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ESPECIFICAÇÕES MOBILIÁRIO REFERENCIAIS

1. As  marcas  de  materiais,  processos  de  fabricação  dos  produtos  e  acessórios

complementares, e as imagens mencionados nas especificações abaixo devem ser

consideradas  como REFERENCIAIS  e  serão  considerados  produtos  de  qualidade

semelhante ou superior às especificadas.

2. Todos os produtos entregues devem possuir garantia mínima, de 5 (cinco) anos, a

contar da data de recebimento definitivo junto à Divisão de Material e Patrimônio, com

prestação da assistência em todo o Estado de Goiás;

3. Havendo  necessidade,  a  montagem  e  treinamento  deverão  estar  incluídos  no

fornecimento dos produtos, pelo fornecedor;

4. Os mobiliários poderão sofrer variação máxima de 5%;

5. As empresas deverão apresentar as seguintes certificações, emitidas pela ABNT ou

outra  certificadora  acreditada  pelo  INMETRO:  NBR  13.961/2010 (Armários  e

gaveteiros),  NBR  13.966/2010 (Mesas),  NBR  13.962/2018 (Cadeiras),  NBR

16.031/2012 (Assentos  Múltiplos),  NR-17 (Ergonomia),  PE-289.06,  garantindo

atendimento e conformidade às normas – (ABNT NBR 14951; 14847; 4628-3; 9209;

15158;  8094;  8095;  8096;  10443;  11003.  Comprovante  de  madeira  utilizada

(FSC/CERFLOR),  Certificado  de  Regularidade  no  Cadastro  Técnico  Federal  do

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA –

para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais

em nome do fabricante. Os laudos deverão conter imagens do produto de forma a ser

claramente identificado.



ITEM 6 – POLTRONAS: DESEMBARGADOR / PRESIDENTE

ITEM 6.1 – PTGD - POLTRONA TELA BI-ELÁSTICA /GRANDE /GIRATÓRIA/ ESPALDAR
ALTO, RECLINÁVEL COM TRAVA E CONTROLE DE TENSÃO LOMBAR, REGULAGEM
DE ALTURA,  ENCOSTO  E  ANGULAÇÃO  DOS  BRAÇOS  /APOIO  DE CABEÇA/  COR
PRETA. (DESEMBARGADOR)

Encosto:

A estrutura deve ser fabricada em resina de engenharia termoplástica injetada, que ofereça

alta resistência mecânica.

Na estrutura deve ser instalada superfície de material elástico em tela, sem utilização de

espuma e similares, que propicie melhor distribuição da pressão do corpo do usuário, e

ofereça conforto no que se refere à transpiração, diminuindo a sensação de aumento de

temperatura  corporal.  Apoio  lombar  regulável  no  sentido  vertical,  com  possibilidade  de

fixação em qualquer  posição de seu curso.  Estrutura injetada em resina termoplástica e

almofada revestida em tecido.

O suporte para a estrutura do encosto deve ser produzido com dois tubos de aço industrial

de 25,4 mm de diâmetro mínimo, com acabamento em pintura eletrostática epóxi poliéster a

pó na cor preto, ou em liga de alumínio injetado.

Dimensões aproximadas: largura de 490 mm, altura de 660 mm.

Apoio de cabeça:

Estrutura deve ser fabricada em resina de engenharia termoplástica injetada, que ofereça

alta resistência mecânica. Na estrutura deve ser instalada superfície de material elástico em

tela.  A altura  deve  ser  regulável  e  com possibilidade  de  travamento  em no  mínimo 04

posições, e o ângulo deve ser ajustável.

Dimensões aproximadas: altura de 200 mm e largura máxima de 325 mm.

Assento:

A estrutura deve ser fabricada em resina de engenharia termoplástica injetada, que ofereça

alta resistência mecânica. Na estrutura deve ser instalada superfície de material elástico em

tela, sem utilização de espuma e similares, que propicie melhor distribuição da pressão do

corpo do usuário, e ofereça conforto no que se refere à transpiração, diminuindo a sensação

de  aumento  de  temperatura  corporal.  Curvatura  frontal  que  favoreça  a  livre  circulação

sanguínea dos membros inferiores.

Dimensões aproximadas: largura de 565 mm, profundidade de 520 mm.



Braços:

Com  corpo  e  suporte  de  fixação  devendo  ser  fabricados  em  resina  de  engenharia

termoplástica injetada de alta resistência mecânica. A área de apoio e contato do usuário

deve  ser  fabricado  em  poliuretano  integral  skin,  com  regulagem  de  altura  com  até  20

posições de ajuste. Deve ter regulagem de ângulo horizontal e profundidade.

Dimensões: largura de 90 mm e comprimento mínimo de 270 mm.

Mecanismo e Coluna:

Mecanismo com corpo injetado em liga de alumínio fabricado sob pressão e placa superior

em chapa de aço estampada que garanta bom acabamento e alta resistência mecânica.

Deve possuir comandos intuitivos que possibilitem a regulagem de altura e inclinação.

Movimento  de  inclinação  sincronizado  na  proporção  de  2:1  entre  encosto  e  assento,

respectivamente, com possibilidade de travamento em até 04 posições distintas.

Esse mecanismo deve prever sistema anti-impacto para o encosto, impedindo o choque do

encosto com o usuário ao ser desbloqueado. Possibilidade de ajuste da tensão adequando o

movimento  relax  ao biótipo  do  usuário,  acionável  através  de  manipulo  localizado  sob  o

assento.  A regulagem de altura do assento deve se dar através de coluna com regulagem

por acionamento a gás com curso aproximado de 90 mm, fabricada em tubo de aço de 50

mm, e 1,5 mm de espessura, no mínimo. Acabamento cromado, revestindo totalmente a

coluna. Pistão a gás com diâmetro mínimo de 26 mm. O movimento de rotação da coluna

deve se dar sobre rolamento de esferas tratadas termicamente que garanta alta resistência

ao desgaste e mínimo atrito, suavizando o movimento de rotação. Seu sistema preciso de

acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para

montagem e casos eventuais de manutenção. Acabamento em pintura eletrostática realizado

por processo automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de

aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com

pré-tratamento  antiferruginoso  (desengraxe  e  processo  de  nanotecnologia  utilizando

fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A bucha

guia  para o  pistão é  injetada em resina  de engenharia  poliacetal  de alta  resistência ao

desgaste  e  calibrada  individualmente  em  dois  passes  com precisão  de  0,03  mm.  Com

comprimento de 70 mm proporciona a guia  adequada para o perfeito funcionamento do

conjunto,  evitando folgas  e  garantindo a durabilidade.  Pistões  a  gás para regulagem de

alturas fixadas ao tubo central através de porca rápida em conformidade com a norma DIN

EN 16955 classes 4 (comprovado através de certificado ou laudo).



Base:

Base com 5 patas, fabricada em liga de alumínio injetada sob pressão que garanta alta

resistência mecânica.  A superfície deve ser polida e com brilho natural do alumínio.

Alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de

fixação. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse,

o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Rodízios duplos,

com rodas de 65 mm de diâmetro mínimo, eixo vertical em aço trefilado com diâmetro de 11

mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Cada

roda possui rolamento de roletes [duplo rolamento], substituindo o tradicional eixo horizontal.

Possuir furo central de 31 mm propiciando leveza ao design do produto. Este rodízio deve

ter banda de rodagem em poliuretano. Possui sistema de freio que trava os rodízios quando

usuário levanta da cadeira, porém quando o usuário senta o giro é liberado. A intensidade de

frenagem é regulável.

Foto referencial

ITEM 6.2 – PTMD – POLTRONA TELA BIE-LÁTICA MÉDIA /GIRATÓRIA /ESPALDAR 
ALTO/RECLINÁVEL COM TRAVA E CONTROLE DE TENSÃO LOMBAR, REGULAGEM 
DE ALTURA, ENCOSTO, ANGULAÇÃO DOS BRAÇOS E APOIO CABEÇA/ COR PRETA. 
(DESEMBARGADOR)

Assento:
Largura: 470 mm
Profundidade da superfície de assento: 490 mm
Encosto:
Largura: 480 mm
Extensão vertical (altura) encosto: 59 mm
Apoio de cabeça: Altura – 150 mm / Largura – 300 mm



Base:

Base com estrutura de cinco patas, ALUMÍNIO POLIDO com aproximadamente 700 mm de

diâmetro e forma de pirâmide, em liga de alumínio injetado sob pressão de alta resistência,

com largura aproximada de 700 mm na base de apoio dos pés. Alojamento para rodízios que

dispensam o uso de buchas. Rodízios duplos com rodas de 65 cm de diâmetro; eixo vertical

em aço trefilado de 11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil

e resistência na base evitando a queda do mesmo. Rodas duplas, unidas através d eixo

horizontal em aço trefilado, com acabamento em poliuretano que permite um deslizamento

suave em qualquer piso.

Encosto:

Estrutura do encosto em material plástico de alta resistência e performance (PVC) na cor

preta,  recoberto  em nylon na cor  preta,  moldado anatomicamente.  Estrutura externa em

alumínio  injetado  e  polido,  fixado  ao  mecanismo  formando  um  conjunto,  revestido  em

material elástico (Tela), sem utilização de espuma e ou similares.

Assento:

Estrutura do assento em material plástico de alta resistência e performance (PVC) na cor

PRETA, moldado anatomicamente constituindo inclusive o contra assento. Recoberto com

revestimento em material elástico (tela), com sistemas deslizante e botões de multifunções

acoplados ao assento de maneira que o usuário não precise sair da mesma para fazer as

regulagens.

Mecanismo:

Com  corpo  injetado  em  liga  de  alumínio,  pintado  pelo  sistema  epóxi  pó  preto,  com

resistência e curados em estufa.  Mecanismo com movimento sincronizado de assento e

encosto e com movimento relax, com seguintes comandos: regulagem de altura mínima de

80 mm, através de comando sob o braço/ Bloqueio de movimento em várias posições anti-

impacto sob o braço/ Movimento sincronizado entre encosto e assento com proporção de

deslocamento 2x1,  respectivamente, através de botão abaixo de fácil  acesso /  Ajuste de

tensão  lombar  através  de  manivela  lateral  com sinalizador  de  tensão  de  acordo  com o

biótipo  e  peso  do  usuário.  Suporte  de  encosto  de  alumínio  injetado  polido,  fixado  ao

mecanismo para formar o conjunto de regulagens, criando assim sistema anti-impacto para

encosto que impede o choque do encosto com o usuário por ocasião do desbloqueio do

mesmo. A ligação do assento ao encosto é feita através de parafusos com rosca métrica e



arruelas de pressão; e a coluna central através de cone Morse. Ajuste horizontal do assento

com sistema deslizante com curso de 50 mm, com intervalos de acordo com o biótipo do

usuário,  através de botão de fácil  acesso junto ao assento. Comandos de regulagem de

altura da cadeira de fácil manuseio.

Braços:

Apoio de braços com base e corpo com resina de engenharia termoplástica nylon de alta

resistência  mecânica.  Base  superior  (apoio)  em  poliuretano  integral  skin  injetado,  com

aproximadamente  270  mm  de  profundidade  e  100  mm  de  largura.  Possui  seguintes

comando: Ajuste de altura através de botão d fácil manuseio de acionamento com curso de

70 mm / Regulagem de ângulo horizontal em 45° (interno /externo). Comandos de contato

permanente tipo botão abaixo do apoio de fácil manuseio.

Foto referencial

ITEM 6.3 –  PTMI –  POLTRONA TELA BIE-LÁSTICA MÉDIA/  GIRATÓRIA/  ESPALDAR
MÉDIO/RECLINÁVEL COM TRAVA E CONTROLE DE TENSÃO LOMBAR, REGULAGEM
DE  ALTURA,  ENCOSTO  E  ANGULAÇÃO  DOS  BRAÇOS  /COR  PRETA  -
(INTERLOCUTÓRIAS DESEMBARGADOR)

Assento:
Largura: 455 mm
Profundidade da superfície de assento: 445 mm
Encosto:
Largura: 415 mm
Extensão vertical (altura) encosto: 55 mm

Base:

Base com estrutura de cinco patas, ALUMÍNIO POLIDO, com aproximadamente 700 mm de

diâmetro e forma de pirâmide, em liga de alumínio injetado sob pressão de alta resistência,



com largura aproximada de 700 mm na base de apoio dos pés. Alojamento para rodízios que

dispensam o uso de buchas. Rodízios duplos com rodas de 65 cm de diâmetro; eixo vertical

em aço trefilado de 11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil

e resistência na base evitando a queda do mesmo. Rodas duplas, unidas através d eixo

horizontal em aço trefilado, com acabamento em poliuretano que permite um deslizamento

suave em qualquer piso.

Encosto:

Estrutura do encosto em material plástico de alta resistência e performance (PVC) na cor

preta,  recoberto  em nylon na cor  preta,  moldado anatomicamente.  Estrutura externa em

alumínio  injetado  e  polido,  fixado  ao  mecanismo  formando  um  conjunto,  revestido  em

material elástico (Tela), sem utilização de espuma e ou similares.

Assento:

Estrutura do assento em material plástico de alta resistência e performance (PVC) na cor

PRETA, moldado anatomicamente constituindo inclusive o contra assento. Recoberto com

revestimento em material elástico (tela), com sistemas deslizante e botões de multifunções

acoplados ao assento de maneira que o usuário não precise sair da mesma para fazer as

regulagens.

Mecanismo:

Com  corpo  injetado  em  liga  de  alumínio,  pintado  pelo  sistema  epóxi  pó  preto,  com

resistência e curados em estufa.  Mecanismo com movimento sincronizado de assento e

encosto e com movimento relax, com seguintes comandos: regulagem de altura mínima de

80 mm, através de comando sob o braço/ Bloqueio de movimento em várias posições anti-

impacto sob o braço/ Movimento sincronizado entre encosto e assento com proporção de

deslocamento 2x1,  respectivamente, através de botão abaixo de fácil  acesso /  Ajuste de

tensão  lombar  através  de  manivela  lateral  com sinalizador  de  tensão  de  acordo  com o

biótipo  e  peso  do  usuário.  Suporte  de  encosto  de  alumínio  injetado  polido,  fixado  ao

mecanismo para formar o conjunto de regulagens, criando assim sistema anti-impacto para

encosto que impede o choque do encosto com o usuário por ocasião do desbloqueio do

mesmo. A ligação do assento ao encosto é feita através de parafusos com rosca métrica e

arruelas de pressão; e a coluna central através de cone Morse. Ajuste horizontal do assento

com sistema deslizante com curso de 50 mm, com intervalos de acordo com o biótipo do



usuário,  através de botão de fácil  acesso junto ao assento. Comandos de regulagem de

altura da cadeira de fácil manuseio.

Braços:

Apoio de braços com base e corpo com resina de engenharia termoplástica nylon de alta

resistência  mecânica.  Base  superior  (apoio)  em  poliuretano  integral  skin  injetado,  com

aproximadamente  270  mm  de  profundidade  e  100  mm  de  largura.  Possui  seguintes

comando: Ajuste de altura através de botão d fácil manuseio de acionamento com curso de

70 mm / Regulagem de ângulo horizontal em 45° (interno /externo). Comandos de contato

permanente tipo botão abaixo do apoio de fácil manuseio.

Foto referencial

ITEM 6.4 – PDA – POLTRONA DESEMBARGADOR/PRESIDENTE/ ESPALDAR ALTO/ 

GIRATÓRIA/COURO NATURAL PRETO.

Encosto min/máx.: 500 x 780 mm / 520 x 810mm- (LxA)
Distância entre braços mín/máx.: 610 mm / 650 mm
Largura apoio braços mín/máx.: 45 mm / 70 mm
Assento mín/máx.: 500x510mm / 465 x 540 mm - (LxP)
Altura do encosto ao piso min/ máx.: 1150 mm/ 1250 mm
Altura do assento ao piso min/máx.: 480 mm/ 520 mm

Sistema de estofado:

Confeccionado  através  do  sistema  de  conchas  bipartida,  fabricadas  em  compensado

multilaminado de espessura mínima 12 mm, com sistema de união do encosto com assento,



através de lâmina de aço estrutural em torno de 5/16″ x 3 ½, com tratamento anticorrosivo

por fosfatização e pintura epóxi na cor preta.

Encosto:

Espaldar  alto  e  com apoio  de  cabeça  integrado,  revestidos  com espuma anatômica  de

poliuretano mínimo de 45 mm de espessura, com densidade D40 a 55 kg/m3, e acabamento

frontal em couro natural e posterior em couro ecológico.

Assento:

Borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea, revestido com

espuma anatômica de poliuretano mínimo de 45 mm de espessura, com densidade D40 a 55

kg/m3, e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico.

Mecanismo:

Reclinação excêntrico com sistema sincronizado na relação 2:1  composto por  corpo em

alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi na cor preta.

Sistema de reclinação com eixo horizontal com travamento do conjunto estofado máx. cinco

posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão da

mola do sistema de reclinação através de manípulos, regulagem de altura pneumática do

assento, e alavanca individual para regulagem e fixação da inclinação do encosto injetada

em  polipropileno  100%  reciclável.  Coluna  a  gás  com  tubo  central  em  aço  SAE  1020

50x1,50mm, encaixe cônico de precisão entre as hastes, com acionador pneumático central

de regulagem de altura classe 3 (mínimo) segundo DIN 4550.

Base giratória:

Injetada em alumínio ADC-12 com 5 hastes equidistantes e acabamento polido, reforçadas

com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas sobre o assento.

Rodízio:

Duplo giro mínimo 50 mm de diâmetro, com corpo e rodas fabricados em poliamida 6.6, ou

rodas com banda de rodagem em PU, e eixo central apoiado em esfera de rolamento de

aço.

Braços:



Estruturais fixos, interligando assento / encosto, sem regulagem de altura, confeccionados

em alumínio injetado com acabamento polido. Apoia-braços injetado em poliuretano. Fixados

ao assento e encosto através de parafusos métricos.

 Foto referencial

ITEM 6.5 – PDM – POLTRONA DESEMBARGADOR/PRESIDENTE/ ESPALDAR 

MÉDIO/GIRATÓRIA /COURO NATURAL PRETO/ INTERLOCUTÓRIAS

Encosto mín/máx.: 500X 580 mm / 520 x 620 mm – (LxA)
Distância entre braços mín/máx.: 610 mm / 650 mm
Largura apoio braços mín/máx.: 45 mm / 70 mm
Assento mín/máx.: # 500x510mm / 465 x 540 mm - (LxP)
Altura do encosto ao piso min/máx.: 1000 mm/ 1070 mm
Altura do assento ao piso min/máx.: 480 mm/ 520 mm

Sistema de estofado:

Confeccionado  através  do  sistema  de  conchas  bipartida,  fabricadas  em  compensado

multilaminado de espessura mínima 12 mm, com sistema de união do encosto com assento,

através de lâmina de aço estrutural em torno de 5/16” x 3” com tratamento anticorrosivo por

fosfatização e pintura epóxi na cor preta.

Encosto:

Espaldar  médio  revestido  com espuma anatômica  de poliuretano  mínimo de 45  mm de

espessura,  com densidade  D40  a  55  kg/m3,  e  acabamento  frontal  em couro  natural  e

posterior em couro ecológico.

Assento:



Borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea, revestido com

espuma anatômica de poliuretano mínimo de 45 mm de espessura, com densidade D40 a 55

kg/m3, e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico.

Mecanismo:

Reclinação excêntrico com sistema sincronizado na relação 2:1  composto por  corpo em

alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e por fosfatização e pintura epóxi na cor

preta.  Sistema de reclinação com eixo horizontal,  travamento do conjunto estofado máx.

cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Regulagem de pressão

da mola do sistema de reclinação através de manípulos, regulagem de altura pneumática do

assento, e alavanca individual para regulagem e fixação da inclinação do encosto injetada

em polipropileno 100% reciclável.

Coluna a gás com tubo central  em aço SAE 1020 Ø 50 x 1,50 mm, encaixe cônico de

precisão entre as hastes, com acionador pneumático central de regulagem de altura classe 3

(mínimo) segundo DIN 4550.

Base giratória:

Injetada em alumínio ADC-12 com 5 hastes equidistantes e acabamento polido, reforçadas

com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas sobre o assento.

Rodízio:

Duplo giro mínimo 50 mm de diâmetro, com corpo e rodas fabricados em poliamida 6.6, ou

rodas com banda de rodagem em PU, e eixo central apoiado em esfera de rolamento de

aço.

Braços:

Estruturais fixos, interligando assento/encosto, sem regulagem de altura, confeccionados em

alumínio injetado com acabamento polido. Apoia-braços injetado em poliuretano. Fixados ao

assento e encosto através de parafusos métricos.



Imagens referenciais

 ITEM 7 – POLTRONAS: MAGISTRADOS E DIRETORES

ITEM  7.1  –  PGAC –POLTRONA GIRATÓRIA,  TELA BIELÁTICA,  MÉDIA,  ESPALDAR
ALTO, RECLINÁVEL COM TRAVA E CONTROLE DE TENSÃO LOMBAR, REGULAGEM
DE ALTURA, ENCOSTO, ANGULAÇÃO DOS BRAÇOS E APOIO CABEÇA

Assento:
Largura: 470 mm
Profundidade da superfície de assento: 490 mm
Encosto:
Largura: 480 mm
Extensão vertical (altura) encosto: 59 mm
Apoio de cabeça: Altura – 150 mm / Largura – 300 mm

Base:

Base com estrutura de cinco patas, ALUMÍNIO POLIDO com aproximadamente 700 mm de

diâmetro e forma de pirâmide, em liga de alumínio injetado sob pressão de alta resistência,

com largura aproximada de 700 mm na base de apoio dos pés. Alojamento para rodízios que

dispensam o uso de buchas. Rodízios duplos com rodas de 65 cm de diâmetro; eixo vertical

em aço trefilado de 11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil

e resistência na base evitando a queda do mesmo. Rodas duplas, unidas através deixo

horizontal em aço trefilado, com acabamento em poliuretano que permite um deslizamento

suave em qualquer piso.

Encosto:

Estrutura do encosto em material plástico de alta resistência e performance (PVC) na cor

preta,  recoberto  em nylon na cor  preta,  moldado anatomicamente.  Estrutura externa em

alumínio  injetado  e  polido,  fixado  ao  mecanismo  formando  um  conjunto,  revestido  em

material elástico (Tela), sem utilização de espuma e ou similares.

Assento:

Estrutura do assento em material plástico de alta resistência e performance (PVC) na cor

PRETA, moldado anatomicamente constituindo inclusive o contra assento. Recoberto com

revestimento em material elástico (tela), com sistemas deslizante e botões de multifunções

acoplados ao assento de maneira que o usuário não precise sair da mesma para fazer as

regulagens.



Mecanismo:

Com  corpo  injetado  em  liga  de  alumínio,  pintado  pelo  sistema  epóxi  pó  preto,  com

resistência e curados em estufa.  Mecanismo com movimento sincronizado de assento e

encosto e com movimento relax, com seguintes comandos: regulagem de altura mínima de

80 mm, através de comando sob o braço/ Bloqueio de movimento em várias posições anti-

impacto sob o braço/ Movimento sincronizado entre encosto e assento com proporção de

deslocamento 2x1,  respectivamente, através de botão abaixo de fácil  acesso /  Ajuste de

tensão  lombar  através  de  manivela  lateral  com sinalizador  de  tensão  de  acordo  com o

biótipo  e  peso  do  usuário.  Suporte  de  encosto  de  alumínio  injetado  polido,  fixado  ao

mecanismo para formar o conjunto de regulagens, criando assim sistema anti-impacto para

encosto que impede o choque do encosto com o usuário por ocasião do desbloqueio do

mesmo.  A ligação do assento ao encosto é feita através de parafusos com rosca métrica e

arruelas de pressão; e a coluna central através de cone Morse. Ajuste horizontal do assento

com sistema deslizante com curso de 50 mm, com intervalos de acordo com o biótipo do

usuário,  através de botão de fácil  acesso junto ao assento. Comandos de regulagem de

altura da cadeira de fácil manuseio.

Braços:

Apoio de braços com base e corpo com resina de engenharia termoplástica nylon de alta

resistência  mecânica.  Base  superior  (apoio)  em  poliuretano  integral  skin  injetado,  com

aproximadamente  270  mm  de  profundidade  e  100  mm  de  largura.  Possui  seguintes

comando: Ajuste de altura através de botão de fácil manuseio de acionamento com curso de

70 mm / Regulagem de ângulo horizontal em 45° (interno /externo). Comandos de contato

permanente tipo botão abaixo do apoio de fácil manuseio.



Imagens referenciais

ITEM 7.2 – PGTI – POLTRONA GIRATÓRIA, TELA BIE-LÁSTICA, MÉDIA, ESPALDAR 
MÉDIO, RECLINÁVEL COM TRAVA E CONTROLE DE TENSÃO LOMBAR, REGULAGEM 
DE ALTURA, ENCOSTO E ANGULAÇÃO DOS BRAÇOS /COR PRETA - 
(INTERLOCUTÓRIAS)

Assento:
Largura: 455 mm
Profundidade da superfície de assento: 445 mm
Encosto:
Largura: 415 mm
Extensão vertical (altura) encosto: 55 mm

Base:

Base com estrutura de cinco patas, ALUMÍNIO POLIDO, com aproximadamente 700 mm de

diâmetro e forma de pirâmide, em liga de alumínio injetado sob pressão de alta resistência,

com largura aproximada de 700 mm na base de apoio dos pés. Alojamento para rodízios que

dispensam o uso de buchas. Rodízios duplos com rodas de 65 cm de diâmetro; eixo vertical

em aço trefilado de 11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil

e resistência na base evitando a queda do mesmo. Rodas duplas, unidas através deixo

horizontal em aço trefilado, com acabamento em poliuretano que permite um deslizamento

suave em qualquer piso.

Encosto:

Estrutura do encosto em material plástico de alta resistência e performance (PVC) na cor

preta,  recoberto  em nylon na cor  preta,  moldado anatomicamente.  Estrutura externa em

alumínio  injetado  e  polido,  fixado  ao  mecanismo  formando  um  conjunto,  revestido  em

material elástico (Tela), sem utilização de espuma e ou similares.



Assento:

Estrutura do assento em material plástico de alta resistência e performance (PVC) na cor

PRETA, moldado anatomicamente constituindo inclusive o contra assento. Recoberto com

revestimento em material elástico (tela), com sistemas deslizante e botões de multifunções

acoplados ao assento de maneira que o usuário não precise sair da mesma para fazer as

regulagens.

Mecanismo:

Com  corpo  injetado  em  liga  de  alumínio,  pintado  pelo  sistema  epóxi  pó  preto,  com

resistência e curados em estufa.  Mecanismo com movimento sincronizado de assento e

encosto e com movimento relax, com seguintes comandos: regulagem de altura mínima de

80 mm, através de comando sob o braço/ Bloqueio de movimento em várias posições anti-

impacto sob o braço/ Movimento sincronizado entre encosto e assento com proporção de

deslocamento 2x1,  respectivamente, através de botão abaixo de fácil  acesso /  Ajuste de

tensão  lombar  através  de  manivela  lateral  com sinalizador  de  tensão  de  acordo  com o

biótipo  e  peso  do  usuário.  Suporte  de  encosto  de  alumínio  injetado  polido,  fixado  ao

mecanismo para formar o conjunto de regulagens, criando assim sistema anti-impacto para

encosto que impede o choque do encosto com o usuário por ocasião do desbloqueio do

mesmo. A ligação do assento ao encosto é feita através de parafusos com rosca métrica e

arruelas de pressão; e a coluna central através de cone Morse. Ajuste horizontal do assento

com sistema deslizante com curso de 50 mm, com intervalos de acordo com o biótipo do

usuário,  através de botão de fácil  acesso junto ao assento. Comandos de regulagem de

altura da cadeira de fácil manuseio.

Braços:

Apoio de braços com base e corpo com resina de engenharia termoplástica nylon de alta

resistência  mecânica.  Base  superior  (apoio)  em  poliuretano  integral  skin  injetado,  com

aproximadamente  270  mm  de  profundidade  e  100  mm  de  largura.  Possui  seguintes

comando: Ajuste de altura através de botão de fácil manuseio de acionamento com curso de

70 mm / Regulagem de ângulo horizontal em 45° (interno /externo). Comandos de contato

permanente tipo botão abaixo do apoio de fácil manuseio.



Imagens ilustrativas

 ITEM 8 – CADEIRAS: OPERACIONAIS E USOS DIVERSOS

ITEM  8.1  –  CGOT –  CADEIRA  GIRATÓRIA  OPERACIONAL,  COM  BRAÇOS  E
REGULÁVEIS /EM TELA, COR PRETO/GRAFITE. (TRABALHOS EM GERAL)

Encosto:

A estrutura principal e aparente do encosto deve ser produzida em resina de engenharia

termoplástica injetada, com alta resistência mecânica, com espessura mínima de 2,5 mm.

Essa  estrutura,  em  uma  única  peça,  também  deverá  ser  responsável  por  receber  o

mecanismo de inclinação que fixa o encosto e o assento na base, e capa de acabamento

com, no máximo 12 mm de largura, sem função estrutural, na base inferior do encosto. A

superfície de revestimento deve ser produzida em tela de formada por composto de 75%

PVC e 25 % poliéster, com gramatura podendo variar entre 550 e 600 g/m², com espessura

mínima de 1,10 mm, que ofereça conforto térmico ao usuário e minimize a sensação de

aumento de temperatura corporal, diminuindo a transpiração. A tela deve ser fixada a uma

estrutura auxiliar, e não aparente, fabricada em resina de engenharia termoplástica injetada

de alta resistência mecânica, que deverá ser encaixada, sem a utilização de parafusos, na

estrutura principal. Deve possibilitar o ajuste para a região lombar do usuário, através de um

apoio de, aproximadamente, 95 mm de altura e 430 mm de largura, que deve ser fabricado

em  material  termoplástico  injetado  com  regulagem  de  altura,  montado  na  estrutura  do

encosto através de encaixe, sem a utilização de parafusos. Essa peça deverá deslizar por



acionamento através de duas guias laterais, com 10 mm de altura, no mínimo. O encosto

deverá ser fixado diretamente na estrutura do mecanismo responsável por sua inclinação.

COR PRETO.

Medidas aproximadas:

Extensão vertical 660 mm, altura da tela 550 mm e largura de 480 mm.

Assento:

A estrutura  interna  deverá  ser  produzida  em  resina  termoplástica  injetada  e  moldada

anatomicamente. A almofada deverá ser produzida em espuma de poliuretano flexível, isenta

de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta-tensão de alongamento

e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade de 45 a 55

kg/m³, moldada anatomicamente com espessura aproximada da borda frontal de 65 mm e

interna de 45 a 55 mm. O contra  assento  deverá  ter  capa de acabamento injetada em

polipropileno texturizado ou ABS. O assento deverá possuir regulagem de profundidade com

curso de, no mínimo, 50 mm e até 6 posições de bloqueio com acionamento através de

dispositivo em forma de botão localizado sob o assento. O assento deve ser revestido com

resina poli vinílica fabricada a partir de polímeros, PVC, com gramatura aproximada de 600

g/m² e com espessura mínima de 0,90 mm, com costura em todo contorno superior/  COR

GRAFITE.

Medidas aproximadas: profundidade de 470 mm e largura de 490 mm.

Apoia-braços:

Deverá  ter  dois  apoia-braços  com  possibilidade  de  regulagem  da  altura,  largura,

profundidade e angulação. Superfície de contato com os braços do usuário em poliuretano

integral skin e corpo injetado em resina termoplástica ou alumínio polido. Regulagem de

altura  com travamento em até  10 posições,  por  sistema de  manopla  com deslizamento

vertical ou botão de pressão. Regulagem de largura entre os braços com sistema acionável

sob o assento, com curso aproximado de 60 mm. Regulagem de profundidade. Regulagem

angular e rotação deverá se dar em seu próprio eixo (360º graus), com até 10 posições de

fixação. A estrutura deve ser produzida em resina termoplástica injetada.

Medidas  aproximadas:  220  mm  de  comprimento,  105  mm  de  largura  e  20  mm  de

espessura.

Mecanismos:



O mecanismo deverá ser produzido com corpo injetado sob pressão em liga de alumínio e

placa superior produzida com polímeros, ou em aço estampado com no mínimo 2 mm de

espessura, chapa de aço para fixação do encosto com 4 mm de espessura mínima, e placa

do assento com 3 mm de espessura mínima, e capa de acabamento em resina termoplástica

injetada.  A regulagem  de  altura  do  assento  deverá  ser  acionada  através  de  alavanca

instalada no mecanismo, localizada abaixo do assento. Uma alavanca deve ser instalada e

localizada sob o assento,  para acionamento do sistema de regulagem da livre flutuação

sincronizada  do  encosto  e  assento,  em  uma  proporção  de  2:1,  respectivamente,  com

possibilidade de fixação em até 4 posições diferentes. A tensão da inclinação deverá se

ajustar automaticamente ao peso do usuário, sem a necessidade de ajustes por alavancas,

botões  ou  manípulos.  Deverá  oferecer  sistema  anti-impacto,  que  impeça  o  choque  do

encosto com o usuário quando houver o desbloqueio do sistema.

Conjunto da Base:

A regulagem de altura do assento deverá se dar através de uma alavanca fabricada em

poliamida  6  ou  aço,  localizada  sob  o  assento.  Deverá  possuir  coluna  giratória  com

regulagem de altura por acionamento a gás com 100 mm de curso aproximado, fabricada

em tubo de aço de 50 mm e, no mínimo, 1,50 mm de espessura da parede. A bucha guia

para o pistão deverá ser injetada em resina de engenharia, poliacetal, de alta resistência ao

desgaste e calibrada com de precisão máxima de 0,03 mm, medindo aproximadamente 70

mm de comprimento,  que  proporcione  guia  adequada para  o  perfeito  funcionamento do

conjunto,  evitando folgas  e  garantindo a durabilidade.  Pistões  a  gás para regulagem de

altura fixados ao tubo central, em conformidade com a norma DIN EN 16955 classe 4. O

movimento  de  rotação  da  coluna  deverá  se  dar  sobre  rolamento  de  esferas  tratadas

termicamente  garantindo  alta  resistência  ao  desgaste  e  mínimo  atrito,  suavizando  o

movimento de rotação. Deverá ter um sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a

base, através de cone morse. A base deverá ser produzida com 5 patas e ser fabricada por

processo de injeção em resina de engenharia, poliamida (nylon 6) e fibra de vidro, ou em

alumínio injetado. Possuir alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm que

dispense o uso de buchas de fixação. Possuir sistema preciso de acoplamento na coluna

central  através de cone  morse.  Nesse cone deverá ser  colocado um anel  metálico  com

diâmetro externo de, aproximadamente, 57 mm e 3 mm de espessura. Os rodízios devem

ser duplos, ter rodas com 65 mm de diâmetro que sejam injetadas em resina de engenharia

com aditivo anti-ultravioleta e modificador de impacto.  O eixo vertical  deverá ser de aço

trefilado  1010/1020  com diâmetro  mínimo de  11  mm e  eixo  horizontal  também em aço



trefilado  1010/1020.  O  eixo  vertical  deverá  ser  dotado  de  anel  elástico  em  aço,  que

possibilite acoplamento à base.

Pintura:

As peças metálicas, com exceção das produzidas em alumínio, deverão ter acabamento em

pintura  eletrostática  realizado  por  processo  automatizado  em  tinta  pó,  revestindo  com

película  de  aproximadamente  60  mícrons  com  propriedades  de  resistência  a  agentes

químicos,  com pré-tratamento antiferruginoso,  desengraxe e processo de nanotecnologia

utilizando fluorzircônio, que garanta grande resistência mecânica.

OBS.: Variação máxima aceitável de 5% em todas as medidas, para mais ou para menos.

Imagem ilustrativa

ITEM 8.2 – CGIT – CADEIRA GIRATÓRIA INTERLOCUTÓRIA, COM BRAÇOS /EM TELA,
COR PRETO/GRAFITE.

Encosto:

 A estrutura principal e aparente do encosto deve ser produzida em resina de engenharia

termoplástica injetada, com alta resistência mecânica, com espessura mínima de 2,5 mm.

Essa  estrutura,  em  uma  única  peça,  também  deverá  ser  responsável  por  receber  o

mecanismo de inclinação que fixa o encosto e o assento na base, e capa de acabamento

com, no máximo 12 mm de largura, sem função estrutural, na base inferior do encosto. A

superfície de revestimento deve ser produzida em tela de formada por composto de 75%

PVC e 25 % poliéster, com gramatura podendo variar entre 550 e 600 g/m², com espessura

mínima de 1,10 mm, que ofereça conforto térmico ao usuário e minimize a sensação de

aumento de temperatura corporal, diminuindo a transpiração. A tela deve ser fixada a uma

estrutura auxiliar, e não aparente, fabricada em resina de engenharia termoplástica injetada

de alta resistência mecânica, que deverá ser encaixada, sem a utilização de parafusos, na

estrutura principal. Deve possibilitar o ajuste para a região lombar do usuário, através de um

apoio de, aproximadamente, 95 mm de altura e 430 mm de largura, que deve ser fabricado



em  material  termoplástico  injetado  com  regulagem  de  altura,  montado  na  estrutura  do

encosto através de encaixe, sem a utilização de parafusos. Essa peça deverá deslizar por

acionamento através de duas guias laterais, com 10 mm de altura, no mínimo. O encosto

deverá ser fixado diretamente na estrutura do mecanismo responsável por sua inclinação.

COR PRETO

Medidas aproximadas: extensão vertical 660 mm, altura da tela 550 mm e largura de 480

mm.

Assento:

A estrutura  interna  deverá  ser  produzida  em  resina  termoplástica  injetada  e  moldada

anatomicamente. A almofada deverá ser produzida em espuma de poliuretano flexível, isenta

de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta-tensão de alongamento

e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade de 45 a 55

kg/m³, moldada anatomicamente com espessura aproximada da borda frontal de 65 mm e

interna de 45 a 55 mm. O contra  assento  deverá  ter  capa de acabamento injetada em

polipropileno texturizado ou ABS. O assento deverá possuir regulagem de profundidade com

curso de, no mínimo, 50 mm e até 6 posições de bloqueio com acionamento através de

dispositivo em forma de botão localizado sob o assento. O assento deve ser revestido com

resina polivinílica fabricada a partir de polímeros, PVC, com gramatura aproximada de 600

g/m² e com espessura mínima de 0,90 mm, com costura em todo contorno superior. Medidas

aproximadas: Profundidade de 470 mm e largura de 490 mm. COR GRAFITE.

Apoia-braços:

Apoia-braços fixos em formato T, injetados em resina termoplástica ou com estrutura em

alumínio e apoio do usuário em poliuretano, fixado na estrutura do assento.

Mecanismos:

O mecanismo deverá ser produzido com corpo injetado sob pressão em liga de alumínio e

placa superior produzida com polímeros, ou em aço estampado com no mínimo 2 mm de

espessura, chapa de aço para fixação do encosto com 4 mm de espessura mínima, e placa

do assento com 3 mm de espessura mínima, e capa de acabamento em resina termoplástica

injetada.  A regulagem  de  altura  do  assento  deverá  ser  acionada  através  de  alavanca

instalada no mecanismo, localizada abaixo do assento. Alavanca de regulagem de altura

fabricada em aço trefilado redondo de 8 mm de diâmetro e manípulos injetado em resina

termoplástica.



Conjunto da Base:

Deverá possuir coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com 100

mm de curso aproximado, fabricada em tubo de aço de 50 mm e, no mínimo, 1,50 mm de

espessura  da  parede.  A bucha  guia  para  o  pistão  deverá  ser  injetada  em  resina  de

engenharia, poliacetal, de alta resistência ao desgaste e calibrada com de precisão máxima

de 0,03  mm, medindo  70  mm de  comprimento,  que  proporcione  guia  adequada para  o

perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a

gás para regulagem de alturas fixadas ao tubo central, em conformidade com a norma DIN

EN 16955 classes 4. O movimento de rotação da coluna deverá se dar sobre rolamento de

esferas  tratadas  termicamente  garantindo  alta  resistência  ao  desgaste  e  mínimo  atrito,

suavizando o movimento de rotação.  Deverá ter um sistema preciso de acoplamento ao

mecanismo e a base, através de cone morse. A base deverá ser produzida com 5 patas e

ser fabricada por processo de injeção em resina de engenharia, poliamida (nylon 6) e fibra

de vidro, ou em alumínio injetado. Possuir alojamento para engate do rodízio no diâmetro de

11 mm que dispense o uso de buchas de fixação. Possuir sistema preciso de acoplamento

na coluna central através de cone morse. Nesse cone deverá ser colocado um anel metálico

com diâmetro externo de,  aproximadamente,  57 mm e 3 mm de espessura. Os rodízios

devem ser duplos, ter rodas com 65 mm de diâmetro que sejam injetadas em resina de

engenharia com aditivo anti-ultravioleta e modificador de impacto. O eixo vertical deverá ser

de aço trefilado 1010/1020 com diâmetro mínimo de 11 mm e eixo horizontal também em

aço trefilado 1010/1020. O eixo vertical  deverá ser dotado de anel elástico em aço, que

possibilite acoplamento à base.

Pintura:

 As peças metálicas, com exceção das produzidas em alumínio, deverão ter acabamento em

pintura  eletrostática  realizado  por  processo  automatizado  em  tinta  pó,  revestindo  com

película  de  aproximadamente  60  mícrons  com  propriedades  de  resistência  a  agentes

químicos,  com pré-tratamento antiferruginoso,  desengraxe e processo de nanotecnologia

utilizando fluorzircônio, que garanta grande resistência mecânica.



Imagem ilustrativa

ITEM 8.3 – CTBM – CADEIRA EM TELA BIE-LÁTICA/ OPERACIONAL ESPECÍFICA, 
GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO, RECLINÁVEL COM TRAVA E CONTROLE DE TENSÃO
LOMBAR, REGULAGEM DE ALTURA, ENCOSTO, ANGULAÇÃO DOS BRAÇOS 
(TRABALHOS EM GERAL)

Assento:
Largura: 455 mm
Profundidade da superfície de assento: 445 mm
Encosto:
Largura: 415 mm
Extensão vertical (altura) encosto: 55 mm

Base:

Base com estrutura de cinco patas, ALUMÍNIO PRETO, com aproximadamente 700 mm de

diâmetro e forma de pirâmide, em liga de alumínio injetado sob pressão de alta resistência,

com largura aproximada de 700 mm na base de apoio dos pés. Alojamento para rodízios que

dispensam o uso de buchas. Rodízios duplos com rodas de 65 cm de diâmetro; eixo vertical

em aço trefilado de 11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil

e resistência na base evitando a queda do mesmo. Rodas duplas, unidas através deixo

horizontal em aço trefilado, com acabamento em poliuretano que permite um deslizamento

suave em qualquer piso.

Encosto:

Estrutura do encosto em material plástico de alta resistência e performance (PVC) na cor

preta,  recoberto  em nylon na cor  preta,  moldado anatomicamente.  Estrutura externa em

alumínio  injetado  e  polido,  fixado  ao  mecanismo  formando  um  conjunto,  revestido  em

material elástico (Tela), sem utilização de espuma e ou similares.

Assento:

Estrutura do assento em material plástico de alta resistência e performance (PVC) na  cor

PRETA, moldado anatomicamente constituindo inclusive o contra assento. Recoberto com



revestimento em material elástico (tela), com sistemas deslizante e botões de multifunções

acoplados ao assento de maneira que o usuário não precise sair da mesma para fazer as

regulagens.

Mecanismo:

Com  corpo  injetado  em  liga  de  alumínio,  pintado  pelo  sistema  epóxi  pó  preto,  com

resistência e curados em estufa.  Mecanismo com movimento sincronizado de assento e

encosto e com movimento relax, com seguintes comandos: regulagem de altura mínima de

80 mm, através de comando sob o braço/ Bloqueio de movimento em várias posições anti-

impacto sob o braço/ Movimento sincronizado entre encosto e assento com proporção de

deslocamento 2x1,  respectivamente, através de botão abaixo de fácil  acesso /  Ajuste de

tensão  lombar  através  de  manivela  lateral  com sinalizador  de  tensão  de  acordo  com o

biótipo e peso do usuário.

Suporte de encosto de alumínio injetado polido, fixado ao mecanismo para formar o conjunto

de regulagens, criando assim sistema anti-impacto para encosto que impede o choque do

encosto com o usuário por  ocasião do desbloqueio do mesmo. A ligação do assento ao

encosto é feita através de parafusos com rosca métrica e arruelas de pressão; e a coluna

central através de cone Morse. Ajuste horizontal do assento com sistema deslizante com

curso de 50 mm, com intervalos de acordo com o biótipo do usuário, através de botão de

fácil  acesso  junto  ao  assento.  Comandos  de  regulagem  de  altura  da  cadeira  de  fácil

manuseio.

Braços:

Apoio de braços com base e corpo com resina de engenharia termoplástica nylon de alta

resistência  mecânica.  Base  superior  (apoio)  em  poliuretano  integral  skin  injetado,  com

aproximadamente  270  mm  de  profundidade  e  100  mm  de  largura.  Possui  seguintes

comando: Ajuste de altura através de botão de fácil manuseio de acionamento com curso de

70 mm / Regulagem de ângulo horizontal em 45° (interno /externo). Comandos de contato

permanente tipo botão abaixo do apoio de fácil manuseio.



Fotos referenciais

ITEM 8.4 – CFP – CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS, EM POLIPROPILENO (COPA) – COR
PRETO

Assento:

Produzido em polipropileno injetado, medindo aproximadamente 447x467x20mm (4 mm de

espessura). Pintura cor PRETO.

Encosto:

Produzido em polipropileno injetado, medindo aproximadamente 462x24x249mm (4 mm de

espessura).

Pintura cor PRETO.

Estrutura:

Formada  por  4  pés,  produzidos  em tubo  de  aço  redondo  aprox.  Ø  3/4″,  soldados  em

travessas horizontais (uma frontal e outra posterior); possui sapatas protetoras produzidas

em nylon encaixadas na base da estrutura. Pintura cor PRETO.

Fixação:

Assento fixado à  estrutura por 2 parafusos autoatarraxantes,  possuindo 2 protetores em

polietileno de baixa densidade nos parafusos posteriores e um pino central cilíndrico também

em polietileno de baixa pressão encaixado na parte inferior central do assento.

O encosto  é  encaixado  na parte  superior  da estrutura  e  parafusado inferiormente por  2

parafusos autoatarraxantes.

Acabamento:

Todas  peças  metálicas  usadas  no  processo  de  fabricação,  recebem  tratamento

desengraxante  à  quente  por  meio  de  imersão  e  tratamento  antiferruginoso,  a  fim  de

constituir  um  substrato  seguro  para  a  aplicação  de  pintura  eletrostática  epóxi  pó com

polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210º C. Foto referencial.



Fotos ilustrativas

ITEM 8.5 - CFPre – CADEIRA FIXA /COM PRANCHETA FRONTAL REGULÁVEL /COR 
PRETO (ESPECÍFICA)

Assento e encosto moldados anatomicamente dentro das normas de ergonomia, produzido

em  polipropileno  injetado,  com  bordas  arredondadas.  Fixados  na  estrutura  através  de

parafusos.

Estrutura  4  pés,  produzida  em tubo  de  aço  Ø19,05  mm.  Os  tubos  aparentes  recebem

ponteiras de acabamento produzidas em polipropileno. Na extremidade inferior dos pés são

encaixadas sapatas articuláveis produzidas em material termoplástico.

Prancheta produzida em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces em

laminado melamínico de baixa pressão (BP). Nas faces laterais recebe borda batida em PVC

com 3 mm de espessura. Medindo 495x565 mm (LxP). Possui movimento dobrável  com

rotação de aproximadamente 90° e regulagem de profundidade (para frente e para trás),

com curso de 85 mm, possibilitando a acomodação de diversos tipos de usuários. Fixada no

mecanismo através de buchas de aço embutidas na face inferior do tampo e parafusos.

Porta-livros composto por travessa frontal e posterior fabricadas em tubo de aço de Ø19,05

mm, soldadas nos pés. Entre as travessas são soldadas barras de aço de Ø6 mm, formando

o aramado do porta-livros.

Todas  as  peças  metálicas  utilizadas  no  processo  de  fabricação  recebem  tratamento

desengraxante  à  quente  por  meio  de  aspersão  e  tratamento  de  conversão  de  camada

nanocerâmica a base de zircônio, a fim de constituir um substrato seguro e antiferruginoso

para aplicação de pintura eletrostática epóxi pó com polimerização em estufa na temperatura

de aproximadamente 210°C.



Dimensão do assento: 446x470 mm (LxP).
Dimensão do encosto: 472x245 mm (LxH).
Prancheta: 495X565X18mm (LxPxEspessura).
Altura do assento: 470 mm (em relação ao piso).
Altura da prancheta: 712 mm (em relação ao piso).

Fotos ilustrativas

ITEM 8.6  - CGEOB –  CADEIRA GIRATÓRIA ESPECIAL OBESO/ VINIL TEXTURIZADO
PRETO  /  ESTRUTURA  NA  COR  PRETO.  (USO  ESPECÍFICO  MEDIANTE  A
APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO)

Extensão vertical do encosto: 575 mm (± 10 mm)
Largura do encosto na porção superior: 595 mm (± 10 mm)
Largura do encosto na porção inferior: 580 mm (± 10 mm)
Largura do assento: 580 mm (± 10 mm)
Profundidade de Superfície do assento: 510 mm (± 10 mm)

Cadeira de espaldar médio diretor, com desempenho de resistência e dimensões especiais

para Obesos (PO).

Assento e encosto:

Manufaturados em espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas) para assento e

encosto com espessura média predominante de,  no mínimo, 45 mm para ambos,  sendo

estes estruturados em compensado anatômico, multilaminado, resinado e prensado, com

espessura mínima de 20 mm. Conjunto de assento e encosto com característica de pouca

ou nenhuma conformação na base do assento,  garantindo devida alternância postural  e

borda  frontal  arredondada  para  não  prejudicar  a  circulação  sanguínea  dos  membros

inferiores do usuário,  em consonância  com disposto  no item 17.3.3,  alíneas b),  e c)  da

Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela

Portaria nº 3.751, de 1990.

Assento e encosto unidos por meio de chapa de aço de espessura mínima de 7,00 mm, do

tipo lâmina, largura mínima de aproximadamente 38 mm, com tratamento de superfície por



meio de pintura epóxi pó preta, através do processo de deposição eletrostática, fixada ao

assento por meio de 08 pontos. Possui travessa, de junção, como reforço estrutural metálico

interno fabricado em aço SAE 1010/1020 integrado a lâmina que suporta o encosto dando

maior resistência contra fraturas nas madeiras.

Revestimento em VINIL TEXTURIZADO/MICROPERFURADO PRETO.

Mecanismo:

Com plataforma com furação universal 160 x 200 mm / 125 x 125 mm, espessura mínima da

chapa de 2,65 mm, com vincos e conformações que aumentam sua performance mecânica.

Com ajuste milimétrico de altura do assento em relação ao piso com mínimo de 430 mm e

máxima de 505 mm, por meio de alavanca de aproximadamente 30 mm de comprimento.

Pistão a gás com classificação de desempenho no mínimo em conformidade com a classe

04, de acordo com Norma Internacional DIN 4550, com curso mínimo de ajuste vertical de

100 mm, com conificação superior de 1º 26’ 16” para acoplamento ao mecanismo através de

cone morse,  com tamanho vertical  reduzido,  usualmente  empregado na  composição  de

cadeiras e poltronas de grande porte. Possui um anel metálico com espessura mínima de

1,90 mm e largura de 20 mm, na parte superior da coluna de alojamento do curso, sendo

que  tal  anel  promove  reforço  para  o  curso  do  pistão,  gerando  melhor  desempenho

mecânico. Tratamento de superfície com pintura do tipo epóxi pó na cor preta, aplicada por

deposição eletrostática com cura em estufa a temperatura de 250°C.

Base:

Cinco patas, apresentando design contemporâneo, de formato arcado, com parede mínima

de 1,5 mm, com barra de reforço interna de 200 mm de comprimento por 31,75 mm de

largura proporcionando maior resistência mecânica, raio da pata mínima de 370 mm, em

conformidade com ABNT para os quesitos de ponto de estabilidade e número de pontos de

apoio. Conformadas em máquinas específicas de modo a promover maior reforço estrutural

na região interior  das patas,  soldada de forma a apresentar  maior resistência devido ao

cordão de solda ser com porção maior na altura do tubo. Apresenta aspecto elíptico de 45

mm de altura e 20 mm de largura, com tratamento de superfície com pintura do tipo epóxi

pó na  COR PRETA TEXTURIZADA, aplicada  por  deposição  eletrostática  com cura  em

estufa  a  temperatura  de  250°C.  Para  cada  pata  da  base  supra  especificada,  em  sua

terminação existe um casulo de alojamento para fixação do pino do rodízio produzido em

aço-carbono,  dispensando  a  utilização  de  bucha  plástica,  no  mesmo,  acoplar-se-á  um

rodízio  giratório  de  cor  preta,  com  capacidade  de  suportar  carga  de  até  40  kg  cada,



manufaturado em nylon injetado de alto desempenho (PA6) com pino de alojamento à base

cilíndrico produzido em aço SAE 1010/1020 zincado, com 11 mm de diâmetro no mínimo e

anel metálico para fixação à base sem a utilização de buchas plásticas.

Apoia braços:

Manufaturados em poliuretano integral  skin, fixo com textura, de excelente resistência ao

alongamento e ruptura, bem como fator conforto e alta densidade. Borda frontal  curvada

para baixo. Comprimento total do apoio de 250 mm e largura de 45 mm. Corpo estrutural do

braço composto por aço-carbono com tratamento de superfície com pintura do tipo epóxi-pó

na cor preta,  aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa a temperatura de

250°C com porção frontal da base elíptica de estruturação do braço com ângulo de 65 graus

em relação a vertical e fixado no assento e encosto por meio de seis parafusos, sendo três

em cada lado,  dividindo-se em dois na parte inferior,  assento,  e um no reforço metálico

externo  que  percorre  todo  o  perímetro  posterior  do  encosto,  com  largura  de  25  mm,

espessura de 5 mm e comprimento mínimo de 590 mm para melhor performance estrutural

do produto.

Os  apoia-braços,  a  base  giratória  e  o  pistão,  são  tratados  com  banho  desengraxante,

decapagem  e  acabamento  com  pintura  do  tipo  epóxi  pó  texturizada  na  COR  PRETA

FOSCO.

Foto referencial

ITEM 8.7 - CFEOB – CADEIRA FIXA ESPECIAL OBESO/ VINIL TEXTURIZADO PRETO /
ESTRUTURA NA COR PRETO.

Extensão vertical do encosto: 575 mm (± 10 mm)
Largura do encosto na porção superior: 595 mm (± 10 mm)
Largura do encosto na porção inferior: 580 mm (± 10 mm)
Largura do assento: 580 mm (± 10 mm)
Profundidade de Superfície do assento: 510 mm (± 10 mm)



Cadeira  fixa  de  diálogo  com espaldar  médio  diretor,  com desempenho de  resistência  e

dimensões especiais

para Obesos (PO).

Assento e encosto:

Manufaturados em espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas) para assento e

encosto com espessura média predominante de,  no mínimo, 45 mm para ambos,  sendo

estes estruturados em compensado anatômico, multilaminado, resinado e prensado, com

espessura mínima de 20 mm. Conjunto de assento e encosto com característica de pouca

ou nenhuma conformação na base do assento,  garantindo devida alternância postural  e

borda  frontal  arredondada  para  não  prejudicar  a  circulação  sanguínea  dos  membros

inferiores do usuário,  em consonância  com disposto  no item 17.3.3,  alíneas b),  e c)  da

Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela

Portaria nº 3.751, de 1990.

A espuma deverá apresentar as seguintes características físicas e mecânicas:

 – Tensão de Ruptura: entre 168 e 170 KPa – método utilizado: ABNT NBR 8515:2003

 – Tensão de Alongamento: entre 80 e 82 % - método utilizado: ABNT NBR 8515:2003

 – Resistência ao Rasgo: entre 690 e 700 N/m – método utilizado: ABNT NBR 8516:2003

 – Densidade: entre 50 e 55 kg/m3 – método utilizado: ABNT NBR 8537:2003

 – Resiliência: entre 60 e 65% - método utilizado: ABNT NBR 8619:2003

 – Deformação Permanente à Compressão a 90%: entre 10 e 15% - método utilizado ABNT

NBR 8797:2003

 – Força de Indentação a 40%: entre 260 e 270 N – método utilizado ABNT NBR 9176:2003

 – Fadiga Dinâmica PE: entre 2,5 e 3,0% - método utilizado – ABNT NBR 9177:2003

 – Fadiga Dinâmica 40% Pfi: entre 10 e 15% - método utilizado – ABNT NBR 9177:2003

 – Resistência à Compressão: entre 8 e 10 KPa – método utilizado – ABNT NBR 8910:2003

 – Fator Conforto: mínimo de 3,0 – método utilizado – quociente dado pela FI a 65% sobre FI

a 25%.

 – Flamabilidade: velocidade de queima de, no máximo, 42,00 mm/min,  conforme ABNT

NBR 9178:2003.

 – Isenta de Clorofluorcarbonos.

Assento e encosto unidos por meio de chapa de aço de espessura mínima de 7,00 mm, do

tipo lâmina, largura mínima de aproximadamente 38 mm, com tratamento de superfície por

meio de pintura epóxi pó preta, através do processo de deposição eletrostática, fixada ao

assento por meio de 08 pontos. Possui travessa, de junção, como reforço estrutural metálico



interno fabricado em aço SAE 1010/1020 integrado a lâmina que suporta o encosto dando

maior resistência contra fraturas nas madeiras.

Revestimento em VINIL TEXTURIZADO/MICROPERFURADO PRETO

Estrutura:

Fixa do tipo balanço ou em “S”, na qual o assento fica em suspensão, manufaturada a partir

de tubo de aço-carbono de seção elíptica, cuja medida é 20 x 45 e a espessura mínima de

parede é de 1,90 mm, sendo dobrado de forma contínua em dobradeiras computadorizadas,

sem danificar o tubo nos raios de dobra. Tal estrutura metálica recebe reforços estruturais

fabricados em barra chata cuja medida é 3/4” x 1/8”. Pintura do tipo epóxi pó texturizada na

COR PRETA FOSCO.

Apoios de braço:

Executados a partir do prolongamento das estruturas ligadas as laterais do encosto. Tais

componentes  são  fundidos  por  meio  do  processo  Metal  Inert  Gas,  livre  de  respingos  e

imperfeições na peça, com tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática a pó,

passando  pelos  processos  de  desengraxe,  estabilização,  tratamento  antiferruginoso  e

posterior  secagem  e  polimerização  em  estufa  a  220  º  C.  Pintura  do  tipo  epóxi  pó

texturizada na COR PRETA FOSCO.

Foto referencial

ITEM 8.8 – CMP – CADEIRA MADEIRA PLENÁRIO/ COURO NATURAL

Cadeira com estrutura em madeira maciça, 4 pés, tingida na cor ÉBANO, com acabamento

em verniz PU.

Assento estofado com espuma de densidade 28 ou superior fixada sobre chapa de MDF.



Encosto com espuma densidade 23 ou superior, revestimento em couro natural na cor A

DEFINIR (Conforme layout proposto).

LARGURA ASSENTO E ENCOSTO: 500 mm
PROFUNDIDADE ASSENTO: 560 mm
ALTURA: 810 mm

Fotos referenciais

ITEM 8.9 – CGTE – CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL ESPECÍFICA, COM BRAÇOS
E REGULÁVEIS /EM TELA, COR BRANCO/CINZA. (LOCAIS ESPECÍFICOS)

Encosto:

A estrutura principal e aparente do encosto deve ser produzida em resina de engenharia

termoplástica injetada, com alta resistência mecânica, com espessura mínima de 2,5 mm.

Essa  estrutura,  em  uma  única  peça,  também  deverá  ser  responsável  por  receber  o

mecanismo de inclinação que fixa o encosto e o assento na base, e capa de acabamento

com, no máximo 12 mm de largura, sem função estrutural, na base inferior do encosto. A

superfície de revestimento deve ser produzida em tela de formada por composto de 75%

PVC e 25 % poliéster, com gramatura podendo variar entre 550 e 600 g/m², com espessura

mínima de 1,10 mm, que ofereça conforto térmico ao usuário e minimize a sensação de

aumento de temperatura corporal, diminuindo a transpiração. A tela deve ser fixada a uma

estrutura auxiliar, e não aparente, fabricada em resina de engenharia termoplástica injetada

de alta resistência mecânica, que deverá ser encaixada, sem a utilização de parafusos, na

estrutura principal. Deve possibilitar o ajuste para a região lombar do usuário, através de um

apoio de, aproximadamente, 95 mm de altura e 430 mm de largura, que deve ser fabricado

em  material  termoplástico  injetado  com  regulagem  de  altura,  montado  na  estrutura  do

encosto através de encaixe, sem a utilização de parafusos. Essa peça deverá deslizar por

acionamento através de duas guias laterais, com 10 mm de altura, no mínimo. O encosto



deverá ser fixado diretamente na estrutura do mecanismo responsável por sua inclinação.

COR BRANCO

Medidas aproximadas:

Extensão vertical 660 mm, altura da tela 550 mm e largura de 480 mm.

Assento:

A estrutura  interna  deverá  ser  produzida  em  resina  termoplástica  injetada  e  moldada

anatomicamente. A almofada deverá ser produzida em espuma de poliuretano flexível, isenta

de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta-tensão de alongamento

e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade de 45 a 55

kg/m³, moldada anatomicamente com espessura aproximada da borda frontal de 65 mm e

interna de 45 a 55 mm. O contra  assento  deverá  ter  capa de acabamento injetada em

polipropileno texturizado ou ABS. O assento deverá possuir regulagem de profundidade com

curso de, no mínimo, 50 mm e até 6 posições de bloqueio com acionamento através de

dispositivo em forma de botão localizado sob o assento. O assento deve ser revestido com

resina poli vinílica fabricada a partir de polímeros, PVC, com gramatura aproximada de 600

g/m² e com espessura mínima de 0,90 mm, com costura em todo contorno superior/  COR

CINZA.

Medidas aproximadas: profundidade de 470 mm e largura de 490 mm.

Apoia-braços:

Deverá  ter  dois  apoia-braços  com  possibilidade  de  regulagem  da  altura,  largura,

profundidade e angulação. Superfície de contato com os braços do usuário em poliuretano

integral skin e corpo injetado em resina termoplástica ou alumínio polido. Regulagem de

altura  com travamento em até  10 posições,  por  sistema de  manopla  com deslizamento

vertical ou botão de pressão. Regulagem de largura entre os braços com sistema acionável

sob o assento, com curso aproximado de 60 mm. Regulagem de profundidade. Regulagem

angular e rotação deverá se dar em seu próprio eixo (360º graus), com até 10 posições de

fixação. A estrutura deve ser produzida em resina termoplástica injetada.

Medidas  aproximadas:  220  mm  de  comprimento,  105  mm  de  largura  e  20  mm  de

espessura.

Mecanismos:

O mecanismo deverá ser produzido com corpo injetado sob pressão em liga de alumínio e

placa superior produzida com polímeros, ou em aço estampado com no mínimo 2 mm de



espessura, chapa de aço para fixação do encosto com 4 mm de espessura mínima, e placa

do assento com 3 mm de espessura mínima, e capa de acabamento em resina termoplástica

injetada.  A regulagem  de  altura  do  assento  deverá  ser  acionada  através  de  alavanca

instalada no mecanismo, localizada abaixo do assento. Uma alavanca deve ser instalada e

localizada sob o assento,  para acionamento do sistema de regulagem da livre flutuação

sincronizada  do  encosto  e  assento,  em  uma  proporção  de  2:1,  respectivamente,  com

possibilidade de fixação em até 4 posições diferentes. A tensão da inclinação deverá se

ajustar automaticamente ao peso do usuário, sem a necessidade de ajustes por alavancas,

botões  ou  manípulos.  Deverá  oferecer  sistema  anti-impacto,  que  impeça  o  choque  do

encosto com o usuário quando houver o desbloqueio do sistema.

Conjunto da Base:

A regulagem de altura do assento deverá se dar através de uma alavanca fabricada em

poliamida  6  ou  aço,  localizada  sob  o  assento.  Deverá  possuir  coluna  giratória  com

regulagem de altura por acionamento a gás com 100 mm de curso aproximado, fabricada

em tubo de aço de 50 mm e, no mínimo, 1,50 mm de espessura da parede. A bucha guia

para o pistão deverá ser injetada em resina de engenharia, poliacetal, de alta resistência ao

desgaste e calibrada com de precisão máxima de 0,03 mm, medindo aproximadamente 70

mm de comprimento,  que  proporcione  guia  adequada para  o  perfeito  funcionamento do

conjunto,  evitando folgas  e  garantindo a durabilidade.  Pistões  a  gás para regulagem de

altura fixados ao tubo central, em conformidade com a norma DIN EN 16955 classe 4. O

movimento  de  rotação  da  coluna  deverá  se  dar  sobre  rolamento  de  esferas  tratadas

termicamente  garantindo  alta  resistência  ao  desgaste  e  mínimo  atrito,  suavizando  o

movimento de rotação. Deverá ter um sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a

base, através de cone morse. A base deverá ser produzida com 5 patas e ser fabricada por

processo de injeção em resina de engenharia, poliamida (nylon 6) e fibra de vidro, ou em

alumínio injetado. Possuir alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm que

dispense o uso de buchas de fixação. Possuir sistema preciso de acoplamento na coluna

central  através de cone  morse.  Nesse cone deverá ser  colocado um anel  metálico  com

diâmetro externo de, aproximadamente, 57 mm e 3 mm de espessura. Os rodízios devem

ser duplos, ter rodas com 65 mm de diâmetro que sejam injetadas em resina de engenharia

com aditivo anti-ultravioleta e modificador de impacto.  O eixo vertical  deverá ser de aço

trefilado  1010/1020  com diâmetro  mínimo de  11  mm e  eixo  horizontal  também em aço

trefilado  1010/1020.  O  eixo  vertical  deverá  ser  dotado  de  anel  elástico  em  aço,  que

possibilite acoplamento à base.



Pintura:

As peças metálicas, com exceção das produzidas em alumínio, deverão ter acabamento em

pintura  eletrostática  realizado  por  processo  automatizado  em  tinta  pó,  revestindo  com

película  de  aproximadamente  60  mícrons  com  propriedades  de  resistência  a  agentes

químicos,  com pré-tratamento antiferruginoso,  desengraxe e processo de nanotecnologia

utilizando fluorzircônio, que garanta grande resistência mecânica.

OBS.: Variação máxima aceitável de 5% em todas as medidas, para mais ou para menos.

Imagem ilustrativa

ITEM 8.10 – CFPE– CADEIRA FIXA COM PRANCHETA EMPILHAVÉL

Cadeira empilhável, com assento e encosto disposto de maneira independente, estruturados

em PP injetado, com contracapas encaixadas sob pressão e estofados em espuma flexível

de poliuretano isenta de CFC injetada moldada de 20 mm de espessura mínima e 45 kg/m3

de  densidade  mínima,  de  alta  resiliência  e  baixa  perda  de  espessura  por  fadiga,

revestimento em vinil texturizado na cor preta a escolher a critério do cliente.  Dimensões

mínimas do encosto de 420 mm de largura na região da proeminência do encosto para

apoio  da  região  lombar  por  250  mm  de  extensão  vertical.  Assento  com  pouca

conformação  da  base  para  facilitar  alternância  postural,  além  de  apresentar  leve

conformação ou arredondamento na borda frontal. Largura do assento de no mínimo, 420

mm e profundidade de superfície do assento mínima de 400 mm.  Tanto no encosto,

como no assento, a espessura de parede mínima das conchas é de 4,0 mm. Estrutura da

cadeira  de  aço  carbono  tubular,  tendo  a  base  da  cadeira  em  formato  de  04  pés  que

possibilite o empilhamento vertical de, no mínimo, 10 cadeiras na mesma pilha sem auxílio

de carrinho. Tubo de aço carbono de seção cilíndrica, com diâmetro externo mínimo de 25

mm com espessura de parede mínima de 1,20 mm. Nas terminações de tais pernas são

utilizadas duas sapatas injetadas em polipropileno copolímero, para isolamento do atrito do



aço com o piso e com as demais cadeiras de baixo durante o empilhamento. Dois suportes

paralelos dispostos em ““L” para fixação do encosto fabricado em aço carbono tubular de

seção oblonga, fundido à travessa longitudinal. Braços injetados em alta pressão em liga de

alumínio  ou  resina  de engenharia  em alta  pressão,  apoia  braços  injetados  em PP com

movimento basculante. Sistema de prancheta escamoteável e antipânico que permita fácil

recolhimento em situações de emergência e que permita empilhamento da cadeira mesmo

com a  prancheta,  com tampo produzido  em resina  de  engenharia  injetada  (ABS ou  de

superior  ou  similar  qualidade)  e  suporte  da  prancheta  injetado  em alumínio  ou  ABS ou

Poliamida  ou  material  de  resistência  superior  e  que  permita  moldagem  para  excelente

acabamento e segurança do usuário. Cor a definir.

ITEM 8.11 – CFE– CADEIRA FIXA SEM PRANCHETA EMPILHAVÉL

Cadeira empilhável, com assento e encosto disposto de maneira independente, estruturados

em PP injetado, com contracapas encaixadas sob pressão e estofados em espuma flexível

de poliuretano isenta de CFC injetada moldada de 20 mm de espessura mínima e 45 kg/m3

de  densidade  mínima,  de  alta  resiliência  e  baixa  perda  de  espessura  por  fadiga,

revestimento  em laminado  sintético  espalmado de  PVC a  escolher  a  critério  do  cliente.

Dimensões mínimas do encosto de 420 mm de largura na região da proeminência do

encosto para apoio da região lombar por 250 mm de extensão vertical. Assento com

pouca  conformação  da  base  para  facilitar  alternância  postural,  além de apresentar  leve

conformação ou arredondamento na borda frontal. Largura do assento de no mínimo, 420

mm e profundidade de superfície do assento mínima de 400 mm. Tanto no encosto,

como no assento, a espessura de parede mínima das conchas é de 4,0 mm. Estrutura da

cadeira  de  aço  carbono  tubular,  tendo  a  base  da  cadeira  em  formato  de  04  pés  que

possibilite o empilhamento vertical de, no mínimo, 10 cadeiras na mesma pilha sem auxílio



de carrinho. Tubo de aço carbono de seção cilíndrica, com diâmetro externo mínimo de 25

mm com espessura de parede mínima de 1,20 mm. Nas terminações de tais pernas são

utilizadas duas sapatas injetadas em polipropileno copolímero, para isolamento do atrito do

aço com o piso e com as demais cadeiras de baixo durante o empilhamento. Dois suportes

paralelos dispostos em “L”  para fixação do encosto fabricado em aço carbono tubular de

seção oblonga, fundido à travessa longitudinal. Cor a definir.


