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00577 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASLocal

MarcaItem

ARMARIO DE PAREDE PARA COZINHA DIM. (L X A X P):
120 X 55 X 30 CM
armário triplo; estrutura em aço; puxadores com
acabamento metalizado em uv; 03 portas; aço bubina fria frio
sae 1008; prateleiras removíveis; dobradiças de pressão;
puxadores com acabamento metalizado em uv; fixação:
parafuso, porca e alças plásticas; garantia de 1 ano.

8.424,00018,00 468,000UN004 ITATIAIA
PREMIUM

005

BALCAO EM ACO COM TAMPO EM AGLOMERADO NA COR
BRANCA
com 3 portas, 3 gavetas; ideal cozinha. material: estrutura
em aço; revestimento em aço. puxadores: abs plastico.
tampo em aglomerado 30mm revestido com laminado plástico;
corrediças metalicas; dobradiças regulaveis com mancal
base de aço soldado na lateral. dimensões aproximadas do
produto (l x a x p): 1,20 x 84 x 50cm.

4.850,0005,00 970,000UND.011
ITAIAIA

PREMIUM
009

SUPORTE PEDESTAL PARA BANNER
descrição:
pedestal banner.
material: estrutura em ferro; acabamento superficial: pintura
eletrostática;
altura: deverá atingir 3 metros de altura.
característica adicionais: sistema retrátil, dupla face, cor
preta. montagem inclusa.
garantia de 12 meses (contra defeito de fabricação).
unidade de fornecimento: un

716,0004,00 179,000UN014
FULL

VENDAS044

CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA -
cadeira secretaria giratoria
descrição do produto: cadeira 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,

37.832,00080,00 472,900UND015
PLAXMETA

L
049
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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
un
80
padrão nacional (160 x 200 mm), 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
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
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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.

CORTINA TIPO BLACK OUT PRATA (140CM DE ALTURA  X
160CM DE LARGURA)
cortina tipo black out prata (140cm de altura x 160cm de
largura)

16.770,000300,00 55,900UND.025 EDI MOOLS010

ESTANTE COM CESTOS PLASTICOS PARA GUARDAR
OBJETOS
descrição:
possui cestos plásticos com alças plástico rotomoldado para
guardar objetos. possui 3 prateleiras com 3 cestos plásticos
cada, com alças em cada fileira, totalizando 9 cestos e 8
tubos de alumínio. com 4 rodinhas para facilitar o transporte.
dimensões aproximadas (lxaxp): 58 x 110 x 110.

43.500,00030,00 1.450,000UN026 FRESO038

JOGO DE MESA E CADEIRAS
descrição: 01 base mesa com estrutura em aço (pés e
travessas). 01 tampo em granito cinza. 06 cadeiras em aço,
no sistema de assento em x, encosto com tubo de 1 1/4 e
assento estofado com espuma e curvim, com revestimento
com pintura eletrostática a pó com resina epóxi poliester
martelado prata com mais resistencia e beleza.
dimensões: cadeira: altura: 97 cm - assento: 37 x 37 cm.
base mesa - altura: 77 cm x comprimento: 100 cm x largura:
60 cm. tampo mesa: comprimento: 140 cm x largura: 75 cm.

2.338,0002,00 1.169,000CJ031 PORTO039

KIT COMPLETO DE VARAO SIMPLES DE 3 METROS PARA
CORTINA

descrição:
varão de 3,00 metros de comprimento, divididos em 3 partes
de 1 metro cada, fabricado em ferro e revestido em pvc.
19 milímetros de diâmetro.

kit com: 3 varões de 1 metro, 3 suportes de parede, 2
ponteiras, parafusos e buchas para fixação.
composição:
varão fabricado em ferro e revestido em pvc.
demais artigos em plástico.

4.920,000150,00 32,800KIT032 VITORIA002

MESA PARA REUNIOES CXLXA - 3,5M; 1,20M; 0,75M

descrição:
5.595,0005,00 1.119,000UN038 PORTO028
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tampo em compensado naval 25mm; imune a broca; coberto
por fórmica na cor preta; fundo invernizado; fita de borda na
cor da fórmica do tampo. medidas: comprimento 3,5 m;
largura de 1,20 m; altura de 0,75 m do chão à superficie do
tampo. pés em metalon de no mínimo 50 x 30 chapa mínima
de 18 ou mais grossa; tipo esqui com dois metalons de cada
lado, mantendo uma distância média de 40cm do limite do
tampo; bases com aproximadamente 1m de comprimento
cada, ligadas por aste em metalon fixando os dois pés;
sapatas.

PULPITO EM ACRILICO

descrição
- dimensões da coluna: 80 cm largura   x 46cm de
profundidade x 120cm de altura x 6mm de espessura;
dimensão da base inferior e superior: 100cm x 66cm;
porta livro: 50cm x 40cm; dimensão do apoio: trapézio 30cm
x 15cm de altura e 30cm de comprimento; prateleira: 80cm de
altura x 80 cm largura   x 46cm de profundidade; com:
prateleira e porta microfone.

3.540,0003,00 1.180,000UN040
DESIGN

CRIL003

PULPITO EM MDF MELAMINICO NA COR PRETA

descrição:
- mdf 15mm dupla face, com 1,30cm de altura na parte
frontal e 1,10cm na parte interna, 0,70cm de frente, 0,50cm
de profundidade, com sapatas niveladoras

2.037,0003,00 679,000UN041
SILVA

MOVEIS
004

CADEIRA GIRATORIA DIRETOR - ATE 140 KG
cadeira giratoria diretor ate 140 kg.
cadeira 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 contracapa 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 440 mm, extensão vertical mínima do
encosto de 400 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 contracapa 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. não será
tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e
ou fixação da contracapa de assento. revestimento do
assento e do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster, ou
em laminado sintético espalmado sobre malha em cor a
definir de acordo com a cartela do fabricante. 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

12.903,00017,00 759,000UND046
PLAXMETA

L
048
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mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm),
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.
suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de
retorno automático
que proporcione o contato permanente quando o mesmo
estiver destravado. o mecanismo deve ser do tipo
monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida
permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento.
o usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer
posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus
(mínimo). extensor do encosto do mecanismo executado em
chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm. tal
suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de
carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em
polipropileno, porém não ser corrugada (sanfonada), para
preservar segurança do usuário contra elementos ocos,
conforme já especificado supra quando do detalhamento do
encosto e contra encosto. elementos metálicos do
mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos
devem apresentar tratamento de superfície por meio de
pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e
posterior cura e polimerização em estufa.
braços com regulagem de altura, com estrutural vertical
manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com
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 60mm.
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
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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..

CADEIRA GIRATORIA DIRETOR - ATE 140 KG
cadeira giratoria diretor ate 140 kg
cadeira 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 contracapa 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 440 mm, extensão vertical mínima do
encosto de 400 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 contracapa 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. não será
tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e
ou fixação da contracapa de assento. revestimento do
assento e do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster, ou
em laminado sintético espalmado sobre malha em cor a
definir de acordo com a cartela do fabricante. 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

40.239,00051,00 789,000UND047
PLAXMETA

L
055
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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),
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.
suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de
retorno automático
que proporcione o contato permanente quando o mesmo
estiver destravado. o mecanismo deve ser do tipo
monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida
permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento.
o usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer
posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus
(mínimo). extensor do encosto do mecanismo executado em
chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm. tal
suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de
carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em
polipropileno, porém não ser corrugada (sanfonada), para
preservar segurança do usuário contra elementos ocos,
conforme já especificado supra quando do detalhamento do
encosto e contra encosto. elementos metálicos do
mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos
devem apresentar tratamento de superfície por meio de
pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e
posterior cura e polimerização em estufa.
braços com regulagem de altura, com estrutural vertical
manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com
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 60mm.
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
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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. lote 47
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