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1 Un 3,00REFRIGERADOR, 1 porta, degelo, capacidade do volume interno acima de 240 litros, tensao 220 volts, 
na cor branca, com prateleiras para ovos e laticinios, prateleiras internas, gavetas para vegetais, frutas e 
carnes, congelador tipo degelo, lampada interna, , agentes de expansão da espuma de isolacao termica em 
gás ciclo / isopentano.
Rotulagem contendo, selo PROCEL com classificação do Inmetro de Eficiencia Energetica "A", nome do 
produto, dados do fabricante e tensao nominal. 
Garantia minima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado da Bahia. 

>> 
Ref. SAEB => 41.10.00.00138772-3

2 Un 3,00CONDICIONADOR, de ar, split, de parede, tensao 220 V, capacidade de refrigeracao minima de 12.000 
BTU s/h, com controle remoto, unidade interna, painel eletronico, temperatura: quente/frio, kit acessorios 
de instalacao, unidade evaporadora, manual.
Com instalacao de 5m. Lote 02
Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Garantia mínima do fabricante 
de 01 (um) ano, prestada no estado da Bahia.

>> 
Ref. SAEB => 41.20.19.00111982-6

3 Un 70,00CADEIRA, com espaldar medio, giratoria, sem bracos, 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 450 mm e profundidade minima de 460mm. Capa de protecao e acabamento injetada do 
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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 410 mm e 
altura minima de 380 mm. 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.
Mecanismo com corpo fabricado por processo de solda sistema MIG em chapa de aco estampada de 3 
mm e encosto articulado em chapa de aco de 2 mm por processo de estampagem progressiva e suporte do 
encosto em chapa conformada 3 mm tambem por estampagem progressiva e acabamento zincado. 
Acabamento do corpo e encosto em pintura eletrostatica totalmente automatizada em epoxi po com pre 
tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente o mecanismo com pelicula de 
aproximadamente 100 microns com propriedades de resistencia a agentes quimicos.
Mecanismo com regulagem de inclinacao do encosto com bloqueio em qualquer posicao e contato 
permanente na posicao livre flutuacao. Assento fixo e encosto com inclinacao regulavel. Travamento do 
conjunto atraves de sistema que permita a liberacao e o bloqueio do conjunto de forma simples e com 
minimo esforco atraves de simples toque. Suporte para encosto com regulagem de altura automatica ou 
com o uso de botao ou manipulo para o acionamento, com minimo de 07 niveis de ajuste e com curso 
minimo de 50 mm.
Coluna de regulagem de altura por acionamento a gas com curso minimo de 80 mm, fabricada em tubo de 
aco de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostatica totalmente em epoxi po com pre tratamento 
antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com pelicula de aproximadamente 100 
microns com propriedades de resistencia a agentes quimicos. Acoplamento para fixacao do suporte para 
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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 120mm e 
espessura minima de 30 mm ou com pecas de uniao entre assento e encosto produzidas em aco ABNT 
1008/1020, com espessura de 2mm e com dois reforcos internos em aco tubular. Capa telescopica com 
elementos, injetada em polipropileno e protecao à coluna central, sendo elemento de ligacao estetica entre 
a base e o mecanismo.
Base com estrutura em aco e capa protetora, com 5 patas, fabricada por processo de solda sistema MIG 
em aco tubular 25x25x1,50 mm ou em chapas estampadas, com espessura minima de 1,9 mm, com 
acabamento de superficie pintado. Pelicula de acabamento em pintura eletrostatica totalmente 
automatizada em epoxi po com pre tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a base 
com pelicula de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistencia a agentes quimicos. 
Alojamento para engate do rodizio no diametro de 11 mm.
Rodizio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetados em resina de engenharia ,poliamida (nylon 6), 
com aditivo anti-ultravioleta e modificador de impacto ,eixo vertical dotado de anel elastico em aco que 
possibilita acoplamento facil e seguro a base.Com acabamento em poliuretano PU dando maior resistencia 
ao piso duro. 
Cadeira revestida em vinil ou couro ecologico preto.
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 => 71.10.00.00140447-4

OBSERVAÇÃO PARA O PCT
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