
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTITATIVO

Estante deslizante e componentes internos, composto por 04 módulos duplos deslizantes, 01 módulo simples terminal 

deslizante e 01 módulo simples fixo.

Estante constituída em estrutura aço, submetida à tratamento antiferrugem, com painéis metálicos e acabamento com 

pintura eletrostática com ação bactericida na cor argila.

Lateral externa: Deverá possuir furos oblongos do lado interno da coluna a cada 25mm para encaixe dos componentes 

internos. Confeccionada em chapa de aço SAE 1010 #18, dobrada, sem quinas ou saliências, compondo uma única 

peça. 

Lateral interna: Deverá possuir furos oblongos do lado interno e externo da coluna a cada 25mm para encaixe dos 

componentes internos. Confeccionada em chapa de aço SAE 1010 #18, dobrada, sem quinas ou saliências, compondo 

uma única peça. Deverá possuir acabamento interno formando uma parede impedindo a queda de material armazenado 

entre as laterais da face. 

Fechamento superior: Deverá possui furos laterais em formato oblongo proporcionando perfeito encaixe na estrutura, 

permitindo uma vedação satisfatória na parte superior dos módulos. Confeccionado em chapa de aço SAE 1010 #20.

Fechamento inferior: Sistema de engate para proporcionar perfeito encaixe na estrutura, permitindo uma vedação 

satisfatória na parte inferior dos módulos e possibilitando possíveis reparos e manutenção nos mecanismos atrelados a 

base deslizante, podendo servir como apoio para armazenamento de materiais nos módulos. Confeccionada em chapa 

de aço SAE 1010 #20.

Fechamento interno: Para divisão das partes duplas em sua profundidade a fim de impedir a transposição do material 

armazenado entre elas, sendo confeccionado em chapa de aço SAE 1010 #20.

Fechamento externo: Utilizado para realizar o fechamento da parte terminal, impedindo a queda e/ou acesso aos 

materiais armazenados, confeccionado com cantos arredondados em chapa de aço SAE 1010 #20.

Carro ou base: Confeccionado em chapa de aço SAE 1010 #14, formado por estrutura em perfil “U”, medindo 110mm de 

altura, para fixação da estrutura do módulo. Com sistema de sustentação composto de travessas, rodas e mancais, para 

afixação das rodas através de perfis duplos dobrados e soldado ao quadro, confeccionado em chapa de aço SAE 1010 

#14. Dotado de duas guias estabilizadoras fixadas nas extremidades das bases com travessas internas independentes, 

de forma a evitar possíveis tombamentos. 

A base simples deverá suportar uma carga vertical de no mínimo 15.000 kgf, aplicada diretamente sobre a estrutura e 

rodas do sistema organizacional retrátil, e a base dupla deverá suportar uma carga vertical 22.000kg sobre a estrutura e 

rodas sem apresentar deformação ou irregularidade em seu funcionamento.

Roda: Usinada em aço SAE 1020 com diâmetro de 120mm e 30mm de largura, formando um perfil com recartilho interno 

antipatinagem para encaixe no trilho, evitando o desalinhamento e o derrapamento do módulo durante sua 

movimentação, sendo a roda de tração ligada ao sistema de redução e transmissão e a roda livre encaixada ao eixo para 

movimentação nos trilhos, fixada a base através de mancais de apoio.  

Sistema de redução e transmissão: Instalado na base, com correntes de padrão industrial (½” x 5/16”), polia dentada ASA 

40 de 11 para 20 dentes permitindo uma redução de 4:1, ligada ao eixo que movimenta as rodas, facilitando o 

deslocamento sobre o trilho.  

Eixo: Usinado em aço SAE 1020 maciço com 20mm de diâmetro, com sistema de engate e travamento através de 

chaveta de aço, encaixado no centro das rodas para movimentação nos trilhos.

Mancal: Usinado em aço SAE 1020 com 60mm de diâmetro, fixado na travessa da base deslizante, onde se apoia o eixo.

Rolamento: De esferas rígidas, com duas faces blindadas classe ZZ, de modo a não requerer lubrificação.

Trilho direto no piso: Confeccionado em chapa de aço #14, FF zincada com base de no mínimo 105mm de largura e 

20mm de altura, formando perfil duplo que escora a guia estabilizadora. Contém perfil trapezoidal trefilado zincado no 

centro da base do trilho, com 13mm de altura e 2,1mm de espessura, que garante estabilidade e segurança para a 

movimentação do conjunto. 

Sistema anti tombamento: Para impedir o tombamento, confeccionado em chapa de aço #14, alojado na base, composto 

por garras duplas dispostas paralelamente aos trilhos com engates em toda a sua extensão.

Acionamento: Por meio de manípulo de 3 pontas em aço carbono, recortados a laser com esferas e manoplas rotativas 

em alumínio, com trava individual dos módulos acoplado a um mecanismo de movimentação com engrenagens fixado no 

centro da estrutura lateral externa do módulo móvel. 

Componentes externos:

Painel frontal: Confeccionado em chapa de aço SAE 1010 #20, disposto verticalmente, constituído de painel superior e 

inferior, com cantos arredondados, para proteção da corrente de tração na altura do mecanismo de movimentação junto 

ao manípulo, sendo parte autônoma da estrutura, o que facilita a remoção, a qual permite a realização de manutenção 

sem a remoção do material guardado. Acabamento superior na cor laranja padrão SENAC. Acabamento inferior na cor 

argila.

Sistema mecânico de travamento do conjunto: Através de chave tetra, com duas cópias, conectada a um mecanismo de 

travamento que atua nos trilhos, não sendo necessário realizar a furação do piso local, instalado no módulo terminal 

deslizante, resultando na maior segurança do fechamento total do sistema.

Sistema de travamento individual: Trava manual embutida no cubo do manípulo, acionada através de botão rotativo com 

35mm de diâmetro, com pino interno a fim de travar a movimentação do mesmo.

Porta etiqueta: Confeccionado em acrílico transparente, fixados nos painéis frontais dos módulos sendo um para o 

módulo simples e dois para o módulo duplo, facilitando a identificação do conteúdo armazenado.

Componentes internos:

Suporte de Sustentação dos Componentes: Confeccionado em chapa de aço SAE 1010 #18 (1,2mm de espessura), 

dobrado em formato “J”, com um recorte central retangular para encaixe de prateleiras e quatro recortes nos extremos 

para acomodação de um par de varões para sustentação de pastas pendulares e duas abas estampadas no formato 

trapezoidal, para encaixe na lateral do módulo permitindo a instalação e regulagem do componente pelo próprio usuário 

sem a utilização de qualquer tipo de ferramenta. Utilizado para o armazenamento de diferentes tipos de componentes.

Prateleira: Confeccionada em chapa de aço SAE 1010 #20 dobrada, com 20mm de altura, dobramento duplo nas bordas 

frontais e com reforço longitudinal soldado na parte inferior, formando na parte superior um acabamento liso evitando o 

acúmulo de resíduos e possíveis pontos de atrito. Permite a sua instalação e regulagem pelo próprio usuário sem a 

utilização de qualquer tipo de ferramenta, admitindo a instalação de acessórios que complementem este item.

Suporte para cabides: Composto por um varão central confeccionados em aço carbono SAE 1020 para suportar cabides 

para vestuário diverso, reguláveis na altura por meio de sistema de encaixe. Permite regulagem do componente pelo 

próprio usuário sem a utilização de qualquer tipo de ferramenta.

Processo de tratamento: Todas as peças confeccionadas em aço devem passar por tratamento anti-ferruginoso através 

de processo contínuo de decapagem e fosfatização por imersão através de 08 banhos que garante a ausência de 

agentes corrosivos sobre a superfície da peça e depois induzidas a secagem, evitando o aparecimento de pontos de 

oxidação e induzidas a secagem. 

Pintura: Após tratamento, as peças deverão ser pintadas através de processo eletrostático com tinta na cor argila, a base 

de resina epóxi-pó.

Dimensões: 

Altura máxima total: 2.375,0mm

Profundidade considerando o maniplo: 1.240,0mm 

Profundidade do módulo: 1.000,0mm

Largura dos módulos simples móveis: 425,0mm

Largura dos módulos duplos móveis: 850,0mm

Largura do módulo fixo: 550,0mm

Vão mínimo: 800,0mm

Largura total do conjunto: 5.340,0mm
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Descritivo dos componente:

- 01 Modulo 550x2.375x1.000 Fixo;

- 01 Módulo 425x2.375x1.000 deslizante (de fechamento);

- 04 Módulos 850x2.375x1.000 deslizante;

- 02 Extensões de 4,895 mm de trilho direto no piso;

- 48 Prateleiras p/ face 415 mm;

- 09 Tampos inferiores p/ face 415mm;

- 01 suporte para cabides - 540x660;

- 02 Prateleiras 540m660;

- 01 Tampo inferiore 540x660;

- 01 Tampo inferior 540x300;

- 05 Manípulos de 03 Pontas com trava individual;

- 10 Porta etiquetas;

 -01 Fechadura Geral do conjunto.
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