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UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C
Descrição do Material

Item

UF

MESA, de trabalho, com superficie linear em MDP com espessura minima de 25 mm, revestida (em
ambas as faces) em laminado melaminico BP argila, com cantos retos; borda em PVC extrudado, ou PSAI
na cor do laminado com raio de contato com o usuario com no minimo 2,5mm, atendendo as normas da
ABNT vigentes. Canaleta de fiacao horizontal, fixada sob o tampo, confeccionada em aco com tratamento
fosfatizado e pintura eletrostatica na cor cinza, com passagem para fiacao, com 02 recortes circulares ou
triangulares, nas extremidades da superficie, para passagem de fiacao, com acabamento e tampa em
poliestireno ou abs.
Dimensao: 1200 X 730 X 740 mm. (com variacao de +/- 5%)
Painel frontal em chapa de MDP, revestida (em ambas as faces) em laminado melaminico argila com borda
em PVC extrudado na cor do laminado; espessura minima de 18 mm.
Pes laterais, a serem fixados sob o tampo, compostos de estrutura central vertical "coluna" com
dimensoes minimas de 180 mm x 25 mm, em chapa de aco SAE 1010/ SAE 1020, com espessura minima
de 1,20 mm, possuindo tampa vertical removivel, formando uma calha interna para passagem de fiacao.
Base de sustentacao inferior, em aco, de seccao eliptica ou retangular, com mecanismo para fixacao do
tampo atraves de parafuso e porca de aco zincado embutido na estrutura com acabamento na mesma cor
da estrutura, com dimensoes minimas de 45x20mm, comprimento minimo de 500 mm e espessura minima
de 1,50mm e 02 sapatas reguladoras de nivel. Base de sustentacao superior, sob o tampo, em aco de
seccao retangular com dimensoes minimas de 30x20mm, comprimento minimo de 450 mm e espessura
minima de 0,95mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metalica. Todas as juncoes
deverao ser realizadas atraves de soldagem pelo sistema MIG e todos os componentes metalicos devem
ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatizacao. Em todos os componentes
metalicos deve ser aplicada pintura epoxi po pelo processo de deposicao eletrostatica com polimerizacao
em estufa.
Os tampos devem ser parafusados a estrutura por meio de buchas metalicas, inseridas no tampo, e
parafusos de maneira que todos os conjuntos possam ser montados e desmontados sem causar danos à
estabilidade da mesma.
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O Produto deve estar em conformidade com a NR17 comprovado atraves de Laudo de Ergonomia, e
norma ABNT NBR 13967:2009 ou NBR 13966:2008, comprovado atraves de Certificado de
Conformidade de Produto da ABNT (completo com capa e anexos), devendo constar no certificado as
referencias ou codigos dos produtos cotados.
Garantia minima de 5 anos
>>
Ref. SAEB => 71.10.00.00130414-3
OBSERVAÇÃO PARA O PCT
Esta licitação terá 01 lote denominado Lote Único.
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