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1 Un 50,00CADEIRA, com espaldar medio, fixa, sem braco, com assento interno em compensado multilaminas de 
madeira moldada anatomicamente a quente com pressao de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm ou resina 
de poliester. Espuma em poliuretano flexivel, isento de CFC, alta resistencia à propagacao de rasgo, alta 
tensao de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinamica e baixa deformacao permanente com densidade de 
50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura minima de 40 mm. Largura do assento, minima 
de 460 mm e profundidade minima de 460mm. Capa de protecao e acabamento injetada do assento em 
polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc ou em resina de 
poliester com aplicacao de perfil de pvc a quente.
Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistencia mecanica, conformado 
anatomicamente, ou produzido em resina de poliester. Espuma em poliuretano flexivel, isento de CFC, 
alta resiliencia, alta resistencia à propagacao de rasgo, alta tensao de alongamento e ruptura, baixa fadiga 
dinamica e baixa deformacao permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com 
saliencia para apoio lombar e espessura minima de 40 mm. Largura do encosto, minima de 430mm e altura 
minima de 380mm. Capa de protecao e acabamento do encosto, injetada em polipropileno texturizado e 
bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc, ou em resina de poliester com aplicacao de 
perfil de pvc a quente.
Estrutura fixa continua em tubo de aco curvado na cor preta, com diametro minimo de 25,00 mm e 
espessura minima de 2,25 mm e placa do assento em aco estampado minimo de 3,00 mm, totalmente 
soldada por sistema MIG e acabamento de superficie pintado em epoxi po eletrostatico, com pre 
tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a estrutura com pelicula de 
aproximadamente 100 microns com propriedades de resistencia a agentes quimicos. Sapatas envolventes 
injetadas em polipropileno ou poliamida reforcada com fibra de vidro. Acoplamento para fixacao do 
suporte para encosto tipo lamina diretamente na placa de fixacao do assento com capa de polipropileno 
injetado estrutural de grande resistencia mecanica, conformado anatomicamente, com largura minima de 
120 mm e espessura minima de 30 mm.
Cadeira revestida em vinil ou couro ecologico na cor preta.
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O Produto deve estar em conformidade com A NR17 comprovado através de Laudo de Ergonomia, e 
norma ABNT NBR 13962:2006, comprovado através de Certificado de Conformidade de Produto da 
ABNT (completo com capa e anexos), devendo constar no certificado as referências ou códigos dos 
produtos cotados.
Garantia mínima de 5 anos

>> 
Ref. SAEB => 71.10.00.00130427-5

2 Un 20,00ESTANTE, bibliotecaria, dupla face, metalica, dimensoes de 2300 x 1040 x 555 mm, construida em aco, 
com no minimo de 12 prateleiras com 250 mm de profundidade, graduaveis em 60 mm, para mais 
prateleiras, com tratamento anti-ferruginoso, com toda com pintura eletrostatica a po de alta resistencia 
tinta em epoxi-po na cor padrao da unidade.

>> 
Ref. SAEB => 71.25.00.00054067-6

3 Un 100,00BIBLIOCANTO, em L, chapa de aco carbono com espessura de 1 mm, pintado na cor cinza, dimensoes: 
100 (comprimento) x 200 (altura) x 140 mm (largura).

>> 
Ref. SAEB => 71.95.00.00137074-0

OBSERVAÇÃO PARA O PCT

Para correto preenchimento da Proposta de Preços, vide Edital da Licitação.
Esta licitação será composta por Lote Único.
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Nº licitacoes-e: 682041
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