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00577 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASLocal

MarcaItem

CADEIRA EXECUTIVA DE ESCRITÓRIO
cadeira executiva de escritório
giratória operacional, no mínimo do tipo b, com braços
reguláveis, conforme abnt nbr 13962/2018, com, no mínimo,
espaldar baixo. ajustes mínimos para os movimentos
independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro,
giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços,
altura do encosto, inclinação do encosto.
encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com
aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma
flexível de poliuretano injetada moldada com espessura
média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de
carenagem para contra capa do encosto injetada em
polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos
de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e
que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente
durante o curso operacional de ajuste vertical. largura
mínima do encosto de 400 mm, extensão vertical mínima do
encosto de 365 mm, ajuste de altura do encosto em no
mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70
mm.
assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com
aletas de reforços estruturais ou em compensado
multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm,
estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada
moldada com 40 mm de espessura mínima média
predominante com contra capa para o assento injetada em
polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos.
fixação dos elementos ao chassi de assento através de
parafusos e porcas garras com rosca métrica e trava
química ou mecânica. não será tolerado o uso de perfil de
bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra
capa de assento. revestimento do assento e do encosto em
tecido tipo crepe, em poliéster. largura e profundidade de
superfície mínimas de 460 mm.
mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato
permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do
assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação
do encosto, de maneira independente entre si.
plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação
mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm),
un
84
plataformas com furação universal serão aceitas, porém não
serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas
(apenas 125 x 125 m). tal plataforma deve ser executada em
chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de
2,65 mm e fundida aos demais elementos através de solda
do tipo mig/mag ou eletrofusão.
braços com regulagem de altura, com estrutural vertical
manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com

56.616,00084,00 674,000UND012 FRISOCAR046
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fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a
fibra adicionada de, no mínimo, 30% da resina ou ainda em
chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura
mínima de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática.
carenagem do braço injetada em polipropileno, bem como a
alma do apoia. tal apoia braço deve ser injetado em
termoplástico. apoia braços com dimensões mínimas de 70
mm de largura e 250 mm de comprimento, além de apresentar
ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou
lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no
mínimo, 7 pontos de parada e curso mínimo de 60 mm.
coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360º do
assento à gás, com classificação de qualidade e segurança
mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma en din
16955/2017.
base cinco patas: confeccionada em aço tubular de seção
retangular ou semi-oblonga cujas dimensões do perfil tubular
sejam, no mínimo, de 20 x 35 x 1,50 mm, soldadas por
eletrofusão e com reforço em metal inert gas em dois anéis
centrais estampados que formam o cônico de alojamento do
pistão. não será admitido o uso de bucha plástica ou solda
para fixação do pino do rodízio, para facilitar eventuais
manutenções, o mesmo deverá ser fixo através de anel
metálico.
rodízios: de duplo giro do tipo “h”, com banda de rodagem em
nylon e dimensionais conforme o preconizado pelos
requisitos aplicáveis da abnt nbr 13962/2018, com eixo
vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico
para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica
ou solda.
certificações de evidência mínima da qualidade e
compromisso ambiental:
- laudo ergonômico em conformidade com requisitos da
nr-17, portaria mtps 3.751, emitido por profissional
competente. o laudo deve conter fotografias ou imagens,
além de especificações e detalhamento que possam
oferecer, indubitavelmente, elementos de evidência para
identificar que
se trata do mesmo produto ou produto de mesma família/linha
de produção ofertada. não serão aceitos laudos genéricos,
sem identificação detalhada do produto objeto da análise.
devem estar acompanhados da devida art do serviço caso
emitidos por engenheiro, com comprovante de quitação guia
e documento crea do profissional, caso emitidos por
ergonomista, devem vir acompanhados do certificado abergo
válido do profissional e, caso seja emitido por médico do
trabalho, deverá vir do comprovante de registro no crm.
- força de indentação a 25% de no máximo 300 n e a 65% de
no mínimo 750 n, gerando fator conforto derivado das forças
de indentação maior que 2,3 conforme método abnt nbr
9176/2016.
- deformação permanente à compressão a 90% de no
máximo 5,0%, conforme método abnt nbr 8797/2017.
- densidade mínima da espuma de 50 kg/m3 conforme abnt
nbr 8537:2015.
- certificado de cadeia de custódia fsc ou cerflor emitido por
certificadora acreditada em nome do fabricante ou do
licitante.
- certificado de regularidade no cadastro técnico federal do
ibama para atividades potencialmente poluidoras dentro da
validade em nome do fabricante do mobiliário.
- gramatura mínima do tecido de 270 g/m2 conforme abnt nbr
10591:2008 ou posterior; e
- percentual mínimo de alongamento de 25% e resistência à
tração mínima de 100 n/cm, conforme abnt nbr 11912:2016
ou posterior.
-os documentos acima descritos deverão ser apresentados
na  entrega dos produtos.
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GAVETEIRO VOLANTE DE 03 GAVETAS
gaveteiro com rodízios de 03 gavetas - dimensões gerais:
470x450x540mm.
tampo confeccionada em mdp, de 25mm de espessura,
revestida em laminado melâmínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na
cor branco pp 2 mm e nas demais cores é de ps 2 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. caixaria
toda confeccionada em mdp, de 18mm de espessura,
revestida em laminado melâmínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na
cor branco pp 0,7mm e nas demais cores é de ps 0,7mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. gavetas
internas confeccionados em mdp, de 15mm de espessura,
revestido em ambas as faces em laminado melamínico de
baixa pressão texturizado com bordas com acabamento na
cor branco pp 0,7mm e nas demais cores é de ps 0,7mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 03
frentes de gaveta confeccionadas em mdp, de 18mm de
espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa
pressão texturizado em ambas as faces, bordas com
acabamento na cor branco pp 0,7 mm e nas demais cores é
de ps 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema
holt-melt. sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas
plásticas e minifix. deslizantes de abertura total em todas
gavetas, utilizando na sua confecção chapas dobradas de
1,2mm de espessura no componente que é fixado junto a
caixaria e no componente deslizante usa chapa de 0,9mm,
que vai fixado junto a gaveta. puxadores em poliestireno com
entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura
de 25mm e largura total de 142mm. fechadura com
travamento simultâneo das 3 gavetas, com 2 chaves
dobráveis. rodízios de ø50mm com chapa de fixação na
base reforçada de 1,9mm de espessura.

34.086,00057,00 598,000UND030
MARANELL

O
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ROUPEIRO 02 PORTAS
descrição: roupeiro em aço com 02 porta, sendo 01 na
parte superior e 01 na parte inferior, para
vestiário/alojamentos, chapa 22, compartimentos
independentes sem divisão interna, minimo de 01 cabide por
porta, fechamento com chave e maçaneta ou pitão para
cadeado, possui sistema de ventilação veneziana, possui
pés, pintura em epoxi com tratamento
antiferrugem/ferruginoso, cor cinza. medidas minimas
externas: alt: 192 cm, larg: 33 cm, prof: 39 cm.

2.495,0005,00 499,000UN042 AMAPA043

ARMARIO PARA ARQUIVO SUSPENSO -
arquivo em aco chapa 22
arquivo em aco chapa 22 – corrediça telescópica descrição:
arquivo em aço chapa 22 antiferruginoso e pintura
eletrostática em epóxi na cor cinza, medindo 1,33x0,70x047
com 4 gavetas para pasta suspensa com tranca..

17.040,00012,00 1.420,000UND044 AMAPA052

ARMARIO PARA ARQUIVO SUSPENSO -
arquivo em aco chapa 22
arquivo em aco chapa 22 – corrediça telescópica descrição:
arquivo em aço chapa 22 antiferruginoso e pintura
eletrostática em epóxi na cor cinza, medindo 1,33x0,70x047
com 4 gavetas para pasta suspensa com tranca.

55.380,00039,00 1.420,000UND045 AMAPA054

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              165.617,000

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              165.617,000
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