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ANEXO IX
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

1 UN CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA - Cadeira Giratória,
com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962/18,
com espaldar alto. Ajustes e movimentos independentes
para altura do assento e inclinação do encosto. Com
rodízios e giro de 360 graus do assento e encosto. Encosto
estruturado em compensado multilaminado anatômico de
espessura mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em
espuma injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40
mm de espessura no apoio lombar e densidade entre 45 a
50 KG/M³. Revestida em tecido panamá preto. Com
costuras na horizontal formando gomos. Contracapa do
encosto no mesmo material que a capa, provido de perfil de
PVC que proporciona proteção ao produto. Encosto com
largura no apoio lombar mínima de 455 mm e com
extensão vertical mínima de 700 mm.  Assento estruturado
em compensado multilaminado anatômico de espessura
mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma
injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de
espessura em média predominante, 85 mm na borda frontal
e densidade entre 45 a 50 KG/M³. Fixação dos elementos
ao estrutural do assento através de parafusos e porcas
garras com rosca métrica. Revestida em tecido panamá
Azul. Com costuras na horizontal formando gomos.
Contracapa do assento em revestida em TNT, provido de
perfil de PVC que proporciona proteção ao produto.
Assento com largura mínima de 480 mm e profundidade
mínimas de 455 mm. Assento e encosto ligados por haste
de aço com espessura mínima da haste de 4,75 mm e
largura mínima de 80. Mecanismo para fixação do assento
em chapa de aço carbono com espessura mínima de 2,0
mm, apresentando furação padrão 160 x 200 mm para
ancoragem do assento. Acionamento do pistão a gás para
ajuste milimétrico da altura da superfície do assento por
meio de alavanca com manípulo ergonômico injetado em
polipropileno copolímero, sito ao lado direito do usuário.
Coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento à
gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas
conforme Classe 3, com curso vertical de ajuste mínimo
conforme Norma AVBNT NBR 13962 dotada de telescópio
para acabamento e proteção da coluna. Base cinco patas
confeccionada em aço carbono tubular de seção semi
oblonga, cujas dimensões são de, no mínimo, 20 x 35 x
1,35 mm, sendo a base metálica, deverá possuir uma capa
única injetada em polipropileno que recobre todos os
bordos laterais e parte superior da base. Independente do
material de construção, tal base deverá possuir projeção da
pata mínimo de 350 mm, sendo a medição realizada
conforme proposto pela ABNT NBR 13962/18. Com cinco

1.156,6700 5.783,355,000
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pontos de apoio no mínimo. Rodízios de duplo giro do tipo
“W” ou “H” com eixo vertical de no mínimo 10 mm, com anel
elástico metálico, para fixação do rodízio à base sem o uso
de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no
mínimo, 48 mm, com rodas duplas. Apresentar junto à
proposta de preços certificado de conformidade de acordo
com ABNT 13962/2018, certificado da qualidade do
processo produtivo ISO 9001:2015, relatório de ensaio
sobre  abnt nbr 8095/2015   material metálico revestido e
não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida
saturada no mínimo de 2.100  horas , que contenha união
soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório
acreditado pelo inmetro, relatórios e certificados em nome
do fabricante. Braços fixos trapezoidais fechados, vazados,
fixos por no mínimo 04 parafusos em cada braço,
estruturado em alma de aço e recoberto com poliuretano
integral skin de cor preta com textura. Dimensões mínimas
do apoio de 41 mm de largura e 330 mm de comprimento,
altura em relação ao assento mínimo de 285 mm.

2 UN CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA BACK SYSTEM -
Cadeira Giratória, com braços reguláveis, conforme ABNT
NBR 13962/18, com espaldar médio. Ajustes e movimentos
independentes para altura do assento, altura e inclinação
do encosto. Com rodízios e giro de 360 graus do assento e
encosto. Encosto estruturado em compensado
multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm a
15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de
poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura no apoio
lombar e densidade entre 45 a 50 KG/M³. Revestida em
tecido panamá Preto. Com costuras na horizontal formando
gomos. Contracapa do encosto no mesmo material que a
capa, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao
produto. Encosto com largura no apoio lombar mínima de
455 mm e com extensão vertical mínima de 470 mm.
Assento estruturado em compensado multilaminado
anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm,
estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano
com no mínimo 40 mm de espessura em média
predominante, 85 mm na borda frontal e densidade entre
45 a 50 KG/M³. Fixação dos elementos ao estrutural do
assento através de parafusos e porcas garras com rosca
métrica. Revestida em tecido ou corano, cor a escolher
dentre o catálogo do fabricante. Com costuras na horizontal
formando gomos.  Contracapa do assento em revestida em
TNT, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao
produto. Assento com largura mínima de 480 mm e
profundidade mínimas de 455 mm. Mecanismo ergonômico
do tipo contato permanente que possibilita, ajuste de altura
do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de
inclinação do encosto, de maneira independente entre si.
Plataforma do assento com furação universal conforme
padrão 125 x 125 mm.  Tal plataforma deve ser executada
em chapa de aço carbono estampada com espessura de
3,00 mm e fundida aos demais elementos através de solda
do tipo MIG. Suporte que liga assento e encosto
estruturado em tubo de aço, com regulagem de altura por
meio de sistema de cremalheira, com no mínimo 7 pontos
de paradas, e curso de mínimo de 70 mm, acionado
automaticamente sem a necessidade de uso de manípulos
ou botões de acionamento, articulado com mola de retorno
automático que proporcione o contato permanente quando
o mesmo estiver destravado. O mecanismo deve ser do tipo
monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida
permanentemente e não de modo a desacoplá-la do
assento. O usuário deve ser capaz de travar o encosto em
qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação
de 25 graus mínimo. Fixação no encosto externa por meio
de peça injetada em termoplástico tipo “canoa”, com
possibilidade de furações de 80 e 120 mm. Coluna para

836,3300 50.179,8060,000
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ajuste de altura e giro de 360º do assento à gás, com
classificação de qualidade e segurança mínimas conforme
Classe 3, com curso vertical de ajuste mínimo conforme
Norma AVBNT NBR 13962 dotada de telescópio para
acabamento e proteção da coluna. Base cinco patas
confeccionada em aço carbono tubular de seção semi
oblonga, cujas dimensões são de, no mínimo, 20 x 35 x
1,35 mm, sendo a base metálica, deverá possuir uma capa
única injetada em polipropileno que recobre todos os
bordos laterais e parte superior da base. Independente do
material de construção, tal base deverá possuir projeção da
pata mínimo de 350 mm, sendo a medição realizada
conforme proposto pela ABNT NBR 13962/18. Com cinco
pontos de apoio no mínimo. Rodízios de duplo giro do tipo
“W” ou “H” com eixo vertical de no mínimo 10 mm, com anel
elástico metálico, para fixação do rodízio à base sem o uso
de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no
mínimo, 48 mm, com rodas duplas. Apresentar junto à
proposta de preços certificado de conformidade de acordo
com ABNT 13962/2018, certificado da qualidade do
processo produtivo ISO 9001:2015, Relatório de ensaio
sobre  ABNT NBR 8095/2015   Material metálico revestido e
não revestido – Corrosão por exposição à atmosfera úmida
saturada no mínimo de 2.100  horas , que contenha união
soldada em tubo de aço industrial emitido por laborat

3 UN CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS REGULÁVEIS -
Cadeira Giratória, sem braços reguláveis, conforme ABNT
NBR 13962/18, com espaldar médio. Ajustes e movimentos
independentes para altura do assento, com rodízios e giro
de 360 graus do assento e encosto. Encosto estruturado
em compensado multilaminado anatômico de espessura
mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma
injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de
espessura no apoio lombar e densidade entre 45 a 50
KG/M³. Revestida em tecido Panama Preto. Contracapa do
encosto no mesmo material que a capa, provido de perfil de
PVC que proporciona proteção ao produto. Encosto com
largura no apoio lombar mínima de 380 mm e com
extensão vertical mínima de 280 mm. Assento estruturado
em compensado multilaminado anatômico de espessura
mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma
injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de
espessura em média predominante, 85 mm na borda frontal
e densidade entre 45 a 50 KG/M³. Fixação dos elementos
ao estrutural do assento através de parafusos e porcas
garras com rosca métrica. Revestida em tecido ou corano,
cor a escolher dentre o catálogo do fabricante. Contracapa
do assento em revestida em TNT, provido de perfil de PVC
que proporciona proteção ao produto. Assento com largura
mínima de 380 mm e profundidade mínimas de 380 mm.
Assento e encosto ligados por suporte em tubo de aço
16x30 com espessura mínima de parede de 2mm recoberto
com sanfona plástica. Mecanismo para fixação do assento
em chapa de aço carbono com espessura mínima de 2,0
mm, apresentando furação padrão 120 x 120 mm para
ancoragem do assento. Acionamento do pistão a gás para
ajuste milimétrico da altura da superfície do assento por
meio de alavanca com manípulo ergonômico injetado em
polipropileno copolímero, sito ao lado direito do usuário.
Apresentar junto à proposta de preços laudo técnico de
atendimento à NR 17 (ergonomia) emitido e assinado por
ergonomista inscrito pela ABERGO, certificado da
qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015, relatório
de ensaio sobre  abnt nbr 8095/2015   material metálico
revestido e não revestido – corrosão por exposição à
atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100  horas , que
contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido
por laboratório acreditado pelo inmetro, laudos, relatórios e
certificados em nome do fabricante. Coluna para ajuste de

493,0000 14.790,0030,000
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altura e giro de 360º do assento à gás, com classificação de
qualidade e segurança mínimas conforme Classe 3, com
curso vertical de ajuste mínimo conforme Norma AVBNT
NBR 13962 dotada de telescópio para acabamento e
proteção da coluna. Base cinco patas confeccionada em
aço carbono tubular de seção semi oblonga, cujas
dimensões são de, no mínimo, 20 x 35 x 1,35 mm, sendo a
base metálica, deverá possuir uma capa única injetada em
polipropileno que recobre todos os bordos laterais e parte
superior da base. Independente do material de construção,
tal base deverá possuir projeção da pata mínimo de 350
mm, sendo a medição realizada conforme proposto pela
ABNT NBR 13962/18. Com cinco pontos de apoio no
mínimo. Rodízios de duplo giro do tipo “W” ou “H” com eixo
vertical de no mínimo 10 mm, com anel elástico metálico,
para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica
ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com
rodas duplas.

4 UN CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS -
Cadeira Giratória, com braços reguláveis, conforme ABNT
NBR 13962/18, com espaldar médio. Ajustes e movimentos
independentes para altura do assento, altura e inclinação
do encosto. Com rodízios e giro de 360 graus do assento e
encosto. Encosto estruturado em compensado
multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm a
15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de
poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura no apoio
lombar e densidade entre 45 a 50 KG/M³. Revestida em
tecido Panamá preto. Contracapa do encosto no mesmo
material que a capa, provido de perfil de PVC que
proporciona proteção ao produto. Encosto com largura no
apoio lombar mínima de 410 mm e com extensão vertical
mínima de 380 mm.  Assento estruturado em compensado
multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm a
15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de
poliuretano com no mínimo 40 mm de espessura em média
predominante, 85 mm na borda frontal e densidade entre
45 a 50 KG/M³. Fixação dos elementos ao estrutural do
assento através de parafusos e porcas garras com rosca
métrica. Revestida em tecido ou corano e cor a escolher
dentre o catálogo do fabricante.  Contracapa do assento em
revestida em TNT, provido de perfil de PVC que
proporciona proteção ao produto. Assento com largura
mínima de 480 mm e profundidade mínimas de 460 mm.
Mecanismo ergonômico do tipo contato permanente que
possibilita, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do
encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira
independente entre si. Plataforma do assento com furação
universal conforme padrão 125 x 125 mm.  Tal plataforma
deve ser executada em chapa de aço carbono estampada
com espessura de 3,00 mm e fundida aos demais
elementos através de solda do tipo MIG. Suporte que liga
assento e encosto estruturado em tubo de aço, com
regulagem de altura por meio de sistema de cremalheira,
com no mínimo 7 pontos de paradas, e curso de mínimo de
70 mm, acionado automaticamente sem a necessidade de
uso de manípulos ou botões de acionamento, articulado
com mola de retorno automático que proporcione o contato
permanente quando o mesmo estiver destravado. O
mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção
do encosto deve estar unida permanentemente e não de
modo a desacoplá-la do assento. O usuário deve ser capaz
de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso
angular de inclinação de 25 graus mínimo. Fixação no
encosto externa por meio de peça injetada em
termoplástico tipo “canoa”, com possibilidade de furações
de 80 e 120 mm. Coluna para ajuste de altura e giro de
360º do assento à gás, com classificação de qualidade e
segurança mínimas conforme Classe 3, com curso vertical

756,6700 27.240,1236,000
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de ajuste mínimo conforme Norma AVBNT NBR 13962
dotada de telescópio para acabamento e proteção da
coluna. Base cinco patas confeccionada em aço carbono
tubular de seção semi oblonga, cujas dimensões são de, no
mínimo, 20 x 35 x 1,35 mm, sendo a base metálica, deverá
possuir uma capa única injetada em polipropileno que
recobre todos os bordos laterais e parte superior da base.
Independente do material de construção, tal base deverá
possuir projeção da pata mínimo de 350 mm, sendo a
medição realizada conforme proposto pela ABNT NBR
13962/18. Com cinco pontos de apoio no mínimo. Rodízios
de duplo giro do tipo “W” ou “H” com eixo vertical de no
mínimo 10 mm, com anel elástico metálico, para fixação do
rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda,
diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas
duplas. Apresentar junto à proposta de preços certificado
de conformidade de acordo com ABNT 13962/2018,
certificado da qualidade do processo produtivo ISO
9001:2015, relatório de ensaio sobre  abnt nbr 8095/2015
material metálico revestido e não revestido – corrosão por
exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100
horas , que contenha união soldada em tubo de aço
industrial emitido por laboratório acreditado pelo inmetro.
Braços com regulagem vertical ajustável por meio de aci

5 UN CADEIRA FIXA DE INTERLOCUÇÃO, SEM BRAÇOS COM
ESPALDAR MÉDIO - Cadeira fixa de interlocução, sem
braços, com espaldar médio. A cadeira não tem ajuste ou
regulagem em nenhum elemento. Encosto estruturado em
compensado multilaminado anatômico de espessura
mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma
injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de
espessura no apoio lombar e densidade entre 45 a 50
KG/M³. Revestida em tecido panama preto com costura em
gomos. Contracapa do encosto no mesmo material que a
capa, provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao
produto. Encosto com largura no apoio lombar mínima de
410 mm e com extensão vertical mínima de 380 mm.
Assento estruturado em compensado multilaminado
anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm,
estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano
com no mínimo 40 mm de espessura em média
predominante, 85 mm na borda frontal e densidade entre
45 a 50 KG/M³. Fixação dos elementos ao estrutural do
assento através de parafusos e porcas garras com rosca
métrica. Revestida em tecido ou corano preto, cor a
escolher dentre o catálogo do fabricante com costura em
gomos . Contracapa do assento em revestida em TNT,
provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao
produto. Assento com largura mínima de 480 mm e
profundidade mínimas de 460 mm. Apresentar junto à
proposta de preços certificado de conformidade de acordo
com ABNT 13962/2018, certificado da qualidade do
processo produtivo ISO 9001:2015, Relatório de ensaio
sobre  ABNT NBR 8095/2015   Material metálico revestido e
não revestido – Corrosão por exposição à atmosfera úmida
saturada no mínimo de 2.100  horas , que contenha união
soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório
acreditado pelo Inmetro relatórios e certificados em nome
do fabricante. Estrutura metálica fixa, com quatro pés e
encosto confeccionado em tubo de aço industrial SAE
1006/1020, com seção circular 7/8" (22,22mm) de diâmetro
e espessura mínima de parede de 2mm, dotada com 2
travessas para fixar o assento e 2 reforços transversais
entre as pernas em tubo 7/8" (22,22mm) de diâmetro.
Estrutura com pintura eletrostática epóxi em pó, na cor
preta. Pés com ponteiras injetadas em termoplástico
polipropileno 7/8" (22,22mm) tipo bola.

376,3300 9.031,9224,000
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MÚLTIPLOS, TIPO LONGARINA, COM 03 LUGARES,
SEM BRAÇOS E COM ESPALDAR MÉDIO - Cadeira
corporativa disposta em assentos múltiplos, tipo longarina,
com 03 lugares, sem braços e com espaldar médio.
Encosto estruturado em compensado multilaminado
anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm,
estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano
com no mínimo 40 mm de espessura no apoio lombar e
densidade entre 45 a 50 KG/M³. Revestida em Tecido
Panama Preto. Contracapa do encosto no mesmo material
que a capa, provido de perfil de PVC que proporciona
proteção ao produto. Encosto com largura no apoio lombar
mínima de 410 mm e com extensão vertical mínima de 380
mm.  Assento estruturado em compensado multilaminado
anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm,
estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano
com no mínimo 40 mm de espessura em média
predominante, 85 mm na borda frontal e densidade entre
45 a 50 KG/M³. Fixação dos elementos ao estrutural do
assento através de parafusos e porcas garras com rosca
métrica. Revestida em tecido ou corano, cor a escolher
dentre o catálogo do fabricante. Contracapa do assento em
revestida em TNT, provido de perfil de PVC que
proporciona proteção ao produto. Assento com largura
mínima de 480 mm e profundidade mínimas de 460 mm.
Assento e encosto ligados por haste de aço com espessura
mínima da haste de 4,75 mm e largura mínima de 80.
Apresentar junto à proposta de preços certificado de
conformidade de acordo com ABNT 16031/2012, certificado
da qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015,
relatório de ensaio sobre  abnt nbr 8095/2015   material
metálico revestido e não revestido – corrosão por
exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100
horas , que contenha união soldada em tubo de aço
industrial emitido por laboratório acreditado pelo inmetro,
relatórios e certificados em nome do fabricante. Estrutura
da longarina composta, por 2 barras na horizontal em tubo
de aço 30x50 com espessura mínima de parede de 1,5 mm
e no pé 2 barras na vertical e 1 barra horizontal em tubo de
aço 30x50 com espessura mínima de parede de 1,5 mm e 3
suportes em chapa de aço para fixar os assentos, pintura
com tinta epóxi poliéster texturizado na cor preta.
Dimensões mínimas do apoio de 41 mm de largura e 330
mm de comprimento, altura em relação ao assento mínimo
de 285 mm. Pés com ponteiras injetadas em termoplástico
polipropileno 30x50.

7 UN CADEIRA CORPORATIVA DISPOSTA EM ASSENTOS
MÚLTIPLOS, TIPO LONGARINA, COM 02 LUGARES,
SEM BRAÇOS E COM ESPALDAR MÉDIO - Cadeira
corporativa disposta em assentos múltiplos, tipo longarina,
com 02 lugares, sem braços e com espaldar médio.
Encosto estruturado em compensado multilaminado
anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm,
estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano
com no mínimo 40 mm de espessura no apoio lombar e
densidade entre 45 a 50 KG/M³. Revestida em Tecido
Panama Preto. Contracapa do encosto no mesmo material
que a capa, provido de perfil de PVC que proporciona
proteção ao produto. Encosto com largura no apoio lombar
mínima de 410 mm e com extensão vertical mínima de 380
mm.  Assento estruturado em compensado multilaminado
anatômico de espessura mínima de 12 mm a 15 mm,
estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano
com no mínimo 40 mm de espessura em média
predominante, 85 mm na borda frontal e densidade entre
45 a 50 KG/M³. Fixação dos elementos ao estrutural do
assento através de parafusos e porcas garras com rosca
métrica. Revestida em tecido ou corano, cor a escolher
dentre o catálogo do fabricante. Contracapa do assento em

1.363,3300 27.266,6020,000
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revestida em TNT, provido de perfil de PVC que
proporciona proteção ao produto. Assento com largura
mínima de 480 mm e profundidade mínimas de 460 mm.
Assento e encosto ligados por haste de aço com espessura
mínima da haste de 4,75 mm e largura mínima de 80.
Apresentar junto à proposta de preços certificado de
conformidade de acordo com ABNT 16031/2012, certificado
da qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015,
relatório de ensaio sobre  abnt nbr 8095/2015   material
metálico revestido e não revestido – corrosão por
exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100
horas , que contenha união soldada em tubo de aço
industrial emitido por laboratório acreditado pelo inmetro,
relatórios e certificados em nome do fabricante. Estrutura
da longarina composta, por 2 barras na horizontal em tubo
de aço 30x50 com espessura mínima de parede de 1,5 mm
e no pé 2 barras na vertical e 1 barra horizontal em tubo de
aço 30x50 com espessura mínima de parede de 1,5 mm e 3
suportes em chapa de aço para fixar os assentos, pintura
com tinta epóxi poliéster texturizado na cor preta.
Dimensões mínimas do apoio de 41 mm de largura e 330
mm de comprimento, altura em relação ao assento mínimo
de 285 mm. Pés com ponteiras injetadas em termoplástico
polipropileno 30x50.

8 UN CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL, NO MÍNIMO DO
TIPO B, COM BRAÇOS REGULÁVEIS - Cadeira Giratória
Operacional, no mínimo do tipo B, com braços reguláveis,
conforme ABNT NBR 13962 com, no mínimo, espaldar
médio. Ajustes e movimentos independentes para altura do
assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do
assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto,
inclinação do encosto. Encosto: em tela flexível à base de
poliéster, estruturado em quadro injetado em resina
termoplástico da alto desempenho, polipropileno com
adição de fibra de vidro, material de excelente tenacidade e
ótima resistência mecânica, além de ser 100% reciclável. O
encosto em tela flexível, com células abertas e permeáveis
ao ar, facilita a perspiração, que é a troca térmica do
usuário com o ambiente, aumentando o fator conforto.
Outro fator importante proporcionado pelo uso de tela
flexível no revestimento do encosto é que este material não
proporciona pontos de tensão, distribuindo o peso do
usuário aplicado ao encosto de melhor maneira, pois a
deflação da tela age como se este material se moldasse ao
corpo do usuário. Encosto com dupla curvatura (transversal
e sagital) para acomodação da região lombar, sendo
interligado ao mecanismo através de uma lâmina em chapa
de aço, com espessura mínima de 6,5 mm e largura mínima
de 50 mm, com acabamento em pintura eletrostática à pó e
com acabamento através de coluna injetada no mesmo
material termoplástico em alta pressão, com textura suave,
não corrugado (sanfonado), sendo que não ficam aparentes
e nem acessíveis ao usuário os parafusos de fixação.
Largura predominante mínima da capa da coluna do
encosto de 80 mm. Encosto provido de regulagem de altura
através de cremalheira interna (automático, sem o uso de
botões ou manípulos de rosqueamento), com, no mínimo,
05 pontos de parada e curso vertical de 60 mm, no mínimo.
Espaldar operacional, de encosto médio, cuja extensão
vertical mínima é de 470 mm e largura útil mínima do
encosto na região do apoio lombar é de, no mínimo, 430
mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno
injetado com aletas de reforços estruturais ou em
compensado multilaminado anatômico de espessura
mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de
poliuretano injetada moldada com espessura mínima
predominante de 35 mm, dotado de carenagem de contra
capa para o assento injetada em polipropileno que proteja
todo o contra assento e bordos. Fixação dos

1.480,0000 35.520,0024,000
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elementos ao chassi de assento através de parafusos e
porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso
de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação
da contra capa de assento. Revestimento do assento em
tecido tipo crepe, em poliéster, em cor a definir de acordo
com a cartela do fabricante. Revestimento do assento em
sintético espalmado, popularmente conhecido como “couro
ecológico” em cor a definir de acordo com a cartela do
fabricante. Largura e profundidade de superfície mínimas
de 460 mm (medição conforme metodologia proposta pela
ABNT NBR 13962). Ajuste de altura do assento com curso
mínimo vertical de 110 mm com medição realizada
conforme proposto pela ABNT NBR 13962. Inclinação do
assento fixa ou regulável, possibilitando posicionamento
entre 0 e -7 graus em relação à horizontal. Mecanismo:
mecanismo operacional do tipo contato permanente que
possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste
de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de
maneira independente entre si. Plataforma do assento com,
no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme
padrão nacional (160 x 200 mm), plataformas com furação
universal serão aceitas, porém não serão aceitas
plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x
125 m).  Tal plataforma deve ser executada em chapa de
aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65
mm e fundida aos demais elementos através de solda do
tipo MIG/MAG ou eletrofusão. Suporte do encosto do
mecanismo articulado com mola de retorno automático que
proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver
destravado e sistema de frenagem por freio fri

9 UN CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA DE INTELOCUÇÃO
COM BRAÇOS, COM NO MÍNIMO, ESPALDAR MÉDIO -
Cadeira de escritório fixa de interlocução com braços, com,
no mínimo, espaldar médio. A cadeira não deve ter ajuste
ou regulagem em nenhum elemento. Encosto estruturado
em compensado multilaminado anatômico de espessura
mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma
injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de
espessura no apoio lombar e densidade entre 45 a 50
KG/M³. Revestida em tecido poliéster na cor cinza/preto.
Com costuras na horizontal formando gomos. Contracapa
do encosto no mesmo material que a capa, provido de perfil
de PVC que proporciona proteção ao produto. Encosto com
largura no apoio lombar mínima de 455 mm e com
extensão vertical mínima de 470 mm.  Assento estruturado
em compensado multilaminado anatômico de espessura
mínima de 12 mm a 15 mm, estofamento em espuma
injetada moldada de poliuretano com no mínimo 40 mm de
espessura em média predominante, 85 mm na borda frontal
e densidade entre 45 a 50 KG/M³. Fixação dos elementos
ao estrutural do assento através de parafusos e porcas
garras com rosca métrica. Revestida em tecido poliéster na
cor cinza/preto. Com costuras na horizontal formando
gomos. Contracapa do assento em revestida em TNT,
provido de perfil de PVC que proporciona proteção ao
produto. Assento com largura mínima de 480 mm e
profundidade mínimas de 455 mm. Assento e encosto
ligados por haste de aço com espessura mínima da haste
de 4,75 mm e largura mínima de 80. Apresentar junto à
proposta de preços certificado de conformidade de acordo
com ABNT 13962/2018, certificado da qualidade do
processo produtivo ISO 9001:2015, relatório de ensaio
sobre  abnt nbr 8095/2015   material metálico revestido e
não revestido – corrosão por exposição à atmosfera úmida
saturada no mínimo de 2.100  horas , que contenha união
soldada em tubo de aço industrial emitido por laboratório
acreditado pelo inmetro certificados em nome do fabricante.
Estrutura metálica fixa, do tipo balancim ou em “S”, com o
assento em suspensão, confeccionado em tubo de aço

513,0000 10.260,0020,000
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industrial SAE 1006/1020, com seção circular 1” (25,40mm)
de diâmetro e espessura mínima de parede de 2,25mm,
com plataforma para fixação do assento em chapa de aço
com espessura de 2mm. Estrutura com pintura eletrostática
epóxi em pó, na cor preta. Pés com 4 ponteiras injetadas
em termoplástico polipropileno. Braços fixos trapezoidais
fechados, vazados, fixos por no mínimo 04 parafusos em
cada braço, estruturado em alma de aço e recoberto com
poliuretano integral skin de cor preta com textura.
Dimensões mínimas do apoio de 41 mm de largura e 330
mm de comprimento, altura em relação ao assento mínimo
de 285 mm.

10 UN ARMÁRIO DE 02 PORTAS - ARMÁRIO 02 PORTAS  corpo
(laterais, base, prateleiras) confeccionado em madeira
aglomerada 15 mm de espessura. revestimento dupla face
em laminado melamínico de baixa pressão bordas laterais
com fita de pvc, superfícies lisas e de fácil limpeza e
desinfecção. tampo superior confeccionado em madeira de
alta densidade com 25 mm de espessura, sistema
postforming, bordas , revestimento melamínico, fechadura
frontal nas duas portas, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas
com abertura de 270º, puxadores confeccionados em
alumínio (acabamento fosco), 03 prateleiras internas em
cada lado, com divisão central, confeccionadas em madeira
aglomerada 15, com revestimento melamínico e diversas
regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço
trefilado, medindo 1,60 x 0,90 x 0,40. Na cor Cinza  Pés de
ferro 30x50 com sapata niveladora e pintura eletrostática
apresentar junto com a proposta de preços relatório de
ensaio sobre  abnt nbr 8095/2015   material metálico
revestido e não revestido – corrosão por exposição à
atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100  horas , que
contenha união soldada em tubo de aço industrial emitido
por laboratório acreditado pelo inmetro todos os laudos em
nome do licitante

846,6700 27.093,4432,000

11 UN MESA DE ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS - MESA DE
ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS – Mesa com tampo em
MDF, revestido na face superior de laminado melamínico
de alta pressão, com espessura de 15mm, revestido na
face superior em laminado melamínico de alta pressão,
0,8mm de espessura, acabamento na cor cinza, com
cantos arredondados, protegidas por fita de poliestireno
semirrígido com espessura mínima de 1 mm no mesmo
padrão do revestimento, colada a quente por meio do
processo hot melt.   Com painel frontal produzido em fibra
de madeira de média densidade em MDF de no minimo 15
mm. Fixado a mesa gaveteiro com 2 Gavetas produzido em
MDF, chapa de no mínimo 15 mm, com revestimento
melamínimo em ambos os lados e faces, na mesma cor da
mesa, com travamento através de chave. Com as
corrediças de metal e rodízios de nylon. Puxadores na cor
da mesa. Apresentar junto à proposta de preços Certificado
da Qualidade do processo produtivo iso 9001
ABNT/INMETRO e relatório de ensaio sobre corrosão e
envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por
laboratório acreditado pelo inmetro de acordo com a abnt
nbr 8094/1983 (material metálico revestido e não revestido -
corrosão por exposição à névoa salina, no mínimo 1100
horas, que contenha união soldada) avaliada conforme nbr
5841/2015 e nbr iso 4628/2015, grau de empolamento d0 /
t0 e grau de enferrujamento ri 0 e relatório de ensaio
conforme NBR 9209/1986, referente ensaio para
determinação da massa de fosfato (1,36-g/m² de 16h). Para
obtenção de resistência e durabilidade da pintura metálica
do mobiliário escolar, emitido por laboratório de renome
nacionalmente reconhecido e relatório de ensaio da
determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó da
estrutura metálica do mobiliário escolar, com resultado

518,6700 15.560,1030,000
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menor que 0,06 % (seis centésimos por cento) da presença
de chumbo, em atendimento a Lei Federal nº 11.762/08,
relatório de ensaio sobre  abnt nbr 8095/2015   material
metálico revestido e não revestido – corrosão por
exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100
horas , que contenha união soldada em tubo de aço
industrial emitido por laboratório acreditado pelo inmetro
emitido por laboratório em nome do Licitante. Estrutura em
tubo de aço industrial SAE 1006/1020 com 2 pés em tubo
de aço no mínimo em 30x50mm com parede mínima
1,20mm, com passa fio no próprio tubo, fechamento dos
topos com ponteiras plásticas injetadas e fixadas através de
encaixe. Soldagem dos componentes que formam a
estrutura deverá ser ligada entre si através de solda pelo
processo MIG pintura epóxi em pó hibrida, espessura
mínima 40 mícron, cor a escolher.  Estrutura fixada através
de no mínimo seis parafusos.  Medidas da mesa:
1,20x0,60x0,74 m.

12 UN ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPENSA, 04
GAVETAS - ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA
SUSPENSA, 04 GAVETAS, min (axlxp) 1225x470x710 mm,
cor cinza, porta-etiqueta e puxadores estampados nas
gavetas, puxadores com acabamento em pvc na cor grafite,
apresentar junto à proposta de preços certificado da
qualidade do processo produtivo iso 9001 abnt/inmetro e
relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por
exposição à névoa salina, emitido por laboratório
acreditado pelo inmetro de acordo com a abnt nbr
8094/1983 (material metálico revestido e não revestido -
corrosão por exposição à névoa salina, no mínimo 1100
horas, que contenha união soldada) avaliada conforme nbr
5841/2015 e nbr iso 4628/2015, grau de empolamento d0 /
t0 e grau de enferrujamento ri 0 e relatório de ensaio
conforme nbr 9209/1986, referente ensaio para
determinação da massa de fosfato (1,36-g/m² de 16h). para
obtenção de resistência e durabilidade da pintura metálica
do mobiliário e relatório de ensaio sobre  abnt nbr
8095/2015   material metálico revestido e não revestido –
corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada no
mínimo de 2.100  horas , que contenha união soldada em
tubo de aço industrial emitido por laboratório acreditado
pelo inmetro fechadura cilíndrica tipo yale com travamento
simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das
gavetas com trilho telescópico, confeccionado em chapa de
aço, sendo as colunas em chapa nº 16, gavetas em chapa
nº 18, tampo e fundo em chapa nº 24 e corpo em chapa nº
24, todas as partes metálicas deverão receber tratamento
através de processo anti-corrosivo por fosfatização e
pintura eletrostatica a po com camada 100 entre 30 a 40
microns com secagem em estufa a 240ºc, cada gaveta
deverá possuir capac. entre 30 a 40 pastas por gavetas ou
min 25 kg.

1.685,3300 37.077,2622,000

13 UN MESA TIPO REUNIÃO RETANGULAR - MESA TIPO
REUNIÃO RETANGULAR – Mesa com tampo em MDF,
revestido na face superior de laminado melamínico de alta
pressão, com espessura de 30mm engrossado nas bordas,
revestido na face superior em laminado melamínico de alta
pressão, 0,8mm de espessura, acabamento na cor
cinza/cinza, com cantos arredondados, protegidas por fita
de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1 mm
no mesmo padrão do revestimento, colada a quente por
meio do processo hot melt.   Com 02 painel central
produzido em fibra de madeira de média densidade em
MDF de no minimo 15 mm com 0,40 cm de altura ..
Apresentar junto à proposta de preços Certificado da
Qualidade do processo produtivo iso 9001 ABNT/INMETRO
e relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por
exposição à névoa salina, emitido por laboratório

1.363,0000 10.904,008,000
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acreditado pelo inmetro de acordo com a abnt nbr
8094/1983 (material metálico revestido e não revestido -
corrosão por exposição à névoa salina, no mínimo 1100
horas, que contenha união soldada) avaliada conforme nbr
5841/2015 e nbr iso 4628/2015, grau de empolamento d0 /
t0 e grau de enferrujamento ri 0 e relatório de ensaio
conforme NBR 9209/1986, referente ensaio para
determinação da massa de fosfato (1,36-g/m² de 16h) e
relatório de ensaio sobre  abnt nbr 8095/2015   material
metálico revestido e não revestido – corrosão por
exposição à atmosfera úmida saturada no mínimo de 2.100
horas , que contenha união soldada em tubo de aço
industrial emitido por laboratório acreditado pelo inmetro
Para obtenção de resistência e durabilidade da pintura
metálica do mobiliário escolar, emitido por laboratório de
renome nacionalmente reconhecido e relatório de ensaio da
determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó da
estrutura metálica do mobiliário escolar, com resultado
menor que 0,06 % (seis centésimos por cento) da presença
de chumbo, em atendimento a Lei Federal nº 11.762/08,
emitido por laboratório em nome do Licitante. Estrutura em
tubo de aço industrial SAE 1006/1020 com 2 pés em tubo
de aço no mínimo em 30x50mm com parede mínima
1,20mm, com passa fio no próprio tubo, fechamento dos
topos com ponteiras plásticas injetadas e fixadas através de
encaixe. Soldagem dos componentes que formam a
estrutura deverá ser ligada entre si através de solda pelo
processo MIG pintura epóxi em pó hibrida, espessura
mínima 40 mícron, cor cinza.  Estrutura fixada através de
parafusos.  Medidas da mesa: 2,50X1,10X0,74

14 UN SUPORTE CPU MÓVEL COM ESPAÇO PARA CPU E
NOBREAK - SUPORTE CPU MÓVEL COM ESPAÇO
PARA CPU E NOBREAK 15 mm em mdf com
acabamento superficial: laminado melamínico texturizado,
cor: cinza com 04 rodízios:
fabricados em polipropileno em chapa de aço metálica para
fixação. certificação de
conformidade da qualidade do processo produtivo iso 9001
em nome do fabricante e certificado
de regularidade do cadastro técnico federal do ibama com
data dentro da validade, que
comprove que a empresa está legalizada perante o órgão
para industrialização de madeiras
oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto
para os componentes de madeira bem
com para as estruturas metálicas, conforme lei federal
6938/1981obs: todas as peças metálicas
usadas no processo de fabricação deverão receber
tratamento desengraxante a quente por
meio de imersão e tratamento anti-ferruginoso, a fim de
constituir um substrato seguro para a
aplicação de pintura eletrostática epóxi pó, na cor preto
fosco com polimerização em estufa na
temperatura de aproximadamente 210°c. Medindo
390x250x450mm, na cor cinza

169,3300 3.386,6020,000

15 UN GAVETEIRO MÓVEL DE 04 GAVETAS - - GAVETEIRO
MÓVEL 04 GAVETAS medindo aproximadamente, altura:
630 mm, largura: 400
mm, profundidade: 450 mm, tampo superior engrossado de
30 mm e o restante 15 mm em mdf
com acabamento superficial: laminado melamínico
texturizado, cor: cinza, gavetas com trilho
telescópicos e travamento simultâneo de todas as gavetas.
ambas as faces revestidas em
laminado decorativo melamínico de baixapressão.
puxadores: fabricados em aço zemak, tipo
alça, formato meia lua, revestimento cromado com distância
entre os furos de 128mm. rodízios:

586,0000 11.720,0020,000
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fabricados em polipropileno em chapa de aço metálica para
fixação. certificação de
conformidade da qualidade do processo produtivo iso 9001
em nome do fabricante e certificado
de regularidade do cadastro técnico federal do ibama com
data dentro da validade, que
comprove que a empresa está legalizada perante o órgão
para industrialização de madeiras
oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto
para os componentes de madeira bem
com para as estruturas metálicas, conforme lei federal
6938/1981obs: todas as peças metálicas
usadas no processo de fabricação deverão receber
tratamento desengraxante a quente por
meio de imersão e tratamento anti-ferruginoso, a fim de
constituir um substrato seguro para a
aplicação de pintura eletrostática epóxi pó, na cor preto
fosco com polimerização em estufa na
temperatura de aproximadamente 210°c., na cor cinza

Total Geral:(Valores expressos em Reais R$) 319.079,79


