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1 12-02-0032 Mesa de Reunião largura 270 cm, altura 74 cm, profundidade 105 cm com tampos
superiores em tamburato de MDF-BP de 44mm.Tampo central removível em MDF-BP
de 25mm.Base em tamburato de MDF-BP de 44mm. Sapata niveladora de altura. Cor
castanho/noce

UN 1,000 1.190,00 1.190,00
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2 12-02-0033 Poltrona Giratória diretor, com espaldar alto, apóia-braços e  Relax; Assento e
encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente
com espessura de 15 mm e 14 mm respectivamente. Possui curvatura na parte
frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura
anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e
lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral; Espuma expandida/laminada AP
com 50 mm de espessura média e densidade 33 a 37 Kg/m³ no assento; Espuma
expandida/laminada AP com 40 mm de espessura média e densidade 33 a 37 Kg/m³
no encosto; Revestimento em couro ecológico, formado por costuras laterais e
paralelas as bordas. Apoia braços SL, em Polipropileno Copolímero injetado, com
alma de aço SAE 1020 pintada, regulagem de altura com botão, totalizando 7
posições e 85 mm de curso. Chapa para fixação no assento com 2 furos oblongos,
permitindo ajuste horizontal por parafusos. Base giratória metálica desmontável com
aranha de 5 hastes estampadas a frio em chapa de Aço SAE 1020 FQD, e soldadas
ao cone central por solda do tipo Mig, recoberto por acoplamento injetado em
polipropileno copolímero. É apoiada sobre rodízios com banda de rolagem em nylon
para uso em carpetes, tapetes e similares, ou banda de rolagem em poliuretano para
uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos. Pinos dos rodízios são
soldados na extremidade das hastes. Possui acabamento cromado. Coluna central
desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro, possuindo
arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em
POM e recalibrada, com acabamento cromado. Mecanismo do tipo relax, com
sistema de livre flutuação ou travado. Possui ajuste de tensão da mola por manípulo
frontal. Fixação do assento com distância entre furos de 160 x 200mm. Sustentação
do encosto por mola de Aço SAE 1050 curvada a quente com posterior tratamento
térmico, com 76,20 mm largura e 6,35mm de espessura; A fixação do assento,
encosto, mola, mecanismo relax e apóia-braços, é feita com parafusos sextavados e
porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira; Parafusos de fixação dos
componentes do tipo flangeado com trava, na bitola ¼"x 20 fpp. Acabamento em
banho de cromo com base niquelada sobre aço polido tratado quimicamente, com
espessura de camada que atende a requisitos de resistência e durabilidade. Os
componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície com fosfato de
zinco, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados
para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas
ambientais, (RS da FEPAM), para dar melhor proteção contra corrosão e uma
excelente ancoragem da tinta; Os componentes pintados, utilizam tinta  para pintura
em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS,
isenta de metais pesados, na cor cinza claro, com camada de 60 mícrons, onde todas
as peças são curadas em estufa, à temperatura de 200 °C.  Esta poltrona atende a
requisitos das normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho,
que trata da ergonomia e  orientada pela NBR 13962 - da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras,
classificação, características físicas e dimensionais para que se obtenha um melhor
conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade.
Dimensões Aproximadas da Cadeira:
Largura da Cadeira:            700 mm
Profundidade da Cadeira:   700 mm
Altura Total da Cadeira:      920 - 1040 mm
Altura do Encosto:              490 mm
Largura do Encosto:           460 mm
Profundidade do Assento:  480 mm
Largura do Assento:           480 mm
Altura do Assento:              400 - 520 mm
As empresas deverão apresentar: laudo de analise ergonômica dos produtos (copia
autenticada); laudo técnico dos produtos; certificado ABERGO (da Associação

UN 8,000 794,00 6.352,00
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autenticada); laudo técnico dos produtos; certificado ABERGO (da Associação
brasileira de ergonomia, copia autenticada);laudo da espuma comprovando a
densidade(copia autenticada): declaração do fornecedor da espuma declarando que
a matéria prima é isenta de CFC (copia autenticada) ; relatório de ensaio sobre
corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina emitido por laboratório
(copia autenticada). Termo de garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação
emitido pelo fabricante (copia autenticada). );certidão de registro de pessoa física do
fabricante; certidão de registro de pessoa jurídica do fabricante; laudo técnico da

3 12-02-0034 Conjunto de mesa em "L" composto de : 1 mesa de 100x68x74 cm, 1 mesa de
160x68x74 cm, Tampo,laterais em MDF-BP de 25mm. Saia em MDF-BP de 15mm.
Sapata Niveladora de altura, mais Conexão
Tampo em MDF-BP de 25mm.Base em tubo 2" de aço carbono. Base pintada em
tinta epóxi preto. Sapata niveladora de altura. Kit fixação incluído. Indicada para
conectar mesas de 680mm de profundidade. Gaveteiro fixo 3 gavetas, teclado retrátil
e suporte duplo para CPU e estabilizador em MDF. Cor castanho/noce.

UN 1,000 1.371,00 1.371,00

4 12-02-0035 Armário 2 portas, dimensões: 90x74x43 cm
Tampo em MDF-BP 25mm.
Costas, laterais, portas, prateleira, base de MDF-BP 15mm.1 prateleira interna de
MDF-BP de 15mm.Base requadro de aço pintado epóxi preto. Chave na porta com
chaveamento duplo. Sapata niveladora de altura. Cor castanho/noce.
Armário alto 2 portas, dimensões: 160x90x43 cm ,Tampo em MDF-BP 25mm.
Costas, portas, prateleiras, laterais e base de MDF-BP 15mm.2 prateleiras internas
em MDF-BP de 15mm.1 Nicho (L:870mm x A:500mm).
Base requadro de aço pintado epoxi preto.
Chave na porta com chaveamento duplo.
Sapata niveladora de altura. Cor castanho/noce.

UN 2,000 489,00 978,00

5 12-02-0036 Armário alto 2 portas, dimensões: 160x90x43 cm ,Tampo em MDF-BP 25mm.
Costas, portas, prateleiras, laterais e base de MDF-BP 15mm.2 prateleiras internas
em MDF-BP de 15mm.1 Nicho (L:870mm x A:500mm).
Base requadro de aço pintado epoxi preto.
Chave na porta com chaveamento duplo.
Sapata niveladora de altura. Cor castanho/noce.

UN 2,000 850,00 1.700,00

6 12-02-0037 Armário gaveteiro, dimensões:160x90x43cm.Tampo em MDF-BP de 25mm.Costas,
laterais,frente de gaveta e base de MDF-BP de 15mm. 1 Nicho externo (L:460mm x
A: 363mm).4 gavetas para pasta suspensa com corrediça telescópica. Chaveamento
nas 4 gavets.Base requadro de aço pintado epoxi preto.Sapata niveladora de altur.
Cor castanho/noce.

UN 1,000 790,00 790,00
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7 12-02-0038 POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS E MECANISMO RELAX;
ASSENTO COM FUROS COM DISTÂNCIA ENTRE CENTRO DE 160X200MM.
SUPORTE DO ENCOSTO EM MOLA DE AÇO SAE 1020 COM 76,20 MM DE
LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA CURVADA E NERVURADA À FRIO PARA
AUMENTAR A RESISTÊNCIA; ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO
MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM
ESPESSURA DE 14 MM. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO
ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E
CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A
ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À
COLUNA VERTEBRAL; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM
POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE
CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M3  COM 60 MM DE
ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E ENCOSTO; CAPA DO ASSENTO E DO
ENCOSTO EM COURO ECOLÓGICO, FORMADO POR COSTURAS LATERAIS E
CENTRAIS EM DESENHO DE ARCOS OPOSTOS, PREVIAMENTE COLADOS ÀS
ESPUMAS, E FIXADAS COM GRAMPOS AO ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA;
CONTRA CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO INJETADAS EM POLIPROPILENO
COPOLÍMERO, MONTADAS POR PARAFUSOS, AUXILIANDO EM FUTURAS
MANUTENÇÕES; APOIA BRAÇOS SL, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO
INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA, REGULAGEM DE ALTURA
COM BOTÃO, TOTALIZANDO 7 POSIÇÕES E 85 MM DE CURSO. CHAPA PARA
FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO AJUSTE
HORIZONTAL POR PARAFUSOS. A FIXAÇÃO DO ASSENTO, ENCOSTO,
ESTRUTURA, MOLA E APÓIA-BRAÇOS, É FEITA COM PARAFUSOS
SEXTAVADOS E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA
MADEIRA; PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO
FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20 FPP. BASE GIRATÓRIA
DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES DE AÇO COM PINO DO RODÍZIO
SOLDADO NA EXTREMIDADE DA HASTE EM FUROS DO TIPO FLANGEADO,
EVITANDO QUE SE SOLTEM, COBERTA POR POLAINA INJETADA EM
POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS
DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON
COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE
FACILITA O GIRO, BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES,
TAPETES E SIMILARES, OU BANDA DE ROLAGEM EM POLIURETANO PARA
USO EM PISO DURO, AMADEIRADOS E COM REVESTIMENTOS VINÍLICOS;
COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM
ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, POSSUINDO ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO
DE ALTA RESISTÊNCIA, BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADA EM POM, E
RECALIBRADA, RECOBERTA POR CAPA TELESCÓPICA INJETADA EM
POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA; SISTEMA DE REGULAGEM DE
ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA À GÁS, PARA REGULAGEM E
AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ALIVIANDO  O IMPACTO NA
COLUNA VERTEBRAL;
MECANISMO DO TIPO RELAX, PERMITINDO LIVRE FLUTUAÇÃO OU TRAVADO,
COM AJUSTE DE TENSÃO DA MOLA, MANCALIZADO POR BUCHAS DE POM E
PINO TREFILADO MACIÇO COM 10 MM DE DIÂMETRO; PARA MODELO COM
ACABAMENTO CROMADO, A SUPERFÍCIE E PREPARADA ATRAVÉS DE
DECAPAGEM QUÍMICA, RECEBENDO UM BANHO DE CROMO EXECUTADO
SOBRE BASE NIQUELADA, OS COMPONENTES METÁLICOS QUE POSSUEM
PINTURA, SÃO TRATADOS COM FOSFATO DE ZINCO, EXECUTADO EM LINHA
AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA
DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE
ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO

UN 1,000 579,00 579,00
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ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS, PARA DAR MELHOR PROTEÇÃO
CONTRA CORROSÃO E UMA EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA. A TINTA
UTILIZADA PARA PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER EPÓXI)
W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS;
NAS CORES  PRETO SEMI-FOSCO COM CAMADA DE 60 MÍCRONS. TODAS AS
PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA À TEMPERATURA DE 200° C .  ESTA
POLTRONA ATENDE A REQUISITOS DAS NORMAS NR17 - NORMA
REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA
ERGONOMIA; E DA NBR 13962 - DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO,
CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS,
PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO,
ERGONOMIA E DURABILIDADE.
DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA EM MM:
ALTURA DA CADEIRA                  1060 - 1180 MM
PROFUNDIDA DA CADEIRA           700 MM
LARGURA DA CADEIRA                700 MM
ALTURA DO ENCOSTO                   615 MM
LARGURA DO ENCOSTO                460 MM
PROFUNDIDADE DO ASSENTO        450 MM
LARGURA DO ASSENTO                 480
ALTURA DO ASSENTO                    460 - 580
AS EMPRESAS DEVERÃO APRESENTAR: LAUDO DE ANALISE ERGONÔMICA
DOS PRODUTOS (COPIA AUTENTICADA); LAUDO TÉCNICO DOS PRODUTOS;
CERTIFICADO ABERGO (DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA, COPIA
AUTENTICADA);LAUDO DA ESPUMA COMPROVANDO A DENSIDADE(COPIA
AUTENTICADA): DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR DA ESPUMA DECLARANDO
QUE A MATÉRIA PRIMA É ISENTA DE CFC (COPIA AUTENTICADA);  RELATÓRIO
DE ENSAIO SOBRE CORROSÃO E ENVELHECIMENTO POR EXPOSIÇÃO À
NÉVOA SALINA EMITIDO POR LABORATÓRIO (COPIA AUTENTICADA). TERMO
DE GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO EMITIDO PELO
FABRICANTE (COPIA AUTENTICADA). );CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA
FÍSICA DO FABRICANTE; CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA DO
FABRICANTE; LAUDO TÉCNICO DA CAPACIDADE PRODUTIVA DO FABRICANTE;
LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO DA FEPAN OU ÓRGÃO
CORRESPONDENTE; CERTIFICADO DO IBAMA; CERTIFICADO W-ECO -
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DIRETIVA ROHS 2002/95/CE (TINTA).
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8 12-02-0039 Cadeira Fixa de Aproximação sem apoia braços; Assento e Encosto: Madeira do
assento e encosto em compensado multilaminado com espessura de 12 mm
moldado anatomicamente a quente, com curvatura na parte frontal para evitar o
estrangulamento da corrente sanguínea nas pernas. Estrutura do encosto injetado
em polipropileno. Espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média
e densidade de 45 à 50 Kg/m3   no assento e 40 mm de espessura média e
densidade de 45 à 50 Kg/m3  no encosto;  Capa do assento e do encosto em couro
ecológico, formado por costuras laterais e centrais em desenho de arcos opostos,
previamente colados às espumas, e fixadas com grampos ao assento e encosto de
madeira; Contra capa do assento e do encosto injetadas em polipropileno
copolímero, montadas por parafusos, auxiliando em futuras manutenções; A fixação
do assento e do encosto, à estrutura, é feita com parafusos sextavados e porcas de
garra encravadas e rebitadas na madeira, e a fixação das capas é feita por grampos
e pelo próprio perfil de PVC; Estrutura: Estrutura da cadeira em tubo industrial
redondo com diâmetro  22,22 mm e parede 1,06 mm, dobrados em formato de arco
trapezoidal; Tubo de suporte do encosto em tubo de aço industrial oblongo 20 x 48
mm e parede de 1,50 mm, em formato de "L"; Sapatas em polipropileno injetado com
formato do tubo, proporcionando maior resistência e durabilidade; Os componentes
metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco, para dar melhor
proteção contra corrosão e uma excelente ancoragem da tinta; A tinta utilizada para a
pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-Eco, atendendo norma Européia
RoHS, isenta de metais pesados, na cor cinza claro, com camada de 60 mícrons,
onde todas as peças são curadas em estufa, à temperatura de 200 °C.  Essa poltrona
atende à requisitos das normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministério do
Trabalho, que trata da ergonomia e da NBR 13962 - da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras,
classificação, características físicas e dimensionais para que se obtenha um melhor
conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade.

Dimensões Aproximadas:
Largura do assento: 480 mm
Profundidade do assento: 440 mm
Largura do encosto: 415 mm
Altura do encosto: 270 mm
Profundidade total da cadeira: 525 mm
Altura total da cadeira: 825 mm
Largura total da cadeira: 480 mm
As empresas deverão apresentar: laudo de analise ergonômica dos produtos (copia
autenticada); laudo técnico dos produtos; certificado ABERGO (da Associação
brasileira de ergonomia, copia autenticada);laudo da espuma comprovando a
densidade(copia autenticada): declaração do fornecedor da espuma declarando que
a matéria prima é isenta de CFC (copia autenticada);  relatório de ensaio sobre
corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina emitido por laboratório
(copia autenticada). Termo de garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação
emitido pelo fabricante (copia autenticada). );certidão de registro de pessoa física do
fabricante; certidão de registro de pessoa jurídica do fabricante; laudo técnico da
capacidade produtiva do fabricante; licença ambiental de operação da FEPAN ou
órgão correspondente; certificado do IBAMA; certificado W-ECO - declaração de
conformidade diretiva ROHS 2002/95/CE (tinta)

UN 2,000 285,00 570,00
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9 12-02-0040 Conjunto de mesa em "L" composto de : 1 mesa de 100x68x74 cm, 1 mesa de
160x68x74 cm, Tampo,laterais em MDF-BP de 25mm. Saia em MDF-BP de 15mm.
Sapata Niveladora de altura, mais Conexão
Tampo em MDF-BP de 25mm.Base em tubo 2" de aço carbono. Base pintada em
tinta epóxi preto. Sapata niveladora de altura. Kit fixação incluído. Indicada para
conectar mesas de 680mm de profundidade. Gaveteiro móvel 4 gavetas, teclado
retrátil e suporte duplo para CPU e estabilizador em MDF . Cor castanho/noce.

UN 1,000 1.648,00 1.648,00

10 12-02-0041 Armário 2 portas, dimensões: 90x74x43 cm
Tampo em MDF-BP 25mm.
Costas, laterais, portas, prateleira, base de MDF-BP 15mm.1 prateleira interna de
MDF-BP de 15mm.Base requadro de aço pintado epóxi preto. Chave na porta com
chaveamento duplo. Sapata niveladora de altura. Cor castanho/noce

UN 1,000 489,00 489,00

11 12-02-0042 Armário alto 2 portas, dimensões: 160x90x43 cm Tampo em MDF-BP 25mm.
Costas, portas, prateleiras, laterais e base de MDF-BP 15mm.2 prateleiras internas
em MDF-BP de 15mm.1 Nicho (L:870mm x A:500mm).
Base requadro de aço pintado epoxi preto.
Chave na porta com chaveamento duplo.
Sapata niveladora de altura. Cor castanho/noce.

UN 1,000 850,00 850,00

12 12-02-0043 Armário gaveteiro, dimensões: 160x90x43 cm,
Tampo em MDF-BP de 25mm.Costas, laterais, frente de gaveta e base de MDF-BP
de 15mm.
1 Nicho externo (L:460mm x A: 363mm).
4 gavetas p/ pasta suspensa c/ corrediça telescópica.Chaveamento nas 4 gavetas.
Base requadro de aço pintado epoxi preto.
Sapata niveladora de altura. Cor castanho/noce.

UN 1,000 790,00 790,00
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13 12-02-0044 Poltrona Presidente Giratória com braços e mecanismo Relax; Assento com furos
com distância entre centro de 160x200mm. Suporte do encosto em mola de aço SAE
1020 com 76,20 mm de largura e 6,35 mm de espessura curvada e nervurada à frio
para aumentar a resistência; Assento e Encosto em compensado multilaminado
resinado, moldado anatomicamente a quente com espessura de 14 mm. Possui
curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente
sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das
regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral; Espuma injetada
anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de
CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m3  com 60 mm de espessura média
no assento e encosto; Capa do assento e do encosto em couro ecológico, formado
por costuras laterais e centrais em desenho de arcos opostos, previamente colados
às espumas, e fixadas com grampos ao assento e encosto de madeira; Contra capa
do assento e do encosto injetadas em polipropileno copolímero, montadas por
parafusos, auxiliando em futuras manutenções; Apoia braços SL, em Polipropileno
Copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, regulagem de altura com
botão, totalizando 7 posições e 85 mm de curso. Chapa para fixação no assento com
2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafusos. A fixação do assento,
encosto, estrutura, mola e apóia-braços, é feita com parafusos sextavados e porcas
de garra encravadas e rebitadas na madeira; Parafusos de fixação dos componentes
do tipo Flangeado com trava, na bitola ¼"x 20 fpp. Base giratória desmontável com
aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em
furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em
polipropileno copolímero na cor preta, apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo
rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada
junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em
carpetes, tapetes e similares, ou banda de rolagem em poliuretano para uso em piso
duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos; Coluna central desmontável fixada
por encaixe cônico, com rolamento axial de giro, possuindo arruelas de aço
temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em POM, e recalibrada,
recoberta por capa telescópica injetada em polipropileno copolímero na cor preta;
Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás, para
regulagem e amortecimento de impactos ao sentar, aliviando  o impacto na coluna
vertebral;
Mecanismo do tipo relax, permitindo livre flutuação ou travado, com ajuste de tensão
da mola, mancalizado por buchas de POM e pino trefilado maciço com 10 mm de
diâmetro; Para modelo com acabamento cromado, a superfície e preparada através
de decapagem química, recebendo um banho de cromo executado sobre base
niquelada, Os componentes metálicos que possuem pintura, são tratados com fosfato
de zinco, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos
clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com
as normas ambientais, para dar melhor proteção contra corrosão e uma excelente
ancoragem da tinta. A tinta utilizada para pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster
epóxi) W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados; nas
cores  preto semi-fosco com camada de 60 mícrons. Todas as peças são curadas em
estufa à temperatura de 200° C.  Esta poltrona aten de a requisitos das normas NR17
- Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia; e da
NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os
móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais,
para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e
durabilidade.
Dimensões aproximadas da Cadeira em mm:
Altura da cadeira                     1060 - 1180 mm
Profundida da cadeira             700 mm
Largura da cadeira                  700 mm

UN 1,000 579,00 579,00
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Largura da cadeira                  700 mm
Altura do encosto                     615 mm
Largura do encosto                  460 mm
Profundidade do assento         450 mm
Largura do assento                  480
Altura do assento                     460 - 580
As empresas deverão apresentar: laudo de analise ergonômica dos produtos (copia
autenticada); laudo técnico dos produtos; certificado ABERGO (da Associação
brasileira de ergonomia, copia autenticada);laudo da espuma comprovando a
densidade(copia autenticada): declaração do fornecedor da espuma declarando que
a matéria prima é isenta de CFC (copia autenticada);  relatório de ensaio sobre
corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina emitido por laboratório
(copia autenticada). Termo de garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação
emitido pelo fabricante (copia autenticada). );certidão de registro de pessoa física do
fabricante; certidão de registro de pessoa jurídica do fabricante; laudo técnico da
capacidade produtiva do fabricante; licença ambiental de operação da FEPAN ou
órgão correspondente; certificado do IBAMA; certificado W-ECO - declaração de
conformidade diretiva ROHS 2002/95/CE (tinta).
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14 12-02-0045 Cadeira Fixa de Aproximação sem apoia braços; Assento e Encosto: Madeira do
assento e encosto em compensado multilaminado com espessura de 12 mm
moldado anatomicamente a quente, com curvatura na parte frontal para evitar o
estrangulamento da corrente sanguínea nas pernas. Estrutura do encosto injetado
em polipropileno. Espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média
e densidade de 45 à 50 Kg/m3   no assento e 40 mm de espessura média e
densidade de 45 à 50 Kg/m3  no encosto;  Capa do assento e do encosto em couro
ecológico, formado por costuras laterais e centrais em desenho de arcos opostos,
previamente colados às espumas, e fixadas com grampos ao assento e encosto de
madeira; Contra capa do assento e do encosto injetadas em polipropileno
copolímero, montadas por parafusos, auxiliando em futuras manutenções; A fixação
do assento e do encosto, à estrutura, é feita com parafusos sextavados e porcas de
garra encravadas e rebitadas na madeira, e a fixação das capas é feita por grampos
e pelo próprio perfil de PVC; Estrutura: Estrutura da cadeira em tubo industrial
redondo com diâmetro  22,22 mm e parede 1,06 mm, dobrados em formato de arco
trapezoidal; Tubo de suporte do encosto em tubo de aço industrial oblongo 20 x 48
mm e parede de 1,50 mm, em formato de "L"; Sapatas em polipropileno injetado com
formato do tubo, proporcionando maior resistência e durabilidade; Os componentes
metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco, para dar melhor
proteção contra corrosão e uma excelente ancoragem da tinta; A tinta utilizada para a
pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-Eco, atendendo norma Européia
RoHS, isenta de metais pesados, na cor cinza claro, com camada de 60 mícrons,
onde todas as peças são curadas em estufa, à temperatura de 200 °C.  Essa poltrona
atende à requisitos das normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministério do
Trabalho, que trata da ergonomia e da NBR 13962 - da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras,
classificação, características físicas e dimensionais para que se obtenha um melhor
conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade.

Dimensões Aproximadas:
Largura do assento: 480 mm
Profundidade do assento: 440 mm
Largura do encosto: 415 mm
Altura do encosto: 270 mm
Profundidade total da cadeira: 525 mm
Altura total da cadeira: 825 mm
Largura total da cadeira: 480 mm
As empresas deverão apresentar: laudo de analise ergonômica dos produtos (copia
autenticada); laudo técnico dos produtos; certificado ABERGO (da Associação
brasileira de ergonomia, copia autenticada);laudo da espuma comprovando a
densidade(copia autenticada): declaração do fornecedor da espuma declarando que
a matéria prima é isenta de CFC (copia autenticada); relatório de ensaio sobre
corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina emitido por laboratório
(copia autenticada). Termo de garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação
emitido pelo fabricante (copia autenticada). );certidão de registro de pessoa física do
fabricante; certidão de registro de pessoa jurídica do fabricante; laudo técnico da
capacidade produtiva do fabricante; licença ambiental de operação da FEPAN ou
órgão correspondente; certificado do IBAMA; certificado W-ECO - declaração de
conformidade diretiva ROHS 2002/95/CE (tinta)

UN 2,000 285,00 570,00
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15 12-02-0046 Conjunto de mesa em "L" composto de : 1 mesa de 120x68x74 cm, 1 mesa de
120x68x74 cm, Tampo,laterais em MDF-BP de 25mm. Saia em MDF-BP de 15mm.
Sapata Niveladora de altura, mais Conexão
Tampo em MDF-BP de 25mm.Base em tubo 2" de aço carbono. Base pintada em
tinta epóxi preto. Sapata niveladora de altura. Kit fixação incluído. Indicada para
conectar mesas de 680mm de profundidade. Gaveteiro fixo de 3 gavetas, teclado
retrátil e suporte duplo para CPU e estabilizador em MDF . cor castanho/noce.

UN 1,000 1.331,00 1.331,00

16 12-02-0047 Conjunto de mesa em "L" composto de : 1 mesa de 100x68x74 cm, 1 mesa de
120x68x74 cm, Tampo,laterais em MDF-BP de 25mm. Saia em MDF-BP de 15mm.
Sapata Niveladora de altura, mais Conexão
Tampo em MDF-BP de 25mm.Base em tubo 2" de aço carbono. Base pintada em
tinta epóxi preto. Sapata niveladora de altura. Kit fixação incluído. Indicada para
conectar mesas de 680mm de profundidade. Gaveteiro fixo de 3 gavetas, teclado
retrátil e suporte duplo para CPU e estabilizador em MDF . cor castanho/noce.

UN 1,000 1.301,00 1.301,00

17 12-02-0048 Armário 2 portas, dimensões: 90x74x43 cm
Tampo em MDF-BP 25mm.
Costas, laterais, portas, prateleira, base de MDF-BP 15mm.1 prateleira interna de
MDF-BP de 15mm.Base requadro de aço pintado epóxi preto. Chave na porta com
chaveamento duplo. Sapata niveladora de altura. Cor castanho/noce.

UN 1,000 489,00 489,00

18 12-02-0049 Armário estante com 2 portas, dimensões: 160x90x43 Tampo em MDF-BP 25mm.
Costas, portas, prateleiras, laterais e base de MDF-BP 15mm.  1 prateleira interna de
MDF-BP de 15mm.
Base requadro de aço pintado epoxi preto.
Chave na porta com chaveamento duplo.
Sapata niveladora de altura. Cor castanho/noce.

UN 1,000 785,00 785,00

19 12-02-0050 Armário alto 2 portas, dimensões: 160x90x43 cm Tampo em MDF-BP 25mm.
Costas, portas, prateleiras, laterais e base de MDF-BP 15mm.2 prateleiras internas
em MDF-BP de 15mm.1 Nicho (L:870mm x A:500mm).
Base requadro de aço pintado epoxi preto.
Chave na porta com chaveamento duplo.
Sapata niveladora de altura. Cor castanho/noce.

UN 1,000 850,00 850,00
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20 12-02-0051 Poltrona Presidente Giratória com braços e mecanismo Relax; Assento com furos
com distância entre centro de 160x200mm. Suporte do encosto em mola de aço SAE
1020 com 76,20 mm de largura e 6,35 mm de espessura curvada e nervurada à frio
para aumentar a resistência; Assento e Encosto em compensado multilaminado
resinado, moldado anatomicamente a quente com espessura de 14 mm. Possui
curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente
sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das
regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral; Espuma injetada
anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de
CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m3  com 60 mm de espessura média
no assento e encosto; Capa do assento e do encosto em couro ecológico, formado
por costuras laterais e centrais em desenho de arcos opostos, previamente colados
às espumas, e fixadas com grampos ao assento e encosto de madeira; Contra capa
do assento e do encosto injetadas em polipropileno copolímero, montadas por
parafusos, auxiliando em futuras manutenções; Apoia braços SL, em Polipropileno
Copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, regulagem de altura com
botão, totalizando 7 posições e 85 mm de curso. Chapa para fixação no assento com
2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafusos. A fixação do assento,
encosto, estrutura, mola e apóia-braços, é feita com parafusos sextavados e porcas
de garra encravadas e rebitadas na madeira; Parafusos de fixação dos componentes
do tipo Flangeado com trava, na bitola ¼"x 20 fpp. Base giratória desmontável com
aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em
furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em
polipropileno copolímero na cor preta, apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo
rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada
junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em
carpetes, tapetes e similares, ou banda de rolagem em poliuretano para uso em piso
duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos; Coluna central desmontável fixada
por encaixe cônico, com rolamento axial de giro, possuindo arruelas de aço
temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em POM, e recalibrada,
recoberta por capa telescópica injetada em polipropileno copolímero na cor preta;
Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás, para
regulagem e amortecimento de impactos ao sentar, aliviando  o impacto na coluna
vertebral;
Mecanismo do tipo relax, permitindo livre flutuação ou travado, com ajuste de tensão
da mola, mancalizado por buchas de POM e pino trefilado maciço com 10 mm de
diâmetro; Para modelo com acabamento cromado, a superfície e preparada através
de decapagem química, recebendo um banho de cromo executado sobre base
niquelada, Os componentes metálicos que possuem pintura, são tratados com fosfato
de zinco, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos
clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com
as normas ambientais, para dar melhor proteção contra corrosão e uma excelente
ancoragem da tinta. A tinta utilizada para pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster
epóxi) W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados; nas
cores  preto semi-fosco com camada de 60 mícrons. Todas as peças são curadas em
estufa à temperatura de 200° C.  Esta poltrona aten de a requisitos das normas NR17
- Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia; e da
NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os
móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais,
para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e
durabilidade.
Dimensões aproximadas da Cadeira em mm:
Altura da cadeira                  1060 - 1180 mm
Profundida da cadeira           700 mm
Largura da cadeira                700 mm

UN 2,000 579,00 1.158,00
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Largura da cadeira                700 mm
Altura do encosto                   615 mm
Largura do encosto                460 mm
Profundidade do assento        450 mm
Largura do assento                 480
Altura do assento                    460 - 580
As empresas deverão apresentar: laudo de analise ergonômica dos produtos (copia
autenticada); laudo técnico dos produtos; certificado ABERGO (da Associação
brasileira de ergonomia, copia autenticada);laudo da espuma comprovando a
densidade(copia autenticada): declaração do fornecedor da espuma declarando que
a matéria prima é isenta de CFC (copia autenticada);  relatório de ensaio sobre
corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina emitido por laboratório
(copia autenticada). Termo de garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação
emitido pelo fabricante (copia autenticada). );certidão de registro de pessoa física do
fabricante; certidão de registro de pessoa jurídica do fabricante; laudo técnico da
capacidade produtiva do fabricante; licença ambiental de operação da FEPAN ou
órgão correspondente; certificado do IBAMA; certificado W-ECO - declaração de
conformidade diretiva ROHS 2002/95/CE (tinta).
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21 12-02-0052 Poltrona Presidente Giratória com braços e mecanismo Relax; Assento com furos
com distância entre centro de 160x200mm. Suporte do encosto em mola de aço SAE
1020 com 76,20 mm de largura e 6,35 mm de espessura curvada e nervurada à frio
para aumentar a resistência; Assento e Encosto em compensado multilaminado
resinado, moldado anatomicamente a quente com espessura de 14 mm. Possui
curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente
sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das
regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral; Espuma injetada
anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de
CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m3  com 60 mm de espessura média
no assento e encosto; Capa do assento e do encosto em couro ecológico, formado
por costuras laterais e centrais em desenho de arcos opostos, previamente colados
às espumas, e fixadas com grampos ao assento e encosto de madeira; Contra capa
do assento e do encosto injetadas em polipropileno copolímero, montadas por
parafusos, auxiliando em futuras manutenções; Apoia braços SL, em Polipropileno
Copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, regulagem de altura com
botão, totalizando 7 posições e 85 mm de curso. Chapa para fixação no assento com
2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafusos. A fixação do assento,
encosto, estrutura, mola e apóia-braços, é feita com parafusos sextavados e porcas
de garra encravadas e rebitadas na madeira; Parafusos de fixação dos componentes
do tipo Flangeado com trava, na bitola ¼"x 20 fpp. Base giratória desmontável com
aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em
furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em
polipropileno copolímero na cor preta, apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo
rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada
junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em
carpetes, tapetes e similares, ou banda de rolagem em poliuretano para uso em piso
duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos; Coluna central desmontável fixada
por encaixe cônico, com rolamento axial de giro, possuindo arruelas de aço
temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em POM, e recalibrada,
recoberta por capa telescópica injetada em polipropileno copolímero na cor preta;
Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás, para
regulagem e amortecimento de impactos ao sentar, aliviando  o impacto na coluna
vertebral;
Mecanismo do tipo relax, permitindo livre flutuação ou travado, com ajuste de tensão
da mola, mancalizado por buchas de POM e pino trefilado maciço com 10 mm de
diâmetro; Para modelo com acabamento cromado, a superfície e preparada através
de decapagem química, recebendo um banho de cromo executado sobre base
niquelada, Os componentes metálicos que possuem pintura, são tratados com fosfato
de zinco, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos
clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com
as normas ambientais, para dar melhor proteção contra corrosão e uma excelente
ancoragem da tinta. A tinta utilizada para pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster
epóxi) W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados; nas
cores  preto semi-fosco com camada de 60 mícrons. Todas as peças são curadas em
estufa à temperatura de 200° C.  Esta poltrona aten de a requisitos das normas NR17
- Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia; e da
NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os
móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais,
para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e
durabilidade.
Dimensões aproximadas da Cadeira em mm:
Altura da cadeira                  1060 - 1180 mm
Profundida da cadeira           700 mm
Largura da cadeira                700 mm

UN 3,000 285,00 855,00
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Largura da cadeira                700 mm
Altura do encosto                   615 mm
Largura do encosto                460 mm
Profundidade do assento        450 mm
Largura do assento                 480
Altura do assento                    460 - 580
As empresas deverão apresentar: laudo de analise ergonômica dos produtos (copia
autenticada); laudo técnico dos produtos; certificado ABERGO (da Associação
brasileira de ergonomia, copia autenticada);laudo da espuma comprovando a
densidade(copia autenticada): declaração do fornecedor da espuma declarando que
a matéria prima é isenta de CFC (copia autenticada);  relatório de ensaio sobre
corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina emitido por laboratório
(copia autenticada). Termo de garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação
emitido pelo fabricante (copia autenticada). );certidão de registro de pessoa física do
fabricante; certidão de registro de pessoa jurídica do fabricante; laudo técnico da
capacidade produtiva do fabricante; licença ambiental de operação da FEPAN ou
órgão correspondente; certificado do IBAMA; certificado W-ECO - declaração de
conformidade diretiva ROHS 2002/95/CE (tinta).
Cadeira Fixa de Aproximação sem apoia braços; Assento e Encosto: Madeira do
assento e encosto em compensado multilaminado com espessura de 12 mm
moldado anatomicamente a quente, com curvatura na parte frontal para evitar o
estrangulamento da corrente sanguínea nas pernas. Estrutura do encosto injetado
em polipropileno. Espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média
e densidade de 45 à 50 Kg/m3   no assento e 40 mm de espessura média e
densidade de 45 à 50 Kg/m3  no encosto;  Capa do assento e do encosto em couro
ecológico, formado por costuras laterais e centrais em desenho de arcos opostos,
previamente colados às espumas, e fixadas com grampos ao assento e encosto de
madeira; Contra capa do assento e do encosto injetadas em polipropileno
copolímero, montadas por parafusos, auxiliando em futuras manutenções; A fixação
do assento e do encosto, à estrutura, é feita com parafusos sextavados e porcas de
garra encravadas e rebitadas na madeira, e a fixação das capas é feita por grampos
e pelo próprio perfil de PVC; Estrutura: Estrutura da cadeira em tubo industrial
redondo com diâmetro  22,22 mm e parede 1,06 mm, dobrados em formato de arco
trapezoidal; Tubo de suporte do encosto em tubo de aço industrial oblongo 20 x 48
mm e parede de 1,50 mm, em formato de "L"; Sapatas em polipropileno injetado com
formato do tubo, proporcionando maior resistência e durabilidade; Os componentes
metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco, para dar melhor
proteção contra corrosão e uma excelente ancoragem da tinta; A tinta utilizada para a
pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-Eco, atendendo norma Européia
RoHS, isenta de metais pesados, na cor cinza claro, com camada de 60 mícrons,
onde todas as peças são curadas em estufa, à temperatura de 200 °C.  Essa poltrona
atende à requisitos das normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministério do
Trabalho, que trata da ergonomia e da NBR 13962 - da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras,
classificação, características físicas e dimensionais para que se obtenha um melhor
conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade.

Dimensões Aproximadas:
Largura do assento: 480 mm
Profundidade do assento: 440 mm
Largura do encosto: 415 mm
Altura do encosto: 270 mm
Profundidade total da cadeira: 525 mm
Altura total da cadeira: 825 mm
Largura total da cadeira: 480 mm
As empresas deverão apresentar: laudo de analise ergonômica dos produtos (copia
autenticada); laudo técnico dos produtos; certificado ABERGO (da Associação
brasileira de ergonomia, copia autenticada);laudo da espuma comprovando a
densidade(copia autenticada): declaração do fornecedor da espuma declarando que
a matéria prima é isenta de CFC (copia autenticada);  relatório de ensaio sobre
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a matéria prima é isenta de CFC (copia autenticada);  relatório de ensaio sobre
corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina emitido por laboratório
(copia autenticada). Termo de garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação
emitido pelo fabricante (copia autenticada). );certidão de registro de pessoa física do

22 12-02-0053 Conjunto de mesa em "L" composto de : 1 mesa de 100x68x74 cm, 1 mesa de
160x68x74 cm, Tampo,laterais em MDF-BP de 25mm. Saia em MDF-BP de 15mm.
Sapata Niveladora de altura, mais Conexão
Tampo em MDF-BP de 25mm.Base em tubo 2" de aço carbono. Base pintada em
tinta epóxi preto. Sapata niveladora de altura. Kit fixação incluído. Indicada para
conectar mesas de 680mm de profundidade. Gaveteiro móvel 4 gavetas, teclado
retrátil e suporte duplo para CPU e estabilizador em MDF . Cor castanho/noce.

UN 2,000 818,00 1.636,00

23 12-02-0054 Armário 2 portas, dimensões: 90x74x43 cm
Tampo em MDF-BP 25mm.
Costas, laterais, portas, prateleira, base de MDF-BP 15mm.1 prateleira interna de
MDF-BP de 15mm.Base requadro de aço pintado epóxi preto. Chave na porta com
chaveamento duplo. Sapata niveladora de altura. Cor castanho/noce

UN 1,000 850,00 850,00

24 12-02-0055 Armário gaveteiro, dimensões: 160x90x43 cm,
Tampo em MDF-BP de 25mm.Costas, laterais, frente de gaveta e base de MDF-BP
de 15mm.
1 Nicho externo (L:460mm x A: 363mm).
4 gavetas p/ pasta suspensa c/ corrediça telescópica.Chaveamento nas 4 gavetas.
Base requadro de aço pintado epoxi preto.
Sapata niveladora de altura. Cor castanho/noce.

UN 1,000 790,00 790,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS              
'Relação dos Itens do Processo / Licitação'

Item Material Descrição do Material Un.Med. Qtde do Item 

 (Período de  01/01/2013  a  20/09/2013)

Preço Unit. Máximo Preço Total

Página: 17/21

Processo / Ano: 150 / 2013 Licitação: 51/2013- PR

25 12-02-0056 CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA, Assento em Compensado multilaminado 13 mm
de espessura; Espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média e
densidade de 45 à 50 Kg/m³; Carenagem do assento injetada em Polipropileno
copolímero; Encosto em Estrutura injetada em polipropileno copolímero; Espuma
injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade de 45 à 50
Kg/m³; Contra capa do encosto injetada em Polipropileno copolímero; Capa do
assento e do encosto em couro ecológico, fixadas com grampos ao assento de
madeira e encosto de plástico; Apoia braços SL, em polipropileno copolímero
injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, regulagem de altura com botão,
totalizando 7 posições e 85 mm de curso. Chapa para fixação no assento com 2 furos
oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafusos. Base giratória desmontável com
aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em
furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em
polipropileno copolímero na cor preta, apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo
rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada
junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em
carpetes, tapetes e similares, ou banda de rolagem em poliuretano para uso em piso
duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos; Coluna central desmontável fixada
por encaixe cônico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de
alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás;
Telescópico injetado em polipropileno copolímero texturizado, dividido em 3 partes
encaixadas, usado para proteger a coluna; Mecanismo com sistema reclinador do
encosto (SRE), de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula
robotizada, com assento fixo tendo 3° de inclinação  e 2 furações para fixação do
assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do
encosto com regulagem de altura automática através de catraca, totalizando 80 mm
de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero. Inclinação do
encosto com 28º de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas
posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na
frenagem do reclinador. Os componentes metálicos possuem tratamento de
superfície com fosfato de zinco, executado em linha automática de oito tanques, sem
uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes,
de acordo com as normas ambientais, (RS da FEPAM), para dar melhor proteção
contra corrosão e uma excelente ancoragem da tinta; A tinta utilizada para a pintura é
em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS,
isenta de metais pesados, na cor preto semi-fosco liso, com camada de 60 mícrons,
onde todas as peças são curadas em estufa, à temperatura de 200 °C.  Esta poltrona
está em conformidade com as normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministério
do Trabalho, que trata da ergonomia e NBR 13962 - da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), que normatiza móveis para escritório, cadeiras,
classificação, características físicas e dimensionais para que se obtenha um melhor
conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade.

Dimensões aproximadas:

Altura do Encosto:                        350 mm
Largura do Encosto:                     410 mm
Profundidade do Assento:            420 mm
Largura do Assento:                     475 mm
Profundidade total da cadeira:      700 mm
Altura total da cadeira: 820 -        1020 mm
Altura do Assento: 420 -                540 mm
Largura total da cadeira:                700 mm
As empresas deverão apresentar: laudo de analise ergonômica dos produtos (copia
autenticada); laudo técnico dos produtos; certificado ABERGO (da Associação

UN 2,000 475,00 950,00
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autenticada); laudo técnico dos produtos; certificado ABERGO (da Associação
brasileira de ergonomia, copia autenticada);laudo da espuma comprovando a
densidade(copia autenticada): declaração do fornecedor da espuma declarando que
a matéria prima é isenta de CFC (copia autenticada);  relatório de ensaio sobre
corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina emitido por laboratório
(copia autenticada). Termo de garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação
emitido pelo fabricante (copia autenticada). );certidão de registro de pessoa física do

26 12-02-0058 Mesa de 160x68x74 cm, Tampo,laterais em MDF-BP de 25mm. Saia em MDF-BP de
15mm.
Sapata Niveladora de altura, tampo em MDF-BP de 25mm.Base em tubo 2" de aço
carbono. Base pintada em tinta epóxi preto. Sapata niveladora de altura, Kit fixação
incluído. Indicada para conectar mesas de 680mm de profundidade. Gaveteiro fixo de
3 gavetas cor castanho/noce.

UN 1,000 640,00 640,00

27 12-02-0059 Armário estante com 2 portas, dimensões: 160x90x43 Tampo em MDF-BP 25mm.
Costas, portas, prateleiras, laterais e base de MDF-BP 15mm.  1 prateleira interna de
MDF-BP de 15mm.
Base requadro de aço pintado epoxi preto.
Chave na porta com chaveamento duplo.
Sapata niveladora de altura. Cor castanho/noce.

UN 1,000 785,00 785,00
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28 12-02-0060 Poltrona Presidente Giratória com braços e mecanismo Relax; Assento com furos
com distância entre centro de 160x200mm. Suporte do encosto em mola de aço SAE
1020 com 76,20 mm de largura e 6,35 mm de espessura curvada e nervurada à frio
para aumentar a resistência; Assento e Encosto em compensado multilaminado
resinado, moldado anatomicamente a quente com espessura de 14 mm. Possui
curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente
sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das
regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral; Espuma injetada
anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de
CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m3  com 60 mm de espessura média
no assento e encosto; Capa do assento e do encosto em couro ecológico, formado
por costuras laterais e centrais em desenho de arcos opostos, previamente colados
às espumas, e fixadas com grampos ao assento e encosto de madeira; Contra capa
do assento e do encosto injetadas em polipropileno copolímero, montadas por
parafusos, auxiliando em futuras manutenções; Apoia braços SL, em Polipropileno
Copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, regulagem de altura com
botão, totalizando 7 posições e 85 mm de curso. Chapa para fixação no assento com
2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafusos. A fixação do assento,
encosto, estrutura, mola e apóia-braços, é feita com parafusos sextavados e porcas
de garra encravadas e rebitadas na madeira; Parafusos de fixação dos componentes
do tipo Flangeado com trava, na bitola ¼"x 20 fpp. Base giratória desmontável com
aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em
furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em
polipropileno copolímero na cor preta, apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo
rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada
junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em
carpetes, tapetes e similares, ou banda de rolagem em poliuretano para uso em piso
duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos; Coluna central desmontável fixada
por encaixe cônico, com rolamento axial de giro, possuindo arruelas de aço
temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em POM, e recalibrada,
recoberta por capa telescópica injetada em polipropileno copolímero na cor preta;
Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás, para
regulagem e amortecimento de impactos ao sentar, aliviando  o impacto na coluna
vertebral;
Mecanismo do tipo relax, permitindo livre flutuação ou travado, com ajuste de tensão
da mola, mancalizado por buchas de POM e pino trefilado maciço com 10 mm de
diâmetro; Para modelo com acabamento cromado, a superfície e preparada através
de decapagem química, recebendo um banho de cromo executado sobre base
niquelada, Os componentes metálicos que possuem pintura, são tratados com fosfato
de zinco, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos
clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com
as normas ambientais, para dar melhor proteção contra corrosão e uma excelente
ancoragem da tinta. A tinta utilizada para pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster
epóxi) W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados; nas
cores  preto semi-fosco com camada de 60 mícrons. Todas as peças são curadas em
estufa à temperatura de 200° C.  Esta poltrona aten de a requisitos das normas NR17
- Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia; e da
NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os
móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais,
para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e
durabilidade.
Dimensões aproximadas da Cadeira em mm:
Altura da cadeira                   1060 - 1180 mm
Profundida da cadeira           700 mm
Largura da cadeira                700 mm

UN 1,000 579,00 579,00
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Largura da cadeira                700 mm
Altura do encosto                   615 mm
Largura do encosto                460 mm
Profundidade do assento        450 mm
Largura do assento                 480
Altura do assento                    460 - 580
As empresas deverão apresentar: laudo de analise ergonômica dos produtos (copia
autenticada); laudo técnico dos produtos; certificado ABERGO (da Associação
brasileira de ergonomia, copia autenticada);laudo da espuma comprovando a
densidade(copia autenticada): declaração do fornecedor da espuma declarando que
a matéria prima é isenta de CFC (copia autenticada);  relatório de ensaio sobre
corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina emitido por laboratório
(copia autenticada). Termo de garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação
emitido pelo fabricante (copia autenticada). );certidão de registro de pessoa física do
fabricante; certidão de registro de pessoa jurídica do fabricante; laudo técnico da
capacidade produtiva do fabricante; licença ambiental de operação da FEPAN ou
órgão correspondente; certificado do IBAMA; certificado W-ECO - declaração de
conformidade diretiva ROHS 2002/95/CE (tinta).
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29 12-02-0061 Cadeiras fixa de aproximação sem apoia braços; madeira do assento em
compensado multilaminado com espessura de 12mm moldado anatomicamente a
quente, com curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente
sanguínea nas pernas. estrutura do encosto injetado em polipropileno copolímero.
espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura média e densidade de
45 à 50 kg/m3   no assento e 40 mm de espessura média e densidade de 45 à 50
kg/m3  no encosto; assento com bordas protegidas por perfil de pvc que proporciona
melhor acabamento e estética, além de proteger a cadeira contra impactos. encosto
com contracapa em polipropileno copolímero injetado;revestimento em vinil ou
poliéster em diversas cores; capa do assento e do encosto sem costuras; a fixação
do assento e do encosto, à estrutura, é feita com parafusos sextavados e porcas de
garra encravadas e rebitadas na madeira, e a fixação das capas é feita por grampos
e pelo próprio perfil de pvc;estrutura da cadeira em tubo industrial redondo com
diâmetro 19,05 mm e parede 1,06 mm; tubo de suporte do encosto em tubo de aço
industrial oblongo 20 x 48 mm e parede de 1,50 mm, em formato de "l";sapatas e
ponteiras em polipropileno injetado na cor preta.; para modelo com pintura, a
estrutura possui tratamento de superfície com fosfato de zinco ,(executado em linha
automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com
posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas da fepam),
proporcionando proteção contra corrosão e para uma melhor ancoragem da tinta,
evitando assim  o descolamento da mesma; a tinta utilizada para a pintura é em pó,
do tipo híbrida (poliéster - epóxi), weco, atendendo norma européia rohs, isenta de
metais pesados, na cor prata, preto semi-brilho ou cinza claro, com camada de 60
mícrons, onde todas as peças são curadas em estufa, à temperatura de 200° c. para
modelo com acabamento cromado, a superfície e preparada através de decapagem
química, recebendo um banho de cromo executado sobre base niquelada, com
espessura que atende a requisitos de durabilidade e resistência. esta poltrona atende
a requisitos das normas nr17 - norma regulamentadora do ministério do trabalho, que
trata da ergonomia; e  da nbr 13962 - da associação brasileira de normas técnicas
(abnt), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação,
características físicas e dimensionais, para que se obtenha um melhor conjunto em
termos de conforto, ergonomia e durabilidade;dimensões aproximadas:
largura do assento: 440 mmprofundidade do assento: 395 mm largura do encosto:365
mm altura do encosto: 270 mm profundidade total da cadeira: 525 mm;altura total da
cadeira: 825 mm;largura total da cadeira: 440 mm;altura do assento: 470 mm.; As
empresas deverão apresentar: laudo de analise ergonômica dos produtos (copia
autenticada); laudo técnico dos produtos;  certificado ABERGO (da Associação
brasileira de ergonomia, copia autenticada);laudo da espuma comprovando a
densidade(copia autenticada): declaração do fornecedor da espuma declarando que
a matéria prima é isenta de CFC (copia autenticada); relatório de ensaio sobre
corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina emitido por laboratório
(copia autenticada). Termo de garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação
emitido pelo fabricante (copia autenticada). );certidão de registro de pessoa física do
fabricante; certidão de registro de pessoa jurídica do fabricante; laudo técnico da
capacidade produtiva do fabricante; licença ambiental de operação da FEPAN  ou
órgão correspondente; certificado do IBAMA; certificado W-ECO - declaração de
conformidade diretiva ROHS 2002/95/CE (tinta)

UN 2,000 125,00 250,00

TOTAL DO PROCESSO: 31.705,00

TOTAL: 31.705,00


