
ANEXO I 

DESCRIÇÃO E LAYOUT DOS MÓVEIS 

Item Subitem Quant. Unid. Descrição 

1 

1.1 1 Unid. Mesa de reuniões, em lamina natural de imbuia, com tingimento e 

verniz fosco, med.2600x1500x760,com tampo revestido com 

formica de couro preto e um vidro de 05mm sobre o tampo. 

1.2 1 Unid. Painel para TV, med. 2300x1500 e um nicho para aparelhos 

MED. 500x350x400, em lâmina natural de imbuia tingida, com 

verniz fosco. 

1.3 1 Unid. Balcão de canto, para frigobar e café com duas portas com 

dobradiças de pressão com amortecedor e três gavetas com trilhos 

telescópios, puxadores de metal, em lâmina natural de imbuia 

tingida com verniz fosco, tampo revestido com formica couro 

preto e sobre o tampo um vidro 05mm. 

1.4 1 Unid. Mesa centro, Med.1050x600x400, em imbuia tingida com verniz 

fosco e tampo revestido com formica couro preto e um e um 

vidro 05mm. 

1.5 1 Unid. Móvel para banheiro, em lâmina natural de imbuia tingida e 

verniz fosco, med.600x300x620, com duas portas, com 

dobradiças de pressão com amortecedor e puxadores de metal, 

com detalhe curvo para esconder a cuba e um painel com espelho. 

1.6 1 Unid. Mesa de atendimento, med.2050x950x760, em lâmina natural de 

imbuia, com tingimento e verniz fosco, com tampo e detalhe na 

frente, revestidos com formica couro preto, seis gavetas com 

trilhos telescópicos, sendo uma com chave e puxadores de metal 

cromado, sobre o tampo um vidro de 05mm de espessura, tampo 

e laterais com 60mm de espessura. 

1.7 1 Unid. Balcão med.1600x500x800,com quatro portas, uma bancada para 

computador, med.1200x500, um balcão de canto, 

med.920x1310x500x800, com duas portas e quatro gavetas e um 

balcão com uma porta med.500x400x650. Todos em lâmina 

natural de imbuia, com tingimento e verniz fosco, com tampos 

revestidos com formica, couro preto dobradiças de pressão com 

amortecedor, gavetas com trilhos telescópios e puxadores de 



metal, sobre os tampos um vidro 05mm de espessura, tampos e 

laterais com 36mm de espessura. 

1.8 1 Unid. Cortineiro med.larg.9400xalt.400xprof.150, sem os trilhos em 

MDF 18mm, revestido nas duas faces e todas as bordas com 

laminas de imbuia natural com tingimento e verniz fosco. 

Os referidos móveis serão construídos conforme descrição abaixo: 

- Parte estrutural dos balcões em MDF engrossado para 36mm com revestimento nas duas faces e 

todas as bordas, com lâmina natural de imbuia 1mm, com tingimento e verniz fosco, com bordas levemente 

arredondadas que não torna o material agressivo. 

- Fundos encaixados, em MDF 6mm de espessura, com acabamento nas duas faces, respeitando um 

afastamento de 1cm em relação a parede, com telinhas de ventilação em PVC. 

- Tampos em MDF engrossado para 36mm, fresno negro duas faces, todas as bordas revestidas com 

fita de borda de PVC 1mm. Sendo que sobre todos os tampos terá um vidro de 5mm temperado, com 

bordas arredondadas. 

- Portas e gavetas em MDF 18mm revestidos nas duas faces e em todas as bordas com lâmina de PVC 

1mm, com tingimento e verniz fosco, com bordas levemente arredondadas, que não torna o material 

agressivo, com puxadores de metal. As dobradiças a serem utilizadas são do tipo caneco 35 com 

amortecedor e os trilhos das gavetas serão do tipo telescópico. 

- As prateleiras serão do mesmo material e acabamento da parte externa do móvel, com suportes de 

metal. 

- Todos os balcões deverão ter pés de PVC de 10cm de altura com regulagem, e os rodapés ficarão 

encaixados nos mesmos facilitando a retirada. 

- A mesa de reuniões e a de centro deverão ter a espessura de 60mm, tanto no tampo como na 

estrutura, e devem ter pés de regulagem de 1cm para adequação ao desnível do piso, também terão sobre os 

tampos um vidro de 5mm de espessura temperado com bordas arredondadas. 

- O cortineiro será em MDF 18mm, revestido nas duas faces e todas as bordas com lâmina de imbuia 

natural com tingimento e verniz fosco. 

- Nenhuma borda ou face pode ficar aparente, sem revestimento. 

Os tampos de vidro serão apoiados direto sobre o tampo. 

- Todas as bordas deverão ser coladas na coladeira de bordas, utilizando a cola granulada, as faces já 

deverão vir coladas de fábrica, com cola de alta resistência. 

Todos os móveis acima descritos deverão ser instalados no local, pela empresa fornecedora, 

ficando os mesmos prontos para serem utilizados. 

 


















