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1 Un 2,00MESA, de reuniao, retangular, superficie em MDP com 25 mm de espessura, revestida em laminado 
melaminico na cor argila. Borda em PVC extrudado na cor do laminado; raio da borda de contato com o 
usuario maior que 2,5mm, atendendo as normas da ABNT vigentes. 
Dimensao: 2000 x 1050 x 740 mm, com variacao de +/_ 5%.
Pes laterais, a serem fixados sob o tampo, compostos de estrutura central vertical "coluna" , fixada do eixo 
da base inferior, com dimensoes minimas de 180 mm x 25 mm, em chapa de aco SAE 1010/ SAE 1020, 
com espessura minima de 1,20 mm, possuindo tampa vertical removivel, formando uma calha interna para 
passagem de fiacao. Base de sustentacao inferior, em aco, de seccao eliptica ou retangular, com mecanismo 
para fixacao do tampo atraves de parafuso e porca de aco zincado embutido na estrutura com acabamento 
na mesma cor da estrutura, com dimensoes minimas de 45x20mm, comprimento minimo de 700 mm e 
espessura minima de 1,50mm e 02 sapatas reguladoras de nivel. Base de sustentacao superior, sob o 
tampo, em aco de seccao retangular com dimensoes minimas de 30x20mm, comprimento minimo de 600 
mm e espessura minima de 0,95mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metalica. Todas 
as juncoes deverao ser realizadas atraves de soldagem pelo sistema MIG e todos os componentes 
metalicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatizacao. Em todos os 
componentes metalicos deve ser aplicada pintura epoxi po pelo processo de deposicao eletrostatica com 
polimerizacao em estufa.
Painel central em chapa de MDP com 18 mm de espessura, revestida em laminado melaminico na cor 
argila.
O Produto deve estar em conformidade com A NR17 comprovado atraves de Laudo de Ergonomia, e 
norma ABNT NBR 13966:2008, comprovado atraves de Certificado de Conformidade de Produto da 
ABNT (completo com capa e anexos), devendo constar no certificado as referencias ou codigos dos 
produtos cotados.
Garantia minima de 5 anos
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Ref. SAEB => 71.10.00.00130440-2
2 Un 20,00CADEIRA, 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 a 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 a 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 com 04 (quatro) pés tubulares 
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. O Produto deve estar em conformidade com A NR17 comprovado 
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atraves de Laudo de Ergonomia, e norma ABNT NBR 13962:2006, comprovado atraves de Certificado de 
Conformidade de Produto da ABNT (completo com capa e anexos), devendo constar no certificado as 
referencias ou codigos dos produtos cotados.Garantia minima de 5 anos.

>> 
Ref. SAEB => 71.10.09.00005880-7

3 Un 10,00ESTANTE, bibliotecaria, dupla face com base inferior fechada totalmente confeccionada em chapa de aco 
de baixo teor de carbono contendo: 02 (duas) colunas laterais de sustentacao confeccionadas em chapa 
com espessura de 1,50 mm com altura de 2300 mm, permitindo encaixe das bandejas em passos de 60mm 
pelo sistema de remalheiras, 01 (uma) base retangular fechada confeccionada em chapa com espessura 
0,90mm, 02 (dois) anteparos laterais soldados a base com suporte para encaixe das colunas laterais, 01 
(uma) travessa superior horizontal (chapeu) confeccionado em chapa 0,90 mm dobrado em "U", fixados 
as colunas atraves de 04 (quatro) parafusos com porcas e 235mm de profundidade, confeccionadas em 
chapa com espessura de 0,75mm, sistema de encaixe soldado nas laterais de cada prateleira, aparadores 
laterais com formato retangular, sem cantos vivos, arestas cortantes ou rebarbas pelo sistema de 
tratamento quimico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura ataves de sistema eletrostatico a 
po, com camada minima de tinta de 70 micras. Dimensoes: altura 230cm, largura 104cm, profundidade 
55cm. Pintura lisa na cor bege.

>> 
Ref. SAEB => 71.25.11.00017962-0

OBSERVAÇÃO PARA O PCT

Para preenchimento do Pedido de Cotação - PCT, observar o item 2, Parte "B" do edital de licitação.
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O Lote 001 será composto pelo item 001;
O Lote 002 será composto pelo item 002;
O Lote 003 será composto pelo item 003;
O número do Processo no site do Banco do Brasil é 596264
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