pontos cortân!es, superfic es ásperas

oLr escórias.
. Íodos os encontros de tubos devem receber soldâ em todo
o perímetro dà uniào
. Devem sêÍ eIminados resplngos e irregularldades de so de,

rebarbâs, esmerilhadâs ]unlas soldedas e arredondados os

cêntos agudos

. M0P com espessura de 25mm revesttdo em !mâ dâs Faces

em laminado melamÍnico de baixa pressào . BP - '0URATEX"

ou equivalente, cor ERANCA.
. Lamrnado de â ta pressão - acabamento tex(urizado - pãra

revestrrnenlo dâ face supêrloÍ do tarnpo -'F0R[4lCA'o! equ .

vôlcntc - cor CINZA - íeferêncrâ PANT0N E It] 428 C.

. :ila dê bordo com espessura de 3mrn - TÀB0|'JE ou equr-
valenle - cor AZUL- referência PANT0NE [*] 320 C

. Componentes injetados:
- Ássênto, encosro e sapãtas Icâdeira] ,corAZIJL-reíerên.

c a PANIONE (.1 320 t;
- Ponteiras e sâparas {mesal - cor AZUL - reíerêncra PANT0,

NE [*] 320 C.

. P nturã dos elernentos merá icos . cor [1NZÂ - reíerência
RAL Is] 7040

0e1a de fâbricaCào (més./anoli

No do contralo:

- Garantla até _/ /_(24mesêsapósadâtadanola
flscal de entrega];

- CódiBo FDE do móvel.

0bs.: À âmostrà do conlunlo dêve ser apresêntada com as

etiquetas â serem utilizâdas para o fornecrmento dos lotes,

Íixâdas nos locâis deírôidos. Enviâretiqueta em duplícata para

análise da matéria prima.

. As rnesas devem ser fornecidasacompanhadas do Mâf LJel

de Uso e Ionservãçao. contendo no ni,1r'no as seguintes

rnÍormeções
- Códrgo ê descíçào do produto;
- Procedimenlos para conservação e I mpezà;

- Procedimenros para âcronâmenlo dâ gar;lnlrâ

0bs.: À amostra do conj!nto deve ser âpresentâdâ âcornpe,

nhada do l.lANUÂL Dt uso F CoNSÊRVÁÇÀo

. 02 [dois] anos contra deÍeitos de íabricâcã0.

0bs.: A dâta para cálculo de Baren(iâ deve ter como base o

úhrmo dia da enlre8a do lole correspondente à ordem dc

fornecimento.

. 0s lolcs de íãbíicaÇào poderào ser avaltâdos em qualquer
tempo, durante a vigêncià do contrato pelâ área récnicà dê

FDE ou seus prepostos.

. Mesâ:

- Recobírcada tampo com papelão ondulado, rnanta de

polierileno expandido ou plástico bolhe, de grêmâruÍa

âdequâda às característ cas do produto, dobaando a pâ(e
excedenle e íixando com cordões de sisal. ráílâ o! firilho
de polipropileno;

- Projegeros pés com pepeltrpo crepe sem Eomê, o! com

tubeleS de espuma.
. Cadeire:

- Ernbalêr cada cedeire inciividualmente, recobrindo assento
e encosto com pepelão onduledo, plásttco bolhà ou com

e ernenros de poltetrleno expândtdo, de graÍnaturê adequa.

da às cârâcterisrlcas do produtoj

- Proleger os pés corn F tã tipo crepe sem goma, plásllco
bolhà ou corn elernêntos de polielleno expândrdo

. Embalâr as rnesas e as câde râs indiv dualmente.

. Empilhar e amarrar as cadeiras duas a duas.

. Nào será admirida a enrbalâBem de paÍles do produto
antes dà rnonlagem, quando esla acarÍetâr drículdade de

5Ue remoÇào.
. Não será adm[ida a ernbalagefi] de Dârres do produto com

marerials de dificil remoçã0, tars como íilmes Íinos para

embãler âllmentos.
. Nào deverào ser utilizâdâs íitâs edesivas em contâto dlrelo
com o produlo
. Empilhàr em grupo máximo de quatro cedeiras, devidamen
te ârnerradas.

0bs.:0utros tipos de embalagem que ãpÍesentern soluçôes
corn rnenor impâcto ambienlàl poderão ser àprovedos pela

equroe iéc1'câ dl FD[ -edràntc colsuha prev:a

. 0evem constar do lado externo de cada volLrme, rótulos de

íáci le11urâ, conlcndo:
- ldentiíicâcào do febricante;

Mo biliá rio

cJU-03

Conjunto
uso múltiplo
(01 mesa /
04 cadeirasJ
có0. BEC, s333zB4

Revrsào

Data

Páginâ

6

31./43/21

(') PÁ r0NE c0LoR FcRr.luLÂ 6uiDE caÂrE:r

[..] ?AL. RATIONELL! ÁR8E TSGRUNDLÂ6EN FUR O E pRÀKTIKER DEs

LÂCK

?5/27

Ê
Alenção

ouô..jô Í.r mp.m- Lrs"

R4p.í. o H.ioA6biÊnrê
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- Endereço / teleíone do íornecedor, FE
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ldenriíicação do fornecedoÍi

' Código do produlo;

' 0íientações sobre rnànuseio,lrânspoÍle e estocagem.

obs.: A amostra dâ caderra deve ser entreBue embalêda e

roluleda como êspecÍrcâdo, e âcompanhada do "MÀNUAL DE

uso E coNSERVAçÀo".

. Manipu ar cuidadosâmente

. Proteger contra rntempéries

. Assêguradas âs condrções de monlagem dos móveis, sem

prejuízo da funcionahdâde destes ou de seus cornponentes,

serào àdmilidas tolerànclâs coníorme eslabelecido â segurr
' Tolerâncias dimensionals indrcâdâs nos proletos e/'ou nas

especiÍlcações,
- Mais or-r menos [+/-] 3 mm perâ pânes esrruturars, quan'

do ês iolerà^crâs nào es(iverem ,.ldicaoas nos pro]elos oLl

nas especiÍrcaçôes;

- Mais ou menos [+/-] 1mm pãra furações e raios quândo ês

loleránciâs "ão estiveÍer indicadas nos p.o'etos ou nas

especiírcâçôes;

Mais ou menos (-/'l lo parâ ánBulos quêndo as tole

rárcras -àô cslivcre'r iÍ d cadàs nos p.ojetos oL rãs
especiÍ cações;

Mais oLJ mcnos [+/-] i,5 mm pàra componentes Lnjêtados

Iexceto para [uraçoes e rarosJ, quando âs to eráncias nào

estiverem nd càdâs no projelo ou nas especrÍicações;
- ltlais (*l 2 m m pa ra o comprimenlo dos rebrtes de íixàÇão

dos cornponenles rnletâdos.

0bs.r Nos componenles plásticos, ãs vãriações decorrentes

das contraÇões dos materieis devem ser dimeosionãdas de

'1odo à elendeÍ às to erànciàs especiÍicàdàs ^o rtem ac ma
. Sem prejuízo das rolerânciãs citãdas ãcima, serào admrtl

dâs tolerà1cias no.mâl vas de fubricaçao para os seBurnles

materiais: laminado íenolmelamínico e chêpas de MDP

. Espessurâs de chape de aço e bilolâs construt vas de lu-
bos devem segu r to eràncras normâtivâs conforme Normas

ABNÍ,

. 0 Íornecedor deverá âpresenlâr, àcompãnhado dà amostrê

dã mesa, a segu nte docurnentàcào técnrca:

Laudo lécnico de ensaio de resistêncrà à corÍcsào da

prnt!ra em câmara de rrévoê salina, emitido por labcrató-

flo âcreditado pelo CGCRE INMETR0 pàra reâllzeçào dos

ensaios de produlos da área movelerra.

- Laudo técnico que comprove â qualidade da colagem

da íitâ de bordo, emilrdo por leborâtório acreditado pelo

tGCREIN14ETRo pâÉ realzação dos ensaios descritos na

ABNT NBR 16332:2014 Móvers de madeird , F ta de bordê

e suas aplicaçôes - Requisitos e mé1odos de ensãio.

0bs. 1: A identiÍicàçào clarâ e inequívoca do item ensaiado e

do fabricante é condiçào essencral pâra vâlidàçào dos làudos.

0s laudos devern conter íolos leBíveis do item {mín mo 2 em

diíerenles ánBUlos, com tarnanho mÍnimo de I x 12cmli

dentrficêÇào do fabr cante;dâte; lécnico Íesponsável.

0bs.2: Nào serào aceilos laudos darados com mais de 1 [um ]

âno, contâdo da dalà de suâ epresentaçà0.

0bs.3: DeveÍào serenvladàsês vias oaB nais dos laudos;

na impossrbilrdade, seÍào âceitas cópias legíveis, co oridas e

autentlcades.
- Declaràçào de compalibi idade enlre câvrdades de moldes

de rnjeçào paÉ cada componente ul ilizado Iemitrda pelo

Íabricânte do componentel, conforme modelo de 'Declara.

çào ripo D".

0bs.4: 0s modelos de 
-Declareção lipo 0 deverào ser

solicrtâdos à Supeívisào de Espêcríicâçào e oesenvolvimento

de Moblháno e Equrpamentos dâ Gerêncra de lnovaçào e

Tecnologià para a EdiÍrcaçào

. 0 fornecedor deverá apresenta( âcompanhado da arÍostrâ
dâ caderrà, a seBJ nte docurnentâcào tecnrcà

- CertiíicaÇào de produto em lrdo por 0rBànismo CertiÍi.

cador êcreditâdo pêlo IGCRE. Nl.1ETR0 pera ã ABNT NBR

13962:2018 Móveis para escrilório ' Cadelras ReqLr sitos

e mélodos de ensaio.

- DeclaraÇào emitrda pelo 0rganrsmo de CenrÍrcaÇào de Prc-

duto. 0CB comprovando a correspondêncrâ do CerIrí cado

de [oníormrdade lNlúETRo ao pro]eto e especrÍrcaçà0. Essa

declaraçào deve explicitar os nomes dos fabricantes dos

componentes rnjetados, utilizados nas montagens dos

móveis ceniÍicãdos

Obs. 1: 0{s) documenroIs] correspondenteIs] à certií caÇão

da caderra deveIm] conrer identlírcacào de vinculaÇão de

lorrnê clarê e rnequívocâ dã coÍrespondênciâ entre a amostrê

apresentada e ao modelo dâ aâdeira cerliÍcada.
- Àlier-âtrvârÍênle 5e'à9 3ç9195 ^9 n'p m6 65 5qgu:ntes

laudos lâborâtoÍtais reâIzados com bâse nâ mesma

n0Tmê:

» ensaro de desequilíbrio pârê Írente (21.2J,

» eôsaio de desequrlibrio pãra os lados em cãdc ras scrn

âporâ brâços [21.3]i
» ensaio de desequilíbrio para trás em cederres nào

reclináveis [71.5 ];
» ensâio de cârgâ eíálicâ nâ bordâ íronteldo essento

17.2.2);
» ensaio de cerga estátice combinedà no assenlo e no

encosto [72 3];
» ensero de durabildade no âssento e no encosto pãrâ

câderrã de diálogo {73 3l;
» ensaro de durabil dade da borda anterior do assento

para cêderra de drálogo [7 3.4].

No câso da opçào de âpresentaçào de laudos âborâtonars

o íornecedor deverá apresentararnda laudo de comprovê'

çào das cêraclerislicas dimensionâis conforme reqlrsrtos

da ABNT NBR 13962:2018 e lambém de atendimento às

dimensões especrÍicàdes nesta Í cha.

0bs. 2: Estes âudos dcverão ser emrtrdos por lâbôratóno

acred tado pelo CGCRE-lNl'1ETR0 CoordenaÇào Ccral de

Credenciamento do nsl tulo Nac onalCc f'lelrologiê, Normà-

IzãÇào e 0uâlidade lndustrial - pârâ reâLzaÇào dos ensâios

constantes dà ÂBNT NBR 13962. 2018 l,lóvers para escritóíc
- Cadeiras - Requisllos e méIodos de ensàio.

0bs. 3: A idenriÍicâcào clara e rnequívocâ do ilem ensâiado e

do fabrrcanle é condrção essencrelpara valdação dos laudos.

0s lâudos devem conter foros legívers do irem Inínimo 4 em

diferentes ângulos, com ramanho mínrmo dê I x 12cm]

Laudo técnico de ensâio de resistêncra à corrosão da

pinture em câmerâ de névoà sal na, emit do por lãboretó-

rio ecreditado pelo CGCRE-lNN4EÍRo para reâLzâcào dos

ensâios de píodulos da área moveleira

0bs.4: Â idenl Íicacào clârà e nequivocã Co item ensaiado e

do hbricante é condição essencial pàrê vâl dêcàc dos Làudos

0s leudos devêm conter totos egíveis do rtem Imínrrno Z ern

diíerentes àngulos, com tamanho mínimo de 9 x 12cn )r

rdentiÍicaçào cio fabÍ cante; datai técnico Íesponsável.

obs. S: Nào serào àceitos laudos dalãdos com ma s de 1 luml
ano, contado dâ dãta de sLra apresentaÇâ0.

obs.6: Deverào ser env adas as vias or Einais dos âLrdos,

nâ rmposslbilrdade, serào ace tãs cópias legíveis, color das e

autentrcãdas.
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- Declâreção de compâlib lidâde enlre câvidedes de nroldes

de injeÇào para cada componente utilizado Iemit]da pelo

íabrlcante do componenteJ, coníorme modelo de "Declara-

ção ripo D .

obs. 7: 0s modelos de 'DeclaraÇào tipo D deverão ser

soIcitâdos à Supervisào de Espec]íicaçào e Desenvolvimênto

de MobiliáÍo e Equiparnentos dã Gerência de lnovação e

Tecnologiâ para a EdlÍicaÇão

. ÂBNT NBR 5841:2015 Delerminação do grau de empolâ-

mento de superíicies pin(adas
. ABNT NBR 8094:1983 Maleriâ metálico revestrdo e não-

-reveslido - Corrosão por exposição à névoa salina . Método

de ensâio
. ABNT NBR 9050:2015 -ÂcessibiLidade a ediÍicàÇões, mobili'
ário, espâços e equipâmentos urbenos.
. ABNT NBR 13962:2018-[4óve s para escritóÍio . Cadei€s -

Requisitos e métodos de ensaio.
. ÀBNT NBR 16332.2014 . Móveis de mâdeira-Fita de borda e

sLras aprrcações . qequrS(os e metodoS de ensaio.
. ABNT NBR lS0 4628'3:2015 ' Tinles e vernizes -Avelieçào

de deBrâdação de revestimento - DesiBnaçào de q!rantida'

de e tàmanho dôs deíeilos e da intensldade de mudanças

!niformes na âparêncrê .Parte 3 avaliação do grau de

eníerrujâmento

obs.: As edrcôes indicadâs estavam em vlgor no momento

desG publlcàçao. Iomo lodà 10'ma eslâ suJerla a ,ev,sà0,

recomendâ.se veriÍicar a existência de ediÇões mais recenles

das normâs crtadâS
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uso múltiplo
[01 mesa /
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Mobiliário

ES.O9
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cód. Btc 5333113
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FIIA DE BORDO

CORi VERMELFA

(vER REFERÊArcras)

FIÍÂ DE BORDO

COR, VERME.HÀ
(vER REFERÊNctas)

F]TA DE BORDO 
-_COR: vERHELNÀ

(vER REFERÊNctÂs)

=t-.-:--:-=a=

3

a3/1U20

VISTA FRONTAL
ESC 1:10

PTNTURA EM ú
coR crNza (vER REFERÉNctÁs)

NTÂ DE AORDO

COÊ. VERI4ELHA 
-(vER REFERÊNcras)

LAMiNADO MEiÁTiiY]CO DE

- ÂLra pREssÁo Pós FoRüÁvE:

,,, COR CINZÀ (VÉR REÊERÉNCIAS)

FIIA DE BOqDO

COR VERiíELIIÁVISTA SUPERIOR
ESC 1 10 {VER REFERENCiAS)

LÀMrNAco r,rELANÍMlco DÊ

aLÍa PREssÁo pós FoRr4ÁvE:
coR crizA (vER REÊERÊNclas)

LÁr,rrNADo MELANiMtco DE

BArxa PREssÃo
coR: ctNza (vER qEFERÊNCTAS)

(VER REFERENCJAS)

FITA DE BORDO

CORr VERMELNÂ

FX#fffiffi1

BAsE tíETÁLicÂ piNruRA E pô

coR clNzÂ (vER REFERÉNc!Ás)

VISTA LATERAL
ESC. 1:I0 medidas em mrlímetros

FITA DE BORDO

COR: CINZA
\ER o E! Eq:\ClÀS
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DETALNE 05

DETALI.iE 06
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Mobiliário

ES.O9

Estante
baixa de
madeira
cód. BEc 5333113

'.=.=a. j-1-::'-=-.---.-:.

AL]NHÂMENTO
(+OU- 0,smm)

DETALHE 1

coruexÃo DE TAN,Ipo
COM LÂTERAIS
ESC 1:2

- BUCirÁ COl4
SISÍEMA DE

coM RoscÁ SUPORÍE ]

18

18

DETALHE 2
coruexÃo DE PRATELETRA
COM LATERAIS
ESC l:2

BUCHÂ ZAr.4ÁC

BUCHA COII SISTEMA
OE IRAVÀMEÀTTO

pÀRAFUSO CôH -._-_
coscl paqn vloetp,a \

H6x30

DETALHE 3
FIXAÇÃO DA BASE N4ETÁLICA
ESC. 12

-- sucFia co14 SISTEMA
]] 5E ÍqAVAI4ENÍO

DETALHE 4
CONEXÃO DA PEÇA INFERIOR
COM LATERÁL
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/.- PARÂ'U5O COl'1

/ ROSCÀ DÁRA LlÁCatRA

DETALHE 6
CONEXÃO DO FUNDO
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ESC. I:2
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CORPO DETALHES CONSTRUTiVOS
Mobiliário

ES.O9

Estante
baixa de
m ade ira
cód BEc 5333i11

ô . ruró O = 12mm - pror = 9,5mm (o/ buchà .om s stemà de tràvàôeôto)
b .'Lro O = 5mm 'orof. = l6,5mr (p/'parêrlsc com roscà oàra màdêtrê)
c rlro O = 8mm - pror. = l1mh (p/ búôà em uàmà.)
d - ílro O - 3mm ' pror. - Iomm (p/ pãraruso ãLto atnrraxanrc)

_ 4o__ rrrÂ DE BoaDo o.45mm -10.' _ coP'clNzÂ (vEP 2ÊFEiENCTÁS) I '
i

:

à

E
E

VISTA SUPERIOR

12 5

VISTA INTERNA

:ITA OE BO?DO 3MM
coRr crNzÀ (vÊR REFEÂENCraS)

VISTA INFERIOR

LATERAL DIREITA
Esc l:r0

4i5

VISÍA EXTERNA

r2.5

'+--
VISTÁ INTERNA

:

E

Ê

VISTA
POSTERIOR

VISTA
FRONTAL

Á DE BORDO 0,a5mm
R: crNza (vEc 1EFERÉNclasj

VISTA SUPERIOR
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EE

VISTA
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FiTÂ OE 50100 - 3mm
COR: C]NZA (VER REFERÊNCIÂS)

VISTA INFERIOR

LATERAL ESQUERDA
Esc. r:10

l9s

12.5

60

195

60

12.5

VISTA
FRONTAL
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Mobiliário
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Ê
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Br.p.h. o l.lêlô Ambi.hr.

a 'turo O = 12mm pror. = 9,5lnm (p/ buchà con çi§tema de travamento)
b . flro O = smm - prôf. = r6,5hh (p/ paraÍusocom roscôpara màdcira)
c -flroO=8mm prcÍ. = 14nm (p/'blchà em zamac)
d - flro O = lmm - proÍ = tomn (p/ párafuso àllo ataíarantc)

9

FIÍA OE BORDO . 3MM . COR VERMELI]A (VER REFERÊNCIAs)

VISTA POSTERIOR

505

l0 t0

aÍa oE goRDo - 3mm 'coR: vERHETFA (VER RÊÉERÉNCIAS)

VISTA FRONTAL

tí1.5 24A 217 214 i.il.5

b'â
s

EZ
*<ã!
tsü
Ec
d1-5

=

--E

X?-

LO

VISTA
LATERAL

VISÍA
LÂTERÂL VISTA SUPERIOR

3

01/ rt/24

-?-

11.5

VISTÂ INFERIOR

PEÇA INFERIOR
ESC. i:r0

FE#i"ffifr|

mÊ.li.lãc êm milímêfrô<

11.5



. pror. = 9,5mm (p/ bucha com s stena de travàhe.to)
pÍof. : l6,sóm (p/ parõruso com rosca parà môdei.ô)
pro'. = 14nm (p/ buchê em zâmacj
pror = l0mm (E/ pararus. âLrô êtàmxàrte)

Mobiliário

ES.O9

Estante
baixa de
madeira
cód. BEc 5333113

FITA DE BORDO ' 0,isnm
COR: CINZÂ (VER AEFERÉNCIÁs)

9

VISTA POSTERIOR

VISTA SUPER,IOR

VISTÂ FRONTAL

505

9

z

E
E

L

E
E

E

VISTA
LATERAL

LO IC

FIÍA DE BORDO 3hM , COR: CINZÁ (VER P.EFERÉNCIAs)

VISTA
LATERAL

Revisào

Data

Página

3

03/lt/2c

VISTA INFERIOR

PRATELEIRA
EsC.:.10

7 /L?

ê
Ârenção

R..p.h! o lr.io^mhi.nr.

medidas em milímetros
FE',;Hâ:::13

505



Mobiliário

ES.O9

Estante
baixa de
madeira
cód. BEC 5313113

à turc O = l2mm proí. = 9,5mm (p/ buchà com s'stema de trarame.to)
b - Ílro O = 5mm - pror- = 16,5nm (p/ pàràrueo com rosca pac maderra)
c -rurôO=8mm Ê.ôr. = l4mm (p,/ bL.hê em ràmàc)

d - flro O = lmm - proí, = l0mú (p/ paràruso auro âtârràxânte)

505

VISTA INFERIOR

FITÀ DE BORDO 0,45mm
coRt clNza (vER REFERÉNCIÀS)

FIÍA 0E âORDO - 0,45mm
COR] CINZÁ (VER REFERÉNCIÁ5)

7.5

VISTA SUPERIOR

505-5

VISTA INTERNA

505

-7.5

1+

ô

"o ?,

:o

E

o

VISTA
LÂTERAL

VISTA
LATERAL
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ê - iurc O = 12mm prôf, = g,smm (p/ blcha com sistemê de Úâvamento)

b - tu.o O = smn proI. = r6,5mm (p/ pà.afuso com rosc parà madeÉ)
c turô o = 8mm - p.ôr. = 14mm (p/ brchà em ramac)

d ' f!@ o = 3mm prof, = Iomm (p/ parafusÔ àuto ataÍôxantê)
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Mobiliário

ES.O9
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baixa de
madeira
cód BEc 5333113

=1-

40

ESC. l:10

BASE - DETALHES CONSTRUTIVOS
ra27

VISTA SUPERIOR

)E CONÍATO COl,l

ESTANT'

VISTA FRONTAL
Esc. 1r10

150 240 2à7 244 150

DE'TÁLHE 08
VISTA INFERIOR
ESC. 1r10
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__ ÍuBo DE AÇO CARBONO
.' 20rm X 40mm - C8ÀPA r6 (l,5mm)



Eslânte baixa com l pratelerra

. Corpo composto por

Peças laterais, iníerior e pràte e ra em M0P, espessura

de 18mm, reveslidas em âmbas às íâces de laminado
melàmrnrco de berxâ p.essáo B? acàbànento te\r.rfl7e.
do, na cor CINZA Iver reíerências] Dimensões acabêdas

conforme projeloi
- Peça posterior MDq espessura de 15mm, revestidas em

âmbas as Éaces de lâminãdo melamínico de baixa pressào

- BB ecabêmento textuízâdo, na cor CINZA Iver referên.

c âs] Dr.rensoes àcabâdas coníorme prolelo:

- Tàmoo er lüDq espessu'a de 18n.1. Fâce sJpeflor reves.

tidâ de lâminado melamínico de alIâ pressão pós íormável

de 0,6mm de espessura, com raio de curvature de 10mm,

acabâmento texturizado, na cor C NZÂ [ver referêncras].
Face inÍeíor revestida com laminado melamínico de balxâ

pressão - BP, acãbamento texturizado, nâ cor CINZA (ver

referências ]. Dimensões âcabadas conÍorme projeto;

Bordos encabeçados com fÍtà de bordo em PVC Ic]orelo
de polivini a] com 'pnrner', acabâmenlo Iexturizado nas

cores CINZÁ e VERMELHA {ver reÍerênc as ], colados com

àdesivo 'Hot l'4e trng' Dimensões nomrnâls de 22mm

Ilargura] x 3mm Iespessura], pâra partes exposrãs eo

contãto com o usuário Dtmensôes nominêis de 22mm
(largura) x 0,45mm IespessLrra], para partes onde nào

hâverá o contato com o usuário
. Base em tubo de aço carbono, lãmrnâdo e írio, com

coslurâ, seçào retangulâr dê 20mm X 40mm, em châpã 16

[1,52mm), soldada e pré furada. 0s encontros de tubos de,
vem receber solda em Iodo o perímetro da união IveÍ delalhe
81. À superfície da base que Ícârá em contalo com o móvel
deve ser planÍlcãda a pós a aplrcaçào da soLda. Acabàmenro

em pinlura em Ilnta em pó híbrica Epóxi/ Poliéster, eletrostá.
ticà, brilhante. po rrneíizada em estufa, espessurê mínimâ de

40 mrcrometros, na cor C NZÀ (ver referências].
. Sapãtâs niveladoras em me(al, com bâse de polipropi eno

rnletado, rosca 3/8" FixaÇào poÍ châpâ de aÇo Iespessura
l,Smrnlcom rebrte dc alumínlo.
. FixàÇóes:

Fixaçào dâs peças que compôe o corpo do armário corn

dispositivos parê conexão deÍinitiva, composlo por bucha

com sistema de travamento e parâíuso com rosca para

madeira Iver reÍerêncras];
- FlxaÇão da prateleirâ com suporle para pTâte etra em

zàmâc Iver referências];

' Fixaçào da bàse metá ica âo corpo do ârmário através de

pàrafusos rosca máquina métrica l',15 X 30rnm cabeça

redonda {ver re[erência] e buchas em zamak autoalaÊ
râxântes, com rosca máquina métrica M6 X 14rnm (ver
referéncrasl.

. Para íãbricâção é indispeôsávelseguir projeto execut vo,
detãlhamentos e especiÍrcâções Iécntcas.
. ApIcartratãmenlo ant íerruginoso nâ bâse metá ica. que

âSsegure resrslência à corrosào em cârnarâ de névoa Sahne

de no mínirno 240 horas Iconíorme NBR 8094] 0 Brau de

enÍerrujâmeôto deve ser Ri0 e o grãu de empolamento deve

ser d0^0
. Soldãs devem possuir sLoeÍr,cte ltsa e ho.noBênea, náo

devendo apresenlar ponlos conantes, supeíícles ásperas
ou escórias.
. 0everào ser elrminàdos respingos e irregulâridades de

soldâ, rebarbas e ârredondados os canlos àBudos.

.A Íile de bordo deve ser ãplicada exclusivamenre pelo pro,

cesso de colegem 'Hot Me ting', devendo receber ecâbemen,

to írezado após a colaBem, conÍiBurando arredondamenlo

dos bordos corn ràio de 2,5mm, nas pârtes expostes eo

contato com o Lrsuário.

. Painéis de M0P ' t'ladeplac BP revesrldos em ambâs es

fâces em lam nâdo melamiôico de baixa pressào (BP] -âcâ,

bemento textLrrizado ' "DURATEX" ou equiva ente coÍ C NZA

, referência PANT0NE ["]428 C.
. Painéis de M0P'Madeplac BP .reveslidos em uma des

Faces em lam nado melamínico de baixâ pressão {BP] aca,

bamento texlLrrizedo - "DURÂTEX ou equiva ente .coí C NZÂ

-reÍerêncià PANT0NE Í*1428 C.
. LamÍnado mâlâmÍnlco de alta pressào F0RfllCA ou

equivâ ente.
. Fita de bordo em PVC."REHAU" ou equivalente-coÍ CINZA-

reíerênciâ PANT0NE [-]428 C.

. Fita de bordo em PVC -'REHAU" ou eq!ivalente - cor VERM E-

LHA - reFerêncie PANToNE [Í]186 t
. Pintura da base - cor CINZÂ - referênciâ RAL 7040
. Sapata nivelâdora |/ÁSTICMoL cod NCH100".
. Chapa pâra sâpatâ nivelâdora 'MÀST|C|"10L tHR 38 .

. Dispositrvos de conexào deíinilrve ' EverÍix HETT CH'

o! equivalentc.
. Slportes pâre prãle eire Suporte Pràte eira 2 Furos Zâmac

Niquel.FGV'
. ParãÍusos "ClSER' , "1'4lTJo" ou e qurva ente.
. Rebites de repuxo 'ClSER ou equivalentê.
. Buchas ern zâmâc, aLrtoâtârraxãnles 'FGV Fix s!stem' ou

equiva enIc.

. EtiqLretê auto âdesiva vinílica ou de ãlumínio com informâ-

ções irnpressâs de formâ permãnente, de Íarnanho rnintmo

80rnm x 40mm, a ser Íixâda na parte rníerior do lampo,
contendo

- Nome do fornecedoç
- Nome do [abricânte;

Logomarca do íabricante;

Endereco / telefone do íornecedor:

- Dâtâ de fabr caÇào (mês/'ano]i

No do contralo;
- Garântra até 7/, [24 meses após a datâ da nota flscàlde

entregaJ;

CódiBo FDE do móvel.

obs.: À eÍnostra da estante deve ser âpresentada com â eti.
quetâ a ser u1 Izada, Íixada no local deíinldo. Env ar el queta

em duplrcrtJ oàÍà à1êlise dâ .nâléí a p.lma

. Dois anos conlra deíerlos de fabÍ càçà0.

obs.: A data parâ cálculo da garantia deve ter como bãse o

últlmo diê da entreBâ do lote coÍespondente à ordern de

. 0s otes de íâbricaÇão poderào ser ãval ados enT qualquer
ternpo, durânle â v Bêncra do conrraro pela área récn ce da

FDE ou seus prepostos

. Papelào ondulâdo, mantâ de poIetileno êxpandido ou
p á51ico bolhà, de Bramatura adequada às carecteríst cas do
prodLlto, dobrando e parle excedente e Íixando com cordôes
de sisal, ráírâ ou firilho de poliproprleno.
. Não será admrridâ â embalagem de paítes do produto
ântes dê montagem. quando este acarretãr diíiculdade de

suâ remocà0.

Mobiliário
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Estante
baixa de
m ade ira
cód. BEC 5333113

,::,;7, 1a-t'=.ria-._Z2 a, a

. Nâo será admrtidâ a embalagem de partes dos produtos

com materiais de diíícil remoÇào,lais corno filmes íinos para

embâlâr eImênlos.
. RotulêEem da embalagem - devem consler do lâdo externo

da embalagem, rótulos de íécil leitLrrâ com ldentiíiceçào do

íab.icànte e do'ornecedot codigo do prooLlo e o.renràÇôeS

sobre mânuseio, trensporte e estocagem.
. Nào deverão ser utllizedãs íitas adesivas em contato direlo
com o produto.

0bs.1: A amostra da estante deve seí entregue embalâda e

rotulada como especiÍrcado.

0bs.2: outros tipos de embalagem que apresentem soluÇôes

com rnenor impâcto ambientel poderào ser êprovêdos pele

eqLipe tecnicà da F0[ med.ànie consLka p.evra.

...: .1 . _

. Manipulâr cuidadosamenre.

. Prote8er conlra rntempéries

. ÁsseBuradas as condrçôes de montager. dos móveis, sem

prejLlÍzo da funcionâlidade destes ou de seus componentes,

serào âdmitidas toleráncias conforme estabelecido ã seBuir:

- Toleráncias dimensionais indicàdas nos projetos e/ou

especlÍicacões,
. '. 11'l' pàra coÍlp.lmenlo e laÍgLra dos pa,né:5.

+/- 0,3 mm pare espessurê das paíes em mãdeirã
. Sem prejuízo das toleráncras cnâdas acrma,5erào âdm tr-

des tolerânciâs normâtlvas de Éabricãçào para os seEurntes

materiais: laminado fenol melamínico e chapas de MDP

. Espessurâs de chapa de aço e bltolâs construtivâs de lu-
bos devem seguir to erânciâs norrôativas coníorme Normas

ABNT,

. 0 íornecedor deverá apresenlaÍ, acompanhado da amostra

da estante, laudo técnico de ensaio de res stência à corro.

sào da plnturâ dê bâse rnetálica em cámaía de névoâ sa rnâ,

emitrdo por laboratóío âcredilâdo pelo CGCRE'INMETR0 parâ

realizaçào desse ensaio
. 0bs. 1: A ldentiÍicação clâra e inequívocà do itenr ensaiado e

do fubricante é condicào essencral para validaçào dos audos.

0s Iâudos devem conler fotos legíveis do rtern (mínimo 2

em diferentes ângulos, corn tarnãnho mínimo de I x 12cm];

rdentiíícação do fàbricãntei dataitécn co respoosável

0b6. 2r Não serào âceitos lâudos datados corn mars de 1 [um]
ano, contado da data de sLJa apresenlação.

obs. 3: Deverào serenviadas âs viàs origlnais dos IaLrdosi

na mpossibilidâde, serào aceitas cópiâs legíveis, co oridâs e

âulentrcadas.

. ABNT NBR 8094:1983-líaleriâ rnetálrco revest do e nào.

.revestido ' Corrosào por expos Çào à névoa salioa - Ilélodo
de ensaio
. ABNT NBR 13961:2010 ' Móveis pare escr tório -Ármários
. ABNT NBR 14810-1,2013-Pâinéis de pârticulas de médiã

densidâde ' Pane 1'Termrno oB a

. ÀBNT NBR 14810-2:2018-Painéís de particulas de média

densidade'Pane 2r Requisilos e mé1odos de ensãio
. ABNT NBR lS0 4528-3:2015 -T ntàs e vernizes - Avaliaçào

dâ dêgÍadaçào de revesrimento . Desigôação da qLJanlrdâ-

de e tâmenho dos deíeitos e dà lntensidade de mudanÇas

Lrniformes na aparêncra - Pane 3 avahâÇào do grau de

enfeÍujêmenIo.
0b6.: Âs edições indicadas estavam em viBor no momento

deste puhlicâçào. Corro loda normã eslà suieita a revrsào,

recomenda-se veriírcaí ã eísléncla de ed'ções mars rece'1es

dãs normâs cttedãs.

Revlsào

0ata

Págine

3
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T2/L?
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0Làndo lor 
'ópím'( úsc

RBp.hê o McioAhbi.hte

FITÀ DE BOROO

COR: VER|4ELTiA

FITA CE AORDO

COR: VERMELHA

(vER REFERaNCIAS) (vER RE.ERÊNcras)

FITA DE BOROO

COR: VERMELHA

(vER REFERÉNclas)

VISTA FRONTAL
COR CINZA (VER REFERENCIÀS)ESC. 1:10

5

03/11/20

FITA DE BORDO
COR: VFRNIFLHÂ --
(vER REFERÊNctas)

LAr4lNAoo MELÀNiMIco DE

alTA PREssÀo Pós FcRMÁvEL

coR clNzÁ (vER REFERÉNctas)

FITÀ DE BORDO

COR: VERMELHÀ

(vER REFERÊNctas)
VISTA SUPERIOR
ESC 1:10

COR CINZÂ (VER TEFERENCIÀS)

LAI.IINÁDO ITlELANIIIICO DE

ÂLTA PREssÀo Pós FoRMÁVEL

LAI'IINADO TIELÁNIT.lICO OE

COR: CINZA (VER REFERÊNCIAS)

VISTA LATERAL

(vER REFERÊNcias)
(vER REFEÂÊNcrÂs)

(VER REFERÉNcIÁS)

FTiÁ DE BORDO

FTTA OE BOROO

CORr vERFIE'-rlA
F]TA DÊ SORDO

COR: VERMELHÁ

FITA OE BORDO

COR: VERTqELHA

FITA DE SORDO
.OR VFRMF HÁ

(vER REÊERÉNclas) \

COR: VERT4ELHÁ \
(vER REFEcÉ\cras) \.

COR: VERHELHÂ

(vER REFERÊNctÂs)

FE#!#W3

easE MEiÁLIca ptNillRA EM pó

coR ctNz4 (vER REFElÉNcras)

ESC. 1:10 medidas em milímetros
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Página

5
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CORTE AA

18

ESc. 1:10

ESC 1:10

ta47

1011

r021

l8

l0

DEÍÂLHE 02

SAPATÁ N]VÊLAOORÁ

I
t0

CORTE CC

"l
10

.-BA5E I.lETÀLICÂ EM
-uBo c: aço cÁRBoNo 3/14

CORTE BB

l

DEiÁLHE 09

DEÍÀLNE 10

DEIALHE 08

Ê
Âtençào

FrBp.nc o H.iÉÀhbi.ni.DFIALHE 11

10

OETALHÉ O1

DETÀLIE O] fEiÁLHE O]

OETÁLHE 05 DETALHE 06 DEIALHE 07

415

ESC 1 10

435

med idas em milímetros
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,,.,
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DETALHE 1

CONEXÃO DE TAMPO
COM LATERAIS
ESC, I:2

DETALHE 2
CONExÃO DA DIVISÓRIA SUPERIoR
COM O TAI4PO
ESC, 1:2

Estante /
escaninho
de madeira
cdd. BEc 5407010

18

18

í

,)

DETALHE 3
CONEXÃO DAS DIVISóRIAS
COI4 A PRATELEIRA
ESC. 1:2

DETALHE 4
CONEXÃO DE PRATELEIRA
COM LATERAIS
ESC. 1:2

18

glrcHÀ zÂt,ac

5

03/11/?A
.,,,.

4/14

Ê
Atenção

oLàndo íú rF.m Í, usE

R.rpêh. o Í.io^hbi.õr.

fr6 x 30

DETALHE 5
FIXAçÃO DA BASE I4ETÁLICA
EsC. r 2

DETALHE 6
CONEXÃO DA DIVISóRIA lNFERIOR
COM A BASE
ESC, 1:2

.1518

!

40

DETALHE 7
CONEXÃO DA PEÇA INFERIOR
COM LATE RAL
ESC. r:2

DETALHE 8
CONEXÃO DO FUNDO
cot4 A PEÇA INFERIOR
ESC, 1:2FEr:m;,:!13

medrdas em milímetros

,'.,

5



14EDIDAS GERAIS PARA
APLICAÇÃO DO SISTEMA
(TAI4BOR E PARAFUSO)
EsC. 1.2

DETALHE 11
FURAÇÃO PARÂ SAPATA
ESC. 112

"RASTEX"

Mobiliário

ES.1O

Estante /
esca n in ho
de madeira
cód BEc 54020i0

Revrsàa

Data

Página

5/14

-EL
LtrP

Atençào

Rrsp.k. o l,rào ABbi.nrÊ

SISTEMA "RASTEX'

,/,

DETALHE 9
coruexÃo Do rAr,4 Po
CO14 O FUNDO
ESC. 1 2

DETALHE 10
couexÃo Do FUNDo
COM A PRATELEIRA
ESC !:2

415

O 5mh

o'

o. .o

03/ 11/2A

18

Nl

8.5 19.5

!lL
32

16.5

PARAFUSO PARA "RASTEX'
UTILIZADO NO SISTEMA
ESC 1:2

PÁRAFUSO PARÁ "RÀSÍEX'
CON ROSCA PARÁ 14ADEIÂÀ

nelrcaçÃo Do srsrEMA
(TAMBOR h = 11mm)
ESC. l2

65

SOLOÁ
E[1iODO
PERiMEtRo

-j ol

9

medidas em milimetros FE

5
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Âtenção

VISTA SUPERIOR

CORPO DETALHES CONSTRUTIVOS

FrTÀ DÉ BOROO - 0,a5mm 40
coR. ctNza (vER pEFEÊÉNctas),i----..

a - ruro O = 5mm - pror. = 9mm (p/ pêrafuso para Rastex'com rosca para mêderra)
b . furc O = 8mm - prof. = 16,5mri (p/ paraÍuso pô.à Rastex com rosca parê madeirà)
c - rur. o = 8mm - pror. = 14mm (p/ bu.ha em zamac)
d furo O = 15mm - prcf. = 12,5mm (p/ tàrbor tlpo'Ràstex')

40

12 5 .10

VISTA
POSTÉRIOR

s

E

E
E

s

z

E
E

i

VISTA INTERNA VISÍA
FRONTÂL

VISTA EXTÊRNA

FITA DE BORDO - lmm
coR: ctNza (vER REFERÉNCtÁs)

5

a3/11/20

VISTA INFERIOR

LATERAL DIREITA
ESC. 1 10

FITA OE BORDO - 0,45mm
COR: CINZA (VER REFÊRÊNCIAS)

VISTA SUPERIOR
.155 i0 12.5

I

6A

o

E

L

E

E

g

:

,

n

{

395

,10

VISTA INTERNA

ri 5

0!àndoÍorhÊnm'(L5c
VISTA
POSTERIOR

n.spêít.o Mêiolmbi.htc

VISTA EXTERNA

Ê1TA DE BORDO'3mm
coR: clNzÂ (vEq REFERÊNCIAS)

VISTA
FRONTAL

.a

VISTA INFERIOR

LATERÁL ESQUERDA
ESC. 1 10

395

60

t2,5

o

,10

.o 4

I;

FEr,xw:;,rà|
med idas em milímetros



a - Íuro O = 5rr - pror. = 9mm (p/ pàràíuso para "Rêster' .om rosca parà madê ra)
b .Í!.o O = 8mm .prôr. = r6,5mm ípl parafu§o parê "Ràstex coó r.s.ô pôra óaderra)
c . ru.o O = 8rm . orôÍ. = r4nô (p/ buchê er zamac)
d - 'uro O = 15rm proí = 12,5rm (p/ tômbor tipo 'caster')

Mobiliário

ES.1O

Estente /
esca ninho
de madeira
cód. BEC 540/010

VISTA POSÍERIOR

FITA DE AOROO. 3mh. COR: VERMELBA (VER REFERÉNCIÀS)

1011

FITA DE BORDO'3mm - COR: VERMELFiÁ (VER REFERENCIAS)

15 505.5 J5

ít
Í

áll

E<;>

s

ÉE

3:.
ãs

{

VISTA
LÂTERAL VISTÂ SUPERIOR

VISTÂ
LÂTERAL

Revisào

Data

Páglna

5

03/11/20
VISTA FRONTAL

142 244 247 240

24

142 7 /74

EL
tcy
Alehção

R.5p.rl. o Mêio Â6bi.htc

r+
VISTA INFERIOR

PEçA INFERIOR
ESC 1.10

335.5 343

12 t2

24

o o

oo

med idas em milÍmetros

FE
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a - rlro O = 5mm - proí. = gmm (p/ paraluso para "Rastex'cor roscà oa.à maderà)
b - Í!rô o = 8mú - prof. = 16,5mm (p/ D.raruso pàra "Ràsret'com rôs.a pêra rêdêrê)
c 'Ílro o = 8mm pror. = lahm (p/ buchê er zàmàc)
d - furo O = 15rh - proÍ. = 12,5mm (p/ tàúbôr tipo'tuster")

FFA DE BORDO. O,'15MM. COE: CINZA (VER REFERÊNCIÁS)

505.5

',.5

VISTA POSTERIOR

335.5 t4l 332.5

ô
s

E,u

õa
x<ó)

Lo

s

qi

irU

1011

VISTA
LAÍERAL

VISTA SUPERIOR
VISTA
LÁTÊRAL

Revisào

Data

Páginã

5

03/11/24 F]TA DE êORDO 3-M COq: VERIIELHÂ {VEq REFERÉNCIÀS)
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24

505.5
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a - ruro O = 5mm - prof. = 9mm (p/ parcluso pàrà -Rãstex- coÉ ros.à parê madeúà)
b ' rlro O = 8mm - pror. = 16,5mm (p/ pôrêruso pàra 'Rastet'com rosca pàra made,rê)
c ' rlrô O = 8mm pror. = r4mm (p/ buchà em zamàc)
d íuro O = 15rm ' pror = 12,5mm (p/ têmbortpo Rastet l

40

LATERAL DIREITA

40

LATERAL ÊSQUERDA

FIiA OE 30ROO - 0,a5m-
COR: CINZÀ
(VER REFERÉNCIAS)

c0.

VISÍA
POSTERIOR
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FITA DE SORDO - O,A5NM
COR: CINZA
(vaR RErERêNarÁs)
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g

é

E
Ê

i
4C

x:

Lõ
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N 5

a3/11/2A

DIVISORIAS (4 PEÇAS)
ESC 1:r0
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a - flro O = 5mm - p.oÍ = 9mm (p/ paràruso parê "Rastex' com roscà para made rà)
b - furc O = 8mú - prof. = 16,5mm (p/ paràrlsô pàra "Rêstei" com rcs.à para rêderra)
. - alro O - arm - prô.. = l.mr (p,/ bucha em zamac)

d - fLro O = 15rh ' prcf. = t2,5mm (p/ tàrbôr t,po'iastex")

505.5ul

COR: CINZA {VER REFER-NCIÂS)

VISTA SUPERIOR

VISTA INFERIOR

1011

505.5
7.4

b-

VISTA VISTA INTERNA
LATERAL

6 505 5

I
ü ll

;Ê tl
9:" I

x?_l

E!ll
*rl

,L]

G
a

ãa
Cd
H)

i
1.

VISTA
LATERAL

FITÂ DE EORDO - 0,.15mm
coR: crNza (vER REFERÊi/Ctas)

5

a3/ 11/20

VISTA EXTERNA

PEÇA POSTERIOR

oc

505.5

o o

o o o
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a - ruro O : 5hm - proÍ. = 9mm (p/ pêràfuso parà Ràste! com rôsca para madetrà)
b furo O = 8mm pror = 16,5mm (D/ pàraílso para 'Rasrex_ com rosca pêrê mêde râ)
c . ruro O = 8mo proÍ = laom (p/ blcha em zamàc)
d - ruró O = r5-m - proí. = I2,5mó ip/' tambo. ripo Rastet")
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FrTA OE EOROO - 3mm, COR: VERMELHA (VER REFERÉ\CtAs)

3ro
VISTA POSTERIOR

VISTA
LATERAL

VISTA SI.JPERIOR

VISTA FRONTAL

VISTA INFERIOR

TAMPO SUPERIOR

VISTA
tÁÍERÁL

Flia oE BORDo - 3nm - COR; VERMELTiA (vER REFERÉNCIÀ5)

5
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523.s
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ESC. 1:10

medidas em m ilímetros

FE#xnt:"t:!t3



Mobiliário

ES.1O

Estante /
escaninho
de madeira
cód. BEC 5407010

BASE - DETALHES CONSTRUTIVOS
to27

40

ESC. 1r10

ESC. 1:10

É

R

t0

SoLDA NA ÁREÁ
DE CONÍAÍO COI'
A ESIANÍE

VISTA SUPERIOR

TIJBO D5 AÇO CARBONO
20nm x 40mm CHAPA 16 (1,5mn)

ESC 1:10

150 240ô-é-

VlSTA FRONTAL

VISTA INFERIOR

21) 24C 1s0
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SAPAÍA :{]VEI-ÂDORÂ

ta21 AASE I'IEÍAL]CA
10

l-

poslcroNAr.4ENTo DA BASE ev neuçÃo Ao coRpo (vtsrA TNFERToR)
ESc. L:10

20

FEW;t:t3 medldas em milímetros
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. Estante / Escaninho bâixo com 6 nichos

. A Íitã de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo pro-

cesso de colaBem "Hot Melting", devendo receber acabamen-

Io frezado após a colagem, confiBurando arredondamento

dos bordos com râio de 2,5mrn, nas partes expostas ao

contâto com o usuár o

.Pâinéis de MDP, Medeplâc BP, 15 e 18mrn revestidas em

ambas âs íaces em lâminâdo melamínico de bâixa pressào
(BP] acabanrento texturizado - "DI.JRATEX" ou equivalente

cor CINZA' reíerênciâ PANToNE [-]428 C .

. Peinéis de MDP- f,ladeplac BP- l8mm revestidâ em uma

das íâces ern ârninado melêmínico de baixa pressào IBP]
- acabâmênto texturizado , "0URATEX" ou equivâlente , cor

CINZA - reFerência PANT0NÊ [*]428 C.
. Laminado melamínico de âlta pressão "F0Rl'4lCA" ou

equiva ente.
. Fita de bordo em PVC -"REHÁU' ou equivalente , cor CINZA .

referênciâ PANT0NE [*]428 C.

. Fita de bordo em PVC-"REHAIJ'ou equivaiente .corVERME,

LHA - referêncra PANT0NE ["]186 C.

. Prntura da base-cor CINZA - íeferêncie RÁL 7040.

. Sâpâta nlveladora I4ASTICM0L cod NCH100

. Chapa para sapata niveladora '|'4ASTICM0L cod. CHR 38".

. Tambor "Râstex BlGFER ou equivalente.

. PãrafLrso para Rastex" com íendã cornbinada BIGFER ou

equivà ente.
. Paraíusos "ClSER' , "li,1lTT0" ou equrvalente.
. Rebiles de Íepuxo "ClSER" ou eq.rivâ enre
. Buchâs em zârnâc, âutoatarraxantês "FGV - Fix sgstern' ou

equivalênte.

. Eriquela auto adeslvâ v ní ica ou de al!mínro com iníorma

ções impressas de íormâ permãnente, de tâmânho míntmo
B0mm x 40mm, a ser Íixêda nã parle inferior do tarôpo,
calntendo'

- Nome do [ornecedori
- Nome do fabricante;

Logomarca do fabricânte;

Endereço/teleíone do Íornecedon

- Dâtâ de fabricacão Imês/anoJi
No do contrâtoi

Garantia âté // [24meses àpós a dâ1â da nota Íisca de

entregalr

- Código FDE do móvel.

0bs.: A amostrâ da estante deve ser apresentâdã com a eti,
queta a serutilizâda, fixada no localdeÍinido. Enviaretiqueta
e1 duplicata para ànálrse dâ matéÍià prmâ.

. 0ois anos contra defeitos de íabricação
0b§,:Adata pâra cálculo dâ gârantie devetercomo base o

últ mo diã da entrega do lote correspondente à ordem de
íornecimento.

. 0s lotes de íabricaÇáo poderào ser avaliados em qualquer
tempo, durante a vigência do contrato pelà áreâ 1écnica dâ

FDE ou seus prepostos.

a- ,.., ,. | . '.:-. : .

. Papelão ondulado, manta de polieríleno expandido ou
plástico bolha, de gramatura adequada às caÉcterísticas do
produto, dobrendo a parte excedeôte e íxendo côm cordões
de sisà1, ráÍrâ oLr Íililho cle polipropileno

.Corpo composto por:

PeÇas lalerêis, iníerior, pratêleirâ e divisórias em [4DB

espessura de 18mm, revestidas em âmbâs as feces de

larnrnâdo melamÍnico de bâixa pressào. BB âcêbemento

Íexturizâdo, nê cor CINZA (ver referénciâsl. Dimensões

acabâdâs conforme projeto;

- PeÇâ posterior em lv{0e espessura de 15mm, revestida ern

ambas as íãces de laminâdo melâmínico de bàixã pressão

- 8B acâbarnento texturizado, na cor CINZA Iver reíerên-
cias]. Dimensões acâbadas conformê pro]êto;

' Tampo em fy'0B espessura de 18mm. Face superior revesti.

da em larnrnado melâmínico de a Ía pressào pós formável
de 0,6mm de espêssurã, com raio de curvaturà de 10mm,

âcabamento texrurizado, na cor CINZA Iver referências].
Fâce iníerlor revestida com aminado melamín co de bâixa

pressào BB âcabâmento texturizado na cor CINZA [ver
reÍerênciasl.

Bôrdos encabeçâdos com fita de bordo em PVC Icloreto
de polivinila]com 'primer", acabamento texturizado nas

cores CINZA e VERMELHA (ver referênciasl, colados com

adesivo "Hot N'lelting'. Dimensões nominâis de 22mm

I argura]x 3mm {espessura], parâ pârtes expostas ao

contato com o Lrsuário. Dimensões nominais de 22mm
(iarguralx 0,45mm Iespessura], para partes onde não

haverá o contâto com o usuário.
. 8ãse ern tubo de aço carbono, lâmtnado a frlo, com
costura, seção rêtanEular de 20mm X 40mm, em châpâ 16

[1,52mm ], soldâdo e pré-furado. 0s encontros de tubos dê
vern receber solda em todo o perÍmetro dâ união Iver detalhe
11]. A superlície da base que ficará em contato com o móvel
deve ser p aniÍicâda âpós â ap tcâçào dã soldà Acabâmento
em pintura em tinrâ êm pó híbr ca Epóxi/ Poliéster, eletrostá-
tica, brilhante, polirnerizadà em estuFâ, espessura míniÍnâ de

40 micrometros, na cor CINZA Iver referências].
. Sapatas nivelãdoras em metê1, com bâse de poliproptleno
injetâdo, rosca 3/8' Fixação por chãpâ de aço Iespessura
1,5rnmj com rebite dê âlumínio.
. FixãÇões:

- Eixâção dàs peças que compôem o corpo do armário com
disposilivos de tambor "Rastex" em zamàc sem acaba.
mento e pârâfuso parà "Rastex" com fendâ combinada com
roscã parà madelra em aço com acabamento em zincàdo
branco Iver reÍerências];
Fixaçào dê base metálrca ao corpo do armário através de
parafusos roscã métnca lí6 X 30mm, cabeÇê redonda Iver
referência] e buchas em zarnâk auto,atãrraxântes, com
rosca métrica f46 X 14mm Iver reterências];

. Pârà fabricacào é tnd spensável seguir projeto executivo,
detâJhâ''1erlos e especr,rcàÇoes tec n'cas
. Aplrcar rretamenlo ânttíerrug noso na base metállcâ, que
assegure resistência à corrosào êm câmâra de hévoã salinê
de no mÍn mo 240 horas Icontorme NBR 8094]_0 grau de
enFerrujamenro deve ser Ri0 e o grau de empolamento deve
ser d0/t0
. Soldas deve-n possJtÍ supeí.cie lise e homogéneà, nào
devendo âpresentar pontos cortantes, supeúícies ásperàs
ou escórias.
. Deverão ser eliminãdos respingos e lrregularidades de
soldâ, rebarbâs e ãrredondâdos os centos agudos.
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. Nào será admil da a embalaBem de parles do produto

antes da montagem, quando esta acâÍetàr d rírc uldade de

sua remoção
. Nào será admilrda â embalagem de partes dos produlos

com matêrieis de drFícrl remoçã0, tais como Í lmes Íinos para

embalar alimentos.
. Não deverão ser utilizadas Í tas adesivês em contato direto

com o produto.

obs.: 0LJtros lipos de embalagem que apresenlem soluÇões

com menor impacto âmbientâl poderão ser aprovados pela

equrpe lecnicê dâ lDt rred,ânle consultà p'évra

. Devem constar do lado externo dâ embalâBem, rótulos de

íácil leitura, conlendo:
- Nome do íebricante;

Nome do íornecedot

Código F0E;

0rientações sobre manuseio, transpone e estocagem.

0bs.:A amostra da eslante deve ser enlreBUe embalada e

rotulada como especlíicado.

. Manipular cuidadosamente.

. Proteger contra intempéries

. AsseBUredas as condiçôes de montagem dos móveis, sem
prejuÍzo da funcional dade destes ou de seus componentes,

serào admilidas toleràncias coôfoíme estâbelecldo e seguir'
- Jo eráncias dimensronâls rndicedâs nos proletos e/ou

especif cações,

- . 1rÍ. pàÍa coÍror rre'1to e làÍgu'â doc par.ló,si

+/' 0,3 mm parâ espessura dos painéis.
. Sem preluízo dâs tolerâncias crtadas aclma, sêrào âdmllr-

das roleráncias roÍ1ativàs oL tàbricJçào pâ'à oq scgu nrc5

màteriaisi laminado fenol rnelamínico e chàpas de [4DP
. Espessuras de chapa de aço e bltolas construtivas de tubos

devem segurr toleráncias normativãs conforme Normâs ÁBNÍ

. 0 [ornecedor deverá apresentar, acompanhado da amostrâ

da estanle, â seBUinle documentaçào técnica:

- Laudo Iécnico de ensaro de rcsrstênc â à corrosào da

prnturã da base metálica em cámara de névoa sâlinâ,

emIido por laboratdrio acredilado pelo CGCRE- NMETR0

pa râ rêalizâçào desse ensaio.

0bs. 1: Á rdentiÍicaçào c ara e rnequívoca do iterll ensaiado e

do fabricânte é condiçào essencial para validàçào dos audos.

0s laudos dêvem conter fotos legívers do item Irnín]mo 2

em drÍerenles ânBUlos, com tamanho mínimo de I x 12cm lj
idenliírcacào do Íâbfl cênte; datãi lécnico responsável.

obs. 2: Nào seíào acertos laudos datados com rnais de 1 [um)
ano, conlado dâ dâla de sua apresentâçã0.

obs. 3: Deverào ser envradas as vrâs oíginals dos laudos;

nâ rmpossrbilidâde, serào aceitas cóprâs legÍveiS, coloridâs e

aLrtenlicãdâs

ÀBNT NBR 8094:1983- Material metál co revest do

e nào revestido - Corrosào por exposiçào à

névoa salrna - Método de ensaro.
.ÀBNT NBR 13961.2010. Móveis pàrâ escrilório.Armáros
. ABNT NBR 14810.1r2013 .Painéis de pàrtícules de média

deosrdade Pârte 1r Termrnolcgla

. ABNT NBR 14810-2.2018 ' Pãinéis de pêrIículas de média

densldade. Parte 2: Requisllos e métodos de ensaro.

. ABNT NBR lS0 4628 3,2015 Íintas e vernrzes . AvaliaÇãc

dâ degrâdâção de revesrimento . Desrgnâcão da quanlidâ-

de e lamênho dos deíeitos e da intensrdaCe de rnudencas

uniíormes na âparêncrâ Pârle 3:AvâlrâÇão do greu de

eníerrujamento.

0bs.: As edições indicadàs estavam em vigor no momenlo

desta publ:câçà0. CoÍro loda normâ esrá sJjeitâ â evrsà0.

recomendâ'se veÍiÍrcâr a exrstência de edlções mers recentes

das normas citadas.
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. Forno de micro ondas, de uso doméstico, volume norniôâl

mínimo de 30 itros
. 0 forno deve possuir ceniÍicâçào INMETR0 coníorme Pona.

ria n" 497, de 28 de dezembro de 2011 ou Portaria no 268, de

22 deju ho de 2021
. 0 apàrelho deve possu r, também, Erlqueta Nacionalde

Conservaçào de Ener8ia . ENCE , apresentândo Faixà de

Clâssifrcacào NívelÁ .

. Gabinete t po monobloco em aço gâlvanizado revestido ln'
terno e exlernârnente com pinIUrà eletrostálrca a pó (epóxi/

poliésterl na cor BRANCA, conlendo abenLrras lateràis e/ou

superiores pãra ventilaçào do àperelho quândo em uso.

. lluminação rnlerna.

. Pârnelde conrrole digitalcom íunções pré'proBramedâs.

. Timer.

. RelóEio.

. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou lecla de

âbertu ra.

. Disposrtivos e travas de seguranç4.

. Sâpâtes perâ âpoio em bancâdas.

. Prato girâtório em vidro.

. Anel plástico rotal vo corn íodíz os.

. Drmensionârnento e robustez da í açào, plugue e conecto-

res elélncos compatíveis com a potência do equ pârnento.
. PluBUe Ê coídào de alimentàçào irabrcho) certrficados pelo

lNl,1ETR0, corn ndrceÇào de tensàc em etiquetê no cordào do

apaÍelho
. Tensào de elrmenreçào do micro-ondas: 220V.

. Selo INMETRo de Cerl íicaçào de Contormrdade para o pro.

dL[o (Por1ària lnmetro no,19Z de 28 de dezembro de 2011 ou

Ponênâ nmerro no 268, de 22 dejulho de 2021].
. ENCE-"Etiquetâ Naciona de Conservação de Energia ,

apresentando -Fâixâ de ClâssiÍrcâção Nível Â".

. Plugue com CenrÍrcaÇào INMETR0 [Ponanâ lnmelro no 136,

de 04 de olrtubro de 20011.
. Cordão de aImentação com CêÍtiÍicaçào lNlüE]R0 [Porraria
inmelro nô 640, de 30 de novembro de 2012]

. dênlrÍicação permancnle nâ superfÍcie do produto conlen

do, no mín mo, as seBurntes informacÔes'

No.ne do 6bricentei
- 0êsignação do modeloi

- Íensào nominal ou íaixa de tensào nomina em voh Iv];
- Potência nominai em watt (W] ou corrente nominal em

ampére IA].

. 01 [um J aoo contra deíeiIos de Íabricaçà0.

0bservaÇà0.

- A dâIa para cálculo dâ Baraôlia deve ter como bâse a dâta

da Nota Fiscalde íornêcimênlo

.0s otês ie íabflcacão poderào ser avâliados em qualquer

ternpo durante a vigênc a do conlrato pela áreâ técnicà rjê

FDE ou seus prepostos

. Todo o aparelho deve vir àcompanhado do 'l'4ANUÀL DE

lNSllUlULS . em p0íuguês. contendo n0 n'1rro:
- orientaçào pârâ Instâlâçào e Íorma de uso corretoi

Procedrmentos de seBUrançã,

Regulagern, rna nutençào e limpeza

. 0 produto deverá ser entreBUe em êmbâlagem or Sinal do

fabricânle, acradâ e contendo seu rêspec1 vo MANUAL DE

INSIRUÇÔES".

. A embalagem deve receber envelope plástlco trãnsparente,

lâcrado, no lado externo, fixado por íitã àdesivâ, conlendo.

- Procedirnentos pâra acionamenlo da gârânlia e/ou assls-

tência técnicai

- Eriqueta de identrÍicâção do Íorôecedorem meteÍiêlêuto

adesrvo [vinilico ou de alumínio] com iníormações rmpres-

sas de formâ perrnanente, conlendoi
» Nome do Fabricântei

» Nome do Fornecedo(
» CNP-ldo FoÍnecedori

, EndereÇo/teleÍone do Fornecedor;

» No do contrato,
, Gârant a ãté -/ / [12mesesaposãdãlrdanotê

Íiscal de enrregâ];

» Códrgo FDE do produto;

» Tensào nôminal em voll (V];

» Símbolo da nalureze dê fonte ou Írequênciâ nominal

em herlz IHz];
, Potêncra nomioalem rran IW];
» ReÍeíência do modelo

- Cópia da N0IA FISCÀL de venda.

. Não deverào ser ulllizâdâs íitas adestvãs em contato direto

com o produto.

. A embàJâBem deve receber rotulàBern do Íornecedor do

lado externo em loca de íácilvrsibrlrdade, contendo:

- Nomc do fabficanrej

- Nome do íornecedori

CNPJ do íornccedoÍ;
- Cód go tDE do equipamento:

- lodrcacào de tensào (V] e írequéncia IHz] do equrparnen

toi
- 0rienlaÇões sobre mãnuseio, trânsporle e estocaBem.

0bservâção:
- A âmostrà do forno micro'ondes devê ser entreBue em

balâdâ e rotulada como especiírcàdo, ê acompanhãda do
"MANUÂL DE ]NSTRUÇÔES"

. fy'anipu âr cuidadosamente os volumes.

. Proteger contre inteírpéries

. 0 Íornecedor deverá apresenla! âcompanhãdo dã emoslrâ,

Certlíicâdo de conÍormidade / Dcclâraçào(ões] de Manulcn.

cào de Cert ílcaçã0, emitrdo pelo 0rgânrsmo de CertiÍrcaÇào

de Produto 0[P
0bscrvâçào:
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Mobiliário

FM.O1
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Forno de
Micro-o nd a s
cód BEc 4574070

' AIs)declaração[ões] de manutenÇào da cenrÍicaçào

deveIm] estarde acordo com os prazos estâbelêcidos nos

Requisitos de Ava[ação da [onFormrdade, com base nâ

dâlâ in cialda obtençào da 1a certiÍicaÇâo do produto.
. 0 fornecêdor deveÍá apÍesenlar Declârâcào de âtendimen.

1o à ResoluÇão RDC n0 20, de 22 de março de 2007 . ÂNVISA,

e suas alteraÇões.

. Portaria NMETRo no 136, de 04 de ourubro de 2001 ,Mãn-

tém no ámbiIo do Sisrema Brasileiro de Cerliíicação, SBC,

ê certiÍicação compu sóriã de plugues e tomàdâs, pàra uso

doméslico e análoBo, para tensões de àté 250V e concorren.
te àté 204
. Ponaria lNl,1ETRo n" 492 de 28 de dezembro de 2011

Requisitos de Avâlieçào da Coníormidade pâra Íornos de

rnicro-ondâs.
. Ponarie INMETRo no640, de 30 de novembro de 2012-
,nstiI!iâ ceíiÍrcaçâo compulsória parà fios, cabos e cordões

flexíveis elétricos.
. Porrâria INMEÍRo n0 260, de 05 de junho de 2014 - 0ispõe

sobre à necessidãde de Fazer os ajLJsles no ReBUIâmento

Técnlco da 0ualidãde de Fios, Cabos e Cordões F!exíve s

Elélr cos, aprovado pela Portarla no 589, de 05 de novembro

de 2012
. Portãr a lNf,lETRo n" 282, de 26 de agosro de 2020-Es-
lâbelece a classiÍ cnçàc de risco de al vrdades econômicas
assocradas aos alos públicos de ibeÍação sob responsâbr-

hdâde do Inmetro lro ámbito da Âva raçào da ConÍormidade

compu sóíâ.
. Po(ar a INM EÍRo n" 268, de 22 de junho de 2021 . Âprova o

Regulamenro Técnico da Çuãlidàde e os Requisitos dê Ávâla-

çàoda Conformrdâde para Fornos l"licro.ondas- Consolidâdo.

. ABNT NBR 14\36:2012 [versâo corrigida 4:2013] - Plugues

e tomadas parâ uso domésrrco e ânálogo até 20 Á"'250 V em

coÍente â ternadâ - Pedronrzâcão
. ABNT NBR NM 287 4:2009'Cabos lsoledos com cornpos.

tos elâstoméricos termcírxos para tensôes norninàis ate
450/750V, rnclusive Pertê 4: Cordôes e cabos flexiveis
. ABNT NBR Ntí 60335 1i2010 ' Segurançà de apare hos

elÊ,'odomestrcos e s nrlâÍes Pâ'te 1 Reouis.los ge,à s.

. ABNT NBR N[4 1EC 60]35-2-2S:2006 .Segurançà de apà-

relhos cletrodomésrcos e simllares. Parte 2-25: Reoursrtos

especííicos para fornos micÍo.ondas-

0bservaçào:
- Âs edições ndicadas estavam em vrgor no momento

desta publ cação. Como todâ norma eslá suje ta â revrsã0,

recomeôde-se verif car a exrstência de edições mêis
recenles dàs normas cilêdas.
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. Fogão de 4 bocas para GLP IGás LiqueÍe ro de Perróleo]

com lorneiras rndependentes para os queimâdores fixadas

nã pane írontal e mãnipulo do queimador do forno localizado

em parnel de comândo na parte inferior. Grelhâs de ferro

fund do removíveis.
. Forno com queimâdor dotado de d spositivo supervisor de

chama, coníormê ABNÍ NBR 15076.
. Pressào de utilizaçâo 2,8kPâ = 280rnmca
. Dirnensões do târnpo: 1030r.]m ./. 30 mm Ilargurã] x
10lornm -/- 30 mm Iproíundrdade] x 865mm +/,35mm

Ialtuía ].

Fogão
. Estrutura em âço inoxidável.
.4 [quâtro] pés em peíil"f de abas i8uais e 1/16" de

espessure mínilna Devem ser soldados nâ pane inferior e

inrerra do peííil, segmentos de barra períurada com rosca

rnrernâ de 7/8", com 50mm de ahura para receber conjunto

de sâpâras reguláveis. ndo
. Sàpãtes reguláveis constituídes de base merálrca e ponte'
re mâcrçá de polrâmidâ 6.0 [ver desenho], íixadas de modo

que o equipamenlo Íiquê â aproxrmâdamente 50rnm do piso
. 0uâdro inFerior composto de lravessas em peíil "U" com

60mrn de alt!ía e 15mm de abas hor zontâis, em châpâ de

1/16' de espessuíã mínima, soldadas entre si, íormando um

quadro rÍgrdo Íixãdo aos pés alravés de um conjunlo de B

pãràíusos de aço inox sextevedos de :/.'x :,'?.-' e porcâs de

aço rnox Iver desenho]
. 0uadro superior composto de (ravessà írontàl em perÍi 'u"

com 50mm de alturê e 15mm de âbâs hoízon!ârs ern chapa

de 1/15" de espessura mínima; travessãs laterais e posterior

corn 180mm de altura com aba superior de 15mm e in[erior
de 10mm Iver desenho], Íixadãs eos pés atràvés de um

conjLrnto de I parâfusos de aço rnox sextâvâdos de 1,'r" x

'..' e poícas de aço ir'ox. As l.avessas lâterârs e pcsteÍ or

constiluem-se no Íechamento Iatera e posterlor do Fogã0.

. Chapâ superior (tampol em aço inoxrdável, em châpa de

1/16 de espessura mÍnima, obtidâ âtíavés de cone a laseÍ,

constrturndo umâ peça únrca, períeitamente nlvelada
. Frxàçào do 1âmpo aos pés através de 4 cantoneiras de

aço rnoxrdávelsoldâdas nâ lace inferior do tàmpo e Íixadas

às canronerrês dos pés âtraves de parâíusos de aço inox
ccyràvàdoq oe 1 4 , I '2" e poÍcâs de âÇo r^ox.
. Conjunto de apolo dos queirnadoíes em âço rnoxidável, cha-

pr de I 16'deesoessuràmínirrà,comÍJ açàopàÍaercà,e,
soldêdo na Íêce inÍêrior do Iàmpo.
. Apoio pàra os tubos dos queimadores so dado na íace

íronla do quadro superior.
. Conjunto de apoios. Bu.as cor.ediças e írxações para as

bandelas colêloras em eço inox, chepa 18 Í1,25mnr ].
. Bandelas coletoras em âço inox, châpa Z0 (0,90mm) com
puxâdor desenvolvido nâ própria bândejâ
. Gràde rr reÍ,or oà.e pàneias er.períI'U',ernâçor.to,/,
chapa 20 [0,90mmJ, com 70mm nâ Íece honzontalÍixadas
às travêssâs níeriores por meio de solda, com espaçamento
rnáximo de 130mm entre eles.
. 4 Grelhas em íerro Fundrdo, removíveis, nãs dimensôes de

400 , á00mn acabamento eÍ pr.t rÍa lêrmo .esrslenie

. Tornerrâs dos quermedores do íoBão de conlrole tlpo
rndustriâ1, 3/8" x 3/8" reÍorçadâs, em lâtào cromado- Todas

âs lo'nerrâs deve'ào ler r.rlttes ntrànsponive's nas posrçôec

âberto e íechado, assim como identiÍicaçào de intensidade

de châma. Cadâ queimâdor deverá ser dotâdo de torneira

individual. Todas as torneiras deverão êstâr locâlizadãs nã

parle fíontaldo fogão e Íixadas no tubo de âlimentâçào
. MãnÍpulo àcionadoí do queimador do íorno com ldentifica-

çào de inrensidàde de chãma Íixãdo em parneljunto ao Íorno.
. ReBlsrro com válvula de seBUrancã em zamêc pêra ccntro.

le do nuxo de gás pàra o quermador do íorno, conforme ÀBNT

NBR 15076
. lnjetores pare GLP em letào de roscã Brossà. ReBUIãdores

de ãr err chàpe Balvà- izadà 'osoJeãdos nos injelo'es
. 2 queimadores simples, càpacidade l00B/'h, em Íerro

íundido, tlpo cachirnbo, com cerca cle 0=132mm, espalhêdor

pàrà chamas e acabamerto e.1 p'nlJra lerro Íesistente.
. 2 queimêdores duplos, capacidàde 300gi'h - 3009/h, per'

íàzerdo 5009/h càdà, em'erío ÍJnd oo, rrpo coroa. r'1ter'1o

com cercã de 0=85 mm, externo corn cercâ Ce 0=180mm e

acabamento em pintura termo Íesistenle
. Tubo de almentàçào em ãluminro sem costura,0 = 1_

Schedule 40 [3,38mm ], fixâdo âo íoBão por meio de supor

tes em alumínio Fundido, Írxos á estíuturâ âtrâvés de pârâ

fusos sextâvados ê porcás cm aco nox. Tubo de âlmenlãção
posicionâdo na pârte fronlâl do Íogào e a entradâ do gás se

íaíá pela extremldade do tubo Iver desenho].
. Teíminãl de acoplamenlo em tubo meIálico flexível sanfc-

nado cor.] traÍrçêdo externo em íro de cobre "tomback', de

acordo com a NBR 14177 [Sociedade Paulistâ de Íubos É]exi

vers, Jackwa S.A ou equlvalenre),0 nlerno-1/2'; compí,
menro de 1,00 [um] m, coneclores Íêmêa g râtória/Íêmeâ

grratóriâ, com rosca BSP 0 = 1/2". 0 terminal deve ser Íixado

na posiçào vertical no tubo de alimenlaçào e protegido para

0 trãnspor1e.

Forno
. Dimensões internàs rnÍnimas de 540mm Ilargura] x

310mm [âlt!ra]x 660mm Iprofundidade], consumo 8009/h

e quermador dotado de disposilivo supervisor de chama.
. Paredes, piso externo e teto em âco rnox, chapa 1B

[1,25mm].
. Paredes nlernes cm ãço inoxrdável.
. P so rnterno remôvível, em chapa esmâ 1âdâ, íerro fundido

ou em âÇo rnoxidável, com or [icros pârâ v suêlizacào da

cha ma

. lso âmento térmico enIÍe âs pâÍedes externa e interna do

forno e no corpc dâ porla em là de rocha ou fibra cerãrâlca.
. Pona em chàpà de eço lnox, erxo de ebenura da portã

horizontal e puxador em baquelite DobradiÇãs das portes em

âço inox.
. 2 bândejâs corredrças executadas em gÍadeàdo de aço

nox, perÍil de seçào circular 0- 1/4", soldados em cantoner-

ras nas paredes làterais inlernâs. Dislância rnáxima entre

àremes da bàndeje = 50mrn.
. 0ue mador t!bular com 0-3/4". em âCo carbono esma lado

a íogo
. Serso oe re.rpeÍatJÍâ (1eÍnopâ.1 'rxadc pÍó\r'Tro âo qLê

rnâdor pâTa ac onarnealo dâ váivulâ de seguranÇa, ern cêso

de ãL sénc ã de chame
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. lnjetor para GLP em latào de rosca grossa. Regulâdor de

ar em chapa galvânizada rosqueado no injêlor locâltzado na
parte externa do forno.
. Entrada da alimentação pela parede lateral do forno
atrâvés de lubo de cobre flexÍvel de 3/8" conectado ao niple,
poss!indo roscâ interna de latão pâÍa a flxaÇão do injeror.
. Apolo e íixação do Íorno através de càntonelfts 1/4 x1/8 ,

em aço rnox, Íixadas sobre as trâvessês inferiores [rontal
e poslerior, sendo o forno Íixado às cântoneirâs â1rêvés de

Pârâfuso inox autoatârraxante.

:t.: -':l:.., :'- Á:-:
. Para Éabricação é rndispensável seBuir detalhâmentos e

especiÍicaCõe5 técnrcàs, e êtender as noÍrnas vigertes espe.
cíficês pâra câdâ materialou técntca construtiva.
. Peçâs rnetálicas devem ser unrdas entre si por meio de

solda compatívelcom aço inox, coníigurândo uma eslTutura
únrcâ e possuir superfície lisa e hornogênee, não devendo
aorêSentar pontos coíantes, sLperí'ciês áspe.as ou e5co-

rias.
. A pona do forno deve possulr dispositivo que a rnântenhe
aberta sem â aplicaçào de Íorça e Íechada de Íormâ hermé-
trca e que permità o poslcionamento nas posições íechêdâ,
âberta e, no rnínimo, em uma posiçào interrÍrediária. Não

serão permitidos prnos ou parafusos como eixo de dobradiça
da porta do forno.

. : .:,. .:. ,.,', , j : : 
'- 

.: ::: ..: '-...-: :: :..

. ldentiÍicâção com informações impressas de formã perma.
rente Íixâdà nâ pàrte e\rernâ Írontâl do equ,pâÍhento corí\
nome da ernpresà íabricânte.
. EtiqueG auto adestva (vinilica ou de âlumínio]com inÍorma

ções impressas de forma permanente, tamãnho mínimo de

80rnrn x 40mm, fixadda na pene posterior do equipamento,
cohlendo:

- Nome do fubricante;
Nome do Íornecedori

- CNPJ do íornecedo4

- Endereco,/teleÍone do fornecedo[
- Data de fabricação;

Número do contrato;

6arêntiâaré_/_/ ; [36mesesapósadatadanota
íiscalde entrega];

- CódiBo FDE do equiparnento
0bs.: A amostrà do fopão deve ser apresentada com as
etiquetas ã serem Llti izadas nos fornecimentos dos lotes,
íixâdàs nos locâis definidos. Enviâr etiquetâs em duplicarâ
para ânáÍise da mâtériã príma

.3 [três] ênos contra defelto de fabricãçã0.

obs.: A data para cálculo da garãntia deve ter como base o

úlÍimo dia da entregê do lote coíespondente à ordem de

fornecimento.

. 0s lotes de fabricação poderão ser ãvôliêdos em qualquer

tempo, durãnte ã vi8ênciâ do contrato pela áreâ técnlca da

F0t ou seus prepostos.

-:::::r; ..
. Base rígrda de saíafos de màdeira distanciâdo do solo

10cm, por meio de tarugos ou sârrâfos, de modo a permilir
o mãnuseio por meio de 'Portâ Pallets". A madeira utilizâdâ
deve ser de procedência legal. 0 equipamento dêve ser
envolto em isopor e pepelã0.

obs.: A amostrà do íogão deve ser entregue embalada e

rotulada como especiíicado.

0bs.: 0utros tipos de embalaBem que apresentern so uções
com menorimpãcto ambiental poderão serêprovados pela

equipe I éc'1 cà da I-DE .nedianle corsu!1a prévra.

. A ernbalagem deve receber rotulagem de identiÍ cêção do

Íornecedor do lâdo externo, contendor

Nome do fabacânte;

Nome do fornecedoc
- Código FDE do equipamento;
- 0rientaçôes sobre mânuseio, traôsporte e eslocêBem.

. 0 íornecedor deverá apresentâr, âcompenhado dà

do íoBào, a segurnte documentação técnlce:
- I àJdo de ensato dê està.qLerdàoe do fogào

am0stra
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. ÀBNI NBR 1417712008 Versão coíigidâ 2018-Tubo flexível
rnelálico para instâ âçôes de Bás combusrível de baixa
pressã0.
. ABNI NBR 15076i2004 , Dispositivo supervisor de chamâ
pâra apàrelhos que utilizam gás como combustível.
0bs.: As edições indrcêdas estavam em vtgor no momen.
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. Todo equiparnenro deve vir acompanhado de "IVANIJAL

DE INSTRUç0ES" elaborado peto fâbricante, ern porruBUês,
contêndo:

0nentações para instãlaçào e Forrna de uso corretos,
- Procedimentos de segurànÇâj

ReBUlagem, mâôutençào e impeza;

' Procedimentos pàrà acionâmento dâ garántia ou assistên,
cia técnicê

obs.:Existem Escolas abastecidas porgás direrâmênre da

Concessionária IGN], incompatível com a pressão de trabaiho
especiÍicêda pere o fogào F0.03. Nesses casos, utilizar o

íogão F0-05 Fogão industrial/ 4 bocas para GN IGás nalurát]
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. Congelador [Íreezer] verlical, linha brênca, capacidade

dê armâzenamento mínimâ de 190litíos e máxima de 250

itros.
. 0 conBelador deve possu rr certrflcêçào INMETR0 conforme

Portariã no 572 de 18 de novembro de 2015 ou Portaria no

332, de 02 de agosro de 2021
. 0 àparelho deve possuir, tâmbém, Erlqueta Nacionalde

Conservação de Energrâ . ENCE-, âpresenrândo 'Faixa de

ClàssiÍiceçào Nível 4".

. 0 produro deve alender à Resoluçào RDC no 20, de 22 de

março de 200/ . ANvlSA, e suàs eheràçóes.

. ]-:-a: :-. .,:- i,-;..-,

. Gabinete e pofias do tipo monobloco, em chapa de eço

ge vanizedo ou [osfatizado com âcabâmento em pinture

eletrostátrca (em póJ po iésrer nâ cor brancâ
. À[s ] ponaIs] deveIm] ser revesrida{sl inrernamenre por

pâinéis plást cos moldados com relevos parâ suporte das

prateleirâs e gavetas deslizantes.
. lso amento térmico em espuma de poliuretâno injetado no

gabinete e na(sl pona(sl.
. Gavetas transparentê5 e removíveis eÍn acrílico.
. Compartimento de congelamento rápido.
. Formas para Belo.
. Gaxetas magnéticas para vedâção hermétrCa dã pOrre com

o gàbinete.
. Batenles da(s ) portaIs] dorados de srsrema de anlrrrâns-
prrante
. Dobrâdiças metá icas.
. Pés com sepâtâs nivelàdoras.
. Sistema de controle de Iemperaturã por meio de termostato
ajustáve drgital externo.
. Sistema de reÍr geraÇão fÍost Íree".
. Conrpressor com Bás reírigeranle R600â, conforme egis-
làçào vigente

0 gás a se. ul I zado no orocesco de ÍeÍngeÍaç;o náo

poderá ser prejudicial à camadâ de ozônio, atendendo

ào Protocolo de Montreal de 1987;âo 0ecrero Federâ no

99.280 de 07./06/90, ao 0ecrero Estadua nô 41 629 de

19gZ e à Resolução Conama n0 267 de 2000.
0 gás reírigerante deve àinda possuir bâixo índice GWP

['Globa Warming Porenlrâ1" - Porencialde Âquecimento
Globall, atendendo ao Prorocolo de Kgoro de 1997 e Decre.

to Federal no 5.445 de 12105/05, à Ler Esladual 13.798 de

2009, à Lei Federal 12.187 de 2009, ao Decreto Esradual
n"55.947 de 2010 e âo Decreto Federeln0I 578 de 2018.

. Dimensionamento e robustez de Íiaçà0, plugue e conec(0.
res elélricos compatÍveis com a poIência do equipâmenlo.
. Plugue e cordão de âlimentacào Irabrcho], com indicaçào
de tensão no cordào do aparelho.
. Tensão de à!imenlaçào 127V e 220V (coníorme tensào
locall.

. Selo INMETR0 de Cenií câção de Contormidade parâ o pro,
duto ÍPortaria lnrne'tro no 572 de 18 de novembro de 2015 ou
Portariâ lnnretro no 332, de 02 de agosto de 2021].
. ENCE- Etiqueta Nacional de ConservàÇão de Enêrgrâ ,

apresentando "Faixâ de ClassiÍicação Nível 4".
. Plugue com CertificaÇào INMETR0 [Porraria lôn']etro n0 135,

de 04 de oulubro de 20011
. Cordão de alrmentação com Certiíicação iNlíETR0 (Poíaria
lnmetro no 640. de 30 de novembro de 20121

. As matériâs-primâs ulrlizadas nà íâbricaçào do eqLlipamen

to devem atender às norma tecn cas especíÍicas parâ cada

mâ1er al
. Áramâdos gâlvenrzedos ou fosÍaIrzâdos com acabamento

êm prnlura elelrosláticã em pó, poliéster, nê cor bÍâncâ.
. Elementos de Íixâção expostos, pârafusos ê arruelas deve-

râo possuir proteçâo adequadâ contra corrosão/oxrdâçã0.
. Íodàs às penes metálrcas deverão estãr isentâs de rebâr
bâs e ârestas cortàntes.

. ldentrÍicação com nome e/ou loBomarca dâ empÍesa íabri-

cante, fixada na parte externâ írontâ do eparelho.
.ldentrÍrcâçào permanente nâ superÍície do produlo conten

do, no mÍnimo, as seguintes informaçõesl

- Nome do Éabricanlei

- Desr8nãçào do modelo;

Núrlrero de série,

Ano de fabricaÇã0.

. Todo equipamenro devs vrr acompanhado do 'MANiIAL DE

INSTRUç0ES", em porluguês, íixado erô localvisÍvel e seBuro,

contendo;
- 0rientaçào pârâ insta eção e íoÍma de uso correto;

Procedrmentos de segurançâi
- Regulagem, manutenção e limpeza;

- Proced mentos para acronamento da garantia e/ou assis-

tência técnicâ.

. 01 [um] ano contra deíeitos de íabricaçã0.

0bservãção:
- A dâta para cálculo de gerãnlle deve tercomo base a dâta

dâ Nota Êiscâlde [ornecimenlo.

. 0s loles de fâbncâçào poderào ser âvaliados em quâlquer

tempo, durante a viBência do contrato pelâ área técnica da

F0E ou seus prepostos.

':... r.- -:1
. 0 produto deverá ser entreoue em embalaBem original do

fâbícante, lacrada e contendo seu respectivo "MANIJÂL DE

INSTRUçÕES'.

. A embala8eÍn deve ,ecÊbe'envelope plàstrco t.à 1spêr enre.

lacrado, no lado externo, Íixâdo por írra adesrva, conlendo;
- Eriqueta de identiíicaçào do íorôecedorem marerialauto

adesivo (vlní ico ou de alumínro) com informações rmpres-

sâs de forma permanente, conledo:
» Nome do íabricante;

» Nome do íornecedori

» CNPJ do íornecedor,

» Enderêço/telefone do fornecedol
» No do contrâloi
» Garantia aré _/_/ _ [12 meses após a dara da nota

íiscàlde entrega];
» Código FDE do equipamenlo;
» Tensão nominal em voh IV];
» Símbolo da nâturezã da fonle ou frequénclâ nominal

em her1z IHz )i
» Potência nornrnalem watt (W]i
» Reíerência do modelo

Cópia da N0TA F SCAL de vendâ

Mobiliário

FZ-04

Congelador
vertica I

"frost free"

[190 a 250
litros J
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Mobiliário

FZ-04
-: -:;- ai;; ' ..=: =
Congelador
vertical
"frost free"
[190 a 250
litros )
EFrcrÊNCtA

ENERGETICA "4"

có0. gtc,sooaes:

. Nào deverào ser ulrlizâdas ÍiIas adesivas em contâto direlo
com o prodlrto.

'':-:..t '-,,-,.;:., l
. A embala8em deve receber rotulâBem do fornecedor do

lado exterôo em localde fácilvisibilidade, contendo:
- Nome do hbricãnte;

Nome do fornecedoI

- CNPJ do ÍornecedoÍi

- Códrgo F0E;

lndicação de rensào [V] ê frequêhcia (Hz] do equipamen,

toi
- 0rentações sobre manuseio,lransporte e estocaBem.

0bsêrveçào:

A amostra do rcírigerador deve ser apresenlada ernbàladâ

e rotulada como especiÍicado.

: ':; .:a ':: , I

. Mànioulãr cuidâdosâmente ôs volumes

. Prote8er contra rntempéries.

': .:.'': :, .'.1' ,--. ;: -
. 0 fornecedor deve apresentar, acoÍnpenhâdo de amoslra,

CeniÍicado de Conformidade / 0eclaraçào[ões] de [4ânuteo

çào da CerrlÍicaçào, emitido pe o 0rBanismo de Ce(iíicação de

Produto-0CBacreditado peloCGCRE-lNtúETR0, pàra produlos

cert Íicados pelâ Portãria INMETR0 n" 577 de 2015 ou Portêria

INMETRO n" 332 de 2021.

0bservâção:

- Â[s] dec âraçào[õesJde manutenÇão da certif cação

deveIm] estar de acordo com os prazos estãbe ecidos nos

Requisitos de Avàliâçào da Conformidade, com base na

datâ rnrcialda oblenção da 1'certiÍrcaÇào do produto.
. 0 fornecedor deve apresenlar, acornpanhada da àmostrà,

DeclaraÇão de uso do gás nào prejudicia à câmada de ozônio.
. 0 fornecedor deve âpresentar, acompanhada da âmos-

rrâ, 0eclâração de uso do gás de baixo índice GWP I Global

Warmrng Potentral- ' Polencrel de Aquecrmenro 6lobâ ). As

declerâÇões deverão conler â drscriminação do gás utilizâdo
. 0 íornecedordeve apresentar, acompanhàda da amoslra,

Declaràção de atendimento à Resoluçào RDC no 20, de 22 de

março de 2007 -ANVISA, e suas alteraçôes.

. Prolocolo de l'lonlrealde 1987 - Estabelece medrdas apro

priâdâs pâra prote8er a saúde humana e o mero ambiente

contÍa os eíeitos àdversos que resu tem, ou possam resullaÍ,

de atividàdes humanâs que modlfiquem, ou possam modiÍi

car, a câmada de ozónio
. Decreto Federâl no 99.280 de 06/06/90 ' Promulga a

Convençào de Vienâ pârâ a proteçào da Camedâ de 0zônro e

do Protocolo de MontÍeal sobre substâncias que destroem e

camada de ozôn o.

. Decrero Estadual no 41.629 de 10/03/97 , Dispôe sobre
proreçào do meio arnbiente e do consumidor relacionada

âo uso do CFC, sobre medidâs de câpâciraçào tecnológica e

sobre a vedaçào de aquisiçào pelos órgàos e entidades da

Adminislrâção Públicâ Estaduâldireta e rndirete, de produtos

ou equrpamentos contendo substância5 que destroem a

Càmàda de 0zônio'SD0s, controlàdas pelo Proloco o de

Monlreal, e dá providências correlatàs.

. Resoluçào no 267 de 14109/00 - C0NÁMA- Conselho Na-

cional do Meio Ámbrente - Revoge as Resoluções nô 13/95 e

229192 âlteràda pela Resoluçào C0NAMÂ 310/03, revoBândo

o an 70 e aherendo o an.150, ÍeÍerentes eo uso de cilndros
pera envesamento dos geses que destroem â camede de

ozônro Dispõe sobÍe a proibiçào dê utrlrzaçào no território
nacronaldâs subslânciascontroladas,cspeciÍrcadêsno
Prolocolo de Montreal que destroem a camada de ozônio.
. Protocolo de Kgoto de 1997 .Constitui.se no protoco o de

tlatado inrernacional com cornpromissos pare a reduCào dâ

emissão dos gâses que agravâm o efeilo estuÉa, consldera-

dos como câusâ anlropogênrcâs do aquecrmento globâl
. Decrelo Federal n0 5.4.15 de 12105/05 Prorrulga o Proto-

colo de Kgolo à Convençào 0uedrc das NâÇões Unidàs sobre

MudanÇa do C rma, ãbertô a àssinãluras na crdade de Kgolo

Jepà0, ern 11 de dezembro de 1997, por ocasrào da Íerce ra

Conferêncrã des Partes da ConvenÇão'0uâdro dâs Nacões

Unrdes sobre Mudãnça do Cllmâ.
. Ler Estàdual n0 13.798 de 2009 lnstitLrl a Politica Esladuei

de MudanÇâs Clirnáticas - PEMC.

. Leino 12.187 de 2009-lnstiIUi â Politicâ Nàcionalsobre

l'4udãnÇa do CIma ' PNMC e dá oulres providêncies
. oecreto Estadual no 55.947 de 2010 . Regu amenta a Lel

no 13.798 de 2009, que dispõe sobre a Po íticã EstadLrâlde

lluda nÇas C imálicas.
. Decrelo Federal no 9578 de 2018 .Consolidâ alos noTmalr-

vos editados pelo Poder Executivo Íederalque dispõern sobre

o Fundo Nacional sobre Mudança do Clrma, de que trata a Lei

no 12.114, de I de dezembro de 2009, e a Política Nacional

sobre Mudànça do Cl ma, de que tràta a Lel no 12.187, de 29

de dezembro de 2009.
. Resolução ANVISA - RDC n" 20 de 22 de mârço de 2007

ReBulâmento técnico sobre disposições para embalagêns,

reveslimentos, utensílios, tampàs e equipernentos metá r.

cos em contato com ãlimenlos.
. Lei FedeGl n" 10.295, de 17 de outubro de 2001, que d s.

põe sobre a Politica Nacional de Conservaçào e Llso Rãcronê/

de EnerBrâ.
. Decreto Federâl no 9.864, de 27 dejunho de 2019, regula-

menta a Lei n" 10.295, de 17 de ourLrbro de 2001, que dispõe

sobre a Politica Nacional de ConseÍvaçào e l.lso Raclone de

EneÍBia, e dispoe sobre o Comitê Gestor de lndicãdores e

Níveis de EÍiciCncie Energéticâ.
. Porlaria INMETRo no 136, dê 04 dê outubro de 2001 -Mân.

tém no âmblto do Srstema Brasilerro de Cerríicaçào .SBl:, a

certiíicaçào compulsória dos plugues e Iomadas, paÍa uso

dornéslico e enálo8o, para tensões ãlé 250V e corrente âté

20A
. Porrariâ lNf4ETR0 n0 260, de 05 de junho de 2014 . Dispoe

sobrê a necessidade de fazer ajLrsres no ReBUlamenlo Técn i-

co da Quelrdade de Fios, Câbos e Cordões Flexíveis EléIricos,

aprovado pe à Ponânâ lnmetro no 589, de 05 de novembro

de 2012
. Portaria lN MEÍRo no 640, de 30 de novembro de 2012 -

lnstrtui a certiílcaçâo compulsóriã peÍe íios, cãbos e cordÕes

flexivers êlétÍcos-
. Portar a lN METRo no 572 de 18 de novembro de 2015

-Aprova o Regulamento Tecnico da 0uâlidade pârâ Reírige.

râdores e Assemelhêdos inserto no Ânexo I deste Po(ãrie,

que eslebelece os requrs tos, de cumpr mento obÍ gâtór o,

referentes eo desempenho e seBUrancâ do produlo

Rêvrsào

Data
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. Ponaria INMETR0 no 282, de 26 de agosto de 2020, que

estãbetece a clêssrÍrcação de risco de atividâdes econômicas

associadas aos aros públicos de iberação sob responsâbi-
.lidade do lnrnetro no âmbito da Ava iaçào da Conformidade

compulsória.
. Portaria INMETRo ôo 332, de 02 de aBosto de 2021 .Aprova

os Requisitos de Âvaliaçào da Conformidade paÍà Refrigêrâ

dores eÂssemelhados - Consolidado.

,, ;:-.'...
. ABNT NBR 14136:2012 [versão corrigrdâ 5:2021) P ugues

e tornadas pâra uso doméstico e ânálogo até 20 A/250 V em

coíente à ternàde - PadÍonização
. ABNÍ NBR NM 287,4: 2009 - Cabos lsolados com compos-

tos elastoméncos termoíixos, paê lensôes nominars â!é
450/750V, inclusive'Parle 4: Cordões e cabos flexívers.
. ABNT NBR 60335-1:2010 - SeBuÍança de aparelhos eietro-
doméstrcos e simrlâ.es- Pàne 1 Req"isitos Berais.
0bservôção:

As ediçoes indicadas estavâm em vigor no momento
destê pJb icàçá0. Como lodâ noíma eslá sulerta ã Íevrsà0,

recomenda-se veÍiÍicârã exrstêncta de edtções mals
recentes das normâs crtãdâs.

Mobiliário

FZ-04

Congelador
vertical
"frost free"

[190 a 250
litrosJ
EFrcrÊNcra

ENERGÉIICA "Â"
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GV-02 Mobiliário

=::-----.4.;:,--.:.:,.-;---;r=:É:=:+:=+.=j=-a=-:..--.4.-'
Gaveteiro
Sistemà de mobiliáío para áreâs adminrstratrvas

^ 
4tênçào

- 
tslà rmàgem rem carárer apcnês I st,iiivo Ás rntormêçôes relauvâs àsespeciÍicaqões devem seíobl das nàs Íichaslécircas ccíespodenres FEr,::,tr*';,::i.e"



Mobiliário

GV-02

Gaveteiro

Srstema de

mobiiiario

parê áreas

àdmrnrslralivas

VISÍA FRONTAL
ESC 1:10

Rcvisào

Dãta

Página

L/16

ELE
Àrenção

0uãndo rcÍ mpln'r, LSe

i.rp.ic o M.ioÀhbi.nt.

A

?9/tai2I

VISTA LATERAL
ESC. r : 10

VISTA SUPERIOR
ESC. I .10

medidas em mllímetros
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Mobiliário

GV-02

Gaveteiro

FITÂ OE gORDO

COR: CINZÁ
(vER REFERÊNct^s)

VISTA SUPERIOR

LÁúINÂDO MELAM]NICO (BP)
COR: CINZÂ
(vER REFERÊNctÁs)

Sistema de

mobr rár o

pa ra áreas

àdmrnistra(ivas

4
29/10/21

FTTA OE AORDO
COR: CINZA

(vER REFERÊNclas)

A
A

FITA OE BORDO
COR: CINZA
(vER REFERÊNcras)

FITÂ DE BOROO
COR: CINZÀ434

Revisào

Data

Página

?/76

Ê
Âtenção

0u3id. íor mp. m (use

R.3p.n. o [,.io Àhbi..r.

>B

)s
430

VISTA SUPERIOR EM CORTE

§l

-l

I

ESC. 1:5

2 CflÂpas PÁRÂFUSÀOÀS Eü
[lgP ( 15môl REVESÍlCO EÀl

LAMINÂoo MELIMi\lco (Bp)

CEVEST'IDO
ETI LAMINADO

(VER REFEÂENCIÂ5]

MELÁúÍNIco (Bp)

A

o

@ .t+

FEy,P#;i!i2
medidôs em milímetros

Ésc. 1.5
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v

FrIA DE EORDO
COR: CINZA
(VER REFERÉNCIAS)

LÀMINÂOO MELÁMiNICO (BP)
COA: CINZÁ
(VER REFERÊNCIÁS)

MELÁMINICO (BP)
coR. clNzÀ
(VER REFERÊNC]AS)

FTIÀ DE BORDO
COR: CINZA
(VER REFERÊNCIÁS)

M obiliá rio

GV.O2

Gaveteiro

HELÁMINICO (BP)
COR: CINZA

(VER REFERENCIAS)

Sisrerna de

mobrliáno

paÍâ áÍeas

admrnrstral vàs

BÁ5E METALICÀ

COR: CINZA
(vER REFERÊNcrÂs)

VISTA LATERAL
ESC. 1 6

LÂt4INÀDo 14 ELAI.4 iN I co (Bp)
COR: CINZÀ
(vER REFERÉNctas)

FITA DE BORDO
cORr clNzÁ
(vER REFERÉNctas)

Revisà o

Datâ

Págine

3/16

-EL
LCy

Âtenção

0!ã^do íorimpnm,. L,te

R.!p.Íê o 11.ro^mbr.nr.

4

29/10/21

LAMINADO MELÁI4INICO ( BP)
coR'ctNzÁ
(vER RÊFERÊNctas)

BÁsE METÁLrcÂ

COR: CINZA
(vER REFERÉNctas)

VISTA FRONTAL

<-

<-
I

ESC. 1.6

RoDizto sEM ÍRAva
COM DUPLO GIRO

medidas em mrlímetros
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Mobiliário

GV-02

Gaveteiro

OETALHE 3

2 CHAPÁS PÁRAFUSADAS EM
t4DP (r5nm) REVESÍIDO EM
LAMINADO MET,AIVINICO (BP)

MOP (15Tm) REvESÍlOO Eq
LAMINÀDO MELÂMINICO (BP]

BASE MÊTÀLICÁ
(VER DEÍÂLHE T)

RoDizto sEr4 ÍRAVÀ
COM DL]PLO GIRO

SI5ÍEMÁ OE

CORREDIçA
EM AçO CÁRBONO
(coMP. =4 s0rr)

Sistemà de

rnobi iário

parâ áreas

admrnrstraltvas

CORTE AA

Revisào

Data

Págint

4

29/tO/?1

ESC. 1:5
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2

(VER REFERÊNCIAS)

Mobiliário

GV-02

Gaveteiro

Srstemâ de

mobiliário

para áreas

admin strâtivas

VISTA SUPERIOR

PINTURÁ EM Pó
CORi CINZA

DEIALHE 2

VISTA FRONTAL

OETALHE 1
BASE PARA GAVETEIRO
ESC. 1rB

50

SOLDA

27
VISTA INFERIOR

VISTA LATERAL

DETALH E 2
ESC. 1:2

FURÁçÃo No Íu8o
PARÀ FIXAçÁO DOs
RODIZIOS COi4
RÊBIÍES DE REPUXO
(o=amm)

Revrsào

0âtâ

Págin.

5/16

_a
LTP

Âtenção

RrBp.Í. ô Meio Àmbiênte

4

29/\Ot2t

7a

SOLDA

ÍUBO DE ÀçO
20 x 50mm

CHAPA 1.4 (1,9mm)

FURO PASSANTE
(o=8mm)

@ --

RODIZ]O SEM TRAVA
COII DUPLO GIRO

rnedidas em milímetros
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Mobiliário

GV-02

Gaveteiro

CAIXA - DETALHES CONSTRUTIVOS

FIÍA OE BORDO
COR: CINZA
(VÊR REÉERÉNcIAS)

S slemâ de

mob liáío
pa ra áreas

administrâtivas
-11"

LÁMINÁDO MELÁMINICO (SP)
COR: CINZA (VER REFERENCIÂ)

PERFIL

LÀMiNAoo MELÁMiNlco rBpr
coP: ctNza (vER PEFERÊNCiÁS)

FITA DE BORDO
coRr ctNzÀ (vER REFERÊNCIÂ5)

à - Íuro 0=8mm e pÍor.=1rmm
(p/ póraÍúso de montagêm)

L

VISTA PERFIL ESQUEMA DE FURAçAO

FITA DE BORDO
coRi clNzÀ (vER REFERÉNCIAS)

LÂMINADo r'f EL^MiNtco (BP)
COR: cINzA (VER REFERÊNc]Ás)

HDP (18mm)

t-

Revisào

Data

Página

6/16

_-rE
Atenção

0!ândo ror mpnm ( !s.

Rêsp.hGo McioAhbl.nr..

10

Lateral com Rtôide bordo em PvC

VISTA

MoP (18mm)

370

CORTE AA

PEçA SUPERIOR
ESC. 1 : r0

CORTE AA

PEçA INFERIOR
EsC. I I

b - furo ó= 1smr - pror = I2,2rr
(D/ dispoít'vô de montê9em)

€ - flro ó=8mm, vàrar até enco.to .om b

(p/pêratuso de môntà9eh)

ESQUEMA DE FURAÇÃO

170

7.5

4

29/10/21

ã--1-

-f

Lâteral côE ata de bo.do em PVC

E

P

:

E

E

z4

FACE INÍERNÁ

b

b

34

o

o

14

--@b

FEi:i!ffilt2
medidas em milímetros

LÂMINADo HÉLÀMiN]co (Bp)
COR: CINZA
(vER REFERÉNcras)



460

VISTA FACE EXTERNA VISTA FACE INTERNA

480

MDP (1smm)

USINAGEM

DETALHE USINÁGEM

FTTA DE BORDO
CORr CINZA
(VER REFERÊNCIA5)

Y

P ERFI L

FITÀ OE BORDO
coR: CINZA
(VER REFERÊNCIÀS)

FITÁ DE SORDO
COR: CINZA
(VER REFERÊNCIAS)

FITÂ DE BORDO
COR: CINZA

A

Mobiliário

GV.O2

Gaveteiro

A

LÀMINADo MELÀMiNrco ÍBpl
con crruza (veq perenÊNcirsi

FIÍA DE BORDO
COR. CINZA

(vER REFERÊNctas)

LAr4lNÂDo MELAMiNlco ( BP)
COR, C]NZA (VER REFERENCIAS)

2X

CORTE AA

19 12

DETALHE USINAGEM

Sislernâ de

mobiliário

pare áreês

adm nistrâtivâs

ESC. 1.2

ESC. 1 10

PEçA LATERAL DIREITA

460

FACE EXTERNA

L_

FACE INTERNA

(vÊR RErERÊNctas)

Rcv sào

Dâtâ

Página

7 /16

g
LCP

Âtenção

nêsp.he o H.io^hbi.irÊ

A

PERFI L

LAfarNADo MELAi4iNIco (sp)
coRi clNzÀ (vER REFERÉNClA5)

FIÍA DE BORDO
COR: CINZA
(vER REFERÊNclas)

LÁMlNAoo rr E LÀr't iNrco rspl
coF crNza (vEF nerepÊrrciost

480

4

29i \0/2iT

FITA DE BORDO
COR: CINZÁ

(vER REFERÉNoas)

FITA DE BORDO
coRi cINza

MOP (18mm)

2x

460

CORTE AA

PEçA LÂTERAL ESQUERDÂ
ESC. I : r0

E

E

G

E

E

n

Laterêl com fita de bordo em PvC

E

E

E

E

n

O Llteral côô fita de bordo em PVCO

o c

460

É

!

E

E

E

õ

Lateral com íta de bordo eh PVC

o o

E

E

i

à"
E

i

(vER REFERÊNctÁs)

medidas em milímetros

FE:ii:iÉf;:ií|

'; -' I



Mobiliário

GV-02

Gaveteiro

rlq 1

ee

tl%

l

I

I

i0,5

-f-

Sislema de

mobiliário

para áreas

administrâtivas

4

?9/10/21

50 70

LATERAL ESQUERDA (face interna ) LATERAL ESQUERDA (face êxterna)
480

460

"r5 70

Revisào

Dêlâ

Págine

B/16

ÃtcP
Âtcnção

ourndo íôr mFrih r lse

R..p.í. o Hêio 
^htt..r!

Lz0 I

t 0,5

37

DEÍALHE 3

LATERAL DIREITA (face interna) LATERAL DIREITA (face externa)

à - íuro O=8mm e proÍ.=11mm (para pàrôtúso de monràgem)
b - turo O= 15mm e prô1.= 12,2óm (par. dispos tivo de moitageh)
. - turo O=Znú e ptal-=7 óm (Dàrá pàràfuso auroàraràxô.te O=3,Smm - comp.= !2mh càbeçà chatà, rendà phi Ips)
d - turo O=l2mm e proÍ.=t2..m (pêra porca crtindnca O exr,=t2mm)
ê - Íúro O=8mn, Ezar àté êncoitro coo b (para para'!so de montag€m)
I - Írrõ @=7ôn e p.oÍ,=32mm (para pà.afúsô O= l/a" comp.:2,) -
g - turo vazado o=4,5mm (9ara pêraf!so aútoatarraxaite o=4,5mm - comp,=22hm cábeça chata, fenda philrps)
h - túro O=4,smh e prof.=7mm (parê parar!so àutoêraraxantê O=4,5mm - comp.=22m; cóbeça chêtô. fendà ph l ps)

l7

"l

l

ü---*- -h

h hi

s
-L!----r ê

a

c c

s
9f

l

ls-

t@b__

.I

ç

u,l

ei---
-Sj
_1;

USINAGEMTILÀRGURA r9mm
_ PROíUNoIDADE 5mm

DISIÂNCtÀ OÂ BORDA I2mm

a

c

ç

a o o

-9r

---Í

-r-ç

ic__ -

l!,--- -- hl

hh

FE';P,trr!i,3

medidas em mtlímetros

ESC. 1:2

CORREOIÇA
EM ÁÇO CARBONO
(COMP.=450mm)

-.t

- --a

c

rlE



1,1I,'INADO MELÁI4iNICO ( BP)
coR: crNza (vER REFERÊNCTAS)

BP)
NCIAS)

Mobiliário

GV-02

Gaveteiro

Rev sào

Dâlâ

Págihâ

9/16

-EL
'{y
Atenção

R..p.ke o M.iolhbl.nlÊ

A
A

VISTA

J+'rC

PERFIL

S slernâ de

mohilrârio

parâ áreâs

adminrstral vàs

t70

{---qr-

e

J

e

n8o.
I

4

29/ \A/21

fJe

e

e

";,:'1_ 
-l

ff

a - furo O=8mm e prof.=11mm (pêra parafuso de mohtagem)
b- turo O= 15Em e ,róÍ.= 12,2m m (para dtsposir vo de mo.rãgem)
d - furo O: l2mô e proÍ = l2mn ieôrà porca c tiôd..ê O exr.= I2mm)
e - fúrc O=8hm,vàzar ôré eaconlio com "b" (pàra !aràf!so dê mô.tô9em)
í - furo O=7mm e pror.=32mm (pará pàràfúso O= t/4,' comp = 2 )

ESQUEMA DE FURAÇÃO

CORTE AA

PEçA POSTERIOR
ESC, 1 I

Lâterâl ..m ritàldê bô..t

FÀCE INÍÊRNA

o
bo @

b b

bo
d

e

o-
b

êo

a

FIÍA DE SORDO
COR: CINZA
(vER REFERÊNcras)

rÁMrNAoo MELAMiNlco
COR: CINZA (VER REFER

medidas em nnilímetros

FX{i!!i:#;,3

A

ô- rrg r



Mobiliário

GV.O2

Gaveteiro

GAVETA . DETALHES CONSTRUTIVOS

A

;fr5
VISTA

CORTE AA

PERFIL

S stemâ de

mobr rár o

peÍê áreas

adrnrnistrativês

MDP (15mm)

FACE INTERNA

L MINÀDo MELÂMjNrco 
"( 

Bp)
COR' CINZÁ {VER REFERENCIAS)

FIÍA OE BORDO
CORr CINZÁ
(vER REFERÊNcras)

LAMINAOO MELAMINICO ÍBP)
COR: CINZA (VÉR REFERENCIAS)

4

29/ tA/21

ESQUEMA DE FURAÇÃO

CONTRA FRONTÃO
ESC. 1:5

Revrsão

Data

Páginâ

TO/16

-ELtcP
Ârenção

!!,nd.íoi mp.m ( lse

RÉp.lr. oUeiolhbiente

q - FURO VÁZAOO E

ESCÁREAOO 0=4,5mm
(VER DETALHE)

7,5

5,s

FÀCE ETTERNÁ

s
Rl

/- k FU RO O=3,0hm

I FURO VAZADO O=4,5mm
ESCÁREÁDO COM lmm DE PROF.
PARA PARÁFIJSO AJÍOAÍÂRÀÁXÂNTE
O=4,5 COMP =30mm
CÂAEçA CHAÍA, FENOA PHILLIPS

DETALHE FURAçÂO
LATERAL CONTRA FRONTAO
E USINÂGEM
EsC. 1.2

Làteral coo ítà de bordo em PvCo @

@ @

_l

FE',;i!,tr:Í,:;!13

medidas em milímetros

-P



I , FURO VAZÁDO E

ESCARIADO O=4,5mm
(VER DETÀLHES)

7.5

LÂMINÁOO MELÁT4INICO ( BP)

CORi CINZA (VER REFERENCIÂS)

FIÍA OE BOROO
COR: CrNZA
(VER REFERÊNCTAS)

LAMINADO MELÁHINICO
coR. ctNzÂ (vER REFER

BP)
NCIAS)

9 - FURO VÀZAoO E

ESCARIADO @=4,5mh
(VER DETALI]E5)

59.1

34.2 l

LATERAL DIREITA

"-12---

ESC. 1:8

Srslemà cle

mob I ário

pera áreâs

admrnrstrativas

Mobiliário

GV-02

Gaveteiro

Revrsào

DaIa

PáEinã

A
[4OP (15mm)

_ll.

3

450

VISTA PERFIL CORTE AA

7,5

q
tlq.l l !!f

FACE EXIERNA

,oa, ,*ra^ro ÉÉ1. JS FÂCE INÍERNA

c'FURO 0=2mm

FACE EXÍERNA

LATERAL ESQUERDA

30

ESC. l:8

ESQUEMA DE FURAÇÃO

FÂCE INÍERNA

5,5

9 - FURO VAZÂOO O=4,5mm
ESCÂREÂDO COM 3mm DE PROF
PARÂFUSO ÂUTOÁTARRÁXÂNTE
O=a/5mm COMP=lomm
CABEçA CHAÍA, FENDA PHILLIPS

TL/16

Ê
Àtenção

Q.,ândô r.. úp1I!s-

R..p.ir€o H.l6Ahbiânr.

I-t
4

29/fi/2t
FACE EXÍERNÁ

.;

=rÊ
I - FURO vAZADO O=4,Smm
ESCÂREÂDO COM 3MM DE PROF,
PARÁFUSO AUTOÁTARRÂXÀNTE
O=4,5mo COMP=10h6
CABEÇA CHAÍÂ, FENDA PIiILLIPS

c - FURO é=2mm Proí =7mm
PARAFI]SO AWOAÍÀRRÀXÁNÍE
O=3,5mm COMP=12mm
CÂBEçA CHAÍA, FENOA PHILLIPS

PROF =7mm' (PAAÁ RÁMPÂS)

DETALHE FURAçÀO
LÂTERAIS DAS GAVETAS
E USINAGEM
ESC. r 2

6

Lóteràl com ílta be bordo em PVC

FACE ETTERNA

,[

medrdas em milimetros

FEi\:fúr;,3

ÉACE EXÍERNA



Mobiliário

GV-02

Gaveteiro

A

FITA OE BOROO
CORr CINzÂ
iVER REFERENCIAS)

A

430

PERFIL

1-

VISTA

CORTE AA

.FURO PAÊÁ FECHADURÀ
APENAS NA GAVEÍA I

M0P (I8mm)

ESC, I:6

LAHINADO I.4 E LÁ 14I N ICO ( BP)
CORr CINZÁ (vER REFERENCIÂ5)

FIÍA DE SORDO
coR: ctNzÀ (vER REFERÊNCIAS)

LÂMrNAoo MELÂMÍNIco ( BP)
CORr CINZA (vER REFERENCIAS)

8754Sistema de

mobiliário

oâra áreas

admrnrstrativas

Revisào

DaIa

Páginâ

7?/16

EL
tcP
Atenção

i.ir.he o H.loAmbi.nt.

ESQUEMA DE FURAçAO

FRONTÃO

- V

4

?9/fi/2r
A l

!.lr:
PERFI LVISTA

LAMINAoo MELÁMiN,co lBp)
COR: CINZA (VER REF:RENCIAS)

FITA DE BOROO
COR: C]NZA (VER REÊERÊ\CIA5)

9:

LAMINADo $ELAMiNIco (BP)

CORTE AA
7,5

COR: CINZA
{vER REFERÊNctÂs)

ESQUEMA DE FURAÇAO

PEçA POSTERIOR
ESC. I 5

FACE INÍERNA 7,5

a

--.1

k - FURo d=3mm -l

!!ôndo íor mpr m (rs.

-.

@

. F't
OETALHE FURAçÃO LATERÂL
PEçA POSTERIOR E USINAGEM
ESC. L :2

Làteral com fltô de bordo em PVC

)

Làteral com fit

FACE INÍER^IA

^

l

FE
medidas em milímetros



325

LÁTlINADO MELAMiNICO (BP)
COR: CINZA
(VER REFERÊNCIAS)

325

Srstemâ de

mobrlrári.

pâ râ á Íeas

aCm nrsirativâs

Mobiliário

GV.O2

Gaveteiro

Revrsãc

Dâta

Págihâ

ti

PERFIL

L3/T6

EL
IP
Atençào

8.tp.{(. o taaio 
^óbichr.

a

?9110/21VISTA

CORTE AA

PEçA INFERIOR
ESC 1:5

MDF (6mm)

medrdas em milimetros

FX;',1i:i:::;i!i,3

A
A



Mobiliário

GV.O2

Gaveteiro

. Gaveteiro com 3 Bâvetas dotado de rodíztos

. Sislema de iechâmento s multâneo de gavelas composto
p0r:

- Fechadura írontal paía gaveie ro lver reíerênc as ].
- BaÍrà de alu-nínro pârà'ec'lJdurã coT cornp tmen'o ccÊ.

pâlívelcorn o srstema de Íechamento Íver reíerênc as ]:
Prnos de travamento Iver reíeréncras];

Rãrnpas de travamento instalâdâ do lãdo direito dàs gavc

tas Iver reíerências].
. Frxações:

Frxaçào das peÇâs que compôern o côrpo do gâveterro alra-
vés de disposi! vos de conexão e paràíusos de montagem;

- Montagem das Bâvelâs com pàrafusos aLrtoalarràxantes

para MoB de 4,smrn X 30mm, cabeÇa chata, íenda Phl ips

ou Pozrdnvl

- CorrêdrçaS Íxadâs com pêrâÍusos auloatârraxentes parâ

l.4DB de 3,5mm X 12mm, câbeçâ châIa, íenda Phil!ips c(l
Pozídriv;

Junçào das pâinéiS lâterâiS com paraíusos âuto âtêrraxrn-
tes pàra MDP, de 4,5mm X 22mm com càbeca chata, íenCâ

Phillips ou Pozidriv;

- tixação da base metálica âo corpo do gaveteiro, através de

paràÍusos de 1/4" X 2 rosca máqurna poleBâdâ e porcãs

ciíndricas de 1/4'i
Frxacào dos rodízios à basc nretálica atrâvés de rcblles de

Ícpuxo de 4,0mm X 8rnm.

. Para fabricaçào é indrspensável segutr proleto execirlivo e

especiÍicaÇôes técnicas
. 50ldãs devem oossL]r quoe..ic,e isà e ho.rogêFeà, nào

devendo apresentar poôtos corranles, superÍíc es ásperàs

ou escórias.
. Devern ser e iminados respingos e lÍegu êridêdes de sol(lê
rebàrbas, esmiralhadês iunrâs so dades e aÍedondà.ios os

canlos a gu dos
. À íila de bordo deve ser aplrcâdâ exclusivamenie De c p,ô

cesso de colagem 'Hot líelting , devendo receber acabâmen.

to Írezâdo ê pós a colagem, conFrgurando ârredondêrnento
dos bordos com raio de 1rnm.

. Chapa em madeirâ âglomerada-1,10P Madeplac BP .

18mm revestida ern ambâs as íaces em lârntnado melami
nico de barxa pressào (BP] , acabamento texturizado . 'DU-

TAREX" ou equivalente .cor C NZÀ reÍerência PANÍoNE [.]
428C.
. Chapã em mâderra âglomerada . MDP. [4êdeplec BP.
15mm reveslida em umâ das Íaces ern lâmrI]ado me amÍnrco

de balxa pressào {BPl . âcabâmento textunzadc - 'DURÀItX'

ou equivâ ente ' cor CINZA reíerêncla PÀNi0NE Í.] 428 C.
. Chapa de MDF-[,iadeíibra . 6rnm revestida em ern râdc
melâmÍnico de bâixa pressão - 8P . DURÁTEX ou equrvalente
cor CINZA. reíerênciâ PANÍ0NE ['] 428 C.

. Fnâ de bordo ern com espessura de 1mm "REHAll'oú

equ valente , cor CINZA - reterência PANT0fIE [*] 4 28 C

. Pinl!rê dos elementos metálicos , cor C NZA - reÍerénc e

RAr {*) 7C40
. Rodízios "S0UAoR0N cod. 1135' ou equivã]enre.
. CorrediÇas 'Código 11 03.116 BIGFER" ou equrvalentê.
. Fechadura SoPRANo - cod 05506.0288 35" ou equivâ
lente
. Baía de âlumínio " SoPRAN0" cód. - 05702.601225 ou

equivalente.
. Plnos de trêvamcnlo'SoPRÂN0 - cod 05202.0033.41"
ou equrvâlente.
. Râmpàs de travamento, Bêtenre L'S0PRAN0 cod. -
05702.0025.13" ou equivalente

. Corpo composto por:

- Peças superiot iníerior e postênor em MDe coÍn espessura
de 18mm, revestidas nas dLrâs íâces cm laminado melarní-

nrco de bâixa pressào - BB acâbamento texturizado, nê cor

CINZA Iver reíerências]. Dimensôes acebadâs coníorme

Proleto;
- Peças lâterais, compostas cada unT a de 2 {dois) painéis

em f4DB com espessurà de 15mm, reveslidos ôas duâs

fuces em laminado melaminico de ba xa pressào, BB

a càba me nto texlu rizàdo, na corClNZA Ívêr reíerênciâs]

0imensões âcabâdas coníorme prolelo;

Íopos encêbeçados com Írta de bordo Iermoplástica

extrudàdà, coníeccionâdâ em PVC Icloreto dê po ivrnrla]i
Po Ípohprop, e'roloJ eE lpoherrleno]co'n p.-re-1a
foce de colaEem, âcebamento de supeíície texturizado,
na cor CINZA Iver reíerências], colados com adesivo "Holt

Nlelt ng'. Drmensões nomrna s de 22mm Ilargura] x 1mm

Iespessura]
. Gavetas compostâs por.

- Frontào em líDB com cspessLlrâ dê 18mm, revestido nâs

duas faces em lamrnado melarninico de bârxa píessào - BP

acabamenlo texturizado, nâ cor CINZA Iver referêncras] 0 .

rÍensões âcâbãdas coníorme proleto. Topos encabeçados
corn íila de bordo termoplástica extrudada, coníeccionada
em PVC (cloreto de pol,vinllel, PP {pollpropilenol ou PE

Ipolretrleno] com primer'na face de colagem, ecâbamenlo
de supeíície texrurizâdo, nâ cor flNZA Iver referênc as],
co'àdoS co'r àdesrvo 'qoll Me trne'' Dr-ne.sões no- ràts
de 22mm Ila'gura)r 1m- [espessr.,.a].

- Lãlerais, peÇà postenor ê contra-íronlào em MDq com es.
pessura de 15mm, revestrdos nâs dLrâs facês ern laminedo
'nelàmirico de bâ .à p'essào Bo. rctbàrearo tpxiJ/,2â
do, na cor CINZA Iver reíerências ] Ílimensôes acâbâdâs

conÍorme projeto Topos encabeÇados com iita de bordo

termoplástica enrudada, confeccionada em PVC Iclorero
de polivinilal; PP {polipropi enoJou PE Ipolietiteno] com
'pnmer' na íace de colâgem, acabamento de superficie
texturizâdo, na cor CINZA (ver referências], coladàs com

adesivo Hok Mehing .0imensôes nomrnârs de 22mrn

Ilargura) x 1mm Iespessura];
Peça iníerior ern M0t côrn espessura de 6rnm, revesttda
em umê dês faces em lâminado melamínico de baixa

pressào . BB na cor CINZA Iver referêncras] Drmensões

acabadas conforme projeto.
. Nas parles metálicâs deve ser êplicado trêtamenlo
a_l ÍeÍ.Lgrnoso que âssegure res sre'1cia à co-rosào e-
cámarâ de névoa salinâ de no mínrmo 300 horas 0 grau de
enÍerrugamento deve ser de Rr^ e o grau de empolâmento
deve ser de dr/l,
. Base em lubo de aço carbono, lamlnado a Írio, com costura,
seÇão retan8!lar de 20mm X 50mm, em chapa 14 [1,9mm ),
soldadà e pre.Íurâda Pint!rrâ êm tinta em pó hÍbricà Epóxi./
PolréSteí e etrostática, brilhanle, po tmer zada ern esluíâ,
espessurã mÍnima de 40 micrometros, na cor CINZÀ {ver
reíerênc as l.
. Rodizio de duplo grro, com rodas duplas rnacias dê poliure,
tâno, 0 = 35mm, sem trava, na cor CINZA Iver referenciâs]
F xaÇào por me o de chapâ de aço plano de 38mm X 38mm,
dotada de 4 íuros com 0 = smm.
. Conjunlo de corrediças em châpa de aço carbcno Iespes,
sura mÍnimã de 0,Bmm ), comprlmento cle 450rnm, dotadês
d^'oldàrês em polip.oo lcfo p,rÍo Acabà-erro erÍ p,nturà
epóx em pó na cor BRÂNCÁ

S stemâ de

mobil ário

pâ re áreas

administralivas

Revrsão

Data
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(.] PANICNE COLOR FORMULÀ GI] cE CCÂIED

[.,] RÁ1. RÁTI,SNELLE ÁREEITSGRUNDLÂGÊN íÚR OIE PRAKTIKER DES

LÀCK

. Etiqueta aulo adesiva vinílica ou de alumínio com lnformâ-

ções impressâs de forma permãnente, de tamanho mínimo

80mm x 40mm, a ser íixada na pàrte posteaor do Baveleiro,
conlendo.

- Noríe do Fornecedori

- Norne do hbncantei
- Logomarce do fabricãnte;

Endereco / teleíone do Íornecedor;

- 0aIâ de fabflcãçào {més/ãno);
- Nó do contrâtoi
- Garantia aré , [24 meses âpós a data da norâ Írscâlde

enrrega l;
Código F0E do móve

0bservação:
- Â amostra do gavete ro deve ser âpresentâda com a

eriquetê a ser utilizadã para o Fornecrmento do lote, Íixada

no local deÍrnrdo. Enviar etiqueta em dupllcàta para análi-

se dà matéria prime

. 0s gaveteiros devern ser [ornecidos acompãnhados do

l\4â1uál de Uso e Conscrvaçào, conleldo ro r rimo à(
seEUintes informações:

- 0rientações para uso e reBulagem:

- Recomendãcões de segurânça;

lÍ.enteLoeq sob.e h.npêzâ e conse-, àcà0.
- 0ne1tâLoes farà êc,orêr9,rro dà gãrê1trà

0bservaçàol
' A amostÍa do gavete ío Ceve ser apresenlâdâ êcornpenha-

dâ oo VANLÂ- 0l USo F CfNStqvAçÀo

. 02 {dors} anos contrã defeitos de íâbricaçà0.

0bservação:

A datâ para cálculo da gârantia deve ter como base o

últ rno dia dã entregâ do lote correspondenle à ordem de

[ornecirnenlo.

. 0s lotes de íâbncaçào poderão scr aval ados ern qualquer
tempo, durantc â v Eóncie do conlralo pela área lécnrcâ da

FDE clrseus prepostos.

. Papelào ond!làdo, manta de poÜetileno expandido ou
plástico bolhà, de gramatura adequada às caracleríslicas do
produto, dobrendo a par1ê excedente e íixando com cordões
de sisâ1, ráfta ou Íir lho de polipropileno.
. Não será adm (ida a embalâgem de pârtes do produlo
àntes da montàgem, quãndo este âcârretar diíicu dâde de

suê remoçà0.
. Nào será adm (ida â embà agem de pa(es dos produtos
com materiars de difÍcrl remoÇà0,Iais corno íi mes íinos pârã

embeler aLmentos,
. Nào deverào ser utilrzâdãs írlas âdesivàs ern conlâto dtreto
com o produto.

0bsêrvação:

0utros tipos de ernbalãgem que apresentern soluçoes
com menoÍ rmpâcto ambienlàl poderão ser aprovàdos pelê

cqurpe tecn ca da FDE medianle consu ta prévia.

. 0evem conslaÍ do àdo externo de cada volLJme. rólulos dê

fácil leituÍa coôtendo:

- ldenliÍ cação do íabricantei

ldentiÍ càçào do fôrnecedori

- Códrgo do produlo;

0nentâcôes sobre manusero, trãnsporte e eslocagem.

0bservação:

- A amostre do Baveleiro deve ser entre8ue embã edà e

rotulada como especiíicado.

. ManrpulàÍ curdadosêmente.

. Proteger conlía nlempéíes

. Asseguradas âs cond içôes de montâgem dos móveis. sem
prejuÍzo dê funcionâlidade destes ou de seLls componentes,

serào admrtidas tolerâncias coníorme estâbelec do a seBUrr.

- Mais ou menos i+,/ ] 1mm pêrà compromenlo e largurâ

das partes em maderrê 0esde que nào inleííira no funcro-

nàmento do rnóvel.

Mais ou meoos [+/-] 0,3 mm perê espessura dãs partes

ern madeira.
. Sern prejuízo das lolerânc as cftâdas àcima, serào admi-

tidas to eránciâs normâlrvâs de fabÍrcàçào para o seBUtnle

materiaiI chapas de [,10P

. Espessuras de chapa dc âço c bholâs consrr!trvas de tu.
bos devem seBUir lolerânc as normatrvas coníorme Normàs

ABNT,

. 0 íornecedor devêrá apresentar, acornpanhâdo da amoslra,
laudo técn co de ensaio de reslstênc ê à coÍrosào da prntura

ern câmàra de névoa sa lina, emitido por aborãtório acreditâ-
do pe!o CGCRE,INMETR0 para realizaçào desre ensàio INBR
8094], que apresente grau de eníerrulâmento Rr- conÍorrne
NBR lS0 4628'3 e grau de empolâmenro dolt! conÍorme NBR

5841

0bscrvações:
- A identiíicaçào clâra e inequívoca do item ensarado e do

6bricânte é condiÇão essencial pârâ validaçào dos laudos.

0s leudos devem conteí fotos do produro por rnteiro Imínr.
mo duâs, em dríêrentes ángulos, com tàmanho mínimo de

I x 12cm], idcnliÍicâÇào das panes ensaiadâs; idenriÍrca,

cêo do Éabricantei data; c téc nrco responsável,

- Arnoslrês para Ensâlos de corrosão devem ser extreidâs
pelo próDrro Lâboratóío e devern necessanamente conler
enconlroS soldados;

- Nào serào àcerlos lâudos datados com mêrs de 1 [um]
ano. contado dà dàta de sLra ap.esentaÇà0,

- 0s ensâros deverào ser reâltzados necessar amente por

laboràtóraos acreditados nos escopos respecl vos de cada

Norma pelo CGCRE INMETR0;

- Deverào ser envradãs âs vies oígtnârs dos leudosi na

impossibilidâde justiÍicadâ, serão aceitês cópiâs legíveis,

coloridas e âutentcadàs.

Sobre proieto e especificações
Esrc projeto íor desenvolvrdo e é dc propfledàde da F0E -

Fundaçào para o Desenvolvirnento dâ Educaçàoi

Mobiliário

GV-02

Gaveteiro

Rev sào
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PáginE
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Mobiliário

GV-02

Gaveteiro

- É vedada qualquer alteraçào do pro1eto e especiÍicaçào

sem a consultâ prévia e aprovaçào expressa dâs alterà-

ções íequeridas pela área técnlcà da FDE tundação parâ

o Desenvolvimento de Educãcàoi

- Este proleto pooe se' ulrl uedo co.no Íe'erénc a e.'] p.oces.

sos de aquis ção por oLrtros órgàos ou entidades, públ cas

ou privadas, desde que o conleúdo desta Íicha técnicâ seja

reproduzido na íntegra, nào sendo admissíve! qualquer

al'têrâção de espec ÍiceÇões sem ã anuêncra prévrâ dâ áreâ

técnica dâ Gerência de lnovação e Tecnolo8ias dê EdiÍi-

cãçào da 0iíeloriâ de 0brâs e Servicos da F0E, r-undaÇào

pera o Desenvolvimeôto da EduceÇào

Sobre disponibilidade de produtos,
componentes e insumos

0 Íabricante ou íornecedor que prerenda partic pâr de ici

laÇÕes deste produlo deve se qualiíicar e quâliÍicer seus

provedores em lempo hábil parà o processo de licrtâção,

A área técnicâ não Íornece rnformações de mercado, nem

interÍere em neBociações comerciais. Â fulIa de matérias'
-pnmâs, componenles ou insumos não pode ser util zadã

para lustiÍicar qualquer obr Baçào do íornecedor ou

lcilânte, em processos de I citaçào ou registros de preços

deste produlo.

. ABNT NBR 5841r2015'Detcrmrnâcào do gralrde empolâ,
menlo de superíicles p ntãdas.
. ÁBNT NBR 8094 1983.Mateíal melálrco revestido e não-
.revestido . Corrosào por exposiÇào à nevoâ salrna , l4érodo

de ensaio
. ABNT NBR 13961:2010 . l\,lóveis pâra escntóío Armários
. ÀBNI NBR lS0 4628-3:2015 - Tintas e vern zês Âvallação

dedegredaçàode reveslimento - Designâçào da quantida-

de e tãmanho dos deÍeiros e dâ intensidàde de mudanças

uniíormes na aparência Pâne 3 avaliâçào do grâu de

eníetrulamento-

0bs€rvação:
- As ediçoes indicadas estàvam em v gor no momento

desla publicaçà0. Como loda norma eslá suje tâ â rev sã0,

recomenda.se veíiÍicâÍ â existência de edrçôes mais

recentes das normas crtadas.

Sistemâ de

mobiliário

para áreas

administrativas

Revisào

Dâla

Página
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M2C-01 Mobiliário

?-=|::.,-==1.j=-:=--+F-:--::__=:_---

Conjunto uso múltiplo (01 mesa / 02 cadeirasJ - temanho 1
Ahura do aluno:de 0,93rn a 1,16rn

A â::"iS:$rn,"- 
""r-,rerâpenas 

rtrstíer,vo Ás LníormãÇões íerâr vasàs espectíicâçôes devem se,obridâs nas íchas récnrcâs correspodenles FXI,ivi,f";:::,""



VISTA FRONTAL

Mobiliário

M2C-01
. ..=--'-. :
Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
02 cadeirasJ
tamanho 1
Alturâ do aluno

de 0,93m â 1.16m

có0. BEc,s36sB2i

Revrsào

Data

Página

L/37

ê
Âtcnçào

ouándoí!r mp m LUs.

R*Fen. o H.iothb'.nre
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?3/02/Zl
VISTA LATERAL
ESC. 1 . 20 ESC. I r 20

i200

VISTA SUPERIOR
ESC. i . 2C

medidas em mrlímetros
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Mobiliário

M2C-01
==:==-:==-;-::ij
Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
02 cadeirasJ
tamanho 1
Altura do âluno:

de 0,93m â 1,16m

có0. BEC,5359B2z

Revrsão
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Mobiliário

M2C-01
=: -...:--:::.'
Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
02 cadeiras)
tamanho 1
Akura do a luno.

de 0,93m a 1,16m

có0. BEC, s369B27

Revisào

Dale

Página
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Âtenção
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Mobiliário

M2C-01
::==i:=
Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
02 cadeiras)
tamanho 1
A tura do a uno:

de 0,93m a 1,16m

cóD. BEc, s369Bzz

Revrsão
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Página

Ê";=

F8

a

Há

g
99

BÍ=ü
6i*i Í

5
d.

Eo I

stlF
<ÉüP

ix§5

t! <Z

HE.i

J
d
uJ
F
J

F6
l-l

J

Fz
o
É.
l!

Ftt
l-l

;

09h

10

23/02/21

4/31

Ê
Âtenção

0uando Íorhpnm r use

Rêspêit. o tleio ÁhblBntê

.o

,! <z
-'ÍuHEd

s

cE

U
A E

5
E

EÍ

U

^

-
ü

FE;:i,tr#,H
medidas em milímetros

09t

i



8€8€ 009

Mobiliário

M2C-01

Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
02 cadeiras)
tamanho 1
Ahurâ do ãluno

de 0,93m a 1,16m

có0. BEC, 535gB2z

Revisão

DaIê

Págin.
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Mobiliário

M2C-01
,--=.=-..==-==?:-'.'

Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
02 cadeirasJ
temanho 1
Ahure do aluno:

de 0,93m â 1,16m

có0. BEC, s369gz7
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20 35

DETALHE 1
ESC 1:2

ÁLETA DE FIXÁçÃO OO ÍÁt4PO

Mobiliário

M2C-01

Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
02 cad eiras l
tamanho 1
Alturã do e uno:

de 0,93m â 1,16m

có0. BEC s3E9B27

Revisão

Dêtà

Página

7 /31

-EL
LOJ

Atençào

ouàndc ícrhprm, 's.

Â..p.h. o McioÁmhl.úê

ÍUBO DE AÇO
o=38mm (r 1,/2 ")
CliÀPÀ l6 (1,5ón)

PRoIEÇÀo Do rÁN,rPo

TU60 DE AçO
20 r 50rh

(1,smm)

l/1' t 2 l/2"
CABEÇÁ CI]AÍA

iUBO DE ÁçO
20 r 50mm

( l, smm)

SOLDA EM
TOOO O
PERÍMFÍRO

Âi

. __r -_l

.. B1?,!

SOLDA EM
ToDÀ ErIENeÀo

PÀRAFUSC À iJÍOÀ TA Â RÀXA N IE
Ó=a,5mm COMP =22mm
CABEçA PANELÀ

SOLDÁ EI.1

ÍoDÂ ExrENçÀc

SUPORTÉ ESÍRI.]ÍL]RÂL
E DE FIxÀÇÀo oo

DETALHE 3

10

23,',421?1TUBO OE ÁçO

cBÂPÀ I6 ( I,5mr)

SOLDA EM
ToDo PERÍMErRo -.9

iURO 0=hm PIINCIONÁDO
PARÀF!SO 1/4" t 2"
CABEçÁ CHATA

zz,5

DETALHE 2

ESC r'2

SOLOÀ EM
.ooÂ ErTENçÀo

PÀRÁFU50 AIJTOATARRÀXANTT
O=4,5ih - COMP.=22mm
CABEçA PANELÀ

10 10 z3 t2

.4i R5

ESC. 1i2

medidàs em milimetros

FE



Mobiliário

M2C-01
=-:L
Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
02 cadeiras)
tamenho 1
Âhure do e luno:

de 0,93m a 1,16m

có0.8Ec.5369822

Revisào

Data

Págin.

COLAGEM COM ADESIVO "FOÍ MELTING"
FITA DE SORDO Er4 PvC (e=3mm)

USINAGET4 DAs ÁREsIÀS
coM RAro MÍNIMo DE 2,5mm

LÁMINADO MELAT4INICO DE
ÂLTÂ PREssÀo (o.8nm)

(VER DETALHE)
o8 - r.lOP (2smm)

ESCÁREAR FURO ÀNÍES DÀ
coLocaÇÀo DÀ BUcBÁ

LAMINADO
r'4ELÂviNIco ( sP)

TUEO DE AÇO
O =38mm (l l/2")

CriAPÂ l6 ( 1,5 mm) ll4'| 2 l/2"
CABEçÂ CHÁTA

TUBO DE ÂÇO
20 x 50mm
cHAPA r6 (r,5Br)

FURC PUNCIO^IAOO
PÀRA acoMoDÂçÃo

DETALHE 4
ACABAMENTO e rrXeçÃO DO TAMPO
ESC. 1 :2

(2srr) BUCBA ZÂMAC
ÀNÍEs DA côLocÂcÀo
OA BUCFA

PARAFUSO 1/4" x 2"
CASEçA CHAÍA

ÍUBO DE AÇO

CHAPA l6 (r,5mm)

o8
10

23/02/21

B/31

Ê
Atênção

0uaido íor hpim Í. us€

F.ep.h. ô r.l.lo lDbiêôr.

ccRDÀo DE soLoa ---->

FURO PUNCIONÀDO PARÀ
AcoMoDÀçÀo Do PARÀFUso

CORTE CC
rrxaçÃo Do TAMPo
ESC. 1:2

:j

70

BUCIA ZÀMAC

FEn:#f,,;:!t2
medidas em milímetros



DETÂLHE - PONTEIRA / SAPATA
PÂRÁ ÍUBO O=38m8 11 1/2").hàpà 16 (r,5mm)

POLIPROPILENO
COPOLIMERO ]N]ETADO
COR VER REFERÊNCIÀS

Mobiliário

M2C-01

Conjunto
uso múltiplo
(01 mesa /
02 cadeirasJ
tamanho 1
Állurâ do â un.r.

de 0,93rn a 1,16m

cóD BEc.5359B2z

Revisâo

Data

Página

õ34,5 J:0,3

aLEra DE EIxaCÁo'

o37,5t0,5

r.l

i
a
E

E
,ç
E

OAÍADOR

R5

CORTE AÂ VISTA LATERAL
ESC. I l

ESC 1.1

ESC, ] 1

A

^

A
.PP.

Aprlrênt& crr rlLvo nõ ltrltúi.l lniEtrdo
. tcruintê iíÍoní!çlo:

nome do fabrícânte
do compolirnte

Identiiieação do Modetô

í DOIUEO _= 3úmm f e = r,smm

Datador conforme figura abaixo:

1C

23/02/21

. NL8ÉFo oÊ ÁL-Ás oÉ FrtÀçr

VISTA SUPERIOR
ESC.r:1 o à

o 0l
At6nn

9/3r

-EL
LÕJ

Âtenção

La

PERSPECTIVA Datador duplo com miolo 9irãtório
D= 16mm

OBS, Adfiite-se tolerânctàs dtmenslonãts indícadas no proJeto, dêsde quê não hajà preruízo
na funcionalidãde do componente (exceto quando as crimensões mínilÍlàs são especificadas no projeto),

Rc.P.h! o M.lorhhi.hr.

rnedidas em milímetros
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Mobiliário

M2C-01

Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
02 cadeiras)
tamanho 1
Altura do aluno:

de 0,93rn â 1,16m

có0. BEc. 5369827

Revisão

0ata

Págin.

10

?3/02/21

LO/31

É
Atençào

0LãndoíorróFr m ( usô

nêspênêo MêioÀmbiente

:

VISTA LATERAL
ESC. 1 : 10

VISTA FRONTAL
ESC. 1 i 10

VISTA SUPERIOR
ESC. I : !0

FE##W3
medidas em mrlímetros



-A 
I.'ONTAGEM DEV.E ASSEGURÁR QUE AS PARTES ACESSIVEI

AO5 L]SUÂR]05 NAO APRESENÍEÍg VÁOS ENÍRE 6 E 25I.IÍÍ,
II\DLDENDL\rl ET4E'{'E DÂS 'O, FRÂNC]A5 ADVISSJ!EIS

ENCOSTO EM POL]PROP]LENO IN]EIADO'
(VER DíALHE ENCOSiO EI.I
POLIPROPILENO IN]íÁOC)
ccq. !aRÀNtÂ (vER REFER=\CIAS)

Mobiliário

M2C-01

Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
02 cadeiras]
tamanho 1
Âhure do alr.r no'

de 0,93m a 1,16m

có0. BEt s3E9a2z

Revisà o

DaIa

Páglne

À5S:NIO EM POLIPROPILENO IN]EIADO '
(VER DETALgE ASSENITO EI.1

POLtpROPtLENO INIEiADO)_
COR: LARANIA (VER REFERENCIAS)

10

23in2/21

VISÍA SUPERIOR

J27,7
LT/37

Ê
Âtenção

R.!peh. ô M.lo^mbi.ntê

ESC,r.5

'Alternatrvamente o àssento e o encosto poderão ser conFeccionados em cornpensado ânâtômico
(ver detalhes assento em compensâdo anêtômico e encosto em compensado anôtômico)

medidas em mrlímetros

FE,



Mobiliário

M2C-01
:.?-;.:-===.==.::r---=Í

Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
02 cadeiras)
tamenho 1
A lure do a lLlno:

de 0,93m a 1,16m

c0D. BEC, 5359827

Revisào

Date

Página

TUBO OE ÁçO ,

COR CINZA
(vER ÂEFERÉNcrÀs)

IUBO DE AÇO
PINTURA EM Pó

coR. ctNzÁ
(vER REFERÊNcras)

VISTA FRONTAL
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ESc 1:5
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Mobiliário

M2C-01
..:-:;-:;:::>_..-..:...--.

Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa 1

02 cadeírasJ
tamanho 1
Altura do aluno:

de 0,93m a 1,16m

có0. grc,s:egezz

(vER REFERÊNcras)

ÍUBO DE AçO

COa: CINZA TUBO DE AÇO

CORi CINZA
(vER REFERÊNcras)

COR: LARAN]A (VER REFERÊNCIAs)
VÉR DEÍALHES

VISTA LATERAL
ESC. 1r5

ê MONTACEH DEVE ASSEGUFAP gUE
AS PARTES ÁCESSIVEIS AOS t]SUARIOS
NÃo ÁpRESENTEM vÃos ENTRE 6 E 25Mt4,
INDEPENDENTEMENTE DAs ToLERÂNcIAs
aDMIssivEts

Revisào

Data

Página

T3/31

10

23t02/21

ELE
Âtênção

F.speit. o Lelo Âhbiente.

medidas em milímetros
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Mobiliário

M2C-01

Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
02 cadeiras)
tamanho 1
Altura do a luno,

de 0,93m a 1,16m

cóD. BEc,5369B2z

Revlsào

0âta

Págin.

CORDOES OE
SOLCÂ EM

ÍoDo o PERiTTETRo

r--€txo oE FURÁÇÀo I
\ pARÀ Fr(ÂÇÁO OO /
\ ÂSSFNÍO FM /

\rnreuoo ,/

EIIÍRE TUBOS

FURÁÇÁc PAeÂ DRENÁGEM

Ixo oE FURAÇÂo PARÁ FrxÁçÃ
DO ASSENIO EM IN)EÍADO

5ÍÂl,l PO DE ÂCOMO

IUBO DÊ AÇO
A-20,7ri

CORDOES OE
SOLDÁ EI4
ToDo o pERiEErRo

soLoÂ
EH ÍODO
o PERÍMEÍRo

lc7

I

lFIJRÂÇÁO EARÁ

FrrÂÇÀc oo aSsE{Ío
EN! COHPENSADO

O=5mm
REB!ÍE r=4,8mm

coÊf o =19mm

r-à
--l l- ÊixÂÇÁo Do ÀsSEriro

EIÍ COMPENSÂI'O
O=5mm
REgIIE O=4,8mm

SOLDÂ
EH ÍOOC

o PERir'f ETRo
Á5SENIÍO EM
TNIETÂDO

98

10

23/42/21

FURAçÃo PARÀ FIxAçÀo
DO ASSENÍC EM COMPENSÀDO

REBIÍE 6=,1,8mm - COÊl P. = 19mm

72A 286,3

74/31

Ê
Àrênção

0Lrâhdo ÍoÍ ihpxmr úsc

R..p.h. o M.oAhbi.nrê

327,1

VISTA SUPERIOR DA ESTRUTURA
ESC l:5

FE:r?,#?,;Eí|

medrdas em milímetros



EIXO DE FI'RÁçiO NO LADO
FRONTAL PÂFJq FIXÂçÀO DO

ETTCOSÍO EY COr,iPEl{SADO
0=5ôn

POSTERTOR PAÀÀ ÊiXÀÇÁO DO
ENCOSÍO EM INJETÃD]O

OE FURÁçÃC NO LÁDC

286,3

--!tro DE F!RÁÇÀo PÀq4 FIXÀçÀF
DO Â55E TO Ef.' COraPCr{SAOO

EIXO DE FIRÀç,AO NO LÀDC
.RONÍÀL PARÁ flXA(ÁO DO
ENCOSTO EIl COMPENSAOO

Mobiliário

M2C-01

Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
02 cadeiras]
tamanho 1
Altura do aluno.

dc 0.93m â f.i6 rn

cóD BEC,s36s8zi

Revisào

Data

Páginâ

l

I
2A

5-

FURÀÇÃo PÂRÂ FtxÂçÃc
DO ÀSSENTO ÊM INJEIADO

FURÁçÁO NO LÀOO POSTERIOR PARÂ
FIXAÇÀO DO ÀSSEN]O Ervt INJEÍAOO
6=5nÂ
REBTTE C'=4,8mm COr4P.=l2rm

EBrÍE O=4iAmm - CCMp -1?mfr

t07

ie

,ll

TUAO DE AçO O=2C,7mm

I

e

10

23/02/21

T5/37

ê
Âtenção

RBp.n. o H.lorhbiêrt.

VISTA FRONTAL DA ESTRUTURA
ESC. I:5

medidas em milímetros

FEi:yffi:,8

r



Mobiliário

M2C-01
=-==---=Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
02 cadeiras )
tamanho 1
Alt!ía do eluno.

de 0,93m a 1,16m

cóD BEC, s369BZZ

Revisào

Date

Página

t$:;ligt's"
risç;

21

Ío
0

62

ESC. 1.5

6l

9a

\ê

i:lFi}líitr-s.
r 1-é -:

1150

CORDOES
DE SOLOA

EM TODO O
PEÀÍMEiRo

R50

.,,oo.Ào No LÂDo -
,^"-.o-*o PrPo ritoçoo
ois?^ro et rttlrtroo

i REatÍE o=4,8mó

10

n/42i21

L6/37

É
^tonção
oLándo rôr rFnm, úse

R..p.h. o MerotnbiGnt.

)i]--- '4

. ;24'7

VISTA LATERÂL DA ESTRUTURA

FE#:trwiÂ
medidas em milímetros



DETALHE - ENCOSTO EM POLIPROPILENO IN]ETADO

VISTA INFERIOR

Mobiliá rio

M2C-01

Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
02 cadeiras )

tamanho 1
Âltura do alLrno:

de 0,93m â 1,16Ín

có0. BEC,53E9Bz7

Revisão

0ata

Págine

T7 /31

AroJ
Atêhção

ncrpêit. o Mêio Ânbi.nr!.

í
l

POUPROPILENO 

-- 
>

ESC. 1r5

24

VISTA FRONTAL
ESC. l:5

R678

COPOLIMERO
IN]ETADO

COR: VER REFERÊNGAS

316

WSTA IáTERAL
ESC. l:5

VISTA SUPERIOR R7'1

EsC-1.5 10

?3/02/21

85_

ACÁBAiíENTO
TEXIURIZÁDO

<-... ACAMMEN'TO
uso
BRILHAN'TE

_E_

=x5 R12.

302

VISTA FRONTAL - ACABAMENTO
ESC. 1:5

Ob6: Retirar arhoslra do pâdrão de texturà.

medrdas ern milímetros

FE'.liliffi:t.8

307+ 3



Mobiliário

M2C-01

Conjunto
uso múltiPlo
[01 mesa /
02 cadeiras)
tamanho 1
Altura do âluno:

de 0,93m â 1,16m

có0.8Ec,5359827

CORTE AA
ESC 1.5

ESC.ir5

FIJRO INTERIIO

Ó=2t,2nn

>B
FILEÍE EH ALTO RELEVO

R2

CORTE BB
ESC r.5

o= 16mm

^PÍ..c!bi 
êm r.{.vo l|o rtlrl.l hr.tàao _. r.!uintG Ínrorm.co:

nomê da.fabrlcante
do Girihironênte

P

.Id el!ÍicãJáo do._ ilt odelo

Datador conforme figura àbaixo:

;,s

PERSPECTIVAS

FURO
6=5mÍr

@

@@
V
A

VISTA POSTERIOR

Revisão

Datà

Página

LB/31

Ê
Àtonção

oLandc.olhFÍ hÍ usê

n.sprhÊ o U.lô 
^mbl.àtG.

10

23/02/21

ESC. lrs

D.tâdor duplo com mioto 9tr.tório

l

@

OATAOOR

FEi\!ffih\
medidas em milímetros



POLJPROPILENO
copoLÍi4ERo

]N]EÍADO
COR'VER REFERÊNCIÀS

DETALHE - ASSENTO EM POLIPROPILENO INJETADO

)a

_.L
---T-

-l

Mobiliário

M2C-01
.--=J.'-.:..

Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
02 cadeirasJ
tamanho 1
AltLJra do aluno:

de 0,93m e 1,15m

có0. BEC,s369B27

Revrsào

DaIa

Página

T9/31

g
tcP
Atenção

o!ôndo.r hiÍ r, L,<.

n..p.n. o H.ioAmüi.nre

mii.330)

R5
Rl4 5

R20 -T

SI
I

_.1

--\B
CORTE BB VISTA SUPERIOR
ESC. 1 5 ÊSC, 1i5

ESC. 1:5

10

?3t02/21

FrxÁçÀo
{h = 22mm ) (h = r smm)

CORTE AA

medidas em mílímetros

FE#:§W:tz

À



Mobiliário

M2C-01

Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
02 cadeiras)
tamanho 1
Altura do aluno:

de 0,93m a 1,16m

cóD. BEc, s369B2z

Revrsào

Data

Páginâ

42o.7

\ÍISTA IáTERAL
ESC. 1 5

o

ESC. 1:5

ESC. 1:5

VISTA PiOSTERIOR

307

q,ó20,7

1o

I

I
I FURO

@=s
<- ACABAI.4ENIO

uso
BRILIIANÍE

ACJBAMENTO
TEXTUPJZ}DO

10

23/02/?1 VISTA SUPERIOR . ACABAMEÀITO

20/31

Ê
Âtênção

CLâidoíôr npnhr !s.

R.sp.h.otl.ioAhbl.nrÊ

POSTIçO
CYER DETAI}IE)

'lT -,1

_t

T

WSTA FRONTAL
ESC. 1i5

Oôs: Retiràr aÍlosba do padrão de textura,FE#!ffi!í8
medidas em milímetros

:



(h-I5 e min = 2,0)

285

ALETA DE FIXÁÇÀO

(h=jlemin=2,0)

ÀLEÍA OE FIXÀçÃO
th =22 e mín.=2,0)

Mobiliário

M2C-01
..':::....:
Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
02 cadeiras]
tamanho 1
Àlturâ do aluno:

de 0,93rn a 1,16m

ró0. BEc,s369B27

Revisào

Data

Páginr

aLETA DE FtxÁçÀo
(h=22 e mín = 2,0)

L arera or axnçÂo
(h=22,5 e min.=2,0)

VISTA INFERIOR
ESC.r:5

^prr4.rLr 
ênr f.bvo no .i.t it t tnilbdo

a s.g!lnt. hfo.rn.Éo:

nome do tâbrlcEnte
do cdmponente

Identifica.Éo do Modelo

Datador conforme figura abaixo:

Datador duplo com mioto 9irâtório

PERSPECTIVAS

?L/37

g
|{P
Atênção

Cuãndc Ícr mpr n,r rse

R..p.h. o Ll.ro Anüi.nr.

ALETA DÉ ÍRÂN5IçÃO
EI,l CURVÀ

A
PP

i0
n/a2/?1

ESC.r:5

medidas em mrlÍmetros

FTi:i,#!fr,-Z

n

à

ít

I



Mobiliário

M2C-01

Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
02 cadeiras)
tamanho 1
Altura do aluno:

dê 0,93m a 1,16m

có0.BEc,5369827

Revrsão

Data

Página

ALETA DE
ÍRÁNsrÇÀo

EM CURVA

DETALHE - POSTIçO PARA ALETA FRONTAL

ALEÍÁ POSTIÇA

<1- ALETA DE FIXAçÃO

A
25

VISTA FRONTAL
ESC. 1;l

POSnçO

CORTE AA

??/3r

10

23/02/21

TUBO DÊ ÀÇO

A=20,1frm
CHAPA 14 (1,9mm)

Erxo DE FURÀÇÀo
COlNCIDENÍE COM

O EIXO OO TUBO

EsC. 1:1

Ê
Âtenção

0!ândoiorimFrmrr,use

R*pene o üêloÂhbEnrê.

Ê

FE#i!trffi|
medidas em milímetros



DETALHE . ENCOSTO EM COMPENSADO ÂNATôT4TCO

CORTE AA
EsC.r:5

,2r-

VISTA LATERAL
EsC,L:5

t+
FI-]ÀAçÂO PAPÂ FIYAÇAO< '

OO B{COSTO Á ESTPIJIURA \ó=sDr \
oÊgrrE O=4,Bmn !

aoFlP. =22mh

Mobiliário

M2C-01

Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
02 cadeiras)
tamanho 1
Altura do âlunol

de 0,93m a 1,16m

cóD. BEc, si69BZ7

Rev sào

Data

Páginô

)n

ESC. lr5

ESC,L:5

A
COR: vER REFEqÊNC]ÁS

LÀMINADO I4ELAMINICO DE

VISTA POSTERIOR

5C

l:

VISTA FRONTAL
LÀr'1tNÁDo MELÂMiNIco DE
ÁLÍa pRESSÃo

coR vEÀ REFERÊNctÀs

350

107
( EIXO DE FURÁÇAO)

CEN LJZAR

10

?3/02/21

ARREDONDAR

QU]NÂS E ARESTAS

VISTA SUPERIOR
ESC 1.5

^. -iuiírú hiod.cG !i6 Ê 23/31

EL
LEP

Arenção

R850
€r

-i.i,

,CNIEIRA OE FECHAMENÍo"

LocÀL pÀRA apLr-cÂçÀo
DÀ IO!NTIFICÁCÂO OO
PÂDaÂo Dlf4ar'rsroNÂLMONTAGE M

Re.pêil. o MGh rhbiêhrê

Ri000

R20 R20

ya/

EsC. i 5

-- Ponterràs dê fechâmento de toDo some.te deveíão ser !tr rzadàs eô casô. de âs5cnto e e.costo
co.recc ônôdos em comoensàdo ânàtóm.ô

medidas em milímetros

FEi#ffifi



MobiÍiário

M2C-01

Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
02 cadeiras)
tamanho 1
Âlt!.rÍa do elLrno:

de 0,93rn â 1,15m

có0. BEC, s36982z

Revisào

lJala

Página

DETALHE - ASSENTO EM COIIIPENSADO IIATôUTCO

VISTA FRONTAL
ESC15

ESCI5

LÁMINADO I,'ELAMINICO DE
aLÍÂ PRESsÃo
coR vER REFERÊNctas

QUEBRAR
ARESTAS

COM LIXÁ

QUÉBRAR
ÀRESÍA5
cor,r LIxÀ

244

R25

9

R20

R295

- R15
QUEBRÁR
ARESTÀ5
COM LIXA

10

23/42/?1
t,

R20

?4/31

É
Alenção

ouaidoÍorincÍ mtr.!s.

nrsp.ir. o Uêiô 
^hôl.nr.

QUEBRAR
ÁRESTÀ5
cov LIxÂ

VISTA LATERAL VISTA SUPERIOR
ESC. 1 5

344

FE#y##!12
medidas em milímetros

!



úMINA DE HÁDEIRÁ FAQUEAoÂ
COII ACABAMENÍO EM VERNIZ

16,5

FI]RAçÀO PARÀ FIXÂçÀO
OO ASSENTO
À ESTRUTURÁ
O=5mm
REBITE @=4,8hm

Mobiliário

M2C-01

Conjunto
uso múltiPlo
[01 mesa /
02 cadeiras]
tamanho 1
Âhura do â uno:

de 0,93m â 1,15rn

có0. BEc,s3EsB27

Revisào

Deta

Págin.

25/3r

ELE
Âtênção

OuandôíD. monr,rlsE

R..C.lr. ô l.l.io 
^6üirht€

-l

I

I

I

-.1L

T---

56

10

23/02/21

VISTA INFERIOR
ESC. I 5

^, 
cagrunú..16Í.m.çõ.í d!i6 rl

rrrLd.rd.túrn c.rÍrrú'Etir

d.t! d. noÍnê do Í.brklntê

Idéntificâ9ão do üodelo

EIXO DE
FrxÂçÀo

EIXO DE
FIxaÇÀo

MONTAGEM
ESC15

medrdas em mtlimetros

FEi:!#):x^::::

!



Mobíliário

M2C-01
.:,-+.=i.:.-===:

Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
02 cadeiras)
iamanho 1
Altura do aluno:

de 0,93m a 1,15m

cóD BEt,53E9B27

Revrsão

Dala

Págin.

26/3r

DETALHE - SAPATA

o16

R]

420,7

2

a2a,)

a)6,3

d9

oçi- 1

o 10,8

VISTA 2
ÊSC,L:1

»

VISTA 1

A\l,l

Ot2,s

610,8

- a\2 7

CORTE AA

á\

pcLtPRoÊtLENo copoLiMEÀo
NJEÍÂOO

COR] VEC REFÉEENCiASo2o,7

Qr?,7-

o 10,8

o9

VISTA INFERIOR VISTA SUPERIOR
aSC. lrl

A
ESC.ir!

SAPATA
ÂÊêrlrrt ráú rll,lvo no ,ràt€riâl irjêtâdo
â .êE!rlâtê lnloim!éo:

nome do fabrlcante
do componenté

Idéntifica çã o do úodelo

Oàtador conÍorme figura ôbaixo

10

23/O?/?7

PoLIpRoptLENo coPoLiMERo
IN]ETÂOO

CCR: VER EEFÊRENCIAS

A
PP

L
I

I

A

=
E

a3

Ô5

CORTE BB
ÊSC. l:1

ar7,s

és

ESC, 1 r

o 1c.a

i qr?r-
VISTA 3
EsC. 1:L

Ê
Âtônçâo

0!àndo Íoí iFpnhtr !sc

R.rp.n.oH.ioAhúl.nt.
PINO EXPANSOR

OJ

VISTA INFERIOR VISTÀ SUPERIOR

..-Cro.f

medrdas em milímetros

ESC. 1rI

Datador duplo com miolo giratório



OETALHE . IDENÍIFICAçÃO OO PADRÃO DIMENSIONAL

I TEXTOS ALINHÀDOSI pero crttco
+

Mobiliário

M2C-01

Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
02 cadeiras]
tamanho 1
Âltura do a luno:

de 0,93m a 1,16m

c0D.8EC.5369827

Revisào

Datâ

Pá8ina

10

23/42/2t

1ê

1
FONÍEr ll
slvts 72r Brk sr

FOryTE IA
swts72lBkBt

IDENTIFICAçÃO DO PADRÃO DIMENSIONAL

e "93 a 1,1*-.i
.t

swts 72I atk et

FONTET lI
swtsT2tBkBr

IMPRESSAO EI.,ll BRANCO
SOBRE FUNDO LARANJA

nitri.i do iii!:i,.i +N.--- FONrE: 7

+- IMPRE5sÃo E[,
SRÁNCO

EsC. 1:1

(ENCOSTO EH LAI.4INADO
OE ÂLTÀ PRESSÀO OU
EM POLIPROPILENO)

nli !/-r iê ãl!!:Ç
ú.93 a Í. ! Ê=r

<-- rMPREssÀo EH
] BRANCO

APLICAÇAO NO ENCOSTO
ESC 1:l

APLICAçÃO DA IDENTIFICAçÃO
VISTA PERSPECTIVA. MESA E CADEIRA
ESC. 1 : 10

27 /3r

.ELE
Atenção

0L i^do Íôr hpnn,.:sa

R.rpchê o U.iolhbi.nr.

medidas em milímetros

FExfi"?3,::!t3

.i1..



Mobiliário

M2C-01
=-:: -: -: : -,:::r . i.. -i:
Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
02 cadeiras)
tamanho 1
Âhurâ do elunol

de 0,93m a 1,16m

có0. BEc, 5369Bzz

Revrsão

0ata

Página

. Conjunto de uso múlt plo composto de 1 [uma] mesa e 2

Iduas]cadeiras.
. ÍVesa com tampo em MDe revestido de lamrnado me1àmíni'

co, rnonlado sobre eslruturâ tub!lar de aço
. Cadeira empilhável com assento e encosto em po ipro.
p leno rnjetâdo ou em compensâdo anatômlco moldado,

montados sobre estruturâ tubLilar de aço.

0bs.r 0 nome do Íabricante do componente deve ser obriga-

toriamente EraÉâdo por exlenso, âcoópânhâdo ou nào de sLra

própnâ logomârce
. Nas panes metálicas deve ser aplicado tratamenro anlríer.

rugraoso qJe àSsegure resisréncia ê coÍoqào em ca-ê-ê de

névoa sallna de no mínimo 300 horas. 0 grau de enÍerru a

mento deve ser de Ri- e o Brau de empolamento deve sêr dê

do/tc.

. Plnlura eietroslálica dos elementos meIái cos em linla ern

pó hibnda Epóxr/ Poliésler, polimerizada em eslufa, àcaba.

mento lso e brilhante, espessura mínrma de 40 mrcromelTos

na cor CINZA Iver reÍerências].

. Assento e encosto em polipropileno copolímero vrrgem,

isento de cârgâs mrnerâis, njetados, na cor LARANJA Íver
referênclesl. Dimensões, design e acàbamento conÍorme

prolelo Nos moldes do âssento e do encoslo devern ser Bra-
vâdos o símbolo internãcionalde reciclagem, apÍesentaado o

número identifrcâdor do po ímero, a idenrlÍicaçào do modelo

FDE FN0E- {conÍorme rndrcaçôes nos projetosl, e o nome da

ernpresâ febricante do componente injetado Nesses moldes

lambem devem ser insendos dâtâdores duplos com m olo

glratóío de 15mm de diárnetro (lipo rnserrl, indrcândo rnés

e âno de [abricàçào IconíoÍme ind cações nos projelos].
0bs. 1:0 nome do íebrlcâfle do componente deve ser obriBa-

toriamente gÍaíado por extcnso, ãcompanhâCo ou nào de sua

própria logornarca
. Alternativamenle o assenlo e o encosto poderào ser

fabricados em compensedo enetômico rnoldado â quente,

contendo no minimo cinco láminâs inlernês, ccrn espessurâ

máxrmâ de 1,5mm cada, onundas de íefloÍcstarnenlo ou de

procedência leBal, isentas de Íachaduras, e deterioracão poÍ
fungos ou insetos. Drrnensões e design conforme projeto.
. 0uândo fubícado em compensadc, o assento deve reaeber

revestimento nâ [ace supcrior de laminêdo melamin co

de a tê pressà0, 0,6 â 0,8mrn de espessura. acabàmento
texluÍizado, na cor LARÀNJÂ [ver ieíerénc ãsl Revest .

mento dã Facê rn[erior erô láminâ de mâdeira íâqueada de

0,7mm, da especie tuco/gptus grondjs, com acabamcnlo em

selâdor, seguido de verniz polruretano, i,1c us ve nos bordos

Espessura acabada do assento minima de Z2mrn c rnáxima

de 9,1mm. 0 assenlo em compensado rnoldado deve Irazer
grâvâdo de íorma indelévê|, por meio de carimbo ou grava-

çào a fogo sob â camadâ de vernlz, na íace inferior, datãdor

de lotes indicando mês e ano de fabricaçã0, a identrÍcaÇão
do modelo (conforrne ind caçào no projero), e o nome do

Éa bnca nte do componente.

obs. 2:0 nome do tabricante do componente deve serobngâ,
IOriarnênte grâFado porextenso, acompanhado ou nào de suâ

própria logomarcã.
. 0!ando fabr cado ern compensado, o encosto deve receiler
revestrmenlo nas duas íaces de amlnâCo melamínlco dê

alta pressão, 0,6 a 0,8mm de cspessura, acabamenlo lextu
rizado, ne cor LÂRANJA Iver reÍerêncras] Bordos coín âcâbâ-

mento em se âdor seguido dc vern z pctrure!ano_ Espessura

acâbãdã do encosto mínima de Z0mm e máxima de 9,3mm.
0 encoslo enr compensâdo moldàdc deve lrazer gravado de

íoíma ndelével, por rneio de carimbo ou gravêÇào e íogo Sob

ã camada de verniz, ôo topo tnferior, o nome do Febr cante do

c0mp0nenle.

obs. 3i 0 nome do Éabricânte do componente deve ser obrigã.
toriamente ErâÉâdo porexlenso, acompanhâdo ou nào de sLrâ

própria logomàrcâ.
. Eslrutura em lubo de àço carbono leminâdo â friô, com
costura, diárnetro de 20,7mm, em châpâ 14 [1,9rnm ]

10
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. Tampo em tí08 com espessurà de 25mm, revesrldo nâ

face superior em laminado melamínico de àlta pressã0,

0,8mm de espessurà, acabamento texturizâdo, na cor

CINZÀ (ver reíerênciâs]. Revestimento na íace iníerlor em

iaminado melamínico de baixa pressão-BB nâ cor BRANCA

(ver reÍerêncies ]. Fureção e co ocação de buches em zamec,

âutoatarrâxênles, roscâ internã 1/4" x 13mrn de comprimen-
to, coníorme prolero e detalharnento.
. Dimensões acabâdâs 1200mm Ilargura] x 600mm (pro-

Íundidadel x 25,8mm Iespessurê], admitindo-se toleránclà

de até + 2mm perê lârgurâ e pÍofundidade e +/ 1mm parã

espessura.
. Topos êncâbeçados com ílta de bordo termoplástice

extrudada, conÍeccronâda em PVC Ic orero de po ivinilâJi

PP Ípol pÍoo le'tolo- PE (poLet.lerol, com plmer ra
íâce de colagem, acãbarÍento de superíície texturizado, na

cor LARANJA Iver reíerências], coladas com âdesivo Hol

Melting . Resistênc a ao arrancamento mínima de 70N Iver
fabricaçàol. Dlmensôes nomlnais de 29mm Ilargura]x 3mm

{espessura), com toleráncia de +/- 0,5mm pâre espessurâ.
. Estruturâ da mesa cornpostas dei

Pés coníeccionados ern tubo de eço carbono, Iaminado a

frio, com costura, diâmetro de 38mm [1 1/2"), em chapà

]b l1,5mm li
Trâvêssâ longitudinalem lubo de aco carbono, laminado

a írio, com costura, secçào quadrada de 40 x 40mm, em

chapa 16 [1,5mm],
Travessâs tTànsveÍsais em tubo de nco carbono, lârntnado

a Írio, com coslura, secçào retânEUlâr de 20 x 50rnm, em
châpa 16 (1,5mml

. Suportes cstruturârs e de fixaçào do tampo confeccionados
em chapa de aço caÍbono, espessura de 3mm, estârnpados
coníorrne o projeto.
. Áletas de íixâcào do tampo coníeccionadas em chapa de

aço carbono, em châpa 14 [1,9mrn ], estampàdàs conforme
o projelo.
. Fixação do têmpo às estruluras atrãvés de

PârâFusos rosca máqurnâ poleBadâ dê 1/4 x 2 1/2", cabe-

ca chatâ, íenda simples;
' Pãrafusos roscâ máquina polegâda de 1/4" x 2 ', câbeçâ

chata, fenda simplesi
- Parafusos autoararraxantes pãra [1DB diámelro de

4,5mm, 2 2mm de comprimento, câbeça panelâ, fenda

Phillrps ou Pozldriv
. Ponleiíãs/ sapatas em pol propileno copolhero virgem,
sento de cargas minerars, tnjerãdis na cor LARANJÁ [ver
reíeréncias], Íixadas à estrutura através de encârxe. Dtmen-

sões, design e acàbamento coníorme projelo No molde dâ

ponteirâ/ sãpatã deve ser gravado o símbolo inlernacionâl de
reciclaBem, âpresentândo o número identiÍrcador do polírne,
ro, denrlficâçào do modelo, o norne da empresa íabrlcanle do
componentê injetàdo, e â espessLrrâ dã châpa e o diàmetro
correspondente ao tubo para o qiral a peça é adequeda. Nes-

se molde Iambém deve ser inserido datador duplo com miolo

Biralório, de 16mm dê diâmetro {rrpo insert], rôdicando mês
e ano de íâbÍcação Iconíorme lndicaçào no projeto].
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. Fixàçào do assento e encosto lnjetados à estÍutura através

de rebiles de "'epuxo', d ámelro de 4,8r'l.n. comp'rmento

12mm-
. Fixaçào do assenlo em compensado moldado à estrutura
alravés de rebites de "repuxo",diàmetro de 4,8mm, compri

mento 16mm.
. Fixaçào do encosto ern cornpensãdo moldado à estrutura
atrãvés de rebites dê "repuxo",diámetro de 4,8mm, compri-

mento 18mm.
. Sapatas/ ponteiras em polrpropileno copolímero virBern,

isento de caÍBâs m nerais, inletadas na cor LARANJA {ver
ÍeÍeÍê1crâSl, Íiredas à estruturà atÍaves oe encarre e pino

expansor DirnenSõeS, desrgn e acabãmen1O coníorme
projeto. No molde da sâpatâ/ ponlerrâ deve ser gravado

o sírnbolo internacionalde recic aBem, apresentando o

núrnero rdenriÍrcâdor do polímero, a identificação do rnodelo

FoE'FNDE conÍorme rndiceçào no projetol, e o nome da

empresa íabr cante do componente njetãdo. Nesse molde

também deve ser inserido datador d!plo com miolo g ratófl0

de 5 ou 6ínm de drâmelro (tipo /nsert l, indicando mês e âno

de 6bricaÇào Iconforrne rndtcação no projetoi.

0bs. 4: 0 norne do Íêbncànte do componente deve ser obriBa-

loriamenle graÍado por exlenso, acompenhado ou nào de suê

própria loBomarca.
. Nãs perles melálrces deve ser âphcâdo tratarnento antifer-
rugino5o que assegure resislênciâ à corrosào ern cámâre de

névoa sa ina de no rnínimo 300 horás. 0 grau de enFerru)a

rnento deve ser de Ri. e o grau de empolãmento deve ser de

d-,/t.-
. Pinturâ elelrostática dos elementos metálcos em trnta em

pó híbnde Epóxi/ Pollésler, pol menzada em estufa, ãcaba-

mento hso 9 brilhante, espessura mín me de 40 micrometros

na cor C NZÁ lver reíerênc as ].

. À cadeira deve receber identrÍrcãção do padrào dimensionêl
mPressa Por tarnpoBraÍiâ na parte posler oÍ do encosto da

câdeirâ, sendo este em compensâdo moldâdo ou em pol pro,
p leno inletado, coníorme prcleto gráÍrco e âplrcacà0.
. Para impressào em 1âmpograÍia devem ser ulilizâdas linlas
compativeis com o subslrãto em que íorem apl cadas I ami-
nado de alta pressào / polipropileno injetado] de modo que,

após curadãs e secas, estas mpressões tenham Íixaçào
permanente, não selàm laváveis, sejam resislentes a álcool

e rmpossíveis de serem riscadas com as unhas.
0bs.1: 0 arquivo digital reFerente à arte da identiíicâçào
deverá ser solcitado à Supervisão de EspeciÍicaçào e De-

senvolvimento de Mobil ário e Equrpamentos da Gerência de

novâção e Tecnclogià parâ a Ed Íicação

0bs.2: A âmostra do conjunlo deve ser apresenladã com

â identiÍrcâção do padrào d menstonaltâmpografeda no

encosto dê cadeirâ

. Pârê íâbrlcacão é indispensável seguir proleto executivo c
especiÍicaÇões técnicâs
. Na montâgem do coniunto somente podem ser uti tzados

componentes em pláslico injetàdo, componentes em com-

pensâdo rnoldado e Íitas de bordo aprovados pela Super-

visào de EspecrÍicâção e Desenvolvimento de N4obrliáío e

Equipàmentos da Gerência de lnoveçào e Tecnologiã pâra a

EdiÍicação.
. Na montaBem do conjunto devem ser utilizados componen-
tes injetados de um único fâbricante.
. [.n caso da opÇào de ronràBem dàs càde,.es com ãsse')lo

e encosto em compensado moldâdo estes devem ser prove

nientes dc um mesmo fabri.anlê

0bs.1: Consullar à Supervisào de EspeciÍrcàçào e oesenvolvi

mento de Mobiliáno e Equipâmentos da Gerênciâ de lnoveção

e TecnoloBià para a EdiÍrcaçào para obter iníormaçoes sobre

febícantes de componênres lnjetãdos, de cornpensâdo mol'

dado e de íita de bordo qLre possuam produtos hornoloBados.

Componenles nào homologâdos podem seÍ submelidos a

quêlquer lempo, à Supervrsào de EspecrÍceçào e Dêsenvolvi-

mento de Mob llário e Equipamenlos dâ Gerênciâ de lnovâçào

e Tec'lologrâ pa.a a [di'càçào paíâ llorrolo8açà0.

. Aplicaçào de texturas e acâbameôtos em componentes

rnjelado5 coníoÍme detal\aÍento consta lte nos proretos e

em conÍormidede eos requlSilos normetivos.

0bs.2: Retirar âmostra do padrào de texturas na Super-

visào de EspecrÍicaçào e Desenvolvimento de Mobiliário e

Equipamentos da Gerênciâ de novação e ÍecnoloBra parê ê

Ediírceção

obs.3: A arte correspondente às rníormaÇões que deverào

serBravadas nos moldes deverá serapresentada para àprova-

ção prévia pela equipe técnica da FDE.

. Peçàs injetâdas não devem apresentar rebaíbas, Íalhas

de nJeção ou partes cortantes Ilolerànciãs dimensionars

rndrcedes em projetol
. A fitâ de bordo deve ser aplrcãdâ exclusivêmenle pelo pro.

cesSo de colegem "l_lot Me11rng", devendo receber ecâbanren.

1o íresâdo após a colagern, coníiguÍando aÍedondâmento
dos bordos Iver dela hàmento do pro]erc]
. 0ualidade de colagem dâ íitã de bordo deve apreseôrar

res stóncre ao arrancamento rnínima de 70N, quando en-

saiâdê conÍorme Ânexo A, Ensaro de colagem (resistência à

traçào], consrânle nâ ABNT NBR 16332 . Móveis de madeiÍâ

FrIe de borda e suas âplicàçôes'Requ s(os e mélodos de

ensaio.

' Soldas oeve- possLrÍ sLocríictc ltsà e \omo8êneà, nóo

devendo apÍesentar ponlos corlântes, superíícres ásperas

ou escór as.
. Todos os encontros de lubos devem receber soldâ em ro do

o perímelro dâ unrão.
. Devem ser elim nâdos resprngos e rrregulâídades de solda,

rebarbâs, esnrirâlhadês lunlâs soldâdâs e arredondâdos os

canlos agudos.

:- ati: :

. lv10P com espessura de 25mrn revest do ern uma dâs fâces

em lâminâdo rnêlâmínrco de baixa pressào .BP - "0URATEX'

ou equivalente - cor BRANCÀ.

. Laminado de alta pressão - acabarnento textuízado para

revestimento dã face superior do tampo. "F0RlílCÁ'ou equr'
valente - cor CINZA - reíerência PANT0NE I*l 428 C.

. Laminado de alta pressào - êcabamenlo textuízâdo pâra

revestrmenlo da íace íronlal e posterior do encosto e dâ Íacc

super or do assento . F0RI\.4lCA ou equivalcnle coÍ LARAN.

JA' referênc a PANToNE [- ] 151C.
. Fitâ de bordo com espessurã de 3rnm - REHAU ou equivâ

leôtc.cor LÂRÂNJA reíerência PANT0NE {"1151 t.
. Componentes rnJetâdos:

- âssenlo, encosto, ponterres e sepetàs ' cor LARANJA - reíe-

rêncla PANT0NE [*] 151C.
. PinIUra dos elementos metálicos - cor CINZA- referêncra

RAr [.- ] 7040.
. ldentiíicaçào do pãdrào dimensional no encoslo da cadeirâ
. cor ERANCA Ísobre fLJndo leranja)

Mobiliário

M2C-01

Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
02 cadeiras J

tamanho 1
Altura do a luno:

de 0,93m a 1,16m

cóD BEC 5369827

Revisão

DaIa
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Mobiliário

M2C-01

Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
02 cadeiras)
tamanho 1
Ahura do âluno:

de 0,93m a 1,16m

có0. BEc, 5369827

Revrsào

Data

Páglne

10

23/02/21

. Etiqueta auloâdesrva vinílica ou de aluminio com informa.

ções impressas de íorma permanenle, do tâmânho mínimo

8omm x 40mm, a ser Íixada na pâ(e inÍerior do tâmpo e dos

âssentos, contendo:
- Nome do fomecedoÍ
' Nome do Éabncante;

Logomarca do fabricante;

Endereco /teleíone do fornecedor;

- Data de hbricação (mês/ano];

- No do contratoi
- Gârântiâ elé_/_/_ [24 meses após a datâ da nota

Ílscâl de enrrega];

Código FDE do móvel.

obs.: À âmoslra do conlunlo deve ser apresentada conr as eti

quelas a serem uti izadas, ílxadâs nos locârs deÍ nrdos EnvrêÍ

eliquetas er. d rplcàta pa'à ârâl se dâ Tâléflâ.pnmê.

. Fornecer um Mânuâl do FebÍcante a cada mesa, em ponlr-

BUês, contendo'
- Código e descnção do produto;

- orientações e foÍme de uso corretos;
- Recomendações de seEUrançâ;

Procedimentos para conservação e limpezâ;
- Procedimêntos perà âcionamenlo dâ gârantia ou assistên,

c a técnica.

0bs.r A amoslra da mesa deve ser âpresenlada acompanhada
dâ amoslre do man!al mpresso

. Dois anos contra defeitos de íabricaÇà0.

obs.: A data parâ cálcu o dâ gârantie deve Ier como base o

último dia da entreBâ do lotc correspondente à ordem de

íorneclmento.

. 0s loles de íabflcaçào poderào ser ava iados em quâlquer
1empo, durante a vlBéncia do conlrâto pela área tecnica da

FDE ou seus prepostos.

.lvesâi
- Recobnrcadatampo com pâpeLâo ondulado, manta de

polietileno expandido ou plásrico bolhà, de gramâtura

adequada às característrcas do produto, dobaándo â parte

excedente e f xando com cordôes de sisal, ráíia ou íitilho
de polrpropienoi

- Proteger os pés com papel crepe sem gomà, ou com

tubeles de espunra
. Cadeira:

- Embalar cada cadeira tndrv dualmenre. recobrindo âssenlo
e encosto com papelào ondulâdo, plástlco bolhê ou com
elementos de polieri eno expandtdo, de Brãmãtura adequa-

da às cãraclerísticâs do produloi
- Protegeros péscom pãpeltipo crepe sern goma, ou com

tubeles de espuma.
. Embalâr as mesas e as cadeiras indtvidualmen!e
. Empilhar e amarrar duàs càdeirâs
. Não será admitrda a embàlagem de pârtes do produto
antês da montãBem, quando este acãrretar difrculdade de

suã remoçà0.
. Não será admitida a embâ!âgern de pàrtes do produto corn

materiâis de d fícil remocào, tãis corno Í lrnes í nos para

embalar alirnentos.
. Nào deverào ser ulilizadâs íitas adesrvâs em contato
direto com o produlo.

0bs.1: À amoslrà do conlunlo deve ser entregue embalada e

rot!ladâ como especiíicado e acompanheda do "t{ANUAL DE

U50 E CONSERVACÀO'

0bs.2: 0utros lrpos de embâ âBem que apresentem so ucões

corn menor irnpâcto ambrentâl poderào ser aprovados pelà

equ pe lécn ca dâ F0E r'ediante corsulta previê.

. Devem constãr do ledo externo de cada volume, rótulos de

Fácil leitura, contendo:
- dentríicaçào do Íabricante;

ldentiÍicaçào do ÍornecedoI
- Código F0E do produtoi

0Íientâçõês sobre mânusero, transporte e eslocaBem

. Manipu aí cLridadosàmente.

. ProtegeÍ conl ra rnlemperies

. Assegurâdas es condições de montagem dos móvers, sem

prejuízo de íuncionâlrdâde desles ou de seus componentes,

serào âdmrtidas toleráncias coníornre estebelecido a seguir.
- Toleránciàs dimensionais indicâdas ncs projetos e/ou nas

especiÍicaçôes,
Va s o,rrnenos [-'.] 2n1 pâ.a parles eslrur-Íàis:
Mars ou mcnos Í+/ I 1mm para íurações e raios, quando

a5lolerá1c à5 nào e5trve'e'n rnorcadàs nos pro,elos o .

nas especrírcâçoes;

- Mais ou menos [+/ ] 10 pera ângu os, quando as tole

rá1cràs náo eslivcíem adrcàdâs nos proleloc oL nàs

especrÍicaçõesi

' Mais ou menos [+/-) 1,5mm para componertes rnjelados

ou para compensàdos mo dados Iexceto para furàcàes e

ràros], quando as toleránc as não eslrverern indicàdas no

projelo ou nâs especificaçôes;
- t4ais [+) 2mm para o compr mento dos reb tes de ÍixtÇào

dos cornponentes iôjetados.

0b§.: Nos componentes p ást cos, âs vâr âções decorrentes

das contrações dos maleíiars devern ser dimensionadas de

modo a êtendcr ãs tolcrárcias espec 'icadês no te-n âc .ra

. Sem prejuízo das tolerâncias citadàs acima, serào admrt .

dâS !OleránCraS normârivas de íàb,icaçào para os <pEU rtes
mâleriais'larninado íenol melamínico e chapas de MDP

. Espessuras de chapa de aço e bilolâs conslrutivas de t!-
bos devem seBUir loleràncias normatrvas conforme Normas

ÂBNT.

. 0 fornecedor dcverá apresentâr, acompanhado da amoslra
do conjunlo, â scBUrnte documentaçào técnrca:

- Laudo técnico de ensaro de resistência à corrosào da

prnlurã em câmaÍa de névoâ salna, emitido por laboratóno
acreditado pelo CGCRE-lNt'4ETRo parã realizaçào desse

ensaio-

- La!do lécnico que comprove â quâhdade dà coleBem

da íira de bordo, emirido poÍ làboratório acredirâdo pelo

CGCRE-INMETR0 pàra realização dos ensaios descnlos na

ÀBNT NBR 16332 - Móveis de madelra - Fitâ de bordã e suas

âpllcâçóes - ReqLisrlos e .rlelodos ce ensâ o.

obs. 1: A rdentrÍrcaÇào clãrà e inequívoca do irem ensaiado e

do Íabricante e condrçào essencial parê vâi dêcàc dos lãudos

0s laudos devem ccnter íotos legíveis do ,tem {rnÍnimo dLlas

íolos ern diíerenles àngu os, com tamenho minrmo de I x

12cml, idenliíicacào do íâbícante; dãtâ, récnrco responsáve

obs. 2: Nào serào acertos lâudos dêtôdos corn ma s de 1 (um ]

ano, contado dà dàtà de suâ apTesentaÇão.
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0bs. 3: Deverão ser envradas as vias originais dos laLrdosi

na rmpossibilidâde, serào aceitas cópias leBíveis, colondas e

âutentlcadaS.

Para íornecimenlo dê cedeirã com âssento e encoslo em

cornpensado moldado, o Íornecedor deverá apresentar

documento que comprove a pÍocedência e a legalidade

de origenr dâs madeiras larninadas, conForme modelo de

Declaração lrpo C".

- Declarãçào de compâ1rbr idâde enlre cavidades de moldes

de injeção para cãda componenre utrllzâdo Iemitrda pelo

íâbr cante do componente], conforme modelo de "Declara.

ção tipo D .

0bs. 4: 0s modelcs de "Declàraçào tipo C e tipo 0- devêrào ser

solcrtados à Supervisào de EspeciÍicação e 0esenvolvimento

de 14obi iário e Equipamentos da Gerência de lnovação e

Tecnolo8ia parà a Ediírcâção

. ABNT NBR 5841:2015'Determinaçào do BÍêu de empola-

mento de superÍiciêS prntedas.
. ABNT NBR 8094:1983-Material melálico revestido e nà0.
-revestido - Corrosão por exposiçào à névoâ salina - Mé1odo

de ensaio.
. ABNT NBR 14006:2008 Móvers escoleres ' Cadeiras e

mesàs pâra conjuoto êluno rndrvrduã1.
. ABNT NBR 16332 2014-N1óveis de madeirâ F re de bordâ

e suas apl cacões , Requisitos e métodos de ensaio.
. ABNT NBR lS0 4628 3:2015-T ntas e vern zcs-Àva iaçào

dâ degràdacào de revestimento . 0esrgnaçào dâ quantidã-

de e tarnânho dos deíeitos e da intensidâde de mudencãs

uniformes na àparêôciâ - Pârte 3 âvâ|êçào do grâu de

enferrujamenro.

0b9.: Ás edições indicadas eslavâm em v goÍ no momento

dêsra publicaçào. Como toda norma es1á su]eirâ à rev sào,

rêcomenda.se veriÍicar a ex stêncrâ de edlções mâis Íecentes

dâs normâs citâdas.

Mobiliário

M2C-01
'..,-:?-1.'aa-'.:
Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
02 cadeírasJ
tamanho 1
Altura do aluno:

de 0,93m e 1,16m

cóD BEC,s369B27

Rêvrsào

Página
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M2C-03 Mobiliário

'.:1--::,.---==-=:-=:==z--é----_:=:------_--::=_=:.=--=--.--=--==-_==--=_---_==a===--:.:=.:
Conjunto uso múltiplo [01 mesa / 02 cadeiras) - tamanho 3
Alturâ do âluno: de 1,19m â 1,42m

/\ Âtenção

- 
t srà rmegem tem carárer âpenas lLrslràllvo As,níôrmâções íelal vês asesDe3Ítcaçô!s deveÍr serobncas nâs Íchasrécnrcas.orrespoden:es FEtt!§f;;:t3



Mobiliário

M2C-03

Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
02 cadeirasJ
tamanho 3
Ahurà do ãlLrnol

de 1,19m e 1,42rn

có0. BEC,s369B3s

Revisào

Dala

Páginâ

r/37

EL
IP
Atênção

iêsp.h.oEcioÀhhr.ht.

1u

23/A? i?1

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL
ESC I:20 Esc. 1 r 20

1200

VISTA SUPERIOR
ESc 1:20

medidas em Ín límetros

FE



Mobiliário

M2C-03

Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
02 cadeiras)
tamanho 3
Altura do ã lu nD,

de 1,19m a 1,42m
có0. BEC, 536983s

Revisào

Dara

Página

z
5
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ôl

*E

l

9

ô9frÍ

=Êüp3:gi - <<--)

3s
gÍ

:3

d
o
d
IIJ
À
fo

o

cÊ

10

23/02/21

?/31

Ê
Atenção

oúâ.do ÍoÍ rhp.hr( úse

R.3p.h. o lt.io lhbi.nre

989

1

FEryf#;;n8
medrdas em milimetros

co

A

009
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Mobiliário

M2C-03
:::::.:----=.i. .:.-'

Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
02 cadeiras)
tamanho 3
Alrura cio a uno:

0e11!mât4/m
t0D BEt 5369835

Revrsàô

Dalâ

Página

l
I

I

I

!/

R

o
À
E
F
o
ô
d
o
É,
lrJII
z
l-a

Fo

10

23/02/21

3/31

g
rdJ

Atenção

n..p.ir. ô Íeio Ahb'.nic

-
ü

at 0Ez 0€z ot

009

medidas em milímetros

FEy,!!itr;,xt3



Mobiliário

M2C-03
! .:=,==:: : :..- ._-

Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
02 cadeiras)
tamanho 3
A!tura do alunol

de 1,19m a 1,42m

có0. BEc 535g83s

Revrsão

Datã

Página

4/31

ELr€P

Átençào

ouândo ÍoriFphr 1 usc

R.5p.ile o M.lô Ánbr!hrê.

3:
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ES

3

5
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:
ü
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z
Í
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e<=o=!J

EÉs
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J
d
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o
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óêç

10

23/42/21
35
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Í.:z
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(J

ü

FE{:{#W
medidas em milÍmetros

c6E
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Mobiliário

M2C-03

Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
02 cadeiras)
tamanho 3
Âltura do alunol

de 1,19m a 1,42m

cóD BEC,536983s

Revisào

Datã

Páginr

5/31

Ê
Âtenção

R*pêh.o l,leioÁ6biêitê

EEF

úo
.,'i

tsg

E

t

:

:

10

23142/2r

x

d
l
F
3
d
F
tt,
uJ

Fz
J
0.

an

a. ii

medrdas em mrlímetros

FE



Mobiliário

M2C-03
-. 

.::.:.:-.:-4-.=..:

Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
02 cadeiras)
tamanho 3
AJIure do a uno:

de 1,19m a 1,42m

có0. BEC,s359835

Revrsão

Dâtâ

Pátina

8iÊ<>E
c I j

E
E

;E9o9"

?
E

U E:
ô-à

^<>-uêr
",-;,U;
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E
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t z9s

ÊL9

10

23/42/?1
E

ôE
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6/31

EL.cy
A(ençào

0!ândo Íorrhpnmir us.

n..p.h. o r,l.io Ahbi.ht.

ãq

õYe
sz5

i

ç*-ç'

r
0 ç

FEy,i!#:,;xt|
medidas em milírnetros

065

ç:5
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PUNCIONADO

ll4 t 2l/7'
CÁ3EÇÀ CHAÍÀ

ÍuBo oE Àço

(1,5mm)

R r2,5

SOLOA EM
TODÁ EXTENçÀO

SOLDA EI'1

TOOA EXTENÇÃO

FLrRO 0=5mm
PÂRAFUSO ALJÍOÀTÂNÂÁIÂNTE

0=4,5mo - COMP =22mh
CABEçA PANELÁ
FENDÁ PHILLIPS

Mobiliário

M2C-03

Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
02 cadeiras]
tamanho 3
Allurã do a Lrno:

de 1,19m a 1,42m

[ó0. BEt,53E9B35

Rev sào

Data

Páginã

7 /31

g
LCy

Atenção

R!tp.h. o tJ.lo Aó6i.nle

,1Q-_ 38 
-

DETALHE 1
ESC. 1 2

12,

Ír.J60 DE AçO
o=38mm (l I/2")
Cr-lÂPÂ 16 (1,5ínm)

PRôlE+O DO TÁríPO

ÍuBo oE aço
20 x somn

(1,smml

SOLOÂ EM
IODO O
PERiMFTRo

5

77

aLEta DE FlxaçÃo Do rÂMPo

R50

SUPORTE ESTRUÍURAL
E oE FrxÁçÃo Do

Tr.lBo oE aço

C1.1APÀ 16 (1,5Ím)

10

23/A?/2t
,a

SOLDA ET4

ÍoDo PERir.rFÍRo 13

/at
EUÀO í=hh PLINCIONÂDO
PARÀFUsO 1/a" r 2'
caaEçÁ olÂTA

DETALHE 3
ESC. 1.2

SOLOA EM
ToDÂ ExrEr.tçÀo

IL

PARÂFUSO AI]ÍOATARRAXANÍE
O=a,smm - COMP =22mh

DETALHE 2
ESC li2

medidas em milímetros

FÍ#rffi*8

I0 10

'o,



Mobiliário

M2C-03

Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
02 cadeirasJ
tamanho 3
A tura do a luno:

dê 1,19m a 1,42m

có0. BEc, 536983s

Revisào

Dâta

Página

FITÀ DE BORDO EM PVC (e=lmm)
USINAGEI.l DAS ARESTÀ5

coM RÁto NliNINro DE 2,5m-

COLAGEM COM AOESIVO 'I]OT MELT]NG'

LAi'llNADo tgELÀMiNIco DE
alÍa PREssÂo (o,Bmm)

(2srm)
(VER DEÍALHE)

ü ' ' runo o=o--
I PROF =14mm

EsCAREÂR FURO ANTES DA
corocAÇÁo DA sucHA

LAIIINÁDO
tlELÂr., NtCO (BP)

ÍUBO DE AçO
O=18ím (1 l/2')

CPÂPÂ l6 ( 1,5 mml 1t1 t 2 tt2

TUBO DE AçO
20 r 50nm
CHAPA 16 ( l,5mh)

CAEEÇA CI.IATÂ

FURO PUNCIONADO
PÁRA ÁcoMoDÀÇÃo

DETALHE 4
ACABAMENTO E FIXAçÃO DO TAMPO

10

23/A2i?1

MDP 
-(2 smh)

BUCHÂ ZAMAC

ESC. 1:2

coRoÂo DE scLDÀ --->

ESCÂREAR FURO
aNÍEs DÁ coLocaÇÃo
DA BIJCHA

B/37

Ê
Átenção

oua nera íor rnpím 
'r 

lse

R.5pên. o M.lo^mbl.ntc

PÀRÁFUSO r/4 x 2'
CAAEçA CHÁÍA

TUBO DE ÀçO

FURO PUNCIONAOO PARÁ
ACoMoDAÇÀo oo PARAFUSo

CORTE CC
FIXAçÃO DO TAMPO
ESC.r:2

BUCHÂ ZÁMAC

FE#!ffi:í8
medidês em milímetros

I

I

I



DETALHE - PONTEIRA / SAPATA
PARÂTUBO O=38nm (1 l/2") chapa 16 {1,5mrl

POLIPROPILENO
COPOLiMERO IN]ETÁOO
COR, VER REFERÊNC]ÁS

Mobiliário

M2C-03

Conjunto
uso múltiplo
(01 mesa /
02 cadeirasJ
tamanho 3
Âlturâ do âlu no.

de 1,19m a 1,42m

có0. BEC,s36s8is

Revisào

0ata

Páginâ

o34,5+0,3

É
E

E
.s
E R9 R5

a31.5!0,5

CORTE AA
ESC. l.1

PERSPECTIVA

VISTA LATERAL
ESC r:1

ApÍir.rErêrôtÉkvo ío m.t .Ll lái"Edo
. 

'êguíntê 
Inlirnnr.Éo:

AA
nome do:Íabrlcànte
, do componente

PP

Identiftcação do Modelo

O DO TUBo = 38!nm / 6 = l,smm

Datador conforme figura abaixo:

i0
23/A2/21

ÀLEra DE FlxaçÀo.

9/37\!qERc DÊ aLFÀs ôr r:!ÁCic NiNrüô s / EÁr-He 5

VISÍA SUPERIOR
ESC 1rr

_d
LIIJ

Âtençào

0LEndcí.r,FÊ,m.1..

OBS, Admite-se tolerânciãs dtmensionais Indicàdas no projeto, desde que não haja preruízo
na íuncionalidade do componente (excêto quando ôs dimensõês mínimas são especiÍicâdas no pÍoieto).

R.spêit. o H.io Âhbi.hi.

Dãtâdor duplo com miolo giratório
D= l6ÍrlmESC 1.1

medidas em milímetros

FEi:t:§fri:íz

r

à

o I
r..1

ô



Mobiliário

M2C-03
._ _-1 -:-a:::-_= .-.. .:

Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
02 cadeirasl
tamanho 3
Altura do aluno:

de 1,19m e 1,42m

có0. BEc, s369835

Revisào

Datâ

Páginr

10

?3/02/?1 VISTA LATERAL

LO/31

ê
Ârenção

oLàido lcr inpr h ( lsc

R.rp.h. o M.loÁhbi.nre

Esc, 1 : i0
VISTA FRONTAL
ESC 1r10

VISTA SUPERIOR

F-:vi:#f;:::.3
medrdas em mrlimetros

Ésc. I io



MONTÂGEM DEV€ ASSEGUÂÁR QUE ÂS PÀRÍEs ACESSiVEIS-

À5SENÍO EM POLIPROPILENO INJETADO -
(VER DEÍALHE Á55ENTO EM
POLIPROPILENO IN]ETAOO) 

^COR: AT,IARELÁ (VER REFERENCTAS)

Mo biliário

M2C-03

Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
02 cadeirasJ
tamanho 3
Àltura do a Lrno.

dc 1,19rn a 1,42n'

cóD BEc 5389835

Revisào

Data

Págln.

TT/31

EL
LEv

Âtenção

Rêgp.ll. o l.l.io Ahb'.ni.

aos usuÁRIos NÁo ÀpRESENTEM vÃos ENrRE 6 E 25MM
II\DFPFI\DFN-FMFN-T DAS TOI ÊRÀT,CIÂS ÀDVISSiVEI5

ENCOSTO EM POLIPROP]LENO IN]ETÂDO -
(vER DEÍALHE ENCOSTO Et'l
POLlPROPILÉNO tN]EIADO).
CORI AI'4ARELÀ (VER REFERENCIÀS)

10

23/42/21

781,7

VISTA SUPERIOR
ESC, 1.5

* Alternativarnente o assento e o encosto poderão ser confeccionados em compensado anêtômlco
(ver detalhes assento em compensêdo ânêtôm co e encos!o ern compensado anatômrco).

medidas em milÍmetros

F-#r#w#



Mobiliário

M2C-03
=...-=.=.=.==.=;=
Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
02 cadeiras)
tamanho 3
Ahurâ do a luno:

de 1,19m e 1,42m

có0. BEc, s36983s

Revlsão

0atà

Página

luBO DE ACO

CORr CINZÀ
(vEl REÊERÉNcrÂs)

10

23/42/21

T2/31

É
Âtençào

0Lând. íor ihÊ. mr. lse

R.rp.hê o Melolhbi.nt.

ÍUBO DE AçO
PINTURÁ EM PO

CoRr CINZA
(VER REFERÊNcIÂS)

VISTA FRONTAL
ESC, 1:5

Ivt - 1

i

<

I

J

FE
medrdas em milímetros



Á ÊIONTÂGEM OEVE ÁSSEGURAR qUE
Á5 PÂRÍES ACESSIVEIS AO5 L]SUARIOS
NÃo aPRESENTET4 vÃos ENTRE 6 E 25MM
INDEPENOENTEMENTE OAS TOLEúNCIA5
aD^ISSÍvEtS

Mobiliário

M2C-03

Conjunto
uso mÚltiplo

[01 mesa /
02 cadeiras)
tamanho 3
Ahura do a uno.

de 1,19m a 1,42m

có0. BEC,s359B3s

Fev sào

!ata

Página

L3/37

Ê
Âtençào

Feep.ir. o M.io Àhüi.nte

10

23/42/?1

TUBO OE AçO
PINTURÂ EM PO

coR ctNzÀ

TUBO DE AçO 

--->PINTURA EM PO

cORr CINZA
(vER REFERÊNctas)(vER REFERÊNctAs)

SAPAÍÁ
coR ÂvÁRELÀ (vER REFERÊNctas)

VER OETALHES

VISTA LATERAL
ESC r.5

medÍdas em mrlímetros

F-rii:,iâ:;ih\



Mobiliário

M2C-03

Conjunto
uso múltiPlo
[01 mesa /
02 cadeiras)
tamanho 3
Âhurâ do âluno'

dê 1,19m a 1,42m

có0. BEC, s36sB3s

Revisão

Dâta

Págin.

L4/37

Ê
Âtênção

luandoiór mpr m r usc

R..pêí. o r,lcio Ahbl.nrê

T:lJl.?ã'"'fi:i?^Hl
] 

EM 'NrEÍÂoo 
Iüv

367

lxo oE FURÀçÃo PÁRÂ FrxÂ
cc ÀssaNÍc Eg lNlETAoc

sÍa,'rPo DE Àco^roDÁçÀ
ENT1E iUBOS

A
I

1c6,3

387 7

TUBO DE ÂÇO
O=20,)nm

coRlÕEs a!
SOLOA ENI

Íolo o pEcivETlo

FIXAÇÁO DO ÂSSENiO
Eí COúPENSÂDO

eEBITE O=a,8mm

SOLT]A
EM TODO
O PERiMETRC

coRJÕEs DE
SOLDA EM

rooo o PERiMÊ-Ro

.FURÁÇÁC PÀRA
FIXÁÇAO OO ÁSSENTO

EM COMPCNSÂDO
O= Smm

REBIÍE O=a.8mm
COúP.= 19mm

FURÁçAO PÂRÁ DRENÀGENl

+'l
I

10

?3/02/?1 SOLOA
EIÍ TODO

o PEÂiHErRo

LEtxc DE FiJRAÇÃo PÂR
FIXÀÇÁO DO ÂSSENTO
EM IXJETAOO

2A,7

ESC. 1:5

FURÂçÀo PARÂ FIxAçÀo
DO ASSENTO EM COt4PÉN5ÁDO
6= smô
REBITE 0=4,8mm . COi4P.= L9mm

VISTA SUPERIOR DA ESTRUTURA

FEi::ififf:i,8
medrdas em milímetros

20,7



EJXO DE FURÁÇÀO NO
LÁDO POST€ÂIOR PÁRÁ
FixaÇÀo Do ENcoSTo

EM TNJEÍADO
o=5hm

ENCOSÍO EM COXPENSADO

36)

Erxo 0Ê FURÂçÀo No LÁoo FRonrÀ

346,3

EIXO OE FURÀçÃO NO
IÁDO POSTERICR PÂRÂ
FrxaÇÂo Do ENcoÍo

Mobiliário

M2C-03

Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
02 cadeiras)
tamanho 3
Âkurâ do âluno:

de 1,19m â 1,42m

có0. BEC. s3E9B3s

Revisão

Datã

Páglne

EM TN,'ETAOO

-EIxo 

oE FlrRÁçÃo PÀRÂ FlraçÃc! ]r DÔ ÂssF'\r-Ô F! cÔxPEnsÂDír

20.7

< TUSo DE ÀÇO O=20,7mm
CBAPA 14 ( 1,9mn)

J87,7

ESC. 1r5

rL]RÁçÁO PARA ']XÂçÀC
CO ÀSSENÍO EM Ir,lIEÍADO

CEBIÍE O=4,3mm - CCllP =12ãh
l

V

1,5 15/3r

g
LCP

Âtenção

Cuand.íi, mp -rlst

R.rr.ir. o l,l.lo 
^hbi.nrê

ÊURÀçÀO NO LADO POSTERIOR PARÂ
FlxaÇÀo oo assENÍo EM tNlEÍaDo

REBITE d=4,8mm - COFIP.=l2mm 10

?3/OziZl

VISTA FRONTAL DA ESTRUTURA

medidas em milímetros

FEi:fiw|

U

&



Mobiliário

M2C-03

Conjunto
uso múltiplo
(01 mesa /
02 cadeiras)
tamanho 3
Ahure do aluno:

de 1,19m à 1,42m

có0.8Ec,535983s

Revisão

Data

Página

16/31

ELEd
Âtênção

!Lándr'or mprõ í úse

R..pêlte o Meio Áhbr.ôr.

- ^ 
. io 19 9PX àNiosro

T:l*g'l,t-
ó=5'll^=Á s.'

r!9: 

--

R50

l0
27

ÍO

\ü

i}ii':'i'l;q::'.Ítá{!ts""
ao-m"t"sooo o^olo''t"'

,r
50

ON
xaçÃo ASSENÍO

coRDÕEs DE
SOLOA EM TODO

o PERjMEÍqo
FURAÇÁ O iÀDO iNÍERNO

10

23/02/?1

EM IN]ÉTADO
ô=5mm
REBITE Õ=4,8mm
COMP =l2mrn

R 6-)l

358 20.1

VISTA LATERAL DA ESTRUTURA
ESC Lr5

FE#!ffin3
medidas em milimetros



DETALHE - ENCOSTO EM POUPROPILENO INJETÂDO

VISTA INFERIOR
EsC. 1_5

M o biliário

M2C-03

Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
02 cadeirasJ
tamanho 3
Altura do âlu no

dc 1,19m â 1,42m

có0. BEC. s36983s

Revisào

Data

Página

(

R800

POUPROPILENO
coPoúMERo

IN]EIADO
COR: VER REFERÉNOAS

R60

WSTA I.ATERAL
ESC. 1i5 VISTA FROITTAL

ESC1i5

7!1

VISTA SUPERIOR R850
10

23i02/21
ESCl:5

376

< - ACÁBAMENTO

ACABAHENTO
]EXÍURIZÂDO

u50
BRILHANTE

L7 /37

g
'<P
Âtêhção

luãn.io irr mpn:, Lrô

Rê3P.lr.oH.roÁ6bi.ni!

R800

R5

R5

82á
R2Q 

J

272

35r

WSTA FRONTAL - ACABAMENTO
ESC. 1r5

13

Ob6: REtirar arhostrà do pôdrão dê textura.

medidas em milírnetros

FE

'I

R60

R5

-n



Mobiliário

M2C-03

Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
02 cadeiras)
tamanho 3
Âkure do aluno:

de 1,19m a 1,42m

có0. BEc, s36983s

Revisào

Data

Páglne

FiJRO INÍERNO

A'2r,2nn

CORTE BB
ESC 1.5

->A

_:1
I

CORTE AA
ESC.r.5

O= 16mm

FURO
O = 5rnm

FILEÍE EM ALÍO RELEVO

@

:
fr
B@B

^rrÊçêntãr 
àÍ rêl.voío m.lêrlãl lnJctãdo

â rlguht. inÍoni.éo:

' npme do fabricánte
.do coÍtponente

rdÉmíflêãçá6. ão Hódelo '

Datador conformê figura abaixo:

P

VISTÂ POSTERIOR
ESC 1r5 Dn

PERSPECTIVAS

:\.\t
\10

?3/O?/?1

TB/31

Ê
Atenção

0!ândoíorrnpÍ mr,usc

R..p.h.o M.ioÂhbi.ôtê

ESC. 1 5

Datador duplo com miolo 9iràtório

FEtii!#f,;,:x,".

medidas em milímetros

tê

n

À

ín

\I



CORTE DD VISTA SUPERIOR
ESC. 1:5

ESC ! 5

R500

CORTE BB
ESC. 1:5

CORTE CC

POLIPROPILENO
COPOLIMERO
lNrÉTAOO
COR VER REFERÉNCIÂS

(h=12 e min=2.s)

ALETA DE
TRÁN5IçÃO

Mobiliário

M2C-03
::.-:->:-.=. :.1 :'

Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
02 cadeirasJ
tamanho 3
Àllura do a uno:

dc 1,19m a 1,42m

có0. arc's:sge-.rs

Revísào

Dâta

Págin.

A
A

B

^

DETALHE. ASSENTO EM POLIPROPILENO IN]ETADO

Do
34

5

R13

R285

A
A

B
/\

c
t'\

c

^

Do

ESC. 1:5

§

CORTE AA

2,5

ALEÍA DE

ÂLEÍÀ DE ÍRANSICÀO
{h=vÁRrÁvEL e .i.=2,s)

ALETÁ
ESTRUTi]RAL
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Mobiliário

M2C-03
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Mobiliário

M2C-03
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Mobiliário

M2C-03
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Conjunto
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OETALHE - ENCOSTO EM COMPENSADO ANATôMICO
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Mobiliário

M2C-03
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DETALHE - ASSENTO EI.I COMPENSADO ANATôMICO
Mobiliário

M2C-03

Conjunto
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Mobiliário
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Mobiliário

M2C-03
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DETALHE . IDENTIFICAçÃO DO PAORÃO DIMENSIONAL Mobiliário

M2C-03
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Mobiliário

M2C-03

. Conjunto de uso múlliplo cornposto de 1 [Lrma) mesa e 2

Iduas]cadeiras.
. 14esa com tampo em líDP reveslido de laminado melâmini

co, montãdo sobre estrutura tubulâr de aço
. Cadeirê empllhável com assenlo e encosto em polipro

pileno njetâdo ou erÍ compensedo anatómico moldedo,
montados sobÍe eslru!urâ tubuler de âço

. Tâmpo em lüDB com espessure de 25mm, revestido nã

íace superior em laminâdo melamínico de alta pressã0,

0,8rnm de espessure, âcebâmento texturizãdo, na cor

tlNZÀ [ver íeíeÍências]. Revestlrnento na íace iníeíor em

leÍninado melamínico de baixa pressão .BB ôâ cor BRANCA

(ver referéncias]. Furaçào e colocaçào de buchâs em zamac,

autoâtarraxanles, rosca interna 1/4" x 13mÍn de comprimen

lo, coníorme projeto e detalhamento.
. Dimensões êcabâdas 1200mm i argura] x 600mm (pro

f!ndidade] x 25,8mm Iespessura], admitindo.se tolerâncra

de até + 2mm para larBUra e proíundrdade e +/ 1mrn paíà

espessura.
. Topos encâbeçados com fita de bordo lermop ástrcâ

extrudada, coníeccionada em PVC Iclorelo de po ivinrlâ);
Po (pol proprleno)0.-rPt ÍpoLel le,lol.com p'me râ
íace de colagem, acabâmenlo de superíÍcre textuflzedo, nâ

corAMÁRELA lver reÍerêncras], colàdas com adesivo'Hot
tlek nB . Resislência ao ârrancarnenlo mín ma de 70N (ver

fâbricàçãol 0rmensôes nominais de 29mm (ârgurâ]x 3rnm
(espessural, com tolerâncrã de +/- 0,5mm paía espessura.
. Estruture dâ mesã cômpostàs de:

- Pés coníeccionâdos em tubo de aco càrbono, lâminado a

hio, com costurâ, diâmetro de38mm (1 112'], ern châpa

16 (1,Smml;

- Travessà loôBitudinalem tubo de aço carbono, lam nado

a írio, corn costurâ, secçào quadrada de 40 x 40mm, em

chapa 16 [1,5mm ];
- Trâvessâs trânsversais em tubo de aço carbono, lâmrnado

a írlo, com coslurâ, secçào retanBular de 20 x 50mm, em

chapa 16 [1,5mm].
. Supones cslruturais e de Íixaçào do tâmpo coníeccionados
em chapa de aço carbono, espessurà de 3mm, eslampados
conrorme o projeto.
. AleIâs de íixãcào do tampo coníecctonâdas em chapa de

aço càrbono, em chapâ 14 [1,9mrn], esrampâdâs conforme
o proielo.
. Fixação do tampo às estrulurâs atrãvés de:

Parafusos roscâ máquina poleBadã de 1/4 x 2 1/2", cabe-

ça chatâ, fenda simplesi
- Paraíusos roscâ máquina polegada de 1/4'x 2", câbeçã

charã, íendà simples;
- Pârafusos autoatarraxanles pâra ll0B diâmetro de

4,5mm, 22mm de comprimento, câbeÇa panela, íenda

Phillips ou Pozrdriv
. Ponteires/ sapates ern polprop leno copolímero virgern,
isento de cargàs miôerêis, rnletadas na coTAMARELA Iver
reíerêncrasl, írÍâdâs à estrutura âtrâves de encaixe D men-
sões, design e acabamenlo coníorme projeto. No molde dà

ponreira/ sapatâ deve ser gravêdo o símbolo internacional de

rectclâBem, êpresentando o número identiÍtcador do políme.
ro, r.jentifrcâçào do modelo, o nome dâ empresê fãbricenle do

componente injetado, e a espessura da chapâ e o diâmetro
coíespondente ao tubo para o qual a peça é êdequadâ. Nes-

se molde tâmbém deve ser inserrdo dâtador duplo com m olo

girerório, de 15mm de diámerro Itipo insert], ind cândo més
e êno de fabricâÇào Iconforme indicâçào no projeroj.

obs.: 0 nome do íabricanle do componente deve ser obígâ.
Ioriãmente Eràíado por extenso, acompanhãdo ou não de sua

própriâ logomârcâ.
. Nâs partes meIá rcâs deve ser âpl cado trâtàmento anlÍíer
rugrnoso que aSsegure resistência à corrosào em cámâra de

névoã salina de no min mo 300 horas. 0 Brãu de enferíuja-

menlo deve ser de Rln e o grãu de empolamento deve ser de

do'1"

. Prnturâ e ê1rosláIica dos e emenlos metá icos em tinte el'1

pó híbÍida Epóxi/ PoliésteÍ, poImerizâdâ em esluÍâ, âcàba

mento liso e brilhante, espessura minrmâ de 40 m cromei.-os

na cor CINZA (ver rêÍerênciâs].

. Assento e encosto em polipÍopileno copolímero virgem,

isento de cargas minerârs, rnletados, nà cor Âl.4ARELA Iver
reÍerênciâs) 0imensões, desiBn e âcabâmenlo con[orme

proJeto. Nos moldes do assento e do encosto devern ser gra

vados o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o

número identrÍicador do polÍmero, a identií cação do "rl1odeio

FDE'FNDE IconÍorme ind caçôes nos proietos], e o nome da

empresâ íâbricente do componente rnJetado. Nesses moldes

Iembém devem ser inseídos dalãdores duplos com miolo

grrâtóno de 16mm de drâmelro Itlpo insert],lndicândo mês

e ano de íabícação Iconíorme rnd caçoes nos pro]etos]

0bs. 1: 0 nome do fobricante do componenie dcve ser obngâ

loriamenle EÍaÉado por exlanso, êcompanhêdo ou nàc de suê

próprià logomerca
. Alterôativêmenle o ãssento e o encosto poderào seÍ

Íabncâdos em compensàdo ãnãlômico moldedo a quente,

cônlendo no mínimo sete Iáminàs iniernas, com espessurâ

máximâ de 1,5mm cada, oriLrndas de reflorestarnenlo ou de

procedênc a leBal, isentas de rachaduías, e deterioracào por

funBos ou rnsêtos Dimensões e design conforme projeto
. 0uândo Íâbr cãdo ern compensado, o assenlo deve receber

revestrmento na íace superior de laminado melamínico

de altã pressã0, 0,6 a 0,8mm de espessLrra, âcâbâmento

lexturizado, nã cor Af4ARELA {ver referênciâs]. Revesli-

mento dâ íâce rníêrior em lâmina de made rê Íaqueêda de

0,7mm, da êspécre tucolgptus grondts, car^, acabamenro em

selador, segurdo de vernrz po ruretano, inclusrve nos bordos

Espessura acabada do assento mínrmâ de 9.7mÍn e rnáxirFe

de 12mm 0 assento em coÍrpensado rnoldâdo dcve lrêze.
gravâdo de Ícrmâ rndêléve, por meio de cêrimbo ou gravâ.

çào a foBo sob a camâdâ de verniz, na Íacc infcrioÍ, datador
de lotes indicando rnês e ano dc Éabricaçà0, a idenriÍrcaçào

do modelo (coníorme indlcaçào no projelo), e o nomê do

Íabricante do cornponenle-

obs. 2: 0 nome do fabricante do componente deve ser obriga-

toriameote Brâfêdo por extenso, âcompanhado ou nào de suê

própria logomarca.
. 0uãndo fabr cado em compensaclo, o encoslo devc receber
revestrmento naS duas faces dc lamtnado melâminico

de a ta pressã0, 0,G â 0,8mm de espessLira, âcêbâmento
texlurizado, na cor AI.y'ARELÀ (vcr reíeróncrâs l. Bordos com

âcabamenlo ern selador segurdo de verniz polruretano

tspessura êcâbada do encoslo nrnimê de 9,6mm e máxrma

de 12,1mm. 0 encosto ern compensâdo moldado deve trãzer

8râvado de forma indelévei, por me o de cêímbo oLl grãva-

çào à fogo sob a camada de vern z, no lopo inferior o norne

do Éâbricânte do componente.

0bs. 3: 0 nome do íâbÍrcante do componente deve ser obngâ.

loriâmenle Brahdo por exteôso, acompãnhado ou nào de sua

próprie logomàrce.
. EstrutuÍa em Iubo de aÇo carbono Iamrnâdo a fr!0, corn

cosrurâ, diámetro de 20,7mm, em chapã 14 [1,9mm ].

Conjunto
uso múltiplo
[01 mesa /
02 cadeirasJ
tamanho 3
Altura do eluno:

de 1,19m a 1,42m
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. Fixação do assenlo e encosto injelados à estrutura atraves
de Íebiles de 'repuxo". oiáírelÍo de 4,8mm, compÍ merro
12 mm.
. FixaÇão do êssento em compensãdo moldado à estruture
âtrevés de rebiles de "repuxo',d árnelro de 4,8mm, compr
mento 19mm.
. Fixãção do encosto em compensâdo rnoldedo à estruture
âtravés de rebrtes dê "repuxo",drámetro de 4,8mm, compn-
menlo 22mrn
. Sâpâtas/ ponteiras em polipropi eno copolimero virgem,
isento de cargas mrnerais, injeladâs nâ coTAMARELA Iver
reíerênciâs], Ílxâdas à estrulurâ etrâvés de encaixe e pino
expânsor Dimensões, desiBn e acabâmento conforme
projeto No molde dâ sâpâra/ ponteira deve ser gravado o

simbolo internacional de reciclagem, apresenlando o número
identiÍicâdor do polímero, â rdentiÍicaçào do modelo, e o

nome de empresa íabricante do componente inletado. Nesse

moíde também deve ser inseído dàtador duplo com miolo

Biratóno de 5 ou 6mm de diámetro {lipo insertl, indicando
mês e ano de íabricaÇão Iconíorme indrcaçào no projeto).
obs. 4: 0 nome do íabícante do componente deve ser obriga,
toriamentê grâíado porextenso, acompânhâdo ou não dê sua
própriã loEomârca.
. Nâs partes metálices deve Ser epl cado tratamento antiíer
ruBrnoso que ãsseBUre resislénctâ à coÍrosào em cârnàrà de
névoâ sãlinâ de no mínimo 300 hoÍâs. 0 Ereu de enferrulâ
rnento deve ser dc Ri- e o grau de êmpolemento deve ser de
do'/t.
. Pintura eletrostática dos elementos metálicos em tiniâ em
pó híbridâ Epóx / Poliésler, poImer zadâ ern eslufa, aceba.
menlo liso e briihante, espessura mínrmâ de 40 micrometros
na cor I NZA (ver rcíerôncias].

. A cadeira deve receber ldenriíicaçào do pâdrào dirnensional
impressa por tampograÍia na pane posterior do encoslo da

cadeira, sendo este em compensado moldado ou em poltpro-
pileno rnjetado, coníorrne projeto gráíico e eplicaçà0.
. Para impressào em tampograÍia devem ser utilizadês tintas
ccmpâtíveis conr o substrato em que íorem aplicadas {lam .

nãdo de âlta pressào / polipropileno inletâdol de modo que,
êpós curades e secâs, estas tmpressões tenham íixação
permânente, nào sejam lâváveis, sêlãm resistentes a á coo
e impossíve s de serem riscadas com âs unhas.
0bs.1:0 ârquivo drgrtal reÍerenre à arte dâ identiíicação
deverá ser solicitado à Supervisão de Especiírcaçào e De-

senvolvrmento de lvlobtíiário e Equipameôtos da Gerêncra de
lnovâcào e TecnoloBiâ para a EdiÍrcaçã0.

obs.2: Â âmostra do conjunto deve ser apresentada com
a identificaçào do padrâo dimensionaltampogrâfada no
encosto da cadeira

. Para fabÍcaçào c rnd spensávelsegurr projeto execut vo ê

cspeclficãções récnicas
. Na montãgem do conlunto sornente podem ser uttltzados
componenles ern plásrico irrjetado, componentes em com-
pensado moldâdo e Íitas de bordo aprovados pe a Supeí
visào de Especiíicação e 0esenvolvimenlo de Mobr iário e

Equipamentos da Gerêncra de lnovaçào e Tecnoiogia pârâ a

EdiÍicaÇào.
. Nâ montâgem do conjLlnto devem ser utilizâdos componen-
Ies injetados de um único fabricanle

'Ém càso oa opçào oe monlageÍ-r dàs cade'râs coó âssenro
e encosto em compensãdo moldado esles devem ser prove,
nientes de um mesmo Éabrlcante.

0bs.1: Consultar â Supervrsào de EspeciÍicâÇào e 0esenvolvi-
mento de l'lobiliárlo e Equipãmentos da Gerênc â de lnovação

e TecnoloBia para a Edlficaçào para obter rn[ormações sobíe
íabícantes de corôponenles injetêdos e de cornpensâdo

moldado que possuam produtos homologâdos. Componenles

não homologados podem ser submelidos a qualquer lempo, à

Supervisâo de Especríicaçào e 0esenvolvimento de N{obil ário

e Equipâmêntos da Gerêncià de lnovacão e Tecnologia para a

Ediíicação pâra homologaçà0.
. AplicâÇão de lexturas e acabamentos em componentes
inielados conÍorme dela hamento conslãnle nos protetos e

em conformidade àos requisilos normetrvos.

0bs.2: Retiràr emostra do padrào de texluês ne Super-

vrsão de EspeciÍicâção e Desenvolvimenro de Mobiliáno e

Equipamentos da Gerência de lnovação e TecnologÉ pâra à

Ediíicâção

0bs.3: A ane correspondente às rníoÍmações que deverào

ser gravàdas nos moldes deverá ser apresentâda parâ aprova

ção prévia pela equrpe técnica da F0E
. Peças rnletadas não devem apresentar ÍebaÍbas, íalhâs
de injeçâo ou pãnes cortântes Itoleránciãs dlmensionars
lndrcadâs em projelol.
. Â Íità de bordo deve ser âp icada exc usivâmente pelo pro

cesso de colaBem "Hot l'.lelting", devendo receber ãcabamen

1o fresado após e co egem, conf gurendo arredondemento
dos bordos (ver detâ hâmênro do projerol
. 0ualidâde de colagcm da fitâ dc bordo deve âpresentar
resistência ao ârrancamenlo mínima de 70N, quândo

eôsâredà conforme Anexo A - Ensãlo de colagem (resislên,
cia à trâçàol, coníenle nâ ÂBNT ABNT NBR 16332 - Móvers

de madeirâ - Fita de borda e suãs apltcàções - Requtsttos e

mé1odos de ensâio.
. Sordàs deve- ooss.r,r sJoe Í cie l,sa e rorrogêneJ, náo

devendo apresentãr pontos corlanles, superfic es ásperas

ou escórlas.
. Todos os cncontros de titbos devem reccber solda em lodo
o perimerro da unià0.
. 0evem ser elirninêdos respinBos e rregr.:laridades de solda,
rebarbas, esm ralhadâs juntàs soldadas e ârredondados os

cantos âgudos

. ly' DP com espessurâ de 25mm revestido em uma das faces
em lamrnado melãmínico de baixa pressào , BP - 'DURATEX"

ou equivalente ,cor BRÁNCÂ.

. Larninado de aka pressào - acabamento lexlurizado - pera

revestimento dã face superior do tampo , "F0RfllCA' ou equi-
vãlenre - cor CINZA, referéncià PANT0NE [*] 428 C.

. Laminado de altâ pressào, acâbamenlo textur zàdo. para

íevest mento da Face supcrior e posterior do encosto, e íace
sLrperior do assento , "F0RMlCA" ou equrva ente - cor AlvlARE-

LA' reÍerêncià PANToNE ['] 1235 C.

. Fita de bordo em PVC com espessurã de 3mm - REHAU ou
cqurvâlente - cor AMÂRELA - referêncla PANT0N E Í.1 1235 C

. Componenres injerâdos:
- âssenlo, encosto, pontcrrâs e sapatâs - corÂMARELA.

reÍerêncrã PaNT0NE [*] 123S C

. Pintura dos elementos metáltcos . cor C NZA. reFerénc ê

RAL [*J 7040.
. dentificaçào do padrào drmensional no encoslo dê cedeirà
-cor BRANCA (sobre fundo amarelo].
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. Eliqueta autoadeslvâ vrnil ca oo de aluminto com iníorma,

çôes impressas de íorma permanente, do lêmãnho rnínimo

de 80mm r 40mm, a ser Írxada na pa rle lnfer or do tâmpo e

dos assenlos, contendo:
- Nome do íornecedori

- Nome do Éâbricânte;

- LoEomarca do Febricante;

Endereço 1 teleÍone do fornecedor;

Oata de hbr cação Imês/ano];
No do conlrato;

- Gàranlia até_/ / {24 meses após ã dâta dê nola f scal

de enrregal;

Código FDE do móve

obs.:Aâmostrâ do conjunlo deve seí apresentâda com as etr,

quetâs â serem utilzâdas, íixadas nos locals deÍinidos. Envrar

elroLetãs e.n drpricâtâ pâre anarise dà màté,iê-pÍ,-a

. Fornecer urn l'1ânua do íabr cante a cadâ rnesâ, ern portu-

BUés, conlendo:
- Código e dêscriçào do produtoi
- 0rientâçôês e Forma de uso corretos;

RecomendaÇões de seBurançai

Proced menlos para conservação e limpezãi
' Proced mentos para âcionamento da Barantiâ ou assistên-

cra técnice.

0b§.: A âínoslÍa de n'resa deve ser aprcsentâda acompanhada
dê ârnostra do manuâl rmpresso.

. Dois ànos conlra deÍeitos de íabricaçà0.

0bs.: À dâtâ para cálculo da gêrântrâ deve ter como base o

ú Irmo d ã da entrega do lote coÍêspondente à ordem de

íornecrmento.

. 0s lotes de fabncação poderão ser êvaIados em qualquer

lempo, durante a viBéncia do contrato pela área técnica da

FDE ou seus prepostos

.l"1esa:

- RecobriÍ cada tâmpo com papelão ond!lâdo, mântâ de

polietileno expandido ou Fláslico bolha, de Bramâtura
adeqL.radê às caracteristicas do produto, dobràndo a parte
excedente e fixando com cordões de sisal, ráíia ou fitilho
de polrpropileno;

Proteger os pés com pâpel I po crepe ser. Boma, ou com

tubctcs dc espuma.
. Caderra'

- Embâlâr cada cadelra indrvrduã mente, recobrindo êssenlo
e encosto com papelào oôdulado ou plásuco bolha ou com

elementos de polietileno expandtdo, de grâmãturà âdequa.

de às câracterísticas do produto,
- Proteger os pés corÍr papel r po crepe ser. goma, ou com

lubetes de espuma
. Embâlar as mesãs e as câderrâs rndividualmente
. Empr har e âmârràr duas cadeirâs
. Nào seÍá âdmitida ê embalàgem de parres do produto
anles da monlàgem, quàndo esla acerretar d Íiculdade de

suà remoçà0.
. Não será âdmitida a emba agem de pârtes do produto com

materiêis de dlfícil remoção, tais como í lrôes finos parà

embalâr âl mentos.
. Nào deverào ser uúllzadas f lâs adestvas em conralo d relo

com o pÍodutc

obs.1: A amoslrd do conjunto deve ser entregue en'rbaladã e

roluladâ como especiÍicado e acornpanhado do "MANUAL 0E

uso E coNsEFVACÀ0".

0bs.2: 0utros tipos de ernbalagem quê apresenlem so ucôes

com rnenor impacto ambienlal poderào ser âprovados pela

eqJrpe tecnicã da fDI medrânre co.suhâ p-eviê.

,'.....|.:..
. Devem constar do lado externo de cada volume, rótulos de

íácil leiruÍa, contendo:

- ldentiíicaçào do fubricante;
- ldenriÍicaçào do fornecedol

tódi8o FDE do produto;

0rientaçôes sobre mânuseio, transpo(e e estocagem

. Mânrpulâr cuidâdosãmente.

. Proteger contrâ intempér es

. AsseBUradâs as condiÇões de montagem dos móveis, sem

preluÍzo de funcionalidade destes ou de seLrs componentes,

serão âdmrtidas tolerâncias conformê estãbelêcido a seguir.

- Toleráncias dimensionars rndicades nos projetos e/ou nas

especiíicaÇõesj

- Mars ou menos [+/-) 2mm pare perles estruturârs;
- Mars ou menos [+/'] 1mm para furaçôes e raios, quândo

às ro eránciàs nào eslrvc.en rndrcàdàs.os projetos r .

nas especiÍicâÇões;

Mars ou menos [+r-] 1o pêre àngulos, quâ ndo ãs role,

'áncràs 1ào eslrveren ndrcãoâs roc pío eioc ou nà.

cspccrÍrcecôesi

f4ars ou menos (r/-] 1,5rnrn parâ componentes rnlelâdos

ou pâra compensãdos moldados Icxceto para íurêçôes e
raios], quêndo àS toleráncias nào estiverem iNdlcâdas no

projeto ou nâs especif caÇoes,

- li4ars [+] 2mm para o compímenlo dos rebites de Ítxacào

dos componentes injetados.

0bs.: Nos cornponentes p ásticos, as varâções decor!'entes

dâs contraÇões dos mãleriais devem ser drmensionâdas de

modo a alender as toleràncias especiÍicadas no itêm ac ma.
. Sem pre]Uízo das lolerânc as c tadas acima, serão ãdm ti
das lole.áncras '1ormâl vas de Íaorcacio para os seBU.rrcq

maleriars: laminado fenol melâmÍnrco c chapas de MDP
. Espessuras de chapa de aço ê brtolâs construtivas de tu.
bos devem seguir tolerânc as normâ! vâs conÍorme Normas

ABNT,

. 0 fornccedor deverá apÍesenlar, âcompanhâdo da amostrê

do corlurto, 6 5sgLr 'r1s oocuÍrcnlaçâo lecn cê

Laudo técnico de ensâio dc resistência à corrosào da

p nturâ em càmara de névoâ sâ1rna, cmrtldo por labora\óno

àcreditado pelo CGCRE,INMETR0 pâra reâlizâÇâo desse

ense o.

Lãudo técnrco que cornp.ove a qua idade dâ colâgeí.
dâ í ta de bordo, emitido por laboralóío êcredt!âdo pelc

CGCRE'INMETR0 para reahzâçào dos ensaios descritos nã

ABNT NBR 15332 - Ilóveis de maderra, F tã de borda e suas

aplicações - Requisilos e mérodos de ensa o.

obs. 1: A idenliÍicação clara e inequívoca do item ensaiâdo e

do Íâbícantê é condiçào essencial pârâ val dâcào dos lêudos

0s laudos devem conter Íotos eEíveis do item Imínimo duâs

Íotos em diferentes àngulos, com lamanho mínir.o de I x

12cm], idenrrírcacào do íebr cante, dâtar tec nrco responsável

obs. 2: Nào serào acêrtos laudos dàlàdos coryr ma s de 1 {um]
ano, contado da dàrà de sua apresentâçào.FE',i;!ffi:í3



obs. 3r Deverào ser enviadâs âs vias originais dos laudos;

na impossrbr idade, serào aceitas cópias legívers, coior das e

âutenticadâs.

' Para forneclmento de caderrã com assento e encosto em

compensado moldado, o fornecedor deverá apresenlâr

documenlo que comprove a procedéncia e a leBalidade

de origem dâs rnadeirâs laminâdas, coníorme modelo de
"oeclârâção lrpo C"

- oeclârãçào de compatibilidede entre cavidades de moldes

de injeção para cada componenre utilizado (emit da pelo

fãbricànte do componente], coníorme modelo de "oeclâra'

ção tipo 0".

0bs. 4: 0s modelos de '0eclareçào ripo C e tipo D' deverào ser

sol ci!ados à Supervisão de EspeciÍrcaÇão e Desenvolvimenlo

de floblliário e Equipâmenlos Câ Gerência de lnovação e

Tecno ogia pàrà a Ediíicaçào

. ABNI NBR 5841,2015 Determrnaçào do Brau de empola-

rnento de supeíicies pintedâs.
. ABNT NBR 8094:1983. líarerial melálico revestido e não-

revestldo - Corrosão por exposição à névoe sâlina - Método

de ensêio.
. ABNÍ NBR 14006:2008 |.4óvels escolares - Cade râs e

mesàs pâÍe conjunlo a uno ndrvidual.
. ABNT NBR 16332: 2014-Móveis de mêdelre-Frte de borda

e suãs aplicâções Requisrtos e métodos de ensâio.

. ABNT NBR lS0 4628.3.2015 . Tintas e veÍnizes . Àvaliaçào

dâ deBradàçào de revestimento-0esrBnação de quanlidã-

de e tâmânho dos deÍeftos e da rntensidãde de mudanças

uniíormes na apãrênciâ ' Parle 3 âvalâçào do gratt de

enferrLrjamenlo.

0bs.: As ediçôes indicadas estavâm em v 80r no momento

desra publicaçã0. ConT o toda norma está sujeita à revisào,

recomenda'se veflf car â exrslência de ediÇões mâls recenles

dâs norrnas citadas

Mobiliário

M2C-03

Conjunto
uso múltiplo
(01 mesa /
02 cadeiras)
temanho 3
AltLrra do a luno'

de 1,19m a 1,42m

CÓ0, BEC:5369835

Revisão

Dala

Página

3L/3L

É
Àrenção

0uaií1ô í.r 'íFr 
m, Ú.

R.3p.hê o Y.ioÁhblênl.

10

n/42/21

FE',;i!r,t:;,i!i3



ME.21 Mobiliário

Mesa IL=90Omm]
Sistema de mobiliário para áreas adrnin!stretivês

^ 
Atsnção

- 
Esta rmagem rem cârarer ãpenas IUsrràuvo As níonnaÇõesrelãINâsàsespeoÍrcâçôesdevemseíob'trdasnâsirchasrécncâscoÍesPodentes FÍrit!,§f,;.:!i,2



VISTA FRONTAL
ESC- 1 : 20

900

VISTA SUPERIOR

M obiliário

ME.21

Mesa
IL=900mm]

Sisrema de

mobil ário

para áreas

adm nistràtivâs

cóo.BEc, so26B2z

Revisào

Datà

Páginà

L/T5

g
LCP

Âtenção

Cuaôdô rcrimo'mi( !sP

n..pclr. o U.lo 
^hbr.m.

6

31/01/22

VISTA LATERÁL
ESC. 1 : 20

ESC. I i 20

medidas em milímetros

FE:;ff,ú12



Mobiliário

ME.21

Mesa
IL=900mm]

o
o.
E
F
o
ê
d
ot{
ú,
llJ
ltz

Ft,

o
À
E
F
o
ô
ú,
o
d
UJ
o.
ftt

F
íh

Sistema de

mobilrário

para áreas

àdministrativas
cóD.BEC, 5026822

6

3t/01,/22

;
d

08r 092 -1
051

o
c<

Lo

I
9

;23õ
> <'9

ã".*
53:

Revisão

Data

Pógihe

2/15

-.ELE
Alenção

0úãndoíor mpÍ m L utê

R..p!h. o M.io Ambl.hre.

*<
H>

Eõ

ü

I9I

:

E
E

§õ
t
É

--r

o

o

Íq

Íác 5
ãi3a

áq
.Is
ú',:.I E

É<$i
?iÍó

E.E
E?
oO
!)õ
8ã

FEHWs
medrclas em milímetros

v



â

ôàõg
ó, iÉ

Mobiliário

ME.21
: .-:-. !-'. -

Mesa
(L=900rnml

Revisào

Dêta

Págint

Srstemâ de

mob I ário

para áreas

adm nrslral!vâs

cóD BEc, so26g2z

*<
H)

LO

*<
H)

=o

t
5

=

tÍ

Fo

aí
^8 9
YÉí*
xsEE
EE*É
l. ü>-

e<Z

.z
E
3:

ÍiÉiBz

.
ü

osL

6

3tiay?2

a

o

=E 3/15

g
LCy

Arenção

ouaÃdo r.í mpiÉ r úsa

R.3D.h. o Lêio 
^màr.nr.

=
o

tt .
l)

99

õ»n.u
HEE.d

I

t
5
:

=E
5

õ

=
ii

(I]NIVd
0r€

FE',:,!!tÉ::,x.3

medidas em milímetros

r

l



,.-=.É=:="::-=-:r:-
Mesa
IL=900mm]

Mobiliário

ME.21

Revrsào

Data

Página

S stema de

mobi rário

pa râ áÍeas

âdmrnrstralivas

cóo.BEC, 5oz68zz
-

\

E

-,'- -' L,,1
c
f
f
d
o
uJ

l-92..
5;Àú

6

31/Ot/2?
V
coco

4/15

Ê
Átenção

0uãndo Íor mpnmr use

R..p.h! o HeioAnU.nt.

J

I

QE

Íi

õ

o
E

<!

E§

ob OEI

FEryi!trà';ili3

medidas em milímetros



Mobiliário

E

E

E
5

Sistema de

mobilrário

para áreas

admrnrslrativàs

cóD.BEc, so2sBzz

ME-21

M esa
It=900mm]

Revisào

Data

Págin.

5

31/01/?2

>:E

E
E

o

o

o

z
E
5

E
É

3
:

E
E

E
E

< E:
.=
t
5
E

lrl
F
É
o(J ci

5/15

ELtv
Âtenção

R.sp.í. o Y.lo^6nr.Àt.

06

ast

1l
l

E
a

ú-
. E9:eí

ô9" E

medidas em milímetros

FE,

Jry tr



40

Mobiliário

ME.21
:--::=-=---:.-l.a;=:-.

c

I
B

Mesa
(L=900mml

Sistema de

mobrlrário

para áreas

adminrslretivas
cóo.BEC soz68zz

Revisào

Data

Página

6/15

_.8
LCP

Ârençâo

olrndo Ícr mp.m,,.úse

R..r.n. o r.rolhblenr.

TUBO OE AçO
30 r 30ínm

CHAPA 16 (r,5mm)

TUBO OE ÁçO

CHÁPÁ 16 (1,smm)

DEÍÀLHE 6

CORTE BB
EsC. 1 i L0

6

31/01/22 LAMINADO MELAMIN]CO (BP)

MDP (25mm)
nÍA DE BORDO Er'1 PVC (e=3mh)
USINAGEM DAS ARESÍAS
coM RUo MiNIMo oE 2.smm

PONTEIRA DE FECHÂMENTO
(TRÀVE55A LONGITUDlNÀL)
COR: CÍNZA (VER REFERENCIÂS)
VER DEIALHE

TUBO DE ÁçO

CHÁPA 16 (1,5mm)

PoNÍEIRÀ DE FEcHÁMENro (PÉs)
coR. ctNza (vER REFERENC1AS)
VER DEÍÀLI]E

TUBO DE AçO

CHAPÀ l6 (1,5hh)

SOLDA EM TODA
ErrENsÃo

TUBO DE ÂçO

Cl'lAPÂ l6 (1,5-m)

I8

lt
IU' IE

FIxaÇÂo Do patNEL

ÁO TUBO E AO TAMPO
(VERDEÍALHES4E5)

E flXÂçAO DO PASSA-CAB05
(VER DEÍÁLHE 4)

OETÂLHE ]

PAINEL--->
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TUBO OE ÂçO

CHÁPA 16 (1,5óm)

SOLDA EM TOOO
O PERIMETRO

SOLDÁ EM ÍODO
O PERIMETRO

ÍUBO DE AçO
30 x 30mô
CHAPÁ 16
( 1,smm)

<----+- PATNEL

Mobiliário
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FTTA OE EORDO
EM PVC (e=3mm)40 15

VISTA FRONTAL

zz
fo

ÂLEIA DE
FIxÀçio
DO PAINEL

5

R9

CHAPA DE AÇO
cÁRBoNo {e=amm)
PINTURÀ EM PO

CORI CINZA (VER REFERÉNCIA5)

ALETA DE FIXAÇAO

ÍuBo oE AÇo
30 x 30mm

(1,5mm)

AUTOATARRÁXANÍE
O=4,8iú
COMP.=l2mm
CABEçÀ PANELA
FENDA PI]ILLIPS

PARAFUSO ÀUTOATARRÀXÁNTE
O=4,8mm - COMP.=l2mm
CÀBEçA PÂNELÂ
FENOA PHILLIPS

CHAPA DE AçO
CARBONO AÚTOATARRÀXÁNÍE

COr4P.=32hm
CÁBE+ PANELA
FENDÀ PI]ILLIPS

MDP (1Emm)

PAINEL

Sistema de

mobiLário

para áreas

admrn slrativas

cóo.BEt, so2682z

6

31tO\/22

VISTA INFERIOR

SOLOA EM

Revrsào

Dête

Págine

7/r5

gtv
Âtenção

C.nndo í.r mp. m r.us.

R..Fn. o Y.ioABbi.hr.

ÍUBO DE ÁçO
30 r 30mm

(1,smm)

DETALH E 2
TUBo DE TRÂvar.4ENro É aLEÍÂ DE FlxaçÀo oo pÁtNEL FRoNTAL
ESC, 1.2

Tooa ExÍENsÃo

medidas em milímetros
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Mobiliário

Mesa
(L=900mml

MDP
(2sôm)

BUCHA ZAMAC
ROSCA O=1/4"
COMP.= llmm

PÂRÂFUSO AL,ÍOÂTARRÀXANÍE
O=4,8frm - COMP,=19hm
CÁBEçA PAN ELA
FENOA PHILL]P5

FURO PI]NCIONÁDO PARA
ÂcoMoDAÇÂo oo PARÂFUso

PARÂFUSO
A=1/4" - CAMP.=7 l/4"

C,CBEçÂ CHAÍÁ
FENDÂ SIMPLES (e = 1,5mm )

ESCAREAR FURO ÀNÍES DA
coLocÁçÀo DÁ BUCHA

O=t/4 - COMP =2"
CABEÇÁ CHATA
FENOA SIMPLES

FURO PUNCIONÁOO PÀRA
acoMoDÀçÂo Do PARAFUSo

BUCHA ZAMÂC
ROSCA O=I/4"

FLIRO O=8mm

ESCIREAR FURO ÁNÍES DA
coLocÀúo DÁ BUorÁ

ÍUBO DE Aço 20 r 40mm
CHAPA 16 (e=1,5mm)

ME.21

DETALHE 3
FlxaçÃo Do rar'lPo
ESC I :2

Sistemâ de

mobiLiárlo

pa ra áreas

âdminislrarivas
cóD.BEc, 5ozEB22

PÂSSA.CÂBOS EM CHAPÀ OE
ÁCO GALVÀNIZÁOO (0,98h)
PINTURÀ EM Pó
COR: CINZA (VER REFERÉNCIÀ5)
VER DETALHE

Revisào
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LAMTNADo MELÂr.4iNrco (BP)

B/T5 DETALHE 4
FIxaçÃo oo patNÉL FRoNTAL ao ruBo E ÊtxaÇÃo oo passa-casos
ESC 1:2

FURO O=6,5mm

LÁMINADo MELÁúiNIco (Bp)

MDP ( l8mú)

TUSO OE ÁçO

( 1,shn)

É
Âtençâo
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LÁMINAoo MELÁMiNIco (BP)

DETALHE 5
FlxaçÃo Do PAINEL FRoNraL Âo raMpo
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FEi:{iítililt8
medidas em mrlímetros

LAMINADo MELAMiNlco (BP)
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Mobiliário

ME.21

Mesa
IL=900rnm]

SOLDA

CBAPÀ DE AçO (e=4mm)

Sislema de

mobil ário

para áreas
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cóD.BEC: s026822
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FURÂçÃo PÁRÁ FIxÁçÀo
DA sÂPAÍÀ NIVELÂDORÀ

COM ROS'} ]NÍERNA

TUBO DE AçO

CHAPA 16 (1,smm)

CHAPA DE AçO

VISTA INFERIOR
ESC, lrI

DETALHE 6
5APÀÍA NIVELÁOORÀ
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ÍUBO DE ÀçO

CBAPÀ 16 (1,smm)
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Mobiliário

ME.21

Mesa
IL=900mm]

Sistemâ de

mobiliário

para áreês

êdministratrvâs
cóD.BEc.5o26g22

ACÁBAMENTO
LISO
BRILHÁNTE

POL]PROPILENO
coPoLiMERo
] N]EÍAOO

DETALHE . PONTEIRA DE FECHAMENTO (TRÂVESSA LONGITUDINAL)

20

A COR.VER REFERENCIÁ5

0,55+ 0,05

ESC 1,1

1 ',,, J

1,6

ÁCABÁMENTO
Lt50

BRILHANTE

ESC, 1:1

Dn

VISTA 1 VISTA 2
ESC, lil

ESC,L:1

16,5

CORTE AA
ESC-rrl

16,5

R2
R2

1,6

0.55r:0,0

VISTÂ INFERIOR VISTA SUPERIOR
ESC. r 1

Revisão

Data

Páginâ

6

31./At/2?

LO/15

Dâtador conforme figura abaixo:

Dâtador duplo com mioto girãtório

PERSPECTIVAS

EL
LCP

Àtenção

0uàndorôr mpr m'i use

R.speite o Hêio Ànti.nte

\E é'

v

FEiilw8
medidas ern milímetros

t,J5

I



DETALHE - PONTEIRA DE FECHAHENTO (PÉS)

36 5

VISTA INFERIOR
ESC. lil

0,5510,05

2,5

75

0,55r 0,05

2,5

VISTA FRONTAL
ESC 1i1

VISTA SUPERIOR
ESC 1 'r

PERSPECTIVA

ACÂBAMENTO
LISO
BRILEÀNTE

Mobiliário

Mesa
IL=900mm]

Sisterna de

mobiháao

para areâ5

edmrn stralivâs

cóD.BEC, 5026822
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3 t,5

36,S

CORTE AA
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Mobiliário

ME.21 FURO í=smm
PÁF-AFUSO

AUTOATÀRRÀXANTE
O=4,8mm - COHP.=1Smm

CABEÇA PÁNELA
FENDA PHTLLIPS

DETALHE - passa-caBos EM cHApÂ uerÁttce DoBRADA

70

A

=:.8::===:
Mesa
IL=900mm]

Sistemâ dê

mob liário

pa ra áreas

âdmrnrstrativas

cóD BEC, so268z2

6
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VISTA SUPERIOR
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CORTE AA

CNAPÀ DE ÀÇO GÂLVÂNIZADO
( 0,9mm )

COR: VER REFERÉNCIAs

VISTA INFERIOR

R 2,5

3

FE{:frtWh|
medidas em milímetros

ESC 1:1

'to

10

A
A

:



,'i---: .. -:j,i l
. Mesa com tampo em [.40P rnontada sobre eslrutura metáli-
ca, dotâda de pàinel frontalern MDP

.-, . :., ':. :': -,-,i:, i, :.

. Tàmpo em 140B com espessura de 25mm, revesrido nas

duas faces em lâminado me amínico de bàixâ pressào-BB
acabamento írost, na cor CINZA lver reíerênc]as]. Dimensões
acâbãdes 900mm IlârEUrâ) x Z50mm (profundidade)x

25mm Iespessura], admllindo.se toíerânciâ de até + 2mm
para larBUra e profundidade e +/,0,3mm para espessura.
. Topos encabeçados com Íi1â de bordo lermoplásticà
extrudada, coníeccionãda em PVC {cloreto de polivinilal; PP

(polipropÍleno] oLr PE Ipolietileno), com "primer'na face de

colagem, acabâmento de superíície texturizado, nâ cor CLNZA

(ver reíerênciasl, colada com adesivo "Hot Melting^ Dimen,
sões nominâis de 29mm (larguralr 3mm Iespessura].
. Furação e colocâçào de buchas em zamac, a!loâtârrâxan-
tes, rosca inteÍnâ 1/4" x 13mm de comprimento, coníorme
projeto e detalhamento.
. Pãinel frontal em Nl0B com espessura de 18mm, revestido
nâs duas íaces em larninado melamínico de baixa pres-

são - BB acàbamento frosr, na cor CINZA {ver referênc asl.
Dimensões acabãdas 790 [largura] x 340mm Ialtura] x
18mm Iespessura], admitindo-se tolerância de +/. 1mm
para lârgura e +/- 0,3mm parã espessLtra.
. Topos encabeçados com íitâ de bordo termoplástica

extrudadà, confeccionada em PVC {cloreto de polivinilaJ; PP

Ipolipropileno] oLr PE (polierileno], com "primer'na face de

colagem, acâbâmento de superÍície texturizedo, na cor CINZA

Iver referênciâs], colada com edesivo "Hot Melting" 0imen-
sões nominais de 22mm Ilargura] x 3mm Iespessura].
. Estrutura composta dei

- Pés confeccioôados em tubo de aço caÍbono laminedo a

írio, com costurã, seçào quadrãda de 40rnm x 40mm, em
chapa 16 [1,5mm];

- Travessas supenores longitud nâis [Í]xâÇão do tàmpo e do
painel) coníeccionadas em tubo de aço cârbono laminado
e frio, com costurê, seção retàngular de 20mrn x 40mm,
em chapa 16 [1,5mm];

- Travessas superiores transversars confeccionâdâs em
tubo de aço carbono laminado e frio, com costurâ, seção
retêngular de 30mm x 40mm, em chapa 16 [i,5mm];

- Trâvessãs inÍerlores ÍransverSãis de fixação do patnelcon-
feccionadês em tubo de aco carbono làminado â frio, com
costura, seção quadrada de 30mm x 30mm, em chapa 16

Ir,smm].
. Fixâcào do tâmpo às lravessãs superiores longitudinais
alravés de pàraíusos rosca máquina polegada de 7/4" x2",
cebeça chata, íenda sirnp es.
. Fixaçào do painel frontal à rravessa superior longitudinãl
atrevés de perâfLrsos rosca máquinã polegada de 1/4" x I
1/4', cãbeça châra, fendâ simples.
. Fixâção do pa nel fronlal ao tampo através de cavilhas de
6mm x 3omm
. Aletês de fixaçâo do pàinel coníeccionadas em chepa de
aço carbono, espessurâ de 4mm, estampadas conForme o
projeto.
. Fixâçào do painelfrontalàs aletas através de paraFusos
ãutOatârrâxantes pâra aglomerêdo, 0 = 4,8mm, 32mm de
comprimento, cabêçâ panela, Fende Phillips ou pozidriv.

. Passa'cabos confeccionados em chapa de aço carbono,
espessu'a de 0,!mm. estâ-npãdos conÍo'me o projero.
. Fixação do pãssa-câbos ao tampo êtravés de pêrâfusos
autoatârrâxantes para aglomerâdo, 0 = 4,Bmm, 19mm de
comprimento, câbeça panelâ, fendâ Phillips ou Poz driv

. SapâIas nivelâdoras em rnetâlcromado com bese de

polipropilêno injelado, dimensões 35mm x 3/8'x 1 [ver
referências].
. Ponteiras de íechâmento em polipropi,eno copolímero

vir8ern, isento de carBas mrnerais, rnJetâdâs na cor CINZA

Iver referênclasJ, Íixadas à estr!turâ através de encaixe.

Dimensões, design e acabamento coníorme projêto. Nos

moldes das ponteiras deve ser gravado o sÍmbolo interna-

cional de recicleBem, apresentàndo o ôúmero identiÍica-

dor do polÍmero, preFerenciãlmente com identiÍicação do
''Modelo F0E Iconforme ]ndicações no projeto), e o nome da

elnpresa Fàbricante do componente injetãdo. Nesses mo des

também devem ser inseridos dâtadores duplos com miolo

giratório Itipo insen], indicando mês e âôo dê fabricâcã0, de

5 ou 6mm de diâmetro Iconíorme indicações nos projetos].

0bservação:

- 0nomedo hbncentedocomponentedeveserobrigatoriâ-
mente grâhdo por extenso, acompanhado ou não de sua

própriâ lo8omarca
. Nas pârtes rnetálicas deve ser âpllcado tratamento antiÍer.
ruginoso que asseBUre resistência à corrosão em cârnara de

névoa selina de no mínrmo 300 horas. 0 grâu de eníerruja-
mento dêve Ser de Rio e o graLr de empolamento deve ser de

dclto.
. Prntura dos elementos metálicos em 1 ntà em pó híbrida

Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, pol merizâda em

estuía, espessura mínimâ de 40 micrometros nâ coÍ CINZA

(ver reíerências).

l. :i.:--.--. .:-: -

. Para Íãbricaçào é indispensáve seguir projeto executivo e

especiÍicâções técn cas
. Soldàs dever oossu,r s"oerí'cie lisa e iomogênea. náo

devendo epresentar pontos cortentes, superíícies ásperas

ou escóriãs
. Todos os encontros de tubos develn receber soldã em todo
o perímetro da uniã0.
. Devem ser elimrnados respingos e irregulâridâdes de solda,

rebarbàs, esrnerilhêdas junlas soldadas e arredondados os

cantos aBUdos.

. Â Íita de bordo deve seÍ aplicada exclusivamente pelo pro-

cesso de colaBem "Hot Mehing", devendo receber acabamen

to Frezado após â colaEem, coníigurândo eíedondamento
dos bordos íveÍ derâlhamento oo projerol
. Peças injetâdâs não devern apresentâr rebarbas, fã hàs

de injeçào ou partes cortantes Itolerâncias dimensronais
especiÍicadas em projeto].
0bservâçào:

- A àrte correspondente às iníormações que deverão ser

EravadaS nos moldes deverá ser âpresenlada pâra aprova-

ção prévia pela equlpe técnicâ da FDE

. Chãpa em madeira aglonrerada MDP,MàCeplac BP

25mm revestida em ambas âs Íâces em laminâdo rnelâmíni.
co de bãrxâ pressão - BP - âcabemeôro frosl 'oURATEX'ou

equivêlente - cor CINZA - referência PANToNE [*] 428 C .

. Châpê em madeirâ aglomeràda-fy'DP N.ladeplac BP

lBmm revestida em ambes as íaces em laminado melamíni-
co de ba xa pressão - BP. ecabarnento frost- DURATEX" ou

equivalênre - cor CINZA - reíerêncla PANT0NE [*) 428 C.

. Fila de bordo com espessurâ de 3mm , "REHAIJ" ou equiva-
lente - cor C NZA- reíerênciê PANToNE [*] 428 C.

. Ponterras - cor CINZA - reíerência PANT0NE (*l 425 C

. Prntura dos elernentos metállcos - cor CINZA, referêncrâ

RAr (*l 7040.
. Sãpatas nivelãdoras I4ASTICM0L cód "NCH100'or]

equivãlente.
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Mobiliário

ME.21

l,lesa'--=- 
-

{L=900mm )

[.) PANÍONE COLOR FORMULÁ GUIOE COAIEO

{r'l RÂr. RATToNELLE aRBE TSGRUN0LÂGEN FúR DrE PRAKT KER DEs

LA'K

.:'-l-:.a;:-: ;..:-: - :t-:.,.,.:.: --. .

. Etiqueta âuIo adesiva vinílca ou de âlumín o com inÍoÍmâ

ÇÕes impressas de íorma permànente, de (amânho mínimo

80mm x 40mm, a ser fixada na parte iníerior do tampo,

contendo:
- Nome do fohecedof
- Nome do íâbricante;

- Logomarca do Éabricanle;

- Endereço / telefone do fornecedor;

- Dâta de tâbricação (més/anol;

No do contrato,

Garantia âté -, [24 meses após â datâ da nora Íiscal de

entrega);
- Código FoE do móvel.

0bserveção:

A amoslía da mesa deve seí àpresenlaoa com ã etiqLrela

â ser utrlizade :ãra o Íornecrmento dos lotes, Íixâda ôo

local deírnrdo. Enviar etiquete em dupllcata perâ a nálise dâ

rnaténâ pflmâ.

':','....1 ::: jil- -.
. As mesas devem ser íornec dàs acompânhadas do Manuâ

de Lso p Conservâçà0, conteroo no mrn mo âs cegL,rnles

níormações:

- orientâçÕes pera uso e regulegem;

- Recomendâçôes de seBUrançâ;

- 0'ie^râçôes soD.e lmpezâ e conservaçào;
. 0ie^rãçóes pà.à ac,onànenlo oà ga'anrrà.

. 02 (dois] anos contra deíeiros de tubriceçã0.

0bservaçào:

À data parâ cálculo da Earantia deve ter como base o

últrmo drâ dâ enlrega do lole correspondente à ordem de

fornec mento.

. 0s loles de íêbricaçào poderão ser avalrados em quâ quer

tempo, durente e vrEêncre do contrato pela áreã técnica da

F0E ou seus prepostos

. Recobrir cãda tempo com papelào ondulado, mantã de

polietileno expandido ou plástico bolhâ, de gramarura

adequada às carâcterísticas do produto, dobrando a pâíe
excedente e íixando com cordões de srsal, ráÍia ou fililho de

polipropileno.
. Proteger os pés com papel tipo crepe sem Bome, ou com
tLrbetes de espuma.
. Nào será admitida a embalagem de partes do produto

antes dâ mon1aBem, quando estã acarretar d Íiculdade de

sLra remoçà0.
. Não sêrá admitidà ã embalagem de pârtes dos produlos

com materrâis de diÍÍcil remoçã0, teis como Íi1mes íinos para

embalar ãlimentos
. Nãc deverão ser utilizadas íilas àciesrvas em conlãto drreto

com o prodLrto.

0bsêrveções:
- 0utros lipos de embêlaBem que apresentern soluções

com menor impàcto ambiental poderão ser âprovados
pelâ equipe récn ca dâ F0E medrante consulta prévia.

. Devem constar do lado externo de cada volLrme, rótu os de

fácil leiturâ, contendo:

- Nome do Íabricantei

- Nome do íomecedorj

Códr8o FDE;

onenlações sobre mânusero, transpone e estocagem

0bsêrveção:

- A amoskâ dâ mesa deve ser êntreBUe embãlada e rotulada

como especiÍicado.

. líânrpulâr cuidadosamente.

. Proteger contrâ intempéries

... :-.. a tr: 
:,: -, 1..-).::',:1''' _:' -,'

. Asseguradãs as condiçôes de montàBem dos móve s, sem

prêjLrízo da funcionalidade destes ou de seus componentes,

serão âdmitidas toleràncias coníorme estabelecido a seBu r
. 'olerâncias drmensionáis 

'ndrcâdas 
nos pÍojetos:

- Vars ou r''enos [-/.] 2mn paÍa paÍles e5tÍuIuÍars;

- Tolerâncias dimensiona s para componentes injelados

conforme indicaçoes nos projetos [+0./'0,5mm ]

. Sem prejuÍzo dês tolerâncias cltadas ac ma, serão adm -

t dàs lolerànc,as norrat,vâs de Íâbflclçào oâ'c o seBU'1tc

mâlertal: chapas de Ll0P
. Espessuras de chapa de âÇo e bitolas construtivãs de 1u

bos deveaô scgurr toleránclas rrormatrvas conforrne NoÍrnas

ÂBNT

. 0 fornecedor deverá apresentar, acompànhàdo da amoslrã,

laudo Iécnlco de ensaio de resistência à corrosào da pintura

em câmara de névoà sàlina, emltido por lãboratório acreditâ'

do pelo CGTRE-INMETR0 parà realizaçào deste ensaio INBR
8094], que apresente grau de eníerujamento Ri- conforrne

NBR lS0 4628'3 e Brau de empolãmenlo d-lr^ coofornre NBR

5841

0bscweções:
- A identríicaçào clara e inequívoca do rtem ensaiado e do

Éâbricante é condiçào essencial para validaçào dos laudos

05 audos devem conler íolos do produlo por inlerro Imín,
mo duas, ern diferentes àngulos, com tamanho Íninimo de

I x 12cm], identiílcaçào das parres ensâiâCâsiideirliíicê.

çào do Íabricanle; dala; e técnico responsável.

' Arnostras para Ensaios de corrosào devem seí exlraídas

pe o próp10 laboràlor'o e deverr neccssa'r:'nenle corte'
encontros soldados.

- Nào serào aceitos lâudos datados com mais de 1 (um 
J

âno. conredo dã delà de s-a ãpíese.raçà0.
- 0S ensâ os deverào 5eÍ reâ r/êdos necessariame,1le por

lâboralórios acred tâdos nos escopos respectivos de càdã

Norma pelo CGCRE-lNlvETR0.

Deverão ser enviadas as v as originais dos lâudos; na

impossrbilidade Justifrcada, serão ace tas cóprâs lêgívers,

coloridâs e âutenlrcadâs.

Sobre proieto ê êspeciÍicâções
- Esle proleto foidesenvolvido e é de propriedâde dâ FDE .

Fundàçáo pà'à o Desenvolv..,rerro dâ fducâçàoi

É vedada quaLquer alteraçào do projeto e especiíicaçào

sem â consLrltâ prévia e aprovâçào expressà das akera-

ções requeridas pelà áÍeà técnica da tDE-Fundâção prrã

o Desenvolvrmento dâ Educâção;
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' Este prolelo pode ser utilzado como reÍerência em proces-

sos de aquisição por outros órgàos ou entldades, públcas

ou privadas, desde que o conteúdo desta Íicha Iécnica seja

reproduzido na ínteBra, não sendo admissível qualquer

akeração de especrficaçôes sem a anuência prévia dâ áree

técnlca da Gerência de novaçào e Tecnologias da EdiÍi-

caçào da Direrona dê 0bres e Serviços da FDE- Fundação

para o Desenvo vimenlo da Educaçã0.

Sobre análise e desênvolvimento de

Produtos, comPonentes e insumos
- fste projeto apresen:â delàl\arFe'1ro necessaro e

suíicrente parã produçào seriàdà, tãnto do produto coÍno

de seus componenres. ouando tornedo público pode ser

hbricado no todo ou parcialmente por qualquer empresa

que lenhâ qualiÍiceçào em móveis ou componentes pera

móveis. Esta é uma cessào de uso sem cobrança de roqãl-

ties, cuja condição pâra fabricação do produro ou de sLrâs

panes é que sejaIm] aprovadoIs] pela equipe técnicâ dâ

FDE autora do proielo;

Ern qualquer tempo, íabricantes de móveis ou de compo.

nentes para rnóveis podem inicier processos de homologâ,

Ção pâra fabricacào do produto ou de panes deste prodLrto,

mediente maniíestaçào formâl à área técnica da Gerência

de lnovâção e TecnoloBiàs da Ed Íicação da D retora de

0bras e SeÍviÇos dâ FDE-Fundâçâo pâra o Desenvolvimen.

1o da EducaÇàoi

Consultar previãmente a área tecôica da Gerência de

lnovação e Tecnologias da EdiÍicaçào da Diretoria de 0bras

e ServrÇos da FDE - FundàÇào para o Desenvolvimento dâ

Educãçào para obter iníormacões sobre as ernpresas de

componentes injetados, Íitas de bordo, enue outros que

tenham produtos hornologâdos;

- A avalieçào do produto acabado, correspondente a esta

íichã técnica, será feita pelâ amostrà âpresentada no pro,

cesso de licitaçà0, conforme condiçôes deíinidâs no Editâl;

- A avâliaçào de panes Icomponenres] do produto será

Íeita conforme regras a serem notlficadas ao fâbricante no

início do processo de homo ogaçà0.

Sobre diwlgação de produtos,
comPonentes e insumos

- 0uâlquer febricante do móve ou de seus componentes
pode anuncrar nâ lnlernet ou em outros veículos, desde

que o produto ou suas pârtes tenham sido aprovados/
hornologados pela áreâ 1écnicâ da FDE. 0ualquer que sejà o

meio de divul8açà0, deve contera frase Projelo e produto

FOE"

Sobre disponibilidade de produtos,
componêntes e insumos

- 0Íabricânteoufolnecedorquepretendâ parlrcrpardelici.
tações deste produto deve sê qualiÍ càr e qual Íicâr seus

provedores em tempo hábiJ para o processo de ilcrração;
- Â área técnica nào fornece informações de meÍcâdo, nern

interÍere em negocieçôes comerciâ!s. A Íâltâ de rnâléíâs.
.primas, componentes ou rns!mos nào pode ser utilizada
parà jusliírcâr quâiquer obrigação do íornecedor ou

licitante, em processos de icitaçào ou registros de preÇos

deste produlo

, -11 _ ..

. ABNI NBR 5841:2015 .Delerminação do Brau de empolê-

mento de superíícies prntâdas
. ABNT NBR 8094 1983-Material metálico revestido e nà0,
'revestido - Cofiosào por exposiçào à névoa salina - Método
de ensaio.

. ABNI NBR 9050:2020 - Acessibilidade a ediíicações, mobili,

ário, espâÇos e equrpamentos urbânos
. ABNT NBR 13966 2008 Móvers para escritório'Mesas-
Classiíicaçáo e caracte.islicàs íísicas diÍensror-ars e requisr.

tos e métodos de ensaio.
. ABNI NBR 13957:2011 '1,1óveis parà escrrtório S stemâs

de estação de tÍabãlho ' ClassiÍicàção e mélodos de ensaio.
. ABNT NBR S0 4628-3:2015-T ntas e vernizes - Avaliaçào

dê deBradação de revestrmento . DesiBnaçào da quanlidà-

de e tamânho dos deíertos e dâ rntensidade de mLrdãnças

uniíormes na aparência - Parte 3 avaliaçào do grau de

eníeíujamento.
0bservação:

- As ediçôes indicadâs estavam em viBor no momento

destà publrcàçào. Como toda no'ma está suje'ta à revisá0,

recomenda.se veriÍicar a existêncià de ediçóes mais

recen!es dâs normas citadas
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Mobiliário

ME.22

Mesa
IL=1200rnI-n]

TUBO D€ AÇO

CHAPA 16 (1,5mm)

TUBO DE AçO
30 x 30mm

CHÁPA 16 (1,5mnr)

Sistemâ de

rnobiliário

para áreês

admrnrstrativâs
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OETALHE 6

CORTE BB
ESC. 1 : 10

MDP (25mú)

LÂMtNÀDo MELAMiNTco (Bp)

Revisào

Datà
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FIÍA DE BORDo EM PVC (e=3mln)
USINAGEM DÀS ARESTAS
COM RAIO MINIMO DE 2,5mm 7/16
POIÍTEIRA OE FECHAMENTO
(TRÀVESSA LONGITUDINAL)
COR: CINZA (VER REFERÊNCIAS)
VER OETALHE

PONTEIR,A OE FECHÂMENTO (PÉS)
COF: CINZA (VER REFERÊNclAs)
VER DETALHE

ÍUBO DE ÁÇO

CHAPA 16 (1,5mm)

ÍUBO DE ÁÇO

CHAPA 16 (1,5mm)

TUBO OE AçO
20 x 40mm

CHÁPA 16 (1,5mm)

SOLDA EM TODA
ExÍENsÃo

Ê
Atenção

Rêrpehe o Ueio Ahbi.hr.

T1

IU

FIxAÇÃo Do PÁINEL
ÀO TUBO E AO TAÍVIPO
(vEROEÍÀLHEs4Ê5)

E FIXAçÁO DO PASSA-CÀBOS
(VER DETALHE 4)

DETÂLHE 3

PAINEL --->
FRONTAL

_l

30

DETALHE 1
acaBAMEr'rÍo E FlxaeÃo Do TAMpo
ESC, 1:2

medidas em rnilímetros
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Mobiliário

ME-22

Mesa
ÍL= 1200 mm l
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TUBO OE AÇO

CHAPA 16 (1,5mm)

<-- pÀrNEL

FITA DE BOROO
EH PvC (€=3mh)

40

^
t_

I5
9d

lo
ALETA DE
FIXÁçÁo
OO PAINEL

R9

VISTA FRONTAL

SOLDA EM ÍOOO
O PERIMETRO

SOLOA EI'1ÍODO
O PERIMEÍRO

-L_

ÍUBO DE AçO
30 x lomm

(1,5mm)

ÁUÍOAÍÀRRÀXANÍE
O=a.ArÍí
COMP. =32rh
.IBEçÂ PANELA
FENOA PHILUPS

PÂÂAF1]SÔ AUTOATARRÁXÁNÍE
O=4,8mD - COMP.=l2mm
CÂBEçÁ PÁNELÂ

Sistemà de

mobiliário

para áreas

administrativas
cóD. BEc,4142128

CHAPA DE AçO
CARBoNo (e=_4mo)
PINTURA EM PO

CORI C]NZA (VER REFERÊNCIAs)

l
MDP (18mm)

PAII\EL

ALETA DE FIXAçAO

SOLDÂ EM
Tooa ExÍENsÃo AIJTOATARRÁXANÍE

CHAPA OE AçO
CÂRBONO ÁUÍOATARRÁXANTE

COMP =32mm
CÀBE+ PANELA
FENDA PHILLIPS

Revisão

0â1a

Página

B/16
-=a:---=t-:._=

TUBO DE AçO
30 r 30mm

( 1,5mm)

VISTA INFERIOR

ÍUBO DE AçO
30 x 30mm

Ê
Âtenção

0uãndo Íoímpnm'a úse

RcaPôhe o Y.io lhbiênt.. DETALHE 2
ÍuBo DE TR^vaMENÍo E aLETA oE FlxaeÃo Do patNEL FRoNTAL
ESC. 1r2

FE{i!ffi!;8
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MDP
(25mm)

TUBO OE AçO 20 x 40mm
CHAPA 16 (e=1,5mm)

BUCIiA ZAMAC
ROSCA O=1/4"
COMP.= 13mmoa

FURO PUNC]ONAOO PARA
ACOMODAçÀO OO PÁRAFUSO

Mobiliário

ME.?z

M esa
IL=1200mrn]

DETALHE 3
Flxacio oo raMPo
ESC.rr2

FURO PUNCIONADO PARÀ
ÀcoMooaçÀo Do PARAFUso

LAMINADo IíELAMiNrco (BP)

PAsSA.CABOS ET.I CHÀPA DÉ
aço GALVANIZÁDO (0,9mm)
PINTURA EM PO
coR. ctNza (vER REFERÊNchs)
VER DEÍALHE

Sistemã de

mobiliário

para áreas

administrâtlvas

cóD BEC,4142128
PARÂFUSO ÁUTOAÍARRÁXANTE
O=4,8ftm COHP.=19mm
CABEçÂ PANELA
FENDA PHILUPS

ESCAREAR FURO ÁNTEs DA
coLoçÁçÂo DA BUCHÁ

O=r/4' - COtnP.=2"
CÁBEç} CHAÍÀ
FENDA SIMPLES

BUCHÁ ZÂT.1AC
ROSCA O=t/4"
COMP.= 13mm

ESCÂREAR FURO ANTES DA
coLocÁçÃo oÂ BUCHÀ

PARAFUSO
@=l/4 'CoMP.=t 1/4'

CABEçA CHAÍÁ
FENOA SIMPLES

ÍUBO DE AçO
20 x 4omm

(e=1,5mm)

(1,smm)

Rev são

0ata

PáginE
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DETALHE 4
Flxaçjo Do PAINEL FRoNTAL ao ruso E FIxAçÁo Do passa-caBos
ESC. 1i2

LÁMINADO I.4ELAMiNICO (BP)

FURO 0=6,5mm @6,5

LArítNADo MELAMiNIco (BP)

TUSO DE AÇO

CAVILHÂ 6 r 30mm

9/16

EL
LcrJ

Alenção
t4 DP (18mm)

LÂMINADo MELÁMiNIco (sP)

luàôdo íclmp. mtr uss

n..P.h! o leio Ahbiênr.

0aa6

DETALHE 5
FIXAçÂo oo PÁINEL FRoNTAL Áo TAMpo
ÊSC, 1i2
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Mobiliário

ME.22
=:a:=:
Mesa
IL- 1200mm]

Sistema dê

mobiliário

para áreas

adminrstrativas
cóD. BEc, 4142128

SOLDA

FUR çÂo PARA FrxaçÃo
DA SAPATA NryELÂDORA

COM ROSCA INTERNA

CHAPA DE AçO (ê=4mm)

IUBO DE ÂçO

CHÁPÂ 16 (1,5mm)

CHAPA DE AÇO
(ê=4mm)

VISTA INFERIOR
ESC 1r1

Revisão

Data

Páginâ

6
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DETALHE - PONTEIRA DE FECHAMENTO (TRAVESSA LONGITUDINAL)

rl3
!6,5

CORTE AA
ESC. 1:1

Mobiliário

ME.22

Mesa
IL=1200mm]

ACÀBÂMENÍO
uso
BRILHÂNÍE - 

POLIPROPILENO
I COPOLIMÉRO

COR: VER REFERÊNCIÀS

20

A

1,6

0,55+ 0,0

t,6
ACABAMENTO

uso
BRILHANTE

0,55:t 0 05

)n
VISTA 1 VISTA 2
ESc, lil

16.5

Sistema de

mobiliário

para áreàs

administrârivas

có0. BEc,414z1zB

ESC. 1r1

20
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ESC r:r ESC, l:r
VISTA INFERIOR VISTA SUPERIOR

Revisão
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Mobiliário

ME.22
i=:

Mesa
IL=1200mmJ

DETALHE - poNTErRÂ oe recxauexro 1nÉs;

3l

36,5

ACÁBAMENTO
Ltso
BRILHANÍE

2,5

0,55+ 0,05

1,75

0,55+ 0,05

POUPROPILENO
coPoúMERo
IN]EÍADO
CORi VER
REFERÊNc]AS

ACABÀMENTO
LISO
BRILHANTE

VISTA FRONTAL
ESC, l:1

Sistemã de

mobiliário

para áreâs

administrâtivas
có0. BEcr4142128

CORTE AA
ESC. 1:1

36,5

DAÍÁDOR

VISTA INFERIOR
ESC. 1r1
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A
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Revisâo
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A

DETALHE - PASSA-CABOS EM CHAPA METÁLICA DOBRADA

7A

VISTA SUPERIOR

A

Mobiliário

M8.22

Mesa
(L=rz00nrm)

FURo 0=5mm
PÁRAFUSO

AUTOÀÍARRAXANÍE
O=4,8mm - COMP.=I9mrn

CÁBEçA PÁNELÀ
FENOA PHILLIPS

Sistemê de

mobiLário

pêra áreas

administrarives
có0. BEc,41421zB

ESC. lil

ESC 1:1

CORTE AA

6
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CHÂPA DE AçO GALVANIZADO
(0,emm)
PINTURÁ EM PO
COR: VER REFERÉNCIA5 73/16
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Mobiliário

ME.22
a:='-==:-:ai:-.-=:.

Mesa
IL=1200mm]

,-,i._ii.:aji._J

. líesa com tampo em M0P montada sobre estruturà meláll'
ca, dotada de painel Írontâl em l'10P

: :_:i:::.1 :-i_ : 
;.:. : -

. Tampo em t4De com espessLrrâ de 25mm, rêvestido nas

duãs faces em laminâdo melamínico de bâixa pressào- BB

acabamenlo írost, na cor CINZA (ver reFerências]. 0imensôes
ãcabedàs 1200mm [1àrgura) x 750mm (proíundidade) x

25mm (espessura], admitlndo.se tolerâncra de até + 2mm
pâía largura e profundidade e +/- 0,3mm para espessura.
. Topos encabeçâdos com Ílta de bordo !errnoplástlca

extrudeda, conFeccionada em PVC {cloÍeto de polivrnrla); PP

Ipolipropileno] ou PE Ipolietileno], com 'primer'na Éace de

colaBeÍn, acabamenlo de superfície texturizêdo, na cor CINZA

(ver reíerêncras], colada com ãdesivo "H01 líe ting'. Dimen-

sôes oominars de 29mm Ilargura] x 3mm (espessura].
. Fureçào e colocação de buchas em zarnâc, autoatarraxân-

tes, rosca internâ 1/4'x 13mm de comprimento, coníorme
píojeto e detâlhamento
. Painel Íronralem MDB com espessura de 18mm, revestido

nas duas faces em laminado melamínico de baixâ pres-

são - BB acâbernento Írosl, na cor CINZA {ver referênciâs].

D mensões âcâbadas 1090mm (largural x 340mm Ialtura]
x 18mm Iespessura], admitindo'se toleíância de -/- 1mm
para arguÍa e -/- 0,3mm pârâ espessuía.
. Topos encabeçados corÍ Íita de bordo termoplástica

extrudada, coníeccronâda cm PVC (clorero de polivin la ], PP

Ipolipropileno] ou PE Ipolietrleno], com primer'na íace de

colâgem, ecâbamento de superfície lextunzâdo, nà cor CINZA

Iver reÍerências], coladà com adesivo 'Hot l'4e tinB' 0rmen-
sões nominais de ZZmm Ilargura] x 3mm Iespessura].
. Estrulura composta dei

- Pés confeccronados em tubo de aço carbono laminâdo a

frio, com costur-à, seção quadrada de 40mm x 40mm, em

chapa 16 (1,5mml;

- Travessas superiores longrludinais (Íixaçào do tampo e do

pa inell confeccionâdas em tubo de aÇo carbono lâminado

a írio, com costura, seção retãngular de 20mm x 40mrn,

em chapa 16 [1,5mm];
TràVessàs superiores Irânsversais coníeccionadas em
tubo de aço carbono laminâdo a [rio, com costuíâ, seção
retànB!lar de 30mm x 40mm, em chapa 15 [1,5mm ];

- Travessas rnferiores lransversâis de írxaçào do painelcon-

feccronadâs em tubo de aço carbono laminado a frio, com

costuía, seção quâdrada de 30mm x 30mm, em chapa 16

Ir,smm]
. Fixaçào do tampo às trãvessãs supenores longitudinãrs
âtravés de parafusos rosca máquina polegadade 7/4" x2",
cabeça chala, íenda simples.
. Fixação do painel frontelà trevessa superloÍ longitudinâl
âtrâvés de paràíusos roscâ máquina poleBada de l/4" x 1

1/4', cabeça chàta, fenda srrnples.
. Fixação do painel írontalao lâmpo através de cavi has de

6m'n x 30nn
. Aletas de íixeção do parnelconíeccionâdas em chape de

aço carbooo, espessura de 4mm, estampàdâs conforme o

projeto
. Fixâçào do pâinelfrontal às alelas através de paraÍusos

auloataÍraxantes para âglomeràdo, 0 = 4,8mm, 32mm de

comprimento, câbeçe pãnela, fenda Phillips ou Pozidriv
. Passã,cabos confeccionados em chapa de aÇo carbono,
espessurà de 0,9m-n, eslanpàdos con.orme o projelo.

. Frxação do passa'cabos eo taÍnpo etrâvés de paraÍusos au-

toatarraxantes,0 = 4,8mm, 19mm de compr menlo, cabeÇa

panela, íenda Phillips ou Pozidriv.
. Sapates niveladoras em metel cromâdo com base de

po|pÍopileno inleredo, dimensões 35mm x 3/8 x1 [ver
refeÍências).
. Ponteirâs de fechamento em polipropileno copolímero

virgem, isenlo de cargas minerâis, inietâdas nâ coÍ CINZA

Iver ÍeíerénciasJ, íixâdas à estrutura âtrâvés de encarxe.

Dimensões, design e âcabamento conforrne projeto. Nos

mo des dàs ponteiras deve seí grâvado o sÍmbolo rnlernâ,

cional de reciclaBem, apresenlando o número rdentríica

dor do polímero, preíerenciâlmente com identiÍicaçào do
"Nlodelo F0E'(conÍorme rndicãçôes no projeto], e o nome da

empresa íabricânte do componenle rnlelâdo Nesses moldes

também devem ser inseridos dàtadores duplos com mio o

grratóno Itipo rnsen ], indrcãndo mês e ãno de fàbricaçã0, de

5 ou 6mrn de diâmetro Iconíorme indicaçôes nos projetos].

0bserv.ção:
- 0 nome do fabícântê docomponerlle deve serobrigatoria'

menteBrafado porextenso, acompenhado ou não de sua

própria logomarca.
. Nas pertes metálicas deve ser aplicado (ratamento ânIiíeí.

ruginoso que âsseBurc resrstência à corrosão em cámarâ de

névoâ sâ ina de no mínimo 300 horas 0 Brau de enferruja-

mento deve ser de Rr. e o grau de empolanlento deve ser de

d./t"
. P ntura dos êlemenlos metálicos em tin(a em pó hÍbridê

Epóxi/ Po iéster, e etrostática, brilhante, polimerizeda em

estufa, espessura minimê de 40 mrcromelros nâ cor I NZA

Iver reÍerências].

: :: ' .:...- :
. Pârà Fabícação é ndispensável seguir projeto executivo e

especiíicêções técnicas.
. Soldâs devem possurr sJpe.í cre rsâ e homoBéneâ. rào

devendo apresentar pontos conântes, superfíc es ásperas

ou escónes.
. Todos os encontros de lubos devem receber solda ern todo

o perimevo da uniào.
. Devem ser eliminados íespiÍlgos e irrêgulârldades de so da,

rebarbas, esrnerilhadas juntas soldedas e âÍredondados os

cântos agudos.
. À íitâ de bordo deve ser aplicàda exclusivamente pe o pro-

cesso de colaBem "Hot N4elting', devendo receber acabarnen.

to fresado após a colagem, conÍigurendo arredondêmento
dos bordos Iver detelhamento do pÍojeto]-
. Peças lnjetadas nào devem âpresentar reberbas, falhas

de injeçào ou pãrtes cortantes (1olerâncias dimensionais

especií cadas em proleto].

0bservação:

A arte correspondente às informeçôes que deverão ser Bra,
vadas no9 moldes deve,á ser aorese- tedâ pa.a àprovãÇào

prévia pela equipe técnicâ da FDE

. Châpâ em madeira a8lomerada lí0P-lr'adepiec BP.

25mm revestidâ em âmbas as Íaces ern larninado melaÍníni.

co de bàixa pressão BP acabàmento írost- OLIRATEX" ou

equrvalente - cor CINZA, reíerêncra PANÍ0NE [*] 428 C

. Châpe ern medeire aBlomeradâ , MDP- Màdeplâc 8P .

18mm revestidà em âmbâs as faces em lamtnado melâmíni-
co de baixa pressào BP.acabamento frosr-"DURATEX" ori

equrvalente - cor CINZÂ - referência PANToNE [*J 428 t.
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I'] PÀNTONE COLOR FORMULÀ GU DE COATED

(-] RÂ1. RÂTIONELLE ÁRBEITSGRUNDLÂ6EN FUR DIE PRAKIIKER DÉS

LÀCK

. Fita de bordo com espessura de 3mm-"REHAIJ ou equiva

lente cor CINZA reÍeréncia PANToNE Í*l 428C.
. Ponteiras ' cor CINZA' reÍerência PANT0NE (*l 425 C.

. PintLrra dos elementos metálicos - cor CINZA- reíerência

RÂL Ít* ) 7040.
. Sapatâs nivelâdoras 'MASTICM0L cód 'NCH 100" ou

equivalenle.

. Nâo sêrá edm tida â embâlagem de partes dos produlos

corn ma(eriais de diÍicil remoÇà0, tàis como írlmes Íinos pâra

emba ar alimentos.
. Não devem ser ulilizadas Íitas adesivas em conlato drrelo

com o produto.

0bsrrv.ção:
' 0utros tipos de embalaBem que apresentem soluçÕes

com menor impacto âmbtenta poderào ser aProvados pelâ

equipe técnica dã FDE mediante consuha prévrâ.

. Devem constar do lado externo de cade volume, rótulos de

íácil leiIUra, contendo:

- Nome do íabricante;

- Nome do ÍornecedoI

- Código FOE;

- 0rientações sobre manusero, lransPorte e estocaBem.

0bscrvação:
- A amostrã dâ mesa deve ser entregue embalada e rotulada

como esPecificado.

. l4anipulâr cLlidadosamênte.

. ProteBer contra ntemPéries.

-.-. -. ':. - .-. .. .
.:-,,..:. ...:-... - - .- | : :1. .t: .:.'.-.:

. Asseguradas âs condições de monlagem dos Ínóveis, sem

prejuizo dà funcionalidade destes ou de seus componentes,

serão admitidas (olerâncias coníorme estãbelecido a seBuir:

- Ioleráncrâsd.mensionãrs'ndicàdàsnosP'ojetos:

- Ma s or, menos [-z ] 2rrm parã panes eslruluràis.

- Toleráncias dLmensionâis para comPonentes inielados

coníorme indlcações nos Projetos ['0l-0,5mm].
. Sem prejuízo das tolerânciàs clIàdes acima, serão àdml-

tidàs Ioleráncras nornàl vàs oe tãorlcâÇào pâÍa o seBulnle

marerial: chapas de líDP
. Espessuras de chapa de aço e bitolas construlivas de 1Ll-

bos devem seguir tolerâncias normativâs coníorme Normas

ABNT

a.: , : .1..).:;: t:-:,1:-i.,!t:.;.
. 0 íornecedor deverá apresentar, âcomPanhado da amostra

laudo técnico de ensaio de reslstêncià à coíosào da plnlura

em câmarâ de névoâ salina, emitldo por laboratório acrêdita_

do pelo CGCRE'INMETR0 para realizâção desle ensêio INBR

80941, que apresente grau de enferrujâmento Ri- conforíne

NBR lS0 4628-3 e grau de empolãmenIo d"/1" coníorme NBR

5841.

0bsêrvaçôos:
- A ldentiÍicaçào clara e lnequívoca do ltem enseiado e do

fabricante é condrçào essencial Parà validação dos lâudos'

0s leudos dêvem conler íotos do produlo Por lnteiro (míni'

mo duas, em dlíerêntes ângulos, com Iamânho mínrmo dê

I x 12 crn l; idenliírcaçào dàs paíes ensàiadas;rdentiÍica

çào clo hbacante, dâIa;e técnrco resPonsável.

- Amostrâs para Ensâlos de corrosào devêm ser extreídâs

pelo próprio laboratório e deve.n necessariârnenle conler

enconúos soldados.

Não serão acehos laudos datados com mais de 1 Íurn]

àno, conlado dâ datâ de suâ aPÍesentacã0.

. 0s e.sâros deverào ser reali?âdos 4ecessariamenle poí

laborâtórios acredhados nos escopos respectivos de cadê

Norma pelo CGCRE'lNMETR0.

Mobiliário

ME.22

Mesa
(L= 1200mml

) . , . :aa. ;:-: .,- ;.! -: a ..::': ,.;j-..:':;-,1.:a:,'
. Etrqueta auto àdesiva viníllca ou de alumínio com inÍorma_

ções impressâs de Íorma permanenle, de tâmânho rníoirno

80mm x 40mm, a ser íixada na parle inferior do tampo,

contendo:
- Nome do fornecedor:

- Nome do Íabricânte;

- Logomarca do fabrícante;

Endereço / teleíone do fornecedol

Data de fabíicação Ímês/anol;
No do conlrato:

Garantia até / /- (24 meses aPós a dala da norâ Íiscàlde

entreBa )i
- Código FDE do móvel.

0bsewação:
- À amostrà da mesa deve ser apresentãdâ com a ellqLreta

â ser utilizadâ para o íornecimento dos loles, Íixadâ no

localdefinido. Envieretiquete em duplicâla Perâ âná lise da

matéria Pflma

):: a'-:r'- .; i i,.:.'r ._r

. As mesas devem ser fornecidas acompanhadas do Mânual

de Uso e Coôserveçà0, contendo no mínimo âs seBULn1es

iníormações

orientações para uso e íeguleBem,

- Recomendeções de seBurançâi

- 0íentêções soDre llr_pezê e co'lservacào:

- 0íientàçõe5 para ac onàrÍ'e.llo dà 8aÍâ1lià

. 02 ldois) anos contra deíeitos de íabricaçà0.

0bsrrveção:
- A dàta para cálculo dâ garênria deve ler como base o

último dÉ da entre8a do lole correspondenle à ordem de

íornecimento.

Laii:?.C. 1- 
.i-. i:t: r. -..i:: t:,

. 0s lotes de Éabricação poderão ser avaliados em qualquer

tempo, durân1e a vigência do contrato Pela área técnice da

F0E ou seus prepostos.

. Recobrir câda tampo com papelão ondulado, mântà de

polietileno exDendrdo ou Plástlco bolhâ, de grârnaturâ

adequada às câracterístlcas do produto, dobrando a pãrte

excedente e Íixando com cordões de srsal, ráÍia ou íililho de

poliprop len o.

. Proteger os pé5 com PâPel tipo crepe sem g0rne, 0u c0m

tubetes de espumà
. Não será admitida a embalagem de partes do produlo

antes da montagem, quando està acarretar dlficuLdâde de

sua remoçào.
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Moblliário

tttE-zz

- oeverão ser envladas as vlas origiôais dos laudos; nâ

impossibrlidade justií cêda, serào acertas cópias legíveis,

coloridas e eutentlcadas.

Sobre projeto e especiÍiceções
- Este projeto foi desenvolvido e é de propriedade da FDE,

Fundação para o Desenvolvimento da EducaÇão;

- É vedada qualquer alterêçào do projero e especríicâçào

sem a consulla prévia e aprovaçào expressâ dâs âltera-

ções requeridas pela área técnicâ da FDE , FundâÇão parà

o 0esenvolvimento da Educação;

- tste proleto pode ser utrlirado como reÍeíência em proces-

sos de aq!isiçào por outros órBàos ou entidades, públicas

ou pflvâdas, desde quê o conreúdodesta Íicha técnica seja

reproduzido na Íntegra, não sendo admissível qualquer

âlreração de especiÍiceções sem a anuênciâ prévia da área

técnica da Gerência de lnovação e Tecnologras da Ediíi-

cação da Diretoria de 0bras e Serviços da FDE Fundação

parê o oesenvolvimento da Educaçà0.

Sobre análise e desenvolúmento de
produtos, componentes e insumos

Esle projelo ap'esenta deta hàmerto necessáÍro e

suíiciente para pÍoduçào seriada, tanto do produlo como

de seus componentes.0uando tomado público pode ser

Éêbricado no todo o! parcialmente por qualquer empresâ

que tenha qualiÍicação em firóveis ou componentes parâ

móveis. Estã é uma cessào de uso sem cobrançâ de roUal-

tles, cuja condiçào pãre fabricaçào do produro ou de suês

partes é que selaIm ] aprovãdoIs] pela equipe técnica dà

FDE âutora do proleto;

tm qualquer lempo, fubricantes de móvels ou de compo
nentes pêra móveis podem inicier processos de homologa'

çào para fabricaçào do produto ou dê penes deste produto,

rnediânte maniíêstâção íormal à áreã técnicâ da Gerência

de lnovâção e TecnoloBias da EdiÍlcaçào dà Diretoria de

0bràs e Serviços da F0E- Fundaçào para o Desenvolvirnen-

to da Educâção;

- Consuhar previamente a área técnicà da Gerênciâ de

lnovaçào e Tecnologias dà EdiÍicàcào da 0ireror â dê 0bras

e Serviços da FDE - Fundaçào parâ o oesenvolvrmento da

Educâção para obter rnformaçôes sobre âs empresãs de

componentes injetados, íitâs de bordo, entre outros que

tênhâm produlos homologadosi

- A avalração do produto âcâbado, correspondente a esta
fiche lécnica, será feitâ pela amostrâ âprêsentada no pro-

cesso de lrcitaçâ0, coníorme condlções deÍinidâs no Edtrâ1;

A evaliação de pa(es Icomponentes] do produto será

feite conforme regràs a serem notiÍicadâs ao íabricante no

início do processo de homologaçà0.

Sobre diwlgação de produtos,
comPonentês e insumOs

0ualquer fabricante do móvel ou de seus componentes
podê anuncrar nâ lnternet ou êm outros veículos, desde
que o produlo o! siras parles tenhâm sido aprovados/
hornologados pela área Iécnica da FDE.oualquerque seja o

meio de divulgâção, deve conter a írase 'Projeto e produto

FDE"

Sobre disponibilidade de produtos,
comPonenles e insumos

- 0hbncânteoufornecêdorque pretenda participêrdelici-
tações desle produto deve se qLraliíicar e quâlificár sêus

provedores em ternpo hábil parà o processo de licilaçàoi

- Â áree Iécnrcâ nào íornece Iníormâcões de mercedc, nem

inteÍÍere ern negociacões cômerciâis. Á íâhâ de mâtérias
-pímas, componentês ou rnsumos não pode seí utiIzada
parà jusliÍicâr quâlquer obnBação do íornecedor ou

licitante, em processos de licitâçào ou registros de preÇos

deste produto.

?, ai 1:. it i:.
. ABNT NBR 5841:2015 . 0eterminação do grau de empola'

mento de superíícies pintadas.
. ABNT NBR 8094:1983'Materiàl metálico revestido e nào-

'revestÍdo ' Corrosão por exposiçào à névoa salina . Metodo

de ensaio.
. ABNT NBR 9050 2020 .Âcessibilidâde a ediÍicaçôes, mobili

ário, espaços e equrpamentos Lrrbânos
. ÀBNT NBR 13966:2008-l'lóvers pãra escrhório Mesas'
0assiÍicaçáo e câracte,is1.ca5 Í,srcâs d,-ens,onârs e Íequ sr

tos e mélodos de ensa o.

. ABNÍ NBR 13967:2011 -Móveis para escritóío-Siste.nas
de estaÇão de rrâbà1ho ' Class ícaçào e métodos de ensaio.
. ABNT NBR lS0 4628.3:2015 ' Trnlas e vernrzes - Avaliâçào

dâ degrâdaçào de revestimento . 0esignaçào da quantida-

de e tâmanho dos deÍeitos e dâ rntensidâde de mudancãs

uniíormes na aparêncra'Pâne 3:Âvàlrãçào do grau de

enferrujâmento.

0bserveção:

- As êdições ndrcâdas estêvam em vigor no momento

desla publ'câçà0. Coro loda no..na está cuje,tà à revrsá0,

recoÍnenda.se veriÍicâr a existência de ediÇões mais

recentes dâs normas citadàs

,=Éi%
Mesa
{L=1200mm l
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ME-23 Mobillário
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ESC. I i 10

TUBO DE AÇO 

- 
+-----,

LÀM]NADO M€LÀMiNICO (BP)

I'lDP (25mm)
nTA DE BORoo EM PVC (e=3mm)
USINAGEM DAS ARESTAS
COM RAIO MiNIMO DE 2,5MM

PONTEIRA OE FECHÁMENTO
(TRAVESSA LONGITUOINAL)
COR: CINZÁ (VER REFERÊNCIAS)
VER DEÍALI]E

PONTEIR,A DE FECHÁMENTO (PÉS)
COR, CINZA (VEÂ ÊEFEPÉNCIÂS]
VER OETÀLHE

ÍUBO DE AçO

CHÁPA 16 (r,5mm)

ÍUBO OE AÇO

CHAPA 16 (t,5óm)

Mobiliário

ME.23
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CHÀPÁ 16 ( r,5mm)
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CHAPÀ 16 (1,5mm)
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CORTE BB
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SOLOA EM TODÂ
ETTENSÃo

DETALHE 1
acÀBAMENÍo E FIxAÇÁo Do ÍaMpo
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FIxÀçÀo Do PAINEL
AO ÍUBO E AO ÍAMPO
(VEÂDETALHES4E5)

E FIXÂçAO DO PÁSSA-C^BOS
(VER DETALHE 4)

OETALHE 3

PAINEL --->
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Mobiliário

ME.23
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Mesa
IL=1400mm]

Íu8o DE ÁçO

CHAPA 16 (1,5mm)

<_|_ PÀrNEL

I5
FÍA DE BORDO
EM PVC (e=3mm)

fo
ALEÍA DE
axÁÇÁo
DO PAINEL

SOLDA EM TOOO
O PERIMEIRO

TIJBO DE AçO
30 x lohm

(1,5mm)

AUTOATARRÂXÁÀITE
O=4.8úm
COMP.=12mm
CABEÇÁ PÀNELA
rENDÁ PNILUPS

FURO 6=5mó
PARÀFU5O AUTOÀTÁRRÂXÀNÍE
O=4,8mm, COMP.=32mm
CJBEçI PÁNELÀ
FENDA PHILLIPS

Sislema de

mobiliário

para áreas

adminislrettvas
có0. BEc. s324g31
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CHAPA OE AçO
CARAONO AUÍOATARRÁXÁNTE

COMP. =32mm
CÀBEÇÁ PÁNELÀ
FENDA PHILL]PS

CHAPÁ DE AçO
C-ARBONO (e=4mm)

CORI CINZA (VER REFERÊNCIAS)

ALETA DE FIXAÇAO

VISTA lNFERIOR

-.ELE
Arcnçào
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ÍUBO OE AçO
30 r 30hh

( 1.smm)

DETALHE 2
TUBo oE ÍRÂvar4ENTo E ÂLEra DE FtxaçÃo Do patNEL FRoNTAL
ESC r:2

SOLDA ET' TODO
O PERII'1EÍRO

+ +
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ÍUBO DE AçO 20 r aomm
CHAPA 16 (e=1,5mm)

BUCHÁ ZAMAC
ROsCA O=r/4
COMP,= 13mh

ESCAREÀR FURO ÁNTES DA
coLocaçÃo oa BUcHÂ

O=l/4 - CO!1P.=2"
CABE+ CHAÍÁ
FENDA SIT4PLES

FURO PUNCIONAOO PARÂ
ACOMODAçÃO OO PÂRÂFUSO

BUCHA ZAMAC
ROSCA O=1/4
COMP.= 13mF

FURO O=8mó

ESC]ÂREAR FURO ANTES DA
COLOCJçÀO DÁ BUCHÂ

Mobiliário

ME.23

Mesa
IL= 1400mnr ]

DETALH E 3
FIXÁçÃo Do raMPo
ESC. 1r2

PAssÁ-CABOs EM CHAPA OE
ÁçO GALVÀNIZÂDo (0,9mm)
PINÍURA ÉM PO
coR. crNzÂ (vER REFERÊNcIAS)
VER DEIÀLHE

I
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có0. BEc s324g31PARÁFUSO AIJTOÁTARÂÂIÁNTE
O=4.8mm COMP.=19mm
CABEçA PANELA
FENDÀ PHILL]PS

PÁRÁFUSO
A=\/4 . aOMP.=l1/4"

CABECÀ CHAÍA
FENDA SIMPLES

ÍuBo oÉ aço
20 x 40Dm

CHAPÂ 16
(e=1,smh)

DETALHE 4
FtxÁçÁo Do pÁINEL FRoNTÁL ao ruBo E FlxaçÂo Do passa-(-asos
EsC. 1 2

FURO PUNCIONADO PÂRÀ
acoMoDÁÇÃo Do PARAFUSo

LÁMINAOO MELAMINICO (BP)

TUBO DE AçO

LÂMINADo MELÂMiNIco (Bp)

FURO O=6,5mm
PROF.=32mm
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DETALHE . PASSA-CABOS EÊT CHAPA METÁLICA DOBRADA Mobiliário
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Mobiliário

ME.23

-.=:==?.>:;..Mesa
(L=1400mm1

-.r.=iÊir.êi_l

. Mesa corn tampo de M0P montâdâ sobre estrutuía metáli
ca, dotada de painelírontal em MDP

. Tampo em MDB corn espessura de 25mm, rêvesttdo nâs

duas íaces em laminâdo melamínico de baixâ pressão .BP,

acàbamenro írost, na cor CINZA Iver refeíênciâs]. Dimensões
acabadâs 1400r.rn Ilargura] x 750mm IproÍundidade] x
25mm (espessural, admitindo.se tolerâncrâ de até + 2mm
para larBura e pro[undidade e +/-0,3mm parâ espessura.
. Topos encebeçàdos com fita de bordo termopláslica
extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de potivinila)i PP

(polipropilenol ou PE Ipolietileno], com pnmer'na Íece de

cola8em, acabamento de superfÍciê lexturizado, nà cor CINZA

{ver refeÍências], colada com adesivo'Ho1 Melting" Dimen,

sôes nominãis de 29mm (largura) x 3mm Iespessura].
. Painel [rontal em MDE com espessurâ de 18mm, reveslido
nâs duas faces em âminâdo melârrÍnico de baixa pres

sào - BB acabâmento Írost, na cor C NZA Iver reFerências]

0imensões âcabadâs 1290mm I argura]x 340mm (altura]

x 18mm (espessura], admitindo-se toleràncie de -/- 1mm
pâra !ergurâ e +/. 0,3mm pare espessura
. Topos encabeçâdos com Íita de bordo termoplás1ica

exlrudada, confeccionàda erô PVC Icloreto de polvinrla], PP

(polipropileno] ou PE (polietileno], com primei na face de

co agem, acabamento de supeíície texturizado, na cor CINZA

Iver referências], co ada coÍn ãdesivo'Hot MeltinB". D men-

sões nomrnâ s de 22mm {largural x 3mm Iespessura]
. Estrulurâ composla de:

- Pés confeccionados em tubo de aço carbono làminado à

frio, com costura, seçào quadradà de 40mm x 40mm, em

chapa 16 (1,5mmli
- Travesses superiores longitudinãis Ífixação do tampo e do

painel] confeccionadas em tubo de aço carbono larninado

a írio, com costura, seÇão retanBUlar de 20mm x 40mm,
em chapa 16 (1,5mm),

- Travessas superiores transversais confeccronadas em

tubo de aço carbono laminâdo a Írio, com costurê, seção

relangular de 30rnm x 40mm, em chapa 16 [1,5mm];
Travessâs níeriores transversars de Íixaçào do painel con'

feccronâdas em tubo de aço cârbono lamrnedo a ho, corn

coslura, seçào quadrada de 30mm x 30mm, em chapâ 16

It,smm].
. Fixação do tampo às tràvessas superiores longnudrnals

alravés de paraíusos roscà máquinã polegadd de l/4" x 2",

câbeçà chatâ, fende simples.
. Fixaçào do painel írontâl à travessa superior long tudrnal

ãlravés de pâraÍLrsos roscâ máquinâ polegeda de 7/4" x I
1/4", cabeça chata, íenda simples.
. Fixação do painel fíontalâo tàmpo atràvés de càvilhas de

6mm x 30mm
. Aletas dê Íixação do painel conÍeccionadas em chapâ dê

aço carbono, espessura de 4mm, estampadas conforme o

projeto.
. Fixâçào do palne Írontal às aletês àtrêvés de parafusos

âutoatarrêxântês parâ âglomerado, 0 = 4,8mm, 32mm de

comprimento, cabeÇa panela, íenda Phillips ou Pozidíiv.
. Passa-cabos coníeccionados em chapa de aÇo carbono,

espessurâ de 0,9mm, estampados con'orme o pÍojeto.
. Fixação do passa-cãbos ao tampo através de parafusos àu-

toâtarraxântês, 0 = 4,8mrn, 19mm de comprirnento, câbeça

panela, Íendà Phillips ou Pozidriv.

. Sapâtâs nrveladoras em metal cromado com bâse de

po ipropileno injetado, dimensões 35mm x 3/8 x 1" [ver
reíerências]
. Ponteiras de fechamento em pollpropieno copolímero
virgem, isento de caígas minerais, injetâdâs nâ cor CINZA

(ver referênciasl, Íixadas à eslrutura âtrâves de encaixe.

Drmensões, design e ãcabamenlo conforme proleto. Nos

moldes das ponteiras deve ser gravado o símbolo inlernac o-

nal de recic aBem, apÍesentando o número idenliíicador do

polímero, preferencia mente com rdentiflcaçào do "Modelo

F0E Iconforme indicâções no projeto], e o nome da empresa
fabrlcante do componente inletado. Nesses moldes tãmbém
devem ser inserldos datadores duplos com miolo Biralório
(ripo inserr ), indicàndo mês e êno de fabncaçào, de 5 ou

6mm de drámerro Iconíorme rndicâcôes nos projetos)

0bservaçâo:
- 0 nome do Êãbncânte do componente deve serobngãtonâ

mente giàhdo por e)(renso, âcompânhâdo ou não de suâ

própria logornârca
. Nas partes metálicas deve ser âplicâdo lralamento anlríer

ruginoso que assegure Íesistência à corrosão em cámara de

névoâ selina de no minlrno 300 horas.0 grau de enferrujà.

menro deve ser de R . e o grâu de empolâmênto deve ser de

d!/10.

. PintLrra dos elemenlos metá icos em rintâ cm pó híbnda

Epóxi/ PoliésteÍ, eletroslál ca, brilhante, polimerizada em

êsluÍâ, espêssura Ínínrma de 40 micrometros nâ cor CINZÁ

Iver referências].

.::--t - - ..-l

. Para fabricaçào é indispensável seguir projelo executivo e

especlíicâcões técnicas.
. Soldas devem possu r superíicie lisà e hoÍloSéneà. reo
devendo apresentar pontos cortantes, superíícies ásperas

oú escórias.
. Íodos os enconlros de tLrbos devem receber solda em lodo

o perímetro dâ união
. 0evem ser eJiminãdos respingos e rrregu andades de solda,

rebârbas, esmenlhãdâs JUntâs soldadâs e ârredondâdos os

cântos agudos.
. Á Íita de bordo deve ser aplicada erclLrsivamente pelo pro-

cesso de colâgem 'Hot Me 1ing", devendo receber acabamen

to írezado após ã colegêm, conflEUrêndo àrredondâmento

dos bordos Iver detâlhâmenlo do projeto].
. Peças injeladas nào devem apresentar rebarbâs, Íalhas

de injeçào ou partes cortantes Ito erâncias drmensiona s

especiíicedâs em projeto)

0bseíveção:
- A â(e co(espondente às iníormacôes que deverào ser

Bravadàs nos moldes deverá ser apresenlâdâ para apTova-

Çào prévià pela equipe lécnlce de FDE.

. Chêpa em madeiÍa âglomerada - MDP - lvadeplac BP.

25mm revestidã em embas às íeces ern laminado me ârnini

co de baixa pressào - BP - acebàmento frost . DURÂTEX ou

equivâlenIe - cor CINZA - íeíerência PANT0NE [*] 428 C

. Chapa em madeira àglomerada'M0P Medeplac BP

18mm revestide em àmbâs as Éâces em lâminâdo rnelamíni

co de bâixa pressão - BP- àcabamento frost ' DURATEX ou

equivelente cor CINZA. referêncra PÁNT0NE {*l 428 C.

. Fita de bordo com espessura de 3mrn ' REHÁU'ou equrva

lêntê - cor CINZA- reÍeíência PANÍ0NE [*] 428 C.

. PonterÍas .cor C|NZA referênc a PÂNToNE (*l 425 C.
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[..] RAL RÁIIONEtLE ARBEITSGRUNDLÂGEN FÜR DIE PRAKTIKER OEs

LÁCK

. Pinturâ dos elementos metáhcos . cor [lNZA, reíeréncia
RAL (+l 7040.
. Sapatas niveladorâs "MÂSTICl.40L cód 'NCH 100 0u

equrvâlenle.

. l.lão deverão ser uti izadas ÍiIas adesivas ern cohtâIo direto

com o produto

0bservação:

- outros tipos de embâlâEem que apresenlem soluçôes

com menor rmpacto ambiental poderâo seÍ âprovados

pela equipe 1écnica dâ FDE mediante consuhâ prévrâ

aial:j,; ;i; a;. : -...).: 
= t-., .t . ..:---- 

'..
. 0evem constaÍ do làdo êxterno de câdâ volumê, rótulos de

fáciÍ lerturâ, contêndo:
- Nome do fabricante;

- Nome do Fornecedo4

- Código FDE;

- 0rientações sobre manuseio, trânspone e estocaBern.

0bservãção:
- A amostra da mesa deve ser entregue embaladà e roluladã

como especiÍicado.

. I'lanipu ar cuidadosamenle.

. Proteger contra internpéries

. Asseguradas as cond ções de montaBem dos rnóveis, sem

prejuÍzo da [uncronàlidâde destes ou de seus componentês,

serão àdmitidas tolerânciâs coníorme êstâbe ecido a seEUir'

- loleÍánciâs dimensronars 'ndrcêdas ros pÍoletosi
- Mais ot menos {+/.1 2mm parà pàíles estrutuÍ:r.s.
- Toleráncias dimensionais pârà componentes rnjelãdos

conÍorme indicâçôes nos projetos [+0/-0,5mm].
. Sem prejuízo dâs tole.ânciãs ciladâs acima, serào admi-
rroas to eÍá1crâs ro-mâtlvâs oe íabricâçáo parã o seBUinle

materià. chapas de MDP

. Espessuras de chãpã de êÇo e bitoles conslrutrvas de tu-

bos devem seguirtolerânciãs norrnât vas conforme Normas

ABNI

'.tl:'' .- -',- - :;' -...r ,.:_ :' .

.0 Íornecedor deverá âpresentêr, acompanhado da amoslra,

laudo técnico de ensaro de resisténcia à corrosáo da pinlura

em câmara de névoã sâlnâ, emitido por laborâtório acredita-

do pelo CGTRE'!NMETRo para reâlização desle ensaio INBR
8094 ), que âpresente grau de enferrujàmento Rr" conForme

NBR lS0 4628-3 e Brau de empolâmento d^/1. confoÍme NBR

5841

0bsê.vâçõês:
- A identiíicaçào claía e inequívoca do nenr ensaiado e do

fabricanre é condiçào essenciãl pârâ vâlrdaçàô dos laudos.

0s laudos devem conter Íolos do produto por inle ro Ímíni-
mo duas, em diFerenles ángulos, com tamãnho míôimo de

I x 12cm]; identiíicação das panes ensàiadas;ident Íica

çào do Íabncanre; dala;e técnico responsável.

- Amostras pâra Ensâlos de corrosào devem ser extraídas

pelo própflo laboratorto e devem 'lecessarianenle conleÍ

enconlros soldedos.

- Nào serão âceitos laudos dâtâdos com mêrs de 1 [um]
àno, aonlaoo da dêtâ de sua àpresentaçào.

- 0s ensaios deverào ser Íeâlrzados necessâÍràmente por

laborâtórios âcredrtados nos escopos respectivos de cada

Norma pelo CGCFE INMETRo.

- Deverão ser enviadas as viâs oriBinêrs dos laLrdos; na

impossibilidade justríicâda, serào aceiras cópias legíveis,

coloridas e autênticadas-

Mobiliá rio

ME.23

M esa
iL= 1400mm l

:..j= | : | 1 - :.- a...- t: -, ;. :,- Ji. L iIíIi-:-'
. Etiquela auto adesiva vinílica ou de alumínio com informa-

ções impressas de Íorma permanente, de tamanho mínimo

80mm x 40mm, a ser Íixadã na parre inferior do lampo,

contendo:

- Nome do Íornecedori
- Nome do fubricantei
- Lo8omarca do fêbricànte;
- Endereço/teletone do íornecedon

0ata de fabricaÇào (mês/anol;

No do contratol

Gârantia até //- [24meses após a dara dê nola í scalde

entrecal
- CódiBo FDE do móvel.

0bserveção:

- Á amostra dâ mesâ deve ser apresentada com â etiquetâ

a ser utilizada para o fornecimento dos lotes, íixâda no

local deíinido. Enviar etiqueG em duphcata para àná lise da

matériâ prima.

;,.::lt t.j1 ,,-r ..-,a_; .. :'::,::';.at.:::,z.:
. As meses devern ser Íornecidâs âcompânhâdâs do l'4enual

de Uso e Ionservâçà0. contendo no mrn rro â5 segur'1les

informaÇõesi

- 0rientaçôes para uso e reEulaBem;

RecomendàÇões de seguranÇa;

orientaçóes soDre liÍnpeza e conservaçà0.
. orientàçóes paÍa êcionamento da garanl:a.

. 02 [dors] anos contra deÍei1os de Fabricaçã0.

0b6crvaçâo:
A dala pâra cálculo da garantia deve ter como bãse o

último diê dâ êntrege do lote coíêspondente à ordem de

fornecimento

: t'j::.ar::,,..:.; :: : :..'.!.:
. 0s lotes de fâbrrcação poderào ser àve iados em qualquêr

tempo, duÍânte a vrgênciâ do conlralo pelâ áreâ lécnica da

F0E ou seus prepostos.

::'-::;::'.-.-
. Recobrir cade tempo com papeião onduledo, manla de

poltelileno expandido ou plástico bolha, de gramarurâ

adequada às caracteríslicãs do produto, dobràndo â parle

excedente e frxando com cordões de sisà , ráíiâ ou Íit lho de

polipropileno.
. Proteger os pés com papeltipo crepe sem goTna, ou com

lubetes de espurnâ.
. Nào será admilida a embalagem de partes do produto

antes da montagem, quando esta àcerretàr dificu dade de

suâ remoçà0.
. Não será adrnitida à embalaBem de partes dos produtos

com materiais de diíícil remoçã0, tàis como Íilmes Íinos para

embalar alimentos
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Moblliário i:1 :á---

Sobre projeto e especiÍicações
- Este projeto íoi desenvolvido e é de propriedade da FDE -

Fundação pârâ o 0esenvolvimento da Educação;

Évedada qualqueralteração do projero e especilicaçào

sem a consultâ prévià e aprovãçào expressa dâs âltera-

ções requeridas pela área técnicã da FDE - Fundâçào pârà

o Desenvolvimento da Educàçà0,

- Este pÍojelo pode seÍ utrlizado como ÍeÍeÍêrc'â em proces

sos de aquisiçào por outros órBàos ou entrdâdes, públicâs

ou privadas, desde que o conteúdo desta Íichâ técnrca seja

reproduzido na ínte8rà, nào sendo admissível quâlquer

a reràÇão de espec íicações sem a anuência prévie da área

récnica da Geréncia de lnovaÇào e Tecnologlas da EdrÍi-

cação da Dlretoria de 0bras e ServiÇos da FDE- Fundàção

parâ o Deseôvolvimento da Educâçào.

Sobre enálisê e dêsenvolvimento de

Produtos, comPonentês e insumos
Esle pÍoleto apresenla detârhâmerto ,lecessano e

s(]Íicrente parê produção seriadâ, tanto do produto como

de seus componentes. 0uando tomado público pode ser

íabricado no todo ou parcialmente por quelqLleÍ empresâ

que tenha qualiÍicação em móveis ou componenles paG

móveis. Esta é uma cessão de uso sem cobrãnÇà de rogal.

t es, cujà condição para Éàbricaçào do produto ou de suas

partês é que sela (m) aprovado(s) pelâ equipe técnica da

F0E autora do projeroj
. Em qualquer tempo, íabricantes de móveis ou de compo-

neôtes pârâ móveis podem iniciâÍ processos de homoloBe-

çào pàra íabrÍcàçào do produto ou de partes desle produlo,

mediânte maôifes(açào íormalà área técnicâ da Gerêncla

de lnovaçào e Tecôo ogias dâ EdiÍicâção dâ Diretoria de

0bras e Serv ços da F0E-Fundaçào perà o Desenvolvimen-

to da Educâçàoi

- Consultar previarnente â área técnicê dà 6erêncià de

lnovação e Tecnologas dâ EdiÍcação da DiÍetoria de 0bras

e Serviços de F0E - Fundeção parã o Desenvolvimento dâ

Educâção pâra obter informações sobre as empresas de

componentes injetados, fitas de bordo, entre oulros que

tenhêm produtos homologados;

Â avaliaÇão do produto acabado, correspondente a estâ
írcna técnrca, será feitã pela amostra apresentede no pro,

cesso de licitaçà0, coníoÍrne condrçôes deÍinidas no Edital;

Á avaliêçào de partes Icomponentes] do produto será

Íeita conforme regras a serem notificadas âo Éabflcante no

início do processo de homologâçào.

Sobre divulgação de produtos,
componentes ê insumos

- Quelquerfabricante do móvelou de seus componentes
pode ãnunciar nà lnlerôet ou em outros veiculos, desde
que o produto ou suâs pâftes tenhàm sido aprovados/
homoloBados pela área técnica da FDE. Qualquer que seja o

mêio de divulgeçà0, deve conter a Frase "Projeto e produto
FDE",

Sobre dísponibilidade de produtos,
comPonentês e insumos

- 0 Éêbricânte ou íomecedor que preteôda partrcipâr de lrci

tações desle produto deve se quaiiíicer e queliÍicer seus
provedores em têmpo háb lpara o processo de licrlaÇào;

- A áreã técnice nào Fornece inÍormacôes de mercàdo, nem

inleúere em negocÉçôes comêrciars. Á Íâlte de rnatériãs
-primâs, componentes ou insurnos nào pode ser utilizadâ

para jusriíicar qualquer obrigação do Íornecedor ou

licitante, em processos de licitaçào ou regrstros de preÇos

deste produto.

:;' 
, -:.'. r-.

. ABNI NBR 5841,2015-Determinãçào do Brau de empola.

mento de superííc es pintadàs.
. ABNT NBR 8094:1983- líatênal metálico reveslido e nào-

-reveslido - Corrosào por exposiÇão à névoa sàllna - l'4etodo

de ensãio
. ABNT NBR 9050 2020 -Acêssrbilidade a ediírcaçôes, rnob ir'

ário, espâços e equipàmenlos urbanos.
. ABNT NBR 13956 2008 .Mveis parà escritório-Mesês
[,Iâss''rcâçào e cãrectenstrcâs Íisicãs d.mensrona s e requrs..

tos e mérodos de ensaio.
. ÂBNT NBR 13967:2011 Móveis parâ escritóno Srsremâs

de estação de 1rêbalho - Classiíicaçào e mélodos de ensaro.
. ABNI NBR lS0 4628-3:2015 .Trnlas e vernizes .Avaliaçào

da degràdação de íevestimento-0esignâção da quântldâ

de e tarnãnho dos defeitos e de rntensidade de mudanças

uniíormes nà apàréncia ' Parte 3. Avaliaçào do grau de

enlerrujamento

0bservâçâo:

- As edições indrcadas estêvam ern vrgor no momento

desld pLbl càçáô. Como Iodã rorÍà esta qulg'lJ à ,evrsà _.

recornenda-se veriflcar e ex slêncre de edrçôes rnais

recenles das normàs citadâs.
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FrTÂ DE BOROo EM PvC (e=3úm)
U5INÂGEM DÁS ÀREsTÀS
cor', RÁro 14iNrMo DE 2,5mh

PONTEIRA DE FECHÂMENTO
(IRAVESSÁ LONGITUOINÀL)
coR: clNzÁ (vER REFERÊNCTAS)
VER DEÍALHE

PONTEIRÁ OE FECHAMEAITO íPESI
COR CINZA íVER REFERÉN.iÁqI
VER DETALHE
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30 x 30mm

I

"l§l

l
l

ts

CHAPA 16 (1,5mm)

Íu8o DE ÀÇO

CHAPÁ 16 (1,5mm)

OEÍALHE 6

CORTE BB
EsC I 10

MDP (2smm)

5
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LÁMINÁoo MELAMiNIco (Bp)

IUBO DE AçO

CHÁPA !6 (1,5mm)
TUBO DE ÁçO

CHÁPA 16 (1,5mm)

TUBO DE AçO

CllÁPA 16 (1,5mm)

SOLDÁ EM TOOA
ErrENsÁo

DETALHE 1
ACaBAMEMTo E FIxÂçÃo Do TAr.ipo
ESC. I:2

f
,I

T

rg

FIXÁçÂo oo parNEL
AO TUBO E AO TAMPO
(VEROETALHES4E5)

E FIXAçAO DO PÁ5SA-CÁ8O5
(VER DEÍÂLHE 4)

DETALHE ]

PÀINEL --->
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TUBO DE ÀçO

CHÀPÁ 16 (I,5mm)

SOLDA EM TODO
O PERIMETRO

SOLDÁ EM TODO
O PERIMÉTRO

+PAINELr
FIÍA DE BORDO
EM PvC (e=lmm)

lo
ÁLEÍA DE
axaçÀo
DO PAINEL

15 t5 l5

R9

-L_

TUBO DE ÀçO
30 x loúm

(1,smm)

AIJÍOATÂIRÀXANTE

COMP, =32mm
CÁêEçÁ PANELA
FENDA PIiILLIPS

FURO O=Smm
PARAFUSO ÁIJÍOÂTÂRRÁXANTÊ
o=á,8mm - coMP =32mm
CABEçÂ PÂNELÁ
FENDA PHILL]PS

CHAPA DE ÁçO
cÀRBoNO (e-4mm)
PINTIJRA EM PO
COR: CINZA (VER REFERÊNcIÂ5)

VISTA FRONTAL

VISTA INFERIOR

MDP ( LShm)

ALETA DE FIXAÇAO

CHAPÀ DE AçO
CARBONO

5
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,l_
AUÍOAÍARRÁXANTE
O=4,8mm
COt4P.=32mm
CÁBEçA PANELA
FENDA PHJLLIPS

TUBO DE AÇO
30 x 30mm
CHAPA 16
(1,5mm)

PAINEL

TUBO DE AçO
30 x 30mm

CHÁPA 16
(1,smm)

DETALHE 2
ÍuBoloE2TRAvaHENTo E aLETA DE FtxaçÂo Do pÀINEL FRoNTÀL

FEfÊffi;ilaZ

medidas em milimetros

SOLOÁ EM
Tooa ErrENsÁo AUTOÁTÂRRÁXANTE



MOp
(25mm)

TUBO OE AçO 20 x 40mm
CHÂPA l6 (e=1,5mm)

BUCHÁ ZÁMAC
ROSCA @.1/4"
COMP.= 13mmga

ESCAREÁR FURO ANTES OA
COLOCAçÃO DA BUCHÂ

a=t/4 - cotlrP.=2"
CÀBEÇÁ CHAÍA
FENDA SIMPLES

BUCHA ZÁMAC
ROSCA 6=1/4"
COMP,=13mm

FURO O=8hm

ESCAREAR FURO ÁNTES DÂ
coLocaçAo oÂ EucHA

Mo biliário

inB-24FURO PUNCIONÁDO PÀRÁ
acoMoDAÇÃo Do PÀRÁFUso

PAs5A.CÀBO5 EM CHAPA DE
AçO GALvaNIZÂOO (0,9mh)
PIÀTTURÁ EM PÔ
coRr ctNzÁ (vER REFERÊNCrÁS)
VER DETALHE

PAPúFU5O AUTOAÍARRÂXÁNÍE
o=4,8mm COMP.=rShh
CÂ8EçA PANELA
FENOA PHILUPS

FURO PUNCIONADO PARÀ
ÁcoMooÀÇÃo Do paRÂFUso

PÂRÀFUSO
O=L/4 - COMP-=l r/4"

CABEçA CHATÁ
FENDA 5IIíPLES

TUEO OE aÇO

(e=r,smm)

TUBO DE AÇO

(1,shm)

DETALTIE 3
FIxaçÁo Do TAHpo
ESC.r.2

LÁMINADo MELAMÍNIco (Bp)

DETALHE 5
FIxÀÇÀo2Do pÁtNEL FRoNTAL ao ÍaMpo

Mesa
(L=1500mm l
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LAMINAoo MELAMiNIco (Bp)

9/16

CAVILHA 6 , 30mm

MDP (18mm)

LAMTNADo MELÀMiNrco (Bp)

Ê
Âtençào

0úà.do rr. mpnmir, us?

R.!pGhê o x.io^hbiGnr.

.t06

medidas em milímetros

FEx!!,tr"ii!i,3

-_]



Mobiliário

ME-24

Mesa
IL= 1500m m ]

Sistemâ de

mobiliário

para áreas

âdrninistrativas
có0. BEC,41z9o16

CHÀPÁ DE AÇO (e=4mm)

FURAçÂo PÀRÂ FIxAçÃo
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COM ROSCA INTERNA

ÍUBO DE AçO

CHAPA 16 (1,5mm)

CHAPA DE ÂçO
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DETALHE . PONTEIRA DE FECHAMENTO (TRAVESSA LONGITUDINAL) Mobiliário

ME.24

Mesa
{t=1600mm1
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Mobiliário

M8.24
=----:=?.=.---=
Mesa
ÍL= 1600mml

DETÂLHE - PoNTETRA DE FECHAMENTo (pÉs)

0,55+ 0,05

2,5

0 ACÀAÀMENÍO
LISO
BRILHÁNTE
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DETALHE - PÂSSA.CABOS EM CHAPÂ METALICA DOBRÂDA

70

-t

VISTA SUPERIOR
ESC. 1 1

Mobiliário

ME.24

Mesa
IL- 1600mm)

Sistema de

mobiliárío
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admrnrslralivâs

tóD BEc 4129016

A

FURO ó.5mm
PÂRAFUSO

AUTOATÂRRÁXANÍE
O=4,8mm . COMP.=1gmm
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Mobiliário

ME.24
-.:-..'=.;a-:---.-z-
Mesa
IL=1600mm )

,,::.il':t,,1
. Mesâ com tampo em M0P montâdâ sobre estruturâ mêtáli,
ca, dotada de pâinel Ííonta em M0P

. t.: .--: i : ;. :,a. i.. -:

. Tãmpo em [1DP com espessurâ de Z5mm, íevestido nâs
duâs Fâces em laminâdo melamínico de baixa pressào - BB

acâbamento írost, na cor CINZA Iver referências]. Dimensôes
acabadâs 1500mm (lârgura] x 750mm Iprofundidade] x
25mm Iespessura], admitindo.se toleÍáncia de ate + 2mm
para largurâ e profundidade e -/- 0,3mm pâra espessurà.
. Topos encebeçados com fira de bordo termoplástica

exlrudada, conÍeccionada em PVC Icloreto de polivinilà); PP

Ipolipropileno] ou PE Ipolierrleno], com "primer'ne face de

colagem, acabamento de superíície texlurizàdo, na cor CINZÀ

Iver re[erências], colada com adesivo 'Hot l'1e ting" 0imen-
sões nominais de 29mm {largural x 3mm (espessura]
. F!râção e colocaçào de buchâs em zâmac, autoatârrâxân.
tes, roscâ internâ 1/4 x 13mm de comprimento, coníorme
projeto e detalhâmenIo.
. Painelírontalem 110B com espessura de 18mm, revestido

nas duas faces êm lãminàdo melàmínico dê baixã pressào-
BB acabamento írost, nã cor CINZA Iver referênc]as] Dimen-

sões âcabadas 1490mm {lârgural x 340mm Iprofundidâde]
x 18mm Iespessr.:ra), admitindo.se tolerânc]a de */- 1mm
pãra larBura e +/. 0,3rnm parâ espessura.
. Topos encabeçados com fltâ de bordo termoplástica

extrudadâ, coníeccionada em PVC (cloreto de polivinila]; PP

IpolipropilenoJ ou PE (polietileno], com 'pr mer" na íace de

colagem, acâbâmento de superfície texlurizado, nâ cor CINZÀ

Iver reíerênciãs], colada conr ãdesivo 'Hot 14eltlng' Dimen,
sões nominâls de 22mm Ilargura] x 3mm (espessuraJ-
. Estrutura composta de:

- Pés conFeccionedos em tubo de aço carbono lâminado e

írio, com costura, seção quâdrede de 40mm x 40mm, ern

châpa 16 [1,5mm]i
' Travessas supelores longitudinais Ííixação do tampo e do

painell confeccionadas em tubo de aço carbono lâminâ.lo
a Írro, com costura, seção retãngular de 20mm x 40mm,
em chapa 16 [1,5mm];

' Travessas superiores trânsversais confeccronadas em

tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção
retanBulâr de 30mm x 40mm, ern châpê 16 (1,smmli

- Travessâs iníeriores transversais de íixação do painel coô-

feccionadâs em tubo de aço carbono laminado a [íio, com

costura, seção quadrada de 30mm x 30mm, em chapa 15

{l,smml.
. FixaÇào do tampo às travessas superiores longit!dtna s

elravés de paràíusos roscâ máquinâ po egâda de 1/4" x?",
câbeçã chata, íenda srmples
. Fixâçào do peinel fronlalà travessa superior onglludinal
âlravés dê parafusos roscâ máquinâ polegeda de 7/4" \ I
1/4", cabeÇa charâ, fenda simples.
. Frxâçào do painel írontal eo lampo através de cavilhas de

6mm x 3Omm
. Aletes de íixaçào do pâ nelconFeccionadas em chapa de
àço carbono, êspessura de 4mm, estampadas conforme o
projeto.
. Fixâçào do painel Íronrâlàs aletas âtravés de parafusos
autoatarrâxentes, 0 = 4,8mm, 32mm de comprimento, cabe-

ça panelâ, íendâ Phillips ou Pozidriv.
. Passa'cabos confeccionados em chapa de aço carbono,
espessura de 0,9mm, estampados coníorme o pro]eto.
. Frxâçào do passa-câbos âo tampo âtrãvés de paraÍusos
autoatarràxanles pârâ aglomerado,0 = 4,Bmm, lgmnr de
comprimento, câbeça panelâ, fendâ Phitlips ou Pozldriv

. Sapâtâs nrvelêdoras ern metal crornâdo com base de

po iproprleno injetado, dimensões 35mm x 3/8" x 1 [ver
referências].
. Ponteirâs de Íechamento em polipropileno copolímero
vrrgem, isento de cârgãs minereis, njeraalas nê cor C llZÁ

Iver referências], Íixadas à esrrutura ârravés de encalxe.

0imensões, desi8n e acabamento coníorrne projeto Nos

moldes das ponteiras deve ser gravado o símbolo interna.
cional de reciclâBem, ãpresêntàndo o número identificã-
dor do polímêro, preíerencialmente com idenrificâçào do
"Modelo FDE" (conforme indicações no projero), e o nome da

empresâ fâbricante do componente injetado. Nesses mo des

também devem ser inseridos datadores duplos com miolo
giratório hipo irsen ), indicando rnês e ano de fâbncâçã0, de

5 ou 6mm de diâmetro (coníorme indicações nos projercs].

0bserv.ção:
- 0 nome do hbr cante do componenle deve ser obÍigatonâ

mente BrafudO por extenso, acornpanhádo OU nào de suà

PróPria loSomarca.
. Nas pâ11es metálicas deve seí aplicado tretâmenlo eniifeí-
'u8'noso qLe asse8uÍe resrsiencrà à corosào em cárà,ê oe

névoa salina de no mÍnimo 300 horas. 0 grau de enfeíula.
mento deve ser de Ri. e o Bràu de empo âmênto devê sêr de

d"/ta
. P ntura dos elementos metálicos em Iintâ em pó híbridâ

Epóxi/ Poliéster, eletrostáticâ, brilhante, polirnerizadâ em

estuÍa, espessura mínrmâ de 40 rnicrometros nâ cor CINZÁ

fver reÉerêncrasl.

. Para íabricaçào e indispeôsável seguir orojeto executivo e

especif icações técnicàs.
. Soldas devem possuir sJpel,cie isa e ho.nogéreâ. rêo
devendo apresentar pontos conàntes, sLrperÍícies ásperas

ou escórias.
. Todos os encontros de tubos devem receber solde em todo

o perÍmetro da uniã0.
. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de soldê

rebarbas, esmeri hadasjunlas soldadas e arredondados os

canlos agudos
. A fitâ de bordo deve ser êplicada exclLJsivamenre pelo pro,

cesso de coleBem 'Hol Mehing', devendo receber ãcabamen

1o írezãdo epós a colagem, conÍigurando ârÍedondaÍnento

dos bordos Iverderalhamento do pro]erol
. Peçâs injetadas não devern âpresentâr rebarbàs, íalhas

de injeção ou partes coírantes Itolêráncias dimensionais
especríicâdas em projeto ]

0bs!rYâção:
- A ârte corresponCente às inFolmaçôes que deverào ser

gravadas nos moldes devêrá ser apresentada para aprova

çào prévia pela equipe técnica dê FDE

. Chapa em maCeira aglomerãdà , MDP - Madeplâc BP,
25mm revestida em ambas as faces em lâminado rnelarníni-
co de baixa pressào - BP- âcâbâmento írosr . DURATEX" oU

equrvâlenre , cor C NZÀ . referência PANÍoNE ("1 428 C .

. [hapa em madeira aglomerada I.10P-Madeplac BP

18mm Íevestida em ambas as íaces em larninado melamíni,
co de baixa pressão - BP - acabamento frosl . 'DURÀTEX ou
equivalente - cor CINZA, reÍerêôcia PÂNToNE [-] 428 C.

. Fita de bordo com espessura de 3mm 'REHAU ou equiva
lente - cor CINZÂ - reíerência PANI0NE Í.1 428 C.

. Ponteirâs . cor CINZA . reÍerência PANT0N E [*] 425 C.

. Pintura dos elementos melálicos - cor C NZÀ, reÍerêncra
RAL [*]7040.
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. Sapatàs nivelâdorâs -MÁST 
CM0L" cód. NCH 100" ou

equivalenle

Í") PÀNIONE COLCT EORMULÂGUIDE TOÁTED

(..] RÁL RÀIIONEL,.: AR3EITSGRUNDLAGEN FÜR OIE PRAKTIKER OEs

LÀTK

a:i::: :I -, , ..:' . ,,:.i._: r':-,t
. Etiquetâ âuto adesiva viníl ca ou de ãlumínio com informa-

ções impresSâs de forma perrôânente, de tâmânho rnínimo

80mm x 40mm, a ser Íixãdâ na parte lníerior do tampo,
contendo.

- Nome do Íornecedoi
- Nome do fubricante;
- Logomârce do Éabricaôre;

Endereço / telefone do fornecedo[
- Data de Íabricação Imês/àno],

No do contràtoi

Garantiàâté_, [24 mesesapósâ darada nola íiscal de

entrega];

CódiBo FDE do móvel.

0bservação:
A arnostra dâ mesâ deve seí apresentâde com a etiqueta
a ser utillzâda para o fornecimento dos lotes, Íixada no

localdeíinido. Enviêreliquerâ em duplicatâ para análise da

matéria primâ.

. As mesas devem ser fornecidas acompânhadas do Manuà

de Uso e Concerr'êçá0. conle^do no mrn'mo às segu ntes
rnformações.

- orientaçõês para uso e regulagem;

- Recomendãçôes de segurença;
_ 0Ílenlaçóes sob'e fimoe1ã e corse'vaCá0,

0rienrações pàrà àc;oaarenro dà garanrià

. 02 [dors] anos contra deferros de Éabricâçào-

0bserveção:
A data para cálculo da gârantia deve ter como base o

último dia da enlrega do ote correspondente à ordem de

foÍôecimento.

-,:::,iir: : r,i, t j.,,_ ,t...Ii
. 0s lotes de fabrlcação poderào serãval ados ern qualquer
tempo, durãnle a vigência do contraro pela área técnicâ da

FDE ou seus prepostos.

. Recobrir câda lampo com pâpelào ond!lado, mânta de
polietileno expandrdo ou plástico bolhâ, de grarnâlura
adequâdâ às carac!êrÍstices do produto, dobrando a pârte
êxcedente e Íxando com cordões de sisal, ráfia ou Íitilho de
po ipropiíeno
. Proteger os pés com pãpel Iipo crepe sem goma, ou com
tubetes de espuma
. Nào será admirjda â embalaEem de pertes do produro
antes da montagem, quândo esta acarretar diíiculdade de

sua remoçà0.
. Nào será adm tída a embâlagem de panes dos produtos
com mâteriais de difícil remoçã0, tais como ítlmes finos pare

embêlâr âlimentos.
. Nào deverào ser ul lizadâs íitas adesivas em contato dirêlo
com o produto

0bservação:

0utros trpos de enrbê agem que âpresentem soluções

com menor rmpâcto âmbrental poderão ser aprovâdos
pela equipe técnicâ dâ FDE mediànte coôsulra prévia

r.1::i -:.- .t,-_,.. 't.' l;:l:._1
. 0evem constar do lado extêrno de cêda volume, rótulos de

íácil leiturà, contendo:

- Nome do fabricantej
- Nome do íornecedori

- Código F0E;

- oriêntâçôes sobre manuseio, transporte e estocagem
0bsêrvação:

- A amostre de mese deve ser entreguê ernbaledà e rolulada

como especríicado

. I,lanipulâr cuidadosamente.

. Proteger contra intempéries

:;:: :.._: : r .t.: .t::,.. ..,:.::::j'.:l

. AsseBuradàs as condlções de montagem dos móveis, sem

prejuízo da íuncionalidade destes ou de seus componentes,

serão àdmitldas toleráncias coníorme eslabelecldo a seguir
. Tolerá.ciàs drÍersror-ârs rd cadas nos prolelosi
. l,{ais ou .'renos [-.] 2-''r-n para paíes eslruturais:

Tolerâncias dimensionais para componentes lnjelados
conForme lndicàções nos projetos {+0/.0,5mm].

. Sem preluízo das rolerâncias citadas acima, serão edmi-
lidas lolerá.cras rormalrvâs oe ,àbricàÇáo para o segurnte
rôâteriâl: chapàs de MDP

. Espessurâs de chãpa de âço e bitolâs construtivas de tu.
bos dêvem seBUir tolerâncias normativas con[orme Normâs
ÁBNI

. 0 fornecedor deverá âpresenlar, acompanhado dà aÍnostra,
Iaudo técnico de ensaio de resislência à coírosão dâ pintura
em cámâre de névoa salinâ, emltido por laboràtdÍio acredrtâ-

do pe o CGCRE-INMETRo pêrâ reâlização desre ensaio INBR
8094], que apresente grâu de enÍerru;amento Ric conforme
NBR lS0 4628-3 e grau de empolàmento d"/t0 conforme NBR

5841.

0bservaçõcs:
A identlÍicação clara ê rncquívoca do ttern ensaiado e do

Éâbricante é condiçào esscncialpara vâhdação dos laudos.

0s laudos devem conter íolos do produto por inreiro (míni-

mo duâs, ern diferentes ángulos, com tamânho mínimo de

I x 12cml; dentiÍicêçào das panes ensà adas; idenrifrca-

çào do Íâbacanle; data, e técnico responsável.

- Amostrês para Ensaios de corrosão devem ser extraídas

pe,o pÍópÍ o lâboiàlório e deve^1 necessâner.e-le co'1ler

enconlros soldados.

- Não serão aceitos laudos darados com mars de 1 [um)
ano. contâdo dà data de sJa âpresenlàçao

0s ensàros deverào ser íeâlizàdos nêcêssàriarnelte por

laboratórios àcreditêdos nos escopos respectivos de cada
Norma pelo CGCRE INMETR0.

0everào ser envradâs as vias originâiS dos laudos; na

impossibilrdade justiÍicadâ, serão acei!as cópras legíveis,

colorldes e autenticâdas.

Sobre projeto e êspecificeçõês
Este projeto for desenvo vrdo e é de propriedade dâ FDE

Fundaçào para o Desenvolv mento da Educâçãoi

Mobiliário

ME-24

M esa
{L= 1600mml
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Mobiliário

ME.?4

Mesa
IL= 1600mnr ]

Sistema de

mobiliário

pâra áreas

âdministrâtivas
có0.8EC,4129015

- E vedada qualquer alteraçào do projelo e especiírcâção

sem â consulta prévie e aprovação expressã dàs ahera-

ções requeridâs pelâ área técnica da FDE- Fundaçào parà

o Desenvolvimento da Educação;

- Este projeto oode ser ulilrzado co.no relerênc'â e.1 pÍoces.

sos de aqursição por outros órBãos ou entidâdês, públicas

ou píivadas, dêsde que o conleúdo desra íichã técôica seja

reproduzido na íntegÍâ, nào sendo admissívelqualquer
ãlteràção de especiticações sem â ânuênciã préviâ da áree

técnica dâ Gerêncià de inovaçào e Tecnologias dâ Ediíi.

cação da 0 Íetoria de 0bras e Serviços dâ ÉDE - F!ndaçào

pare o Desenvolvimento dà Educãçà0.

Sobre enálise e desenvolvimento de
produtos, componentes e insumos

Iste proJelo apresenra derallarnento necessãrio e

suíicienle para produção seneda, tanto do produto como

de seus cornponentes 0uando tomado público pode ser

hbricâdo no todo ou parcialmente por qualquer empresa

que tenhâ qualiÍicação em móveis ou componentes paià

móveis. Esta é uma cessão de uso sem cobrança de rogal,

ties, cuja condição pãra Íâbricaçào do produto ou de sLJês

panes é que seja(ml aprovadoIsJ pela equipe técnica da

FDE aurora do proje(o;

Em qualquertempo, Íabricantes de móveis ou de compo-

nentes para móveis podern iniciar processos de homologa.

ção parâ fabricâção do produtô ou de partes deste produto,

mediante manifestâção íoímâl à área lécnicà da Geréncia

de lnovação e TecnoloBias da Edificâçào da 0iretoria de

0bres e Serviços dà F0E - F,rndação para o Desenvolvimen-

to da Educâção;

- Consuhâr previamente a área !écnica dã Gerência de

lnovâção e Tecnologias dã EdiÍlcaÇão da Diretoria de 0bràs
e Serviços da FDE - Fundeçào parê o oesenvoÍvimento da

Educâçào paià obter informações sobre as empresãs de

componen(es injetados, Íitâs de bordo, entre oulros qLle

tenham produtos homoloBados;

- A avalêçào do produlo acâbâdo, correspondente a esta
Íiche récnrcâ, será feita pe â amoslrâ epresenlada no pro,

cesso de licitaçã0, conÍorme condições deÍinrdas no Editàli
- À avaliação de partes Icomponentes] do produto será

feita conforme regras a serem notiÍicedas ao íabricanle no

iníc o do processo de homologaÇão.

Sobre divulgação de produtos,
componentes e insumos

- 0uâlquêr Éãbricãnte do móvel ou de seus componentes
pode ânuÔctâr nã lnlernet oLJ em outÍos veíau os, desde

que o produto ou suas panes (enham sido aprovados/
homoloBados pela áreà técnica da FDE. ouatquer que seja o

rneio de divu Bação, deve conlera Frase Projeto e produto
FOE",

Sobre disponibilidade de produtos,
componentes e insumos

- 0 íabricante ou fornecedor que pretendâ pânicipar de lici-

taçôes deste produto deve se quâlíÍicar e qualiíicâr seus
provedores em tempo hábil parà o processo de liciração;

- A áreâ técnica nào Íomece níormações de mercado, nem
inlerfeíe em negociaçôes comerciars. A hkâ de metériãs-
'primas, cornponêntes ou insumos nào pode ser ut lizede
parâ iustiticar qualquer obrigaÇão do Íornecedor ou
licitante, em processos de llcitâção ou registros de preços
desle produto.

': ai1. i:, --

. ABNT NBR 5841:2015-DetêrminaÇào do grâu de ernpola.

menlo de supeífícies pintadâs.
. ABNT NBR 8094:1983- Material merálico revestido e nà0.

'revestido - Corrosão poÍ exposrção à névoâ sâIna - Método

dê ensãro,
. ABNT NBR 9050:2020 - Acessibil dade a ediÍicaÇões, r'robili

ário, espaços e equrpamentos urbânos
. ÂBNI NBR 13966:2008 - Móveis parâ escrirório - Mesâs ,

Classiíicacào e càràcteasticês tisrcas dimens o.àrs e reqursr

tos e métodos de ensâro
. ABNT NBR 13957:2011 . Móveis pàra escritório - SisleÍnas

de eslãção de trabà ho - [iassiÍicaçào e rnerodos de ensaro
. ÂBNÍ NBR lS0 4528'3:2015 'Tintàs e vernrzes . Aval acào

da deBradação de revestimento- Designação dâ quânt da,

de e tamanho dos deíeitos e da intensidàde de mudanças

uniformes nâ âparência Parte 3 avaliàçào do gra!r de

enÍeÍujernento.
0bscrvação:

' As edições indicadas estavam em vrgor no momento

desta publicaçã0. Como toda normâ eslá sujeitâ à revisã0,

recomenda-se veriÍicàr a existêôciâ de ediÇões mâls
recentes dãs normâs crtâdâs.
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. Mese corn tampo em M0P montãda sobre eslrLrlurâ metál

cê, dotadà de pàinel írontalem [,1DP

::...'..-:
. Íampo em ly'08 com espessurâ de 25mm, revestido nâs

duâs fâces em lâminado melamínico de baixa pressào'BB

acabamento frost, na cor CINZA Iver referências]. Dimensões

acabadas 2000mm [ ârgura]x 1000mm Iprofundidade] x

25mm (espessura l, adm,rindo.se tolerância de aré + 2mm

parã largurâ e profundidade e +/- 0,3mm para espessura.
. Topos encabeçados com íita de bordo teímoplástica

extrudâda, confeccionada em PVC Icloreto de polivinilâ], PP

{polipropilenoJ ou PE IpoLietileno], com "primer" na íace de

colaBem, acabarnento de superíÍcie lexturizado, nâ cor C NZÀ

Iver reíerências], colada com adesivo 'Hot MeltinB'. Dimen'

sões nominais de 29mm IlarguraJx 3mm Iespessun].
. Fureçào e colocação de buchas em zamac, autoalarraxan-

tes, rosca internê 1/4' x 13mrn de comprimento, confoíme

projeto e detalhamento.
. Painel fronlalem f4De com espessura de 18mm, revestido

nas duas faces em leminado melaminrco de barxa pres.

sào . BB âcabámenIo írost, na cor CINZA Iver referências].

Dimensões acabadas 1400mm I argura] x 420mm la tural
x lBmm (espessural, admitindo-se tolerâncià de -/- 1mm
para lar8ura e +/- 0,3mm para espessurã.
. Topos encabeçãdos corn ír!â de bordo termoplástica

extrudada, coníeccionada ern PVC Icloreto de polivinilâ]j PP

Ipolipropi]eôol oú PE (poietileno), com "primer" na face de

coleBem, âcebemenio de supeúície Írost, nâ cor CINZA {ver
reÍerênciâs], colada com àdesivo "Hot lulehing'. 0imensões
nomlnârs de 22mm Ilârgura]x 3mm Iespessura].
. Estruturâ ern tubo de aço carbono laminado a [rio, com
coslura, 5êção retangulãr de 20mm x 40mm, em chapâ 16

(r,smml.
. Aletas de flxaçào do parnêl frontelconfecc onadâs em

chapa de aço carbono, em chapa 14 [1,9mm], estampadas

coníorme o projeto.
. Componentes de írxâçào:

- Fixar o tampo à estrutura por meio de 4 paràíusos 1/4'x
2" icabeça chata] e buchas âL]toeterraxânres 1/4" x 5/8'
no tâmpo;

- Fixar o paine centrel à estrutura por meio de 2 parâÍusos

1/41x 2' e porcâs cilíndricas 1/4" x 1/2" x 1/2", e o painel

âo tampo por meio de 4 câvilhas de madeira.
. Sapatas nivelâdoras em metâlcromâdo com base de poh-

propileno injetado.
. Ponterras de íechàmento ern poltproptleno copolímero
vir8em, isenlo de cargas minerais, injetadas na cor CINZA

(ver reíerências], Írxadas à estrutura àlravés de encâ xe.

Dirnensões de desrgn conforme projeto.
. Nas pãrtes metálrcas deve ser âplicado !ratameôro ânti[er
ruginoso que assegure resjstêncta à corrosào em câmâre de

névoa salina de no mínimo 300 horês. 0 grau de enferruja-
mento deve ser de R 

0 e o grau de ernpolamento deve ser de

dolr-.
. Pintura dos elementos metálicos em tinla em pó híbr dâ

Epóxi/Poliéster, eletrostática, bílhanIê, polimer1zeda em

estuíe, espessura mínima de 40 micíometros na cor CINZÂ

Iver referêncrasJ.

. Paía fabÍicaçào é indispensávelseguir projeto execulivo e

especif icàções técnrcâs

. So des devem possuir superÍÍcie lsâ e hornogênea, nào

devendo apresentâa ponlos cortan(es, superíícies ásperas

ou e5cória5.
. Todos os encontros de Iubos devem recebersolda ern todo

o perímetro dâ uniã0.
. Devem ser eIminados respinBos e rÍreBularidades de solda,

rebãrbãs, esmerilhadas i!ntas soldadas e arredondados os

cantos aBUdos.

. A íilâ de bordo deve ser aplcadâ exclusivarnente pelo pro.

cesso de colâgem'Hot Meltrng', devendo rêceber acabâmen'

ro Frezâdo após a colagem, conÍ guÍando ârredondamento

dos bordos Iver detalhâmen(o do projeto]
. Peçes injetadês não devem âpresentar rebarbas, íalhas

de inleçào ou partes cortântes Ito]erânciàs drmensronais

especiÍicadas em projero].

. Chãpã em madeÍa âglomerâdâ. M0P - N4âdeplac BP

25mm rêveslida ern âmbas as Éâces êm laminado melamínr-

co de baixa pressào BP acabameolo Írost' oIJRATEX" ou

equivalente'cor CINZA ' referência PANT0NE ['] 428 C.
. Chapa ern rnadeira aglomerada - [4DP . Madeplàc BP-

18mm revestidâ em ambas as faces em lâminado melamíôi-

co de baixa pressào-BP .acebâmenlo fÍost, DURATEX" ou

equiva ente - cor CINZA - reÍerência PÂNToNE (*l 428 C

. FiIa de bordo em PVC com espessuÍa de 3mm ."REHAU" ou

equivalente . cor CINZA- referência PÁNÍ0NE (*l 428 C.

. Ponterrâs - cor CINZA - reíerência PANT0NE ('l 425 C.

. Pintura dos elementos metálrcos cor CINZÀ referênciã

RAL Í41 7040

(.] PÂNTONE COLOR FORMULA GUIOE TOAÍEO

(.-] RÂ1. RÂTIONELLE ÁREEITSGRUNOLÂGTN FL]R DIE PRAKTIKER DES

LÁCK
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. Etiquetâ auto adesiva vinílica ou de alumínio com rnForma'

ções rrnpressas de forma permanente, de tamânho mínimo

80mm x 40mm, a ser íixada nâ parle inÍerior do târnpo,

contendol

- Nome do foÍnecedori
- Nome do Éabncantei

Logomarca do Éabricante;

EndereÇo /telefone do fornecedori

- Datâ dê íâbricaçào Imês/ano];
- No do conlratoi
- Garãntia até , [24 meses após a dâtâ dâ norâ fiscâlde

' Cód go FDE do móvel.

0bservação:

' A amostrà da mesa deve seí apresentâdâ com ê etiquelà

a ser utillzada pãra o íornecimento dos lotes, Íixada no

locâl def nido Envrar etiquela em dupl cata parê análise da

rnatéria prima

,'.::-,|.1|,::,.:

. As mesas dêvem ser Fornecidas acompeohadàs do Manual

de [Jso e ConservâÇá0. conleroo ro minrno às segu,nles
níormâçôes:

- 0nenteções parã uso e reBu a8em;

- Recomendações de segurânçã;
- oflenlaçôes sobre li.'1peza e conse'vaçàoi

0rientaçóes paía âcronamenro dâ gàrànria.
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Mobiliário

ME-25
,':..?::-=.-=:=:..=

Mesa de
reunião
IL=2000mm ]

. 0? [oois] anos corrra deÍerlos de'ao.icàçào.
0bservaçàol

A dâta para cálculo da Earântia deve ter como base o

último dia da entrega do lote correspondente à ordem de

íorneclmento.

f.,.t.: i]:_l'.):, : :: ; ; 1. ;:'.r.r,
. 0s lotes de Íâbricâçào poderão ser avà iados em qualquer

tempo, durànte a vigência do contrato pela área técnica da

FDE ou seus prepostos.

r: .:..: :_a. : .

. Recobrir cada tampo com papelão ondulâdo, mentâ de

polietileno expêndido ou piástrco bolhâ. de gramarurâ

adequadã às características do produto, dobrando a parle

excedente e Ílxando com coÍdões de sisâ1, ráÍiâ ou íitilho de

pollproprleno
. Proteger os pés com papel tipo crepe sem goma, ou com

tubetes de espuma.
. Nào seÍá admitida a embalàgem de parles do produlo

antes da montaBem, q!ândo esla acarretar diÍiculdade de

sua remoção.
. Nào será admitida a ernbalâgem de partes dos produtos

com materiâis de diÍícr remoçã0, tals como íilmes ílnos para

embâlâr â imêntos
. Nào deverào seÍ utilizadâs íitas adesivas em contato direto
com o produto.

0bsêrvação:

0utros tipos de embàlaBem que âpresentem soluçôes

com menor impacto âmbiental poderão ser aprovados pelâ

equrpe tecnica da FDI meo'ante co']suha pÍev â

. 0evem constar do lado externo de cada volume, rólulos de

Íácrl leitura, contendo:

- Norne do fabricante;

- Nome do íornecedoc

- Código F0E;

- 0rientações sobre manuseio, transporte e estocagern.

0bscrvação'
Aâmostra da mesa deve ser entregue embalada e rotulàda
corno especiÍicâdo.

. f,lanipular cuidadosamente.

. Proteger contra rntempéíes

. ÀsseBUrades as condições de montegem dos móveis, sem
prejuízo de funcionalidade des'tes ou de seus componentes,
serào adrniridas toleráncias conÍorme estebelecido a seguir.

- To e.áncÉs dimensionars inorcâdas nos projetos,
- l,laisoJmenos I r/.] 2mr pàra parresesl.utJG.sl
- ToleráncÊs drmensionais parà cornponentes injetãdos

con[orme rndicàções nos proleros (+0/.0,5mm].
. Sem prejuÍzo das tolerâncias cltâdas acrme, serào admi,
I das loleráncràs normâtrvâs de Íàbricaçáo paíà o seBU nlê
material: chapas de MDP
. Espessuras de chapâ de aço e bitolâs construtives de tu,
bos devem seBurr toleránciâs noÍmaIivâs conforme Normas
ABNT.

. 0 íornecêdor deverá epresenter, âcompanhâdo dâ âmostra,

laudo técnico de ensalo de resislêncrâ à corrosão dâ pinlurâ

em càmara de névoâ salinâ, emrtido por laboratório acredrta

do pelo CGCRE.INMEIR0 para reâlizaçào deste ensâio INBR
8094], que apresente grâu de enferrujamento Rio conforme

NBR 1S0 4628-3 e Bràu de ernpolamento d"/rü conforrne NBR

5841.

0bservatõês:
- A dentrírcação clâra e inequívoca do item ensaiado e do

fabricante é condiçào essencial para validaçào dos laudos

0slãudosdevemconterfolosdoproduloporinterro Imíni,
mo duas, em diferentes ângulos, corn tamãnho mínrmo de

I r 12cm], denlríicaçào das pertes enseiâdasi rdenlríicã

çào do íãbricanlei datai e I écnrco responsável.

Amostrãs para Ensaios de corrosão devem ser extraidâs

pelo proprio laborâlóno e devem necessàriarÍe'1te conler

encontros soldados

- Não serâo aceitos laudos datados com mais de 1 [um]
ano, conlado da data de sua àpresentaçã0.

- 0s ensaros deverào ser real'zados necessariamenle por

laboratórios acreditados nos escopos respectivos de cadâ

Normâ pelo CGCRE-iNNlETR0.

- Deverào ser envrâdâs âs vlas oíginats dos laudosi na

impossibildâde lusliÍ cade, serão aceilas cópias leBíveis,

coloridas e autentrcâdãs

Sobre projeto e especiíicações
- Este projeto íoi desenvolvrdo e é de proprledade da FDE ,

Fundaçào pâra o 0esenvolv mento da Educâçào;

É vedada quelquer alteraçào do proJero e especlÍicação

sem a consulte prévia e êprovação expressa das êhera

ções requeridas pele área técnica da FDE.F!ndaçào para

o Desenvolvimento de Educãçào;

- Fsre oro,elo pode ser Jti rzàoo como .eterénc,à erf p'ocês

sos de aqu srçào poroutros órBàos ou entidâdes, públicas

ou pnvadàs, desde que o conreúdo desla Íicha técnrca seja

reproduzido na inteBra, nào sendo admissível qua quer

alteraçào de especiíicâçôes sern a anuêncià prévia da área

técnica de Gerência de lnovação e Tecnolo8ias da EdrÍ .

cação dâ 0irelorE de obras e Scrviços da FDE Fundação

para o Desenvolvimento da EducâÇà0.

Sobre análise e desenvolvimento de
produtos, componêntes e insumos

- Esle projsls 6p1s56.1â detãlha-ento necessâ'io e

suÍiciente para produçào seíãdâ, tanto do produlo corno

de seus componentes 0uândo tornado público pode ser
íabricado no todo ou pârciâlmente por qoalquer empresâ

que tenha qualiÍicaçào em móveis ou componeôtes pâra

rnóvers. Està é uma cessào de uso sem cobrança de rogal-

ties, cujâ condiçào pârà Éabricâção do produro ou de suâs

partes é que sejà[m] aprovâdoIs] pela equipe técnicâ da

F0E aulora do projetol

Em quãlquertempo, fâbncantes de móvels ou de compo.

neôIes pàra móveis podem iniciar prôcessos de homologa-

çào parà hbricâção do produlo ou de pa(es desle produto,

mediênte màniíestaçào Íormâlà área técn ica da Gerêna â

de lnovàÇào e Tecnologias da EdiÍicacão da DrretoÍiâ de

0bras e Serviços da FDE - FundâÇão pâra o Desenvolvirnen

Io da EducaÇào;
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- Consuher previâmente e áreâ técôica da Gerência de

lnovação e Iecnologies da Ediíicâção dâ Diretoria de 0bras

e Serviços dâ FDE Fundação parà o Desenvolvimento da

Educâção pâre obler iníormaçôes sobre as empresas de

componenles injetados, íites de bordo, entre outros que

lenham produtos homologãdos;

- A avaliação do produto acãbado, correspondente a esta

Íicha récnica, será íehâ pela âmostía apresentada no pro-

cesso de lic tâçã0, conÍorme condrçôes deÍinidàs no Editàl;

- A âvaliâção de panês Icomponenres] do produto será

Íeila conÍorme regras a serem notiíicadas ào fabíicante no

início do processo de homologaçà0.

Sobre divulgeção de produtos,
comPonentes e insumos

0ualquer íabricante do móvel ou de seus componenles

pode anunciar nâ nlernet ou em outros veículos, desde

que o produto ou sLrâ5 pârteslenham sido aprovâdos/

homologados pela áreâ técnrca da FDE. 0ualquer que seja o

meio de divulgaçã0, deve conter a frase'Prorero e produto

FOE',

Sobre disponibilidade de produtos,
componentes ê insumos

0 íabÍicanle ou fornecedor que pretenda pârt cipa r de licr'

tâções destê produlo deve se qualiÍicar e quãliÍicar seus

provedores ern tempo hábi pêrâ o processo de licitâçãoi

' Á área técnica não fornece rnfôrmações de meÍcado, nem

in(eríere em negociâções comerciars. Â fuha de malérias-
-primas, componentes oLr insumos nào pode ser ulilizadâ

para justificãr qualquer obri8açào do fornecedor ou

licitante, em processos de licitação ou reBislros de preços

deste produlo.

'. .:::..
. ABNI NBR 5841:2015'Dererminâção do grau de empola.

rÍ\ento de superíÍcies p ntadas.
. ÁBNT NBR 8094:1983. f,lateria metálico revestido e não-
.Íevestrdo . Corrosão por exposicão à névoa salina - Método

de ensaio.
. ABNT NBR 9050:2020 . Acessibilidade a ediÍicaÇôes, mobi i

ário, espaços e eqLripamentos urbanos.
. ABNT NBR 13965:2008 'Móveis pàra escritório ' Mesâs'

ClassrÍicecáo e carecte.islrcâs íisrcãs drmens'onars e íequ sr

tos e métodos de ensaio.
. ÀBNT NBR 13967 2011 'I,1óveis para escritório ' Sistêmas

de estação de trabalho. Classiíicaçào e métodos de ensâio.
. ÀBNT NBR IS0 4628.3:2015 - Tintas e vernizes -Avaliâção

dã degradaçào de revestimenlo - Designacào dâ quântida

de e ramanho dos defeitos e dà intensidade de mudânÇas

uniformes nâ aparência-Parte 3 âvaliaçào do Brau de

enfeírujamenlo.
0bsêrvaçào:

- Âs edições rndicadas estâvâm êm vrgor no momento

desta publicâçà0. Comoroda norma está sujeita à revisào,

íecomenda-se veriÍicaÍ â existênciâ de ediÇôes ma s

Íecentes das normâs citâdâs

Mobiliário

ME.25

Mesa de
reunião
IL=2000mm )

Revisào

DâIa

Página

Sisteme de

mob lláno

para áreas

administrat vas

cóD. BEc,40zs2oo
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PvC (1,5mm)
CoR, CINZA
(VER REFERÊNCIAS)

Mobiliário

M R.Oz

Mural

0bs.:

llem quê depehde

de instalação

16.06 091

IMR.o2]

ver'0íonlaçõos
pará instalação'
(lnexo l)

Revrsào

DêIa

Páginà

L/3

É
Árençào

C!àndo í.r'mp, m r, us?

R!ip.it. oM.ioAnbr.nl.

REVESTIDO

FITA DE BORDO
t, m)

COR: CINZÁ
(vER REFERÊNcLAs)

PISO ACABADO

1350

1150

FTÍA DE BORDO

FTIA D

PVC (1,5mm)
COR: CINZA
(vEÂ REFERÊNcras)

FITA OÊ AOROO
PVc (1,5mrn)
COR CINZA
(vER REFERÉNcIAs)

Et,r LÁMtNADo tvELAr,4iNIco (BP)
COR: CINZA (VER REFERÊNCIAS)

UAS FACES

FURO OBLONGO

c
(VER RET-ÉRÉNCIAS)

VISTA FRONTAL
ESC. 1r20

* ver "Oríentdções para Instdldção" - Anexo I
7

20/ t2/ t?

FIXAÇAO DO PA]NEL
(o=8mm)

SUPORTÉ METALICO
ESC 1i2,5

FE;ii!iÉ:;r:ie.

DEIALHÉ 1



Mobiliário

MR.O2

Mural

0bs.:

Item que depende

de instalação

16 06 09.r

(MR.02)

ver'0rientações
pEra insraleçào'
(Ânexo l)

Revlsào

Dâtà

Páglns

8
FURO OBLONGO

FITA DE BOROO

100

criaPA 14 (1,9mm)

+l
Ri Hi o

FITÀ DE BORDO

LÁT4INÂDO

TÀMINADO
ELÀM N

o

eoscÁ MÉÍRrca

FENOA SIIYPLES
r"16 X 16Ím

NYLON 510

ROSCÁ SOBEÂBA
CIBEÇÀ SEXTAVADA
o=r/4"-coMP=60óm
ARRL]ELA LISA
CHÁPA L6 (1,smm)

BORDO

BUCHA ÀUTOÁTARRÁXANTE
DE ZÂMAC
ü6 X rsmm

DO
IíELAM]NICO (AP)

CORTE TRANSVERSAL

MELÁMINICO (BP)
COR: CINZÁ
(vER REFERÊNcrÀs)

(BP)

VISTA POSTERIOR
7

2A/Q/1?

?/3 t4

casEÇÂ ctLINoRIcÂ
FENDA SIMPLES
M6 X 16mm

34

--t
el
-r-

. LÂHINÀDO
T,4ELAMINICO (SP)ÁUÍOATÁRRÂXANTE

DE ZAF1ÀC
M6 x 15mh

CORTE LONGITU DINAL

DETALHE 1
FIXAçÁO DO SUPORTE
ESC 1:2,sÊ

Àtenção

0Lãndo.oí rp.m,.úse

R..p.h.o n.iô rmbi.hr.

c

e

FE#W3

I. BUCHA

BUCHA OE

MELÂ



Mobiliário

M R.Oz

Mu ral

0bs.:

Item quc dÇpende

de instalação

16 06 091

(r.,1R.021

Vêr'0rientaçôes
para instalaÇão'

[Ânexo l)

Revisão

DaIa

Páginã

. MuÍal em pa nel M0[ dotado de suportes de íixaçào. . Etiquela auto adesiva vinílrca ou de alumínio com inÍorma-

Ções impressas de ÍoÍrna permanente, do tamênho mínrmo

80mm x 40mm, a ser íixàdã na pane poslenor do painel,

conlendo:

- Nome do íorôecedori

- Nome do íabricantei
- Logomarca do íabricânte;

Endereço / teleíone do fornecedo(

Detâ de Éãbricaçào Imés/ano]i
- No do contrâtoi

- Gàrantia até _/_/- [24 meses epós ê datâ da nota íisca] de

entrega);

- CódiBo F0E do móve].

obg.: A arnoslra deve se'apÍesentada cor. a etiqueta a seí

utilizadà, Íixâdâ no locê deíinido Enviar etiquera em duplicarâ

pãra análise dâ rnetériâ primâ.

. Painel em flDF de 18mrn, dimensôes 1200mm Ialtura] x

1350mm Ilargura], revestido em aÍnbâs as Faces de lamina.

do melamínico IBP], superíic e texturizade, cor CINZA Iver
referênciasl
. Todos os lopos do painel deverão ser encabeçados com

Íita de bordo em PVC Icloreto de polinivini a) com "primea,

1,5mm (espessural, cor CINZA Iver reíerêncras], coladas

com âdesivo 'Hot Melting' iver reÍerênciasl.
. 4 suporres de fixãçào do pâ nel em aço cârbono SAE 1008,

êm châpa 14 (1,9mm1, dobrados e estampados coníorme

projeto.
. Conjunto para Íixaçâo dos suporles ao painel compostos

de I pâraíLlsos de aç0, bicromat zados, roscê métricâ, cebe'

çe cilíndrica, íenda sirnples, V5 {drámê1ro dê 6mm] x 16mm

de compímento e 8 buchâs âuto atârraxaôtes de zarnac

para pâfusos M6, 15mm de compnmento Iver reíerências]
. Conjunto pera Íixaçào ôa parede composto de 4 parafusos

de aço carbono, zincados, roscã soberbâ, cabeça sextavâdê,

1,/4' Idiâmetro de 6,3mmJ x 60mm de comprimento, com

àrruelas lisas, zincadãs, em chapà 16 [1,5mm ] e 4 buchas

de Nglon ripo S10 (ver referênclasl
. Pintura dos metálicos em tintâ em pó híbrida Epóxi./ Poliés

teí eletíostática, brilhânte, polimerizada em esluía, espes-

sure mínrmâ de 40 micrometros, cor C NZA Ivcr reÍerências)

. Dois ànos contrã deÍeitos de Íabricâçã0.

0bs.: A dala para cálculo da Barantia deve ter como bâse o

último dia da enrrega do lote correspondente à ordem de

Íornecrmento,

. 0s lotes de fubricação poderão ser âvaliâdos em qualquer

ternpo, duranle à vigêncrã do contrâto pela área 1écnica da

FDE ou seus preposlos.

. Pârâ febricâçào é indlspensável seBUir proleto cxecutivo,

delalhamentos eespecrÍicaçôestécnrcâs.
. \as parres '1etáricàs deve ser ap icaoo tía'ane11o ant'.

[erÍJBrnoso oue assegJre resisréncia à coíosáo em cárra'à
de névoa salrnâ de no mínimo 300 horâS
. Soldas devem possJrÍ superÍicre lsâ e l_or'logeneâ. nào

devendo apíesentâr pontos cortantes, supeíícres ásperas

ou escónâs.
. Deverão ser eliminados respingos e rrreBUlaridades de

soldà, rebàrbàs e aÍedondados os cântos âgudos.
. A íiIa de bordo deve seraplicàda exc uslvamenle pelo pro-

cesso de colâgem "HoI Melting", devendo receber ãcabamen

to frezado após ê colâgêm, conÍigurândo arredondarnento

dos bordos.

. MDF - Madeíibra - com espessura de 18rnm reveslido em

ambas âs faces em laminado melamínico de batxa pressào
(BPl . "DURATEX" ou equivalente - cor CINZÁ- referêncla

Pantone [*]428C
. Fita de bordo em PVC com espessura de 1,smm -"REHÀU

ou equivalente-coÍ CINZÂ. referência Pantone Ir] 428C.
. Âdesivo "Hot f4elrrng' para bordos: Jowatherm 28050 .
'ARTE[01Â' ou equrvâlentê.
. PintuÍa dos elementos melálicos - cor CINZA - referência
RAL 7040,
. Paraíusos e arruelas .'ClSER" ou equivalente.
. BLcha de ramàc . 'wlND' ou equivelerre.
. Bucha de Nglon ' "FISCHER' ou equrvalente

. Embalar o painel com pâpelão ondulâdo, menta de polie-

tileno expândido ou pláslrco bolha, de Brâmalura adequada

às características do produto, dobrando a parte excedente e

fixando com cordôes de sisaL, ráíià ou fitilho de polipropileno.
. 0s 4 suportes e o conjunto de íixação devêrào sêr âcondr-

cionados em um únrco sêco plástico transpârente, lacrado,

que deverá receber róIu o de fácrl leilurâ, corn identiíicaçào

do Íabricante, do fornecedor e códi8o e discímrnação FDE do

produro.
. 0s sàcos plásticos de suportes e conjunto de íixação da

totalidade do lole deveÍáo ser íoínecidos err umã ou mã s

caixas de papelào.
. Rotulagem das embalagens das ousas e des cãlhas'
devem constâr do lado exlerno das embêlagens, rótulos de

fácil leitura com ident Íicaçào do fabricanle e do íornecedor,

código do produto c orientaÇoes sobre manusero, transporte

e estocaBem
. Nào devêrào ser utrllzâdas fi tas adesivas em contato

drreto com o produto.

0b5,1: 0 protótipo deve ser entregue embalado e rolulado

como especificado.

0bs.2: outros tlpos de emba agem que aprescntem solu-

Çôes côm menor impaclo ambienlal poderào ser àprovados

pe a equipe técnlca dâ F0E mediânte consulta préviâ.

. Manipulãr cuidadosãmenle

. Utilizar cordas para prender a carga

. Proteger contra inlempéries.

:.,.
. Toleráncias:

Dimensionêis a crilério da FDE,

- EspessJÍas de chapâs de ãço devem segurÍ tolerâncras
normet vãs conforme Normas ABNT

20/ 1?/12
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ítens de moblliário a insteler
. 1 krr de falxas de proteção pàra selã de aula IFP-03J com'

posto de I peças acompânhàdas de 80 peÍaÍusos e buchas
. 1 k t de faixas de exposiçào IFP'05] composro de 3 peças

acompànhadês de 15 pà.àíLrsos e buchâs

. 1 lousâ quadriculadâ (LG 071 compostâ de 1 painel

esq!erdo + l paine diÍeilo + l calha esquerda + 1càlha

direila àcompenhadas de 16 suportes metálicos * conjunto

de Íixação.
. 1 mural IMR-02] ãcompanhado de 4 supones me!ál cos *
conjunto de Íixação.

Mobiliário

ANEXO I

0rientações
Para
instalação
Sala de eula

Ciclo I

(1' a 4' sériesl

Revisào

Datâ

Página

r/3
Códigos dr serviços

de iníalação

r606082

1606088

1606090

1506091

EL
(Ev

Átenção

7 ,20

FP-03 (3 peçis)

.. VISIA B

FP-03 (2 peças)

PLANÍA

VISTA A apl car peças tcentralrzadas

o
N
Ê.

MRO2

4

30/04/15

0.08_

FP.O5

.?Ptol. o,1f FP.O3

VISIA B

. Faixas de proreção IFP-03]: instalar a 0,50m do piso alé

suâ extremidade vertical inferior.
. Faixas de exposiçào (FP-05]: instâlaÍ a 1,60m do piso alé

suâ extremidade ve ical inferio L

Medidas em m

. Lousa quadriculadâ (LG 071: ver detâlhes de instalaçào na

páginà 5/5
. t'4urâl Í1.4R 02l. instalar a 0,80m do piso até sua exlÍernida

de ver1rcal iníerior

ora.do íorhpnm i,6c

n.rp.n. o u.lo lhhl.nrt

FP.O3

F-#!ffi!::rZ

tHh'oi -----



Mobiliário

ANEXO I

=r,-i:=-..-=:.=;=.4=
0rientações

Para
instalação
Sala de aula

Ciclo ll

(5' â 8'sériesl
Crclo ll + Ensino

Médro e

Ensino Méd o

Revisào

Data

Páginâ

ítens de mobiliário a instalar
. 1 kir de faixas de proteção para sala de aula (FP-03] com

posro de I peÇas acompanhâdas de 80 paraíusos e buchas

. 1 lousa quadrrculada ILG 07] composta de l painel

esquerdo- 1 pãineldireilo+ lcalhaesquerda+ I câ he

dire tâ ecompanhadas de 16 suportes metá rcos + conlunto

de íixação-
. 1 mural IMR'02] acompanhado de 4 suportes metálicos +

conjunto de íixaçào.

Não instelar kit de faixas de exposição (FP-o5) em sala de aula - ciclo ll / ciclo ll + EM / EM

7 ,20

FP.03 (3 peças)

1 VISTA B

FP-01(2 Decàs) MRO2
lf

PLANTA

I

I

I

I

o
N
F.

4

3A/04/t5

?/3
M R,02

pl !-0,10

FP,O3

VISTA A ôplicar peçôs rcêntraIzadôs

Códigos do sêrviços

dê lníalaçào

1606087

1606090

1606091

Ê
Atenção

0!ãndo Íoi rhpnh r use

F.spcn. o Mêio 
^hbi. 'Í.

aprpx.0,qB

rox,0,1l FP,O3

VISTA B

. Faixàs de proleçào IFP.03]: instalar a 0,50m do piso âté

suã extremidàde ve(icâ lníerior
. Lousa qLrâdriculàda [lG.07 ]:ver delãlhes de instalaçào nà

páglna 5/5

14edidas êm m

. Mural IMR'02]: inslaÍar a 0,80rn do Prso êré sua exlremide

de vertlcel iôÍerior

FE

_-l



Na montagem respehar os seguintes quesitos
. Aplicar a lousâ composle de forma centralizada em reieçào

a parede.
. AmboS os painéis Íesquerdo e direito) devem ser êlinhâdoS

â 0,80m do piso aré suas extremidãdes vertlcais iníeriores.

. Painel esquerdoi quàdrrc!lado completo na borda superior

e ôe borda da extremidade direlta.
. Painel direito: quâdriculado completo na borda superior e

ne bordâ da extÍemidade esquerdâ
. À lousâ deve ser composta de íorma que es bordas das

calhas nãs duâs extremrdades seiam as ârredondadas

Mobiliário

ANEXO I

0rientações
Para
instalação
Lousa quâCriculada

I STAa-
LG.O7

7 ,20

PLANTA

aplicar lousa centràllzada

Revlsào

Dara

Página

A

30/04i 15

Códigos de serviços

de iníalação

1606090

Ê
^renção
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I

VISTA A
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. Reírigerador combinâdo Idup]exl venical, linha branca,

sistema de refrigêrêção'Frost-free", capàcldade de aímaze-

nemento minirnà de 260 lilros e máximâ de 360 lrrros.
. 0 refíBerêdor deve possurr cenrírcâçào INtvlETR0 conforme

Portâna no 572 dê 18 de novembro de 2015 ou Portar ê n0

3 32, de 02 de agosro dê 2021.
. 0 âparelho deve possuir,lambém, 'Etiquela Nacional de

Conservaçào de EnerBia-ENCE', apresentando Fãixa de

Clàssi{icàçào NívelÁ .

. 0 produto deve atendeí à Resoluçào RDC no 20, de 2Z de

mãrço de 2007 .ANVISA, e suâs aheÍaçóes.

. Gabinete externo do tipo monoblocô revestido ern chapa dê

aço Balvanizado ou Íoshtrzado com acâbâmento em prnt!ra
eletrostática Ia pó], poléster na cor branca. Sistemâ de

isolâmento térmico em espurna de poliuretano injetado.
. Gabinete interno revêstido ern pâinéis plásticos divididos

em duas parlições, com 02 [duas] ponas, conÍrgr..rrando o

llpo comblnado' Iduplex], sendo â primeira o Íreezer e a

segundâ o reírigerador, contendo peredes com relevos pârâ

acoplâgem des preleleires inlernâs deslizanles.
. Compârtrmento de congelamento (Íreezerl com câpâcidâ

de mínima de 50L.
. Prateleiía e/ou gaveta plástica no compãnimento do

Íreezer
. PoÍtâs, dotadas de pratelele ras, em aço galvanrzâdo ou

íosÍalizado com âcabamenro em pintura elerroslática (a pó),

poliester nà cor branca, i'1jelâdà i']iernà.nente coÍ srsterrà

de isolamento lérmico ern espuma de poliuretano injetàdo.
. Gaxetãs plásticas magnéticas parà vedaçào hermética das

po(âs com o gàbinete.
. Conjunto de preteleiràs de vidro temperedo, ou acrÍlico,

removÍveis e reguláveis.
. Gâvera plástica perã econdicronãmento de frutas, verduras

e legumes
. Con)unto de dobradiças merállcâs
. Sepatãs nrveladoras
. Controle de Iemperalura por meio de termostato ajustável.
. Reírigeração por compressor hermétrco, lransmissào
téÍmrcâ convective por meio de evaporâçào e condensação

através do srslemâ de âr iorçâdo e liberaçào de caloÍ por

rneio de res stências elétricas, impedindo a formaçào de

câmadâs de ge o Ísistema 'írost'Íree"].
. Compressor com gás reírigerante R600a, conforme legis

1açà o viBente.

- 0 Bàs à ser uti'izàdo no processo de Íefíigeràçào nào

poderá ser prejudiciàl à camãda de ozônio, atendendo

ao Protocolo de Montreêlde 19gZ ao Decreto Federâlnc

99.280 de 07/06/90, ao Decreto Estadual no 41.629 de

1997 e à Resoluçào Conârnã n" 267 de 2000.
- 0 gás refri8erante deve aindà possuir baixo índice GWP

("GlobaI Warming Potential' Potencial de Aquecimento

G obal], atendendo ao Protocolo dê K!oto de 1997 e Decre'

ro Federal no 5.445 de 12105/05, à Lei Esradual 13.798 de

2009, à Le Federal 12 187 de 2009, âo oecreto Esladual

n"55.947 de 2010 e ao Decrero Federâl no 9.578 de 2018.
. 0imensionamento e robustez da Íiaçào, phrBue e conecto-
Íes elélícos compâIíveis com â potênciâ do equipãmento.
. PluBUe e cordào de àlimentaçào (rabrchol, com indicaçào

de tensão no cordão do apârelho-
. Tensào de alimentação: 127V e 220V (conforme tensào
locall.

. Selo INMEÍR0 de CeniÍlcação de Coôíormidade paía o pro-

duto IPorlaria lnmetro no 577, de 18 de novembro de 2015 ou

Ponâíâ lnmerro no 332, de C2 de agoslo de 2021].
. ENCE Eirquetâ Necronâ de ConseívaÇào de EnerBia ,

âpresentando ''Fâ xa de C êssificação NívelA'.
. P ugue corí Cert írcaçào lNl"JETR0 (Portàrià lnmetro no 85,

de 03 de abrl de 2006.J
. Cordão de àllmentãÇão com CertiÍicâçào INMETRo (Portêria

lnmetro no 640, de 30 de novembro de 2012]

lt -l-,- r:L;.i-
. As matérias primas utilizadas na hbricação do equipàmen

to devem âtender às normas técnices especíÍicàs para cede

màterial
. Elemenros de íixaçào expostos, parâíusos e ârruelas deve

rão possuií proteçào adeqLJâda contra coírosào/oxrdaçào
. Todâs as parles deverào estar isentas de rebarbas e ares'
las conântes.

. ldenl íicâçào com nome e/ou logomarcê da empresa fàbri.

cante, Íxeda na perte externa írontal do apâre!ho.
. ldenriÍicâÇào permanente na superíície do produto conten

do, no mínimo, as seguinles lôformaçõesl

' Nome do íabricantei

Designâçào do mode oi

Número de séíe;
- Ano de Íabrlcação.

ii.-_i. .,:.. . : - ,i:11_r:_'-
. Todo equ pàmento deve vir âcompanhado do'MÂNUAL DE

INSTRUÇOES', em português, Íixado em loca visivel e se8uro,

contendoi
- 0rienrâção pâra instalâção e íormã de uso correto;

Procedirnenlos de seEurança;

RegulaBem, manutenção e llmpezai

- Procedimenlos paaa acionamenlo dà Barantra e/ou assis-

rêncra lécnrcâ

.01 [um] ano contra defeitos de fabricaçà0.

0bserveção:
- A dala para cálculo da garantia deve 1er como bâsê â datâ

da Nota Frscalde íornec,mento.

. 0s otes de fabricaçào poderão ser ãvaliãdos em qua quer

tempo, durãnte a vigénciê do contralo pelà áreâ Iécnrca dâ

FDE ou seus prepostos.

. 0 produto deverá ser entregue em êmbâlagem or g nal do

íabr;cante, lâcràda e contendo seu respecrivo f'4ÂNtlAL 0E

INSÍRUÇOES",

. A embalãBem deve receber envelope p ás1!co trânspâíenle,
lacrâdo, no lado exlerno, Írxâdo por fila adesivê, conlendo:

- Etiquela de identiíicaçào do íornecedorem mâlenalauto

adesivo Ivinílico ou de alumínio] com inÍormações irnpres-

sâs de Íorme permanente, contedo:
» Nome do fabricante;
» Nome do íornecedot
» CNPJ do íornecedoc
» Endereço/telefone do fornecedot
» No do conlraroi
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» Gâran1iê âté _/ / (? meses após a dâ1a da nola

íiscâlde entrega]i
» Código FDE do equipar.er'rto;
» Tensão nominal em vo[ (V];

» Símbolo dâ nalureza da íonte ou Írequência nominal

em hertz IHz];
» Potência nominal em wêtt (1y'/];

) ReÍerência do modelo.

- Cópia da N0TA FISCAL de venda.

. Não deverào serulilizadâs íitas adesivas ern conlâ(o direto

com o produto.

.-.a:,:_ t :; _r., ;,:. -i.,..::_ .,. --

. A embâlagem deve receber rotulegem do ÍornecedoÍ do

lêdo exrerno em local de fácilvrsibildâde, contendo:

- Nome do fobrlcânle;

Nome do fornecedol

INP] do íornecedor

Código FDE;

lndrcàçào de tensão lVl e frequênciâ (H2] do equiPamen'

to;

- 0rientações sobre manuseio, transporte e eslocã8em.

0bsGrvâção:
- A amoslrà do refriBerador deve ser aPresentada embâlada

e roI!lada como especiíicado

. l'lanipulâr cuidàdosâmente os volumes

. Proteger contrà lntempérles.

. 0 íornecedor deve apresentar, acompanhado da amoslrâ,

CerrlÍicãdo de Conformidade / Declaração[ões] de l'4anuIen-

çào da CerriÍicaçà0, emitldo Pelo or8anisnro de IeniÍicação de

Produo' 0CB âcreditado pelo CGCRE INMETR0, Para produtos

certiÍicâdos pela Ponariâ lNlíETRo no 577 de 2015 ou Ponaria

lNl4ETR0 n" 332 de 2021

0bservação:

AÍs) declarêção[ões) de mânutençào da certiÍicâçào

deveIm] estar de âcordo corn os prazos eslabelecidos nos

Requisitos de Aval,ação da Conformidade, com base na

dara inicialda obtenção dâ 1a certiÍicãção do prod!to.
.0 fornecedordeve apresentar, acomPânhada dà âmoslrã,

Derlaraçào de uso do gás não PÍeludrcial à câmada de ozônio.

. 0 fornecedor deve apresenta( acompanhada da amos'

tra, DeclaÍaçào de uso do gás de ba xo índice GWP ( Global

WãrminB Potentià1"- Potêncial de Aquecrmento Global]. As

declaraçôes deverào conter a drscriminaçào do gás utilizãdo.

. 0 íornecedor deve apresentaç acompanhadâ da amoslra,

Declaração de alendimenro à Resoluçào RDC no 20, de 22 de

màrço de 2007.ANV|SA, e suàs alterações

. Protocolo de tíontreal de 1987'Eslabelece medidas âpío'

priadas perã proteger â sâúde humenâ e o meio àmbiente

contrâ os eíertos adversos quê resultem, ou Possam resuhar,

de atividades humanas que modifiquem, ou possâm modiÍi

caí a camada de ozônro.
. 0ecreto Federal no 99.280 de 05/05/90-Promulga a

Convençào de Viena para ã proteção da Camada de 0zónio e

do Protocolo de Montreâl Sobre substâncias que deslroem â

camadê de ozônio.

. 0ecrelo Estadualno 41.529 de 10/03/97-Dispõe sobre

proteção do meio ambiente e do consurnrdor relacionada

ao uso do CFC, sobre mêdidas de capêcitação tecnológica e

sobre a vedação de âquisição pelos órgãos e entidades de

Administrâcão Públice EstadLral diíeta e indirela, de produlos

ou equipâmentos conlendo substâncias que deslroem a

Camadâ de 0zónio'500s, controlâdas pelo Protocolo de

Monlreal, e dá prov dências coÍelatas.
. Resoluçào n" 267 de 14109/00 - C0NÂMÀ. Conselho Na-

cional do Meio Àmbiente . Revoga as Resoluções no 1ll95 e

229192 alterãde pela Resolução CoNAMA 340/03, revoBando

o art. 7o e alterando o ar1. 15o, reÍeÍentes âo trso de cillndros

pera envasamenlo dos gases que destroem ã camadã de

o?ório Drspõe sobÍe à Pro b çào de LlrlrTaçào no le-rilórlo

nacional dâs substâncias controladâs, especiÍicadas no

Protocolo de Montreal que deslroem e cêmada de czônio.

. Protocolo de Xgoto de 1997 Consthur-se no protoco o de

tratado lnlêrnacionâlcom comPromlssos Pârâ e reducào da

el.nissão dos Bases que agravarn o eíerto estuÍâ, cons dera'

dos como ca!sà antropoBênicas do aquecimento Eloba
. Decreto Federêl n0 5.445 de 12105/05-Promulga o Proto'

colo de Kgoto à Convençào-0!adro das Nações Unidâs sobre

Mudança do Clrma, àberlo a assinaturâs nâ cidâde de K9oro,

.lapà0, em 11 de dezembro de 1992 Por ocasião da Terceira

Confeíência das Partes da Convenção ouadro das NaÇões

Unrdas sobre Mudançã do Clima.

. Lei Estadual n" 13.798 de 2009 lnslitui â Politica Esladuâ

de Mudanças Climáticàs ' PEMC.

. Lei n" 12.187 de 2009 lnstitui a Politica Nactonal sobre

Mudànçâ do Clime PNl'4C e dá oLJlras Provrdênciàs
. oecrero Estaduâl no 55.947 de 2010 ReBJlamenla â Le

n" 13 798 de 2009, que drsPõe sobre ã Polílrca Esladualcie

Mudanças Climátrcas
. Decreto Federêl no 9578 de 2018-tonsolida âlos normall-

vos editâdos pelo Poder Execulivo íederel que disPóern sobre

o Fundo Nacionâl sobre Mudânça do Clima, de que lrata a Lei

no 12.114, de 9 de dezembÍo de 2009, e a Política Nacional

sobre l4udança do Clima, de que trata a Lei no 12-187' de 29

de dezembro de 2009.
. fts56lução ANVISA - RDC no 20 de 22 de março de 2007 -
Regulamento técnico sobre disposições para embalâgens,

reveslimentos, utensÍlios, lampas e equipanlentos rnetálr'

cos em contato com alimenlos.
. Le Federa no 10.295, de 17 de ourubro de 2001, qlre drs'

põe sobrê a Políticâ Nâcional de Conscrvaçào e llso Râcional

de Energiâ
. Decreto Federal no 9.864, de 27 de junho de 2019, regulâ-

menta a Lei n" 10.295, de 17 de oulubro de 2001, que dispõe

sobíe a Politicâ Naclonalde Conservacào e lJso Racionâlde

Eneígra, e dispõe sobre o Cornité Gestor de lndicãdores e

Nívers de EÍrcrêncla EnergéIica.

. Portaria lNl'4ETR0 n" 136, de 04 de outubro de 2001 'Meô

tém no ámbito do Sisrema BrasileiÍo de CeniÍicaçào ' SBC, a

certiÍicação compulsóriâ dos plugues e tomàdas, pâra uso

doméstrco e análogo, para lensões de até 250v e corrente

até 204.
. Portaria IN14ETRo no 260, de 05 de Junho de 2014 - Dispôe

sobre a necessidâde de fazêr ajustes no Regulamento Técni

co da OuaIdade de Fios, Cêbos e Cordões FlexÍvers Elétricos,

ãprovâdo pelã Portêria lnmetro no 589, dê 05 de novembro

de 2012.
. Pôrtârie INMEÍRo no 640. de 30 de novembro de 2012 '

oslilur a certiíicação compulsór a Para Ílos, cabos e cordões

flexívers elótricos.
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. Portariâ INN4ETRo no 57? de 18 de novembro de 2015

-Àpíova o Regulamento Técnico da 0uâ idade para Refrlge'

râdores e Asseme hados, inserto no Anexo I desta Portaria,

que estabelece os requisilos, de cumprimento obrigatório,

referentes ao desempenho e seBUrançâ do produto.
. Porraria lNl'4ETR0 n" 2BZ, de 25 dê aBosto de 2020, qúe

estabelece a clàssiÍicaçào de risco de alividades econômicas

associàdas aos atos públicos de liberaçâo sob Íesponsabi-
-lidade do lnmetro no âmbito da Âvaliãção da ConÍormidade

compulsória.
. Pofiaria INMETR0 no 332, de 02 de aBosto de 2021 -Áprova

os Requlsiros de Avaliação da Conformidede pãre ReíriBera-

dores e Âssernelhados - Consolidado.

. ABNÍ NBR 14136i2012 [versão conigida 5.2021] . Plugues

e tomadâs parâ Lrso domésIico e análogo até 20 A,/250 V em

corrente alternadâ - Padronizaçào.
. ABNT NBR NM 287'4 2009'Cabos isolados com compos-

tos e aslomérlcos lermofixos, pare lensões nominâis até

450/750V inclusive ' Parte 4: Cordôes e cabos flexivers.
. ABNT NBR 60335-1:2010 - Segurança de àpareÍhos eletro-

domésticos e s milâ.es. Perte I qequisitos gerê,s.

0bscrvaçào:
' As edições lndicadas estavam em vigor no momento

desla publicaçã0. Como toda norma eslá sujenâ a revrsâ0,

recomenda-se veriíicara exislência de êdrçôês mais

recêntes das normâs crtadâs.

Mobiliário

RF.O4

Refrigerador
Combinado
Frost-Free

[260 a 360
litros )
EFrctÊNcrA

ENERGÉTrcA'A

có0. BEc, s2ooosg

Revisào

DaIâ

Pátinâ

L2

31i01/22

3/3

Ê
Âtenção

R.!0.h. o M.ioÀhbt.nl.

FE



. Suporte íixo de parede para TV LED, dotado de furaçào

padrào VESA de [200 x 200] mm a [400x 400] mm, de aço

carbono, corn capãcidede mínima de sustentação de 45 kg,

sistemã àntiÍurto com cadeado e conlunto para Íixaçà0.

. t,?;..=; i 1.'.:. i'.1-r':

. Base em chàpa 14 [1,9mm ) de aço carbono lâminadê â frro

com acabamento em pintura eletrostática brilhânte nâ cor

preta. Deve conter 6 furos Pâra ÍixàÇão na Parede e íuração

parã instalação de tÍava aintiÍuno.
. 2 lravessas coníeccionadas em chaPa 14 [1,9mm ] de

aço cêÍbono leminada a Íí'o com âcâbamerlo em p:nluÍa

eletrostáticà brilhante, preta, dotadas de Furos Pârâ Íixação

padrào VESÂ de Í200 x 2001 a [400 x 400]mrn Pàra Írxação

no painêl traseiro do televiSoí
. As 1râvessas âPós serem Íixades no àparelho deveÍn ser

engaladâs na bâse e travadâs na Posição deseiada atrâvés

de paraíusos. Àpós o travamento das Pârtes, o supone não

deve permrlir a movimenlação do âparelho.

Obs.: O conjunto de bàse e sLiporte quando nslalâdo deve Per-

mrtir que o televisor íique no máximo a 55mm dã parede'

. Componentes do Sislema Anti'íurto: Barrê de aço cerbono

SAE 1010/1020 Iaminada a írio chata, em chepa 14 [1'9mm )

oL-r redonda [0 1/2'), a seÍ inslalada em posição horizontâl

pera travamento dâs panes e pâra lmPedir a remoçào do

televisor ou sua desmonta8ern
. Deve ser dolada de íuro paÍa a colocação de cadeado de

35mm {ver referêncrasl.
. Conjunto para Ílxâção das travessâs no televisor comPosto

por (ver reÍerências],

15 parâfusos de aço'carbono zincados, roscâ mé1nca,

cabeçâ panela, íenda PhilliPs, sendo 4 paraÍusos M4

(04mml x 16mm, 4 Paraíusos l''4 5 [05rÍm) x 15mm,4

paraíusos [.46 l05rnm]x 16mm e 4 parafusos I'18 (08mm]

x 16mm:

16 arruelas lisas, zincâdas, em chaPa 16 (1,5mm], sendo

cade 4 de cadâ tamanho correspondente aos parafÚsos;

- 16 âíuelas de nglon sendo cada 4 de cadâ tamanho

corrêspondente aos Paraíusos
. Conjunto parâ Íixação dà base na Parede composto por Iver

referências]:

6 parefusos de aço'carbono, zincados' roscas soberbas'

câbeças sextavâdas, L/4' x 60mm;

6 arruelas lisãs, zincâdas, em chapâ 16 [1'5mm];
- 5 blrchas de nUlon liPo Sl0;

- 5 buchas de nglon tipo FU 10 x 60.

:'.,::':.'-..:-.a::
. Cadeâdo autoblocável, com lrava oblíqua' corôposto p0r

corpo em larão maciço [35mm x 33mm] e haste cromada

[0 1/4" = 6,4mrn], íornecido coÍn chaves em duplicata [ver

re[erências]

. Pare Íabricaçào é indisPensável seBUir detelhamenlos e

especificaçôes técnicâs, e alender as normâs esPêcÍÍicas

pa ra cada material.
. Apl car trãtâ'nerlo â'rtl Íerrugrnoso que assegure resiSlên_

crâ à corrosào em câmara de névoa salina de no minimo 300

horã5.
. Soldas devem possuir superíícies lisãs e homoBêneas, nào

devendo apresentar ponlos conantes' suPeíícies ásperas

ou escórias.
. Eliminar respingos e volurnes de solda, rebarbas, esmlrâ_

lha r juntas ê âíredondar cantos aBUdos

::'',.4i:.. - ..

. Parafusos e aíuelas "ClSER" ou equivalenle

. Bucha de Nglon - "FISCHER' ou equivalente.

. Cadeado - "PAPAlz" CR35 ou eqLrivaLenlê.

|-.-,,,,.'
. Eliqueta auto-adesiva Ivini]1câ ou de âluminio] com iníor'

mâções impressas de íormâ PeÍrnenente, â ser íixâda nâ

base do supo(e, contendo:

- Nome do fornecedof

- Nome do fâbricante,

- Endereço/teleíone do íornecedoÍ

- Data de Fabricaçào;

- N'do contratoi

- Gârànlia âté /-/- [ 24 mêses após a data dâ note Íisca de

entregal;
- Código FDE do equiPamento.

Obs.: A âmoslra deve 5er apresentadã com as eliquetas e se

rem utilrzadas, Íixadas nos locais deÍinidos- Enviar etiquetâs

em duplicatâ para análise da màtériâ primã.

]. :,

. Todo equlpâmenro deve vir acompânhâdo do "MÂNIJAL DE

INSTRUç0ES", em portuBUês, conlendo:

orienteção Parà instalação e íorma de uso correto, exPlici-

tândo que os conju^los de íixâcào deveÍ seí competiveis

com o modelo do telêvisoc

lndicâção da car8a máxima permitida;

- ReBULaBem, manutençào e limPeza,

Procedimenlos Para acionamento dà 8ârantia e/ou àssis_

têncla técnicai

- CeniÍicâdo de Earàntiâ Prcenchido conlendo' dâla de

emissão e o número da Nota Fiscal.

0bs.: Na impossrbilidade de Preenchimento do certiíicado de

gârantià com lodos os dados solicitâdos, é obrigalória â apre'

sentaçào de cópia dâ Nola Fiscal de venda acompànhando

cada câixa do produto dentro de Llm enveloPe colado do lado

exlerno da embalaBern

i.:..,:i.;: ;
. Dors anos contra defeitos de íabricação

Obs.: A data para cálculo da 8arântia deve ter como base o

úl1rmo dia da entrega do lote coÍresPondente à ordem de

íornecimento.

. :-_'t ..r. ..: ; .:.-:-.:
. 0s lotes de Íabricãção poderão seí avã|ados em quâlquer

tenT po, durante a v18ênciâ do conlralo Pela área técnica da

FDE ou seus prepostos.

. As peç as deverão ser acondicionades em caixa de paPelão'

. RotulàBem da embalagem ' deve constar do lado externo

dâ embalagem rótulo de íác I le turã com identiíicâção do

,ab.icãn1e e do íornecedor, cód go do prooulo e o'entâÇões

sobre mâôuseio, lransporte e estocãgem

. 0 conjunto de íixêção deverá ser acondlclonado em ern_

bàla8em plástica avulsa, lransparente, lacrada, que deverá

receber rótulo de fácil leilUra com identificâçào do íabricante,

do fornecedor, códlgo e discrimineção do produto

Obs.l: A âmostra deve ser entreBue embàlada e rorulâda

conro especiÍicado, e âcompanhedâ do "MANUAL DE INSTRU-

ÇÔES"

Obs.2: 0utros ttpos de embalãgens que àPresentem soluções

com menor imPâcto emblental poderào ser aprovedâs pelâ

equrpe lécnrcà da FDE'nedrante co.]sullâ previa.
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. Manipular cuidadosâmente.

. Prote8er contra intempénes

. o cr,tuí o" ior, -.ponenres e insumos equivalenles
aos especiÍicedos poderào ser aceilos desde que compro-

vadas as suas cêrâcterísticâs Íuncroneis e seu pâdrào de

quâlidade.
. Tolerâncias:

Drmensionais a critério dà FDE:

- Espessuras de chape conforme Normes da ABNI

-: .1-:.:;1. 1.. -t=r:...._

. A amostra deve vir acompanhadà do laudo técnico* dê

ensãio de resrstênciâ à corrosão da pintura em cãmara de

névoa salina, emitido por lâboratório âcreditado pelo CGCRE'

lNMETR0 para realização desse ensâio.
. Apresenlar, também, declârâção elaborada em papel tim

brado e ãssinãdâ pelo responsáveltécôico do íabricante ou

laudo de ensaio lâboretoriàlque comprove a capacidede má.

xrnâ de suslenlâçào.ndicadã -o MANUAL 0E INSTRUÇÔES .

'a idenriÍicâçáo clâía e nequívocê do produto ensâ âdo e do fabricànle É

condiçãD essencral para validâçào dos lâudos
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. Relógro de parede com [uncionamento â 'quârrz" elrmentâ.

do por pilha alcalina.

:j..-11-:.1-::-..

. RelóBio de parede, diâmetro miôimo de 35cm.

. Mostredor com diámetro mínimo de 25crn, branco e elga

rismos arábicos ne cor prete.
. Caixâ em piástico rnjetâdo, espessuÍa mínrma de 1,5mm.
. Anel frontâlde ptástico cromâdo,liso, sem texturas ou

elementos decorâ1ivos.
. Vidro protetor.
. Ponterros na cor píeta com indicâção para horaS, minutos

e segundos.
. 0 fundo do mostrador nào deve apresentârtextuías ou

elementos de decoraÇão e deve ser bíanco.
. 0 íundo do mostrador não deve âpresenÉÍ lexturâs ou

elemenros de decoração e deve ser branco.

. ldentiÍicâção permânente nâ superfície do produto coôten'
do, no mínirno, as seEuintes inlormaçôes:

- Nome do hbricanre;
- DesiBnaçào do modelo;

Número de sériel
- Ano de fãbricâção.

. 01 [um] ano contra defertos de fabncaçã0.

obs.: A de1â pêra cálculo da Bàrantia deve ter como base a

detâ dã Notà Fiscalde fornecimento.

.,:t:,a-;'', ,. ::. 1,;:l,;_'..1_;,-. ,1

. ltern dispensado de entrega de amostra.

. 0s lotes de fabricação poderão seÍ avaliãdos em quàlquer

tempo, durante a viEência do contrato pelâ área técnica da

FDE ou seus prepostos.

. 0 produto deverá ser entreEUe em ernbalagem originaldo
Íabncante, lacrãda e contendo seu respectivo "MÂNIjAL DE

TNSTRUÇÕES".

. A eÉbaiagem deve Íeceber envelope plástrco lÍanspare,lte,
lacrêdo, no lado externo, Írxado por fita adesiva, contendo:
' Cópla da Nora Frscâl

' Etiqueta de identiÍicação do fornecedorem malerialauto

êdesivo (viníl co ou de âlunríniol com informaçÕes impres.

sas de forma permanente, contedo:
» Nome do 6bricante;
» Nome do fornecedof
» CNPJ do Íornecedo[
» Endereço/teleÍonê do fomecedor;
» No do Contratoi

» Prazo de validâde da Barantiài
» Cód go F0E do equipamentoi
» Referênciã do modeLo.

. Nào deverão ser utilizãdàs írtas êdesrvas em contato dlreto

com o produto.

:,'.t: : ::l':. - t:.

. Considerando a dispensa dã entregâ de amostê parê este

ilem, nâ etapa de ânálise de proposlâs ÍPREGÂo] será veriíi-

cada â conformidâde do produto oFertêdo com ãs especiÍica-

ções técnicas constantes no edilêl através de:

- Mârcâi

Modelo:

Gârantia.
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. A ernbâlâgem deve receber rolUlàgem do íornecedor do

lado externo em local de fácilvisibilldâde, contendo:
- Nomê do Éabricànte;

- Nome do fomecedori
- CNPJ do fomecedori
- Código FDE;

- oúentações sobre manuseio, trànsporte e estocagem. FÍ#ffi:;::r.z
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.0uadro em painel 14DE quâdflculedo, dotado de suportes

de Íixação e calha metálica, acompaohado de apagador e

canetas.

. Laminado melâmínico de alta pressão " ouse" quâdrlcu

lado-cor BRANC0 BRILHANÍE - hnha 'Lousâs' padrão F608

Bràncoline [1250 x 3080mm] com espessura de 1mm -

"FóRMICÂ^ ou equ valente
. l'40F 'Madeíibra [1830 x 2750mm] com espessura de

20mm' '0URATEX oU equivêlente.
. Châpa de balanceâmento (1250 x 3080mm] ' contrâ-placâ

íenólica com espessLJra de 0,5mm ' "FÓRMlCA" ou equ va

lenle
. Flta de bordo em PVC com espessura de 1,5mrn . REHAU

ou equivàlen1e cor CINZA. reÍerência PANT0NE (*14 28 C.

. Adesivo Hol MeltinB" para bordos: -lowatherm 280S0-'
ARTEC0LA" ou êquivelenle.
. Pintura dos elementos metálicos-cor CINZA íeíerêncla

RAL 7040.
. Parafusos e eíruelas ' "ClSER" ou equivâlenle
. B,rcha de zà-rac .'w'l\D'ou equivelenle.
. Bucha de Nglon lipo S10 "FISCHER" ou equiva ente.

. Canelas e epagador

- PlL0Tl

. FÂBER CÀSÍELL:

. RADEX,

0B-01

. Painel em M0F de 20rnÍn Iver referências], dimensôes

120omm lelrura)x 2500mm [ ârgurâ), revesrido ôa face

frontalem Lâminâdo melarnínico de alta pressão'lousa" qua'

driculado, 1mm Iespessura], quadriculado de 5 x 5cm, cor

BRANt0 BRILHANTE (ver reíerências]. A Íace poslerior deverá

ser revestida com chepe de balanceamento ' contra_Placà

fenóhce de 0,6mm, ixada em uma íace Iver referências].
. Todos os bordos do painel deverão ser encabêçâdos com

íita de bordo em PVC (cloreto de polinivinilal com'primer",
1,5mm Iespessura ), cor CINZA Iver reíerêncras], coladas

com adesivo "Hot l',jelting' Iver reÍerências].
. I suportes de Íixação do parnelem aço SAE 1008, em cha

pa 14 [1,9mm] , dobradas e eslampadas conÍorme desenho

. Conlunto parã Írxâção dos supones ao painel comPosto de

16 parafusos de aç0, bicrornatizados, roscã mé1ricâ, cebeça

cilindrice, fenda simples, f45 (drâmerro de 6r1rm] x 16mm

Icornprimento) e 16 b!chas au(o âIarÍaxantes de zâmac

pâra pâraíusos M6, 15mm (comprimento ] - ver reíeréncias.

. Conlunto pâra Íixação na Parede comPosto de I pâreÍusos

de aço cârbono, zincâdos, rosce 5obêrbâ, cabeçâ sextavade,

1/4" Idiâmetro de 6,3mm]x 60mm Icomprimenro], com

arruelâs lrsas, zrncãdas, em chapa 16 [1,5mm ] e I buchas

de Nglon tipo 510 [ver referências].
. Câlha metálica em chapa 18 [1,2mm ], aço galvanizãdo,

com 967mm de comprimento, dobrâda e êstampada coníor

me desenho. Complementosi

- ReÍorço em chapa 16 [1,5mm], ãço gâlvânlzado, com

967mm de comprimento, dobradô e êstampado conforme

desenho;

Fechamento das duas extremidâdes da calha em chaPa 20

[0,9mm], aço galvanizado verdesenho
. Pintura dos elementos metálicos em tintâ em pó híbnda

Epóxi/ Po[éster, eletrostáticã, brilhante, po imerizâdã em

estuÍa, espessura mínimâ de 40 rn crometros, coÍ CINZÁ (ver

referências].

. '... . .. :.: .-.

. Cada quadro deverá seí fornecido acomPânhado de 1 apa'

gador e 4 caixás com 12 canelas cada, nas cores vermelho,

verde, azul e preto Iver referências].

-- 
-l.t ia..::

. Pârâ íabricação é lndispensável seguir projeto executivo'

delall'amêôtos e especrí'caçóes lécnrcas.

. Nas pârleq melálrcas deve seÍ apricado 1Íalarento â 11i_

íerruginoso que asseguíe resislênciâ à corrosào em câmâra

de névoa saIna de no mínimo 300 horas.

. Sordâs devem possurr supeÍí cre ltsa e horrogênea. nào

devendo apresêntar pontos cortãntes, superíÍcies ásperàs

ou escórias.
. Deverào seí elÍminâdos respingos e ríegulâídades de

solda, rebarbas e arredondados os canlos agudos.

. A Íirâ de bordo deve ser àplicadâ exclusivamenle pe o Pío'

cesso de colaBem 'Hot MehinE , devendo receber acãbamen'

to íresado após ê colaBem, coníiBLlrando arredondàrnenro

dos bordos.

(*] PÀNTI]NE COLOR TORMi]LA GUIDE tOÂTED

7

2Aii/1?

. Etiquela aulo adesiva viníIca ou de elumínio com informa'

Ções impressas de forma Permanente, do tàmânho mínirno

80rnm x 40mm, a ser íixâda nâ Pârte posterlor do painel,

contendo:

Nome do fornecedor:

- Nomê do íâbrlcânte;

- Logomarca do íabricanlei

EndeÍeço / Ieleíone do íorneaedoi

0âtâ de Íabricação Irnês/a no ];
No do contrato.

- Garantia até-, (24 meses êpós a dâtâ da nota Íscalde

entregal,
- CódrBo FDE do móvel.

0bs.: A amostra deve ser aPresentada com â etiqueta a 5er

utilizada, íixada no local deínido. Enviar etiquela em duplicatê

para análise da mâtéÍia Prrma.

. 0ois anos contra defeitos de fabricaçà0.

Ob§.: A data para cálculo dâ garantia deve ter corno base o

últrmo dia da entrega do lote corresPoôdente à ordem dê

foÍnecimento.

. 0s lotes de Íâbricaçào poderào ser avaliãdos em qualquer

ternpo, durante a vtgência do conlrato pelâ áreã técnica da

FDE ou seLrs prepostos.

. EÍnbalãr o painel com papelào ondulado, mânta de polie-

trleno expaôdido ou plástico bolha, de gramalUra adequada

às caracleríslicas do produto, dobrando a parte excedente e

írxando com cordões de sisal, ráÍla ou Íitilho de po|Propileno

. A calha metálicà deverá ser embaladâ em papel corrugado

Icrepado).
. 0s B supones e o conjunlo de Íixaçào deverào ser acondl'

cronados em um único saco plástico trensparente, lacrado,

que deverá receber rótulo de fáci Ter!urã, com identiÍicâÇào

do íabricãnte, do íornecedor e código e drscriminaçào FDE do

produto

4/5
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. 0s sacos plásticos de suportes e conjunlo de ÍixaÇão da

totalrdade do lole deve.ào ser'ornecrdos em uÍna ou ma s

caixes de papelã0.
. RotulaBern dâs embalaBens dãs lousas e das calhas'

devem constar do lado externo das embalâBens, rótulos de

íácil leitura com identiÍicação do Íâbr cante e do íornecedoÍ,

código do produlo e orientaçôes sobre manuseio,lransPorte

e eslocàgem.
. Nào deverão seí utilizadas fi tas adesivâs em contato

direto com o Produto
0bs.1: 0 protótipo deve ser entregue embalado e rotulado

como especi{rcado.

obs.2: 0utros tipos de embalagem que apresentem solu'

ções com menor impacto ambiental podêrão seÍ eprovados

pela equipe técnica da FDE mediante consulta Prévrâ

, i.t.l: .:''- l-. . -
. l'4 a n ipLr là r cuidâdosamente
. lJtilrzar coídas pâra prender â carga

. ProteBer contra intempéries.

. Tolerânclas:

Drmensionals a critérlo da F0E;

- Espessures de chepâ de açodeveÍn seBUirtolerãncias

normativas coníorme Normâs ABNI
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