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 ITEM 6 – POLTRONAS /DESEMBARGADOR

IMPORTANTE:  AS  MARCAS  DE  MATERIAIS  ,   PROCESSOS  DE  FABRICAÇÃO  DOS
PRODUTOS E ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES, MENCIONADOS NAS ESPECIFICAÇÕES
ABAIXO, DEVEM SER CONSIDERADOS COMO PONTOS REFERÊNCIAIS  AOS MODELOS
SOLICITADOS:   CONSIDERAR  COMO  PARÂMETROS  DE  QUALIDADE  E
FUNCIONALIDADE.   TODAS   DEVERÃO ESTAR  DE  ACORDO COM AS  NORMAS DA
ABNT.
Obs:  Todas  as  medidas  referenciais  descritas,  poderão sofrer  uma diferenciação
tolerável de +/-5mm.
Certificado  de  conformidade  de  produto  emitido  pela  ABNT  conforme  NBR
13962/2006 - Móveis para escritórios – Cadeiras/Poltronas –  Requisitos e métodos de
ensaio.
NBR  8094/1983 –  Materiais  metálicos  revestidos  e  não  revestidos  – corrosão  por
exposição a névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, com
escopo abrangendo as referidas normas.

ITEM 6.1 –  PPGBcn - POLTRONA PRESIDENTE – GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO, COM BRAÇOS E
REGULAGENS DE ENCOSTO, EM COURO NATURAL PRETO– (DESEMBARGADOR)
Dimensões referenciais:
Assento: 500 x 470 mm (l x p)
Encosto: altura 560mm – largura superior 430mm – largura inferior 410mm – largura central 470mm

Assento:
Estrutura em resina de poliester reforçada por fibra de vidro.
Almofada  em  espuma  de  poliuretano  injetada,  moldada  anatomicamente  com  borda  frontal
arredondada . 

Revestimento conforme modelo solicitado - cor preto.
Capas intercambiáveis através de fechos de velcro sob o assento.
Blindagem em ABS sob o assento para proteção dos mecanismos.

Encosto: 
Espaldar alto, variando de 1050 a 1150 mm em função da regulagem de altura do assento.
Estrutura em resina de poliester reforçada por fibra de vidro.
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Almofada em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com curvatura côncava
no sentido horizontal e convexa no sentido vertical, na região renal de modo a possibilitar apoio a
região renal e favorecer a distribuição de peso do tronco.

Revestimento conforme modelo solicitado.
COR PRETO.
Capas intercambiáveis através de fechos  sob o encosto. 
Braço de união da base ao encosto em chapa de aço temperado com 4 mm de espessura e aprox.
80 mm de largura com  revestimento em poliuretano integral.

Mecanismos de Regulagens:
Altura do assento regulável através de tubo selado de ar comprimido ou a gás. 
Mecanismo  flutuante  da  inclinação  do  assento  e  encosto,  com  tensão  regulável  através  de
manípulo localizado sob o assento e, ainda, com possibilidade de travamento da inclinação através
de sistema independente localizado sob o assento.
Blindagem em ABS ou poliestireno sob o assento para proteção dos mecanismos.

Braços:
Braço de união da base ao encosto em tubo de aço ABNT 1010/1020  de seção oval com no mínimo
2 mm de espessura de parede e com 2 tubos internos de aço de reforço ;com o apoio em espuma
integral, OU,
Através de uma lâmina de aço estampado de no mínimo 8mm de espessura e mínimo 70mm de
largura .
Braços reguláveis no sentido vertical e horizontal . Botão no suporte para regulagem da altura.
OU,
Cada braço possui um conjunto formado por uma chapa vertical de aço carbono estampada e
cromada, reforçada com nervura, unida por dois parafusos TIPO Allen,  a um tubo vertical elíptico de
aço carbono cromado. O acabamento da junção dessas peças se dá através de uma peça de
poliamida.
Apoio do usuário em poliuretano com alma de aço, fixado a uma peça de poliamida que reveste
parte do tubo vertical do braço, que abriga o dispositivo de regulagem de altura.

Base:
Base composta por tubo central em aço com movimento giratório por rolamento de esferas. 
Buchas  autolubrificantes (devido ao seu baixo coeficiente de atrito facilita o giro e a regulagem de
altura sem causar ruídos). 
Sistema protegido por blindagem cônica ou telescópica em polipropileno.
Cinco pás de aço  ABNT 1010/1020 com 1,9 mm de espessura, fixadas, através de solda interna, ao
tubo central  e perfis de proteção em polipropileno ; 

OU , nylon industrial com fibra de vidro ; OU,  base em poliamida 6.0 e fibra de vidro.
Rodízios com corpo em náilon natural injetado. 
Roldanas duplas com movimentos independentes fixados a um eixo horizontal  produzido em aço
ABNT 12L14, com diâmetro de  aprox. 8 mm,  disposto no corpo do rodízio.
Eixo vertical produzido em aço ABNT 12L14 com diâmetro  aprox. de 11 mm, fixado a base através de
anel de pressão. 
Esse eixo vertical deverá garantir a verticalidade do rodízio e seu perfeito funcionamento.

Componentes Metálicos:
Todos os componentes metálicos passam por tratamento de fosfatização por imersão, permitindo
que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes, também recebam o tratamento,
provocando uma reação nos cristais superficiais do aço, aumentando a capacidade de ancoragem
da tinta. 
Pintura eletrostática, em epóxi pó, com polimerização em estufa .
Cor alumínio polido ou cor preto  , 

2



Revestimento : 
Com capas intercambiáveis em: Couro Natural COR PRETO

ITEM 6.2 –  PGBcn - POLTRONA GIRATÓRIA  ,   SEM  REGULAGEM,  COM  ESPALDAR  MÉDIO  E
BRAÇOS, EM COURO NATURAL PRETO – (INTERLOCUTÓRIAS DE DESEMBARGADOR).

Dimensões referenciais:
Assento: 500 x 470 mm (l x p)
Encosto: Altura 460mm – largura superior 420mm – largura inferior 420mm – largura central 430mm

Assento : estrutura
Estrutura em resina de poliéster reforçada por fibra de vidro.
Almofada  em  espuma  de  poliuretano  injetada,  moldada  anatomicamente  com  borda  frontal
arredondada .
Capas intercambiáveis através de fechos de velcro sob o assento.
Blindagem em ABS sob o assento para proteção dos mecanismos.
Cor PRETO.

Braços:
Braço de união da base ao encosto em tubo de aço ABNT 1010/1020  de seção oval com no mínimo
2 mm de espessura de parede e com 2 tubos internos de aço de reforço ;com o apoio em espuma
integral, OU,
Através de uma lâmina de aço estampado de no mínimo 8mm de espessura e mínimo 70mm de
largura .
Braços reguláveis no sentido vertical e horizontal . Botão no suporte para regulagem da altura.
OU,
Cada braço possui um conjunto formado por uma chapa vertical de aço carbono estampada e
cromada, reforçada com nervura, unida por dois parafusos TIPO Allen,  a um tubo vertical elíptico de
aço carbono cromado. O acabamento da junção dessas peças se dá através de uma peça de
poliamida.
Apoio do usuário em poliuretano com alma de aço, fixado a uma peça de poliamida que reveste
parte do tubo vertical do braço, que abriga o dispositivo de regulagem de altura.

Encosto: estrutura 
Espaldar médio com  aprox. 890 mm de altura total.
Estrutura em resina de poliéster reforçada por fibra de vidro.
Almofada em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com curvatura côncava
no sentido horizontal e convexa no sentido vertical, na região renal de modo a possibilitar apoio a
região renal e favorecer a distribuição de peso do tronco.
Capas intercambiáveis através de fechos sob o encosto. 
Braço de união da base ao encosto em chapa de aço temperado com 4 mm de espessura e  aprox.
80 mm de largura, revestida em poliuretano integral.

Revestimento : 
Com capas intercambiáveis em: Couro Natural COR PRETO

 ITEM 7 – POLTRONAS  /USO EM GERAL

IMPORTANTE:  AS  MARCAS  DE  MATERIAIS  ,   PROCESSOS  DE  FABRICAÇÃO  DOS
PRODUTOS E ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES, MENCIONADOS NAS ESPECIFICAÇÕES
ABAIXO, DEVEM SER CONSIDERADOS COMO PONTOS REFERÊNCIAIS  AOS MODELOS
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SOLICITADOS:   CONSIDERAR  COMO  PARÂMETROS  DE  QUALIDADE  E
FUNCIONALIDADE.   TODAS   DEVERÃO ESTAR  DE  ACORDO COM AS  NORMAS DA
ABNT.
Obs:  Todas  as  medidas  referenciais  descritas,  poderão sofrer  uma diferenciação
tolerável de +/-5mm.
Certificado  de  conformidade  de  produto  emitido  pela  ABNT  conforme  NBR
13962/2006 - Móveis para escritórios – Cadeiras/Poltronas –  Requisitos e métodos de
ensaio.
NBR  8094/1983 –  Materiais  metálicos  revestidos  e  não  revestidos  – corrosão  por
exposição a névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, com
escopo abrangendo as referidas normas.

ITEM 7.5  -  PGAB – POLTRONA  GIRATÓRIA,  ESPALDAR  ALTO  COM  BRAÇOS  REGULÁVEIS  E
REGULAGENS  DE  ENCOSTO,  EM  VINIL  MICROPERFURADO   /cor  PRETO–  (JUIZ,  TRIBUNAL  DO  JURI,
AUDIÊNCIA, CONCILIADOR, CONSELHO DE SENTENÇA ,ASSESSORES E DIRETORES EM GERAL).

Dimensões referenciais:
Assento:
Assento: 500 x 470 mm (l x p)
Encosto: altura 560mm – largura superior 430mm – largura inferior 410mm – largura central 470mm

Assento: estrutura 
Estrutura em resina de poliéster reforçada por fibra de vidro,  OU;
em madeira compensada com no mínimo 10 mm de espessura, moldada anatomicamente.
Estrutura do assento e encosto, interligados por meio de uma lâmina de aço de no mínimo 8mm de
espessura e mínimo 70mm de largura.
Almofada  em  espuma  de  poliuretano  injetada,  moldada  anatomicamente  com  borda  frontal
arredondada , OU,
Estrutura em poliamida, material termoplástico, reforçada com fibra de vidro.
Almofada em poliuretano flexível moldado anatomicamente por processo de injeção sob pressão.
Revestimento  em  tecido,  com  o  tapeçamento  realizado  por  processo  de  ensacamento  e
grampeado na estrutura.
No local de fixação de cada apoio de  braço é instalado um reforço de chapa de aço carbono
com 15 mm de espessura.
Para fixação do assento no conjunto da base são utilizadas quatro (04) porcas de fixação de aço
carbono, recravadas na estrutura da concha.

Encosto: estrutura 
Espaldar alto, variando em função das regulagens de altura do assento e encosto.
Estrutura em resina de poliéster reforçada por fibra de vidro, de pressão interna; OU,
Em madeira compensada com no mínimo 10 mm de espessura, moldada anatomicamente. Estrutura
do assento e encosto, interligados por meio de uma lâmina de aço de no mínimo 8mm de espessura
e mínimo 70mm de largura
Almofada em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com curvatura côncava
no sentido horizontal e convexa no sentido vertical. 

Revestimento: 
VINIL MICROPERFURADO PRETO, ou equivalente,   sem a utilização de grampos; 
Cor PRETO.
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Mecanismo de regulagem:
Regulagens encosto e assento independentes.
Altura do assento regulável , através de tubo selado de ar comprimido.
Encosto com altura  regulável em 05 posições, no mínimo, através de sistema de regulagem de altura
do encosto feito por sistema de cremalheira interna e de fácil manuseio, em no mínimo 03 posições
que permita regulagem com a pessoa sentada;
Inclinação do encosto com possibilidade de fixação em 04 posições, no mínimo, através de sistema
localizado sob o assento.
Braços com regulagem de altura  mínima, em 03 posições acionável por botão localizado no próprio
suporte de cada braço ; OU,
Regulagem de altura do assento através de tubo selado de gás.
Mecanismo  sincronizado  da  inclinação  do  assento  e  encosto  numa  proporção  de  1  para  2
simultaneamente, com possibilidade de travamento em até 04 posições.
Regulagem da tensão da inclinação em acordo com a preferência e biótipo do usuário.
As regulagens são realizadas através de alavancas de acionamento em aço trefilado com ponteiras
em polipropileno identificadas com as orientações dos ajustes através de desenhos serigrafados.
O conjunto mecânico que possibilita as regulagens de inclinação e fixação do assento e encosto é
constituído de chapas  de aço carbono estampadas,  lâminas  entalhadas,  mola de compressão
helicoidal, elementos termoplásticos, pinos de guia de aço carbono que formam um sistema com
componentes de travamento e fixação. 
Esse sistema une a base ao assento.
Regulagem de altura  dos  braços,  com fixação em até  08  posições  distintas,  através  de botões
localizados nas laterais externas dos braços.

Braços:
Braço de união da base ao encosto em tubo de aço ABNT 1010/1020  de seção oval com no mínimo
2 mm de espessura de parede e com 2 tubos internos de aço de reforço ;com o apoio em espuma
integral, OU,
Através de uma lâmina de aço estampado de no mínimo 8mm de espessura e mínimo 70mm de
largura .
Braços reguláveis no sentido vertical e horizontal . Botão no suporte para regulagem da altura.
OU,
Cada braço possui um conjunto formado por uma chapa vertical de aço carbono estampada e
cromada, reforçada com nervura, unida por dois parafusos TIPO Allen,  a um tubo vertical elíptico de
aço carbono cromado. O acabamento da junção dessas peças se dá através de uma peça de
poliamida.
Apoio do usuário em poliuretano com alma de aço, fixado a uma peça de poliamida que reveste
parte do tubo vertical do braço, que abriga o dispositivo de regulagem de altura.

Base:
Base composta por tubo central em aço com movimento giratório por rolamento de esferas, com
cartucho de gás com nitrogênio injetado sob pressão,
Buchas sinterizadas auto-lubrificantes em polia cetal 
Sistema protegido por blindagem cônica em polipropileno.
Cinco pás de aço ABNT 1010/1020 com no mínimo 1,9 mm de espessura, fixadas através de solda
interna ao tubo central  e perfis de proteção em polipropileno;  OU , nylon industrial com fibra de
vidro; 
Rodízios com corpo em nylon natural injetado .  Os rodízios são fixados por encaixe e, travados nas
pás, por um anel elástico disposto no eixo vertical. 
Roldanas duplas com movimentos independentes fixados a um eixo horizontal  produzido em aço
ABNT 12L14, com diâmetro de 8 mm,  disposto no corpo do rodízio.
Eixo vertical produzido em aço ABNT 12L14 com diâmetro de no mínimo 11 mm, fixado a base através
de anel  de  pressão.  Esse  eixo  vertical  deverá garantir  a  verticalidade do rodízio  e  seu  perfeito
funcionamento; OU,
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Pás em alumínio fundido sob pressão , com acabamento polido ou preto .
Tubo central  em aço carbono que conecta as pás  ao conjunto  que abriga os  mecanismos  de
regulagens. 

Componentes metálicos:
Todos  os  componentes  metálicos  deverão  passar  por  tratamento  de  fosfatização  por  imersão,
permitindo que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes, também recebam o
tratamento, provocando uma reação nos cristais superficiais do aço, aumentando a capacidade de
ancoragem da tinta. Pintura epóxi pó eletrostática com polimerização em estufa .

OUTRA OPÇÃO: específica

ASSENTO  – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por  alma em
madeira compensada (espessura  12mm),  estofado na parte superior  em espuma de poliuretano
injetado (espessura 48mm) e na parte inferior em espuma de bloco (espessura 8mm). 
O assento é revestido em tecido 100% poliéster ou couro sintético. 
Dimensões do assento 472x462mm (L x P), sendo 410mm de profundidade útil.

ENCOSTO – moldado anatomicamente dentro das normas de ergonomia, composto por alma em
madeira  compensada  (espessura  12mm),  estofado  na  parte  frontal  em  espuma  de  poliuretano
injetado (espessura 51mm)    e na parte posterior em espuma de bloco (espessura 8mm). 
O encosto é revestido em tecido 100% poliéster ou couro sintético.
Dimensões do encosto 465x570mm (L x H). 

BRAÇO REGULAVEL  – compostos por :
1 haste fixa produzida em ferro chato , 
2 hastes móveis dobradas em forma de “L” produzidas em ferro chato , 
2 manípulos trava produzidos em polipropileno injetado, 
2 reguladores de altura e 2 capas do regulador injetados em nylon, 
2 apoios injetados em poliuretano, medindo aprox. 230x93x28mm (C x L x H). 
As hastes fixas, móveis e os manípulos trava são unidas por 2 parafusos M8
,2 arruelas e 2 porcas, permitindo a abertura dos braços. 
Os reguladores, capas de reguladores são encaixados entre si  e na haste móvel e os apoios são
fixados na capa do regulador através de chapa em aço  (espessura 1,9mm) e por 2 parafusos  cada.

ESTRUTURA –  composta  por  base  giratória   aprox.  Ø  688mm  ,  estampada  em  aço  (1,5mm  de
espessura), com capa plástica da base injetada em polipropileno com aprox. 5 rodízios de duplo giro
injetados em nylon  e  aprox. 6 para rodízio com reforço em poliuretano para rodízio de piso , com
suporte em polipropileno. 
Pistão  a  gás  que  atende  as  normas  internacionais  de  qualidade  e  segurança  ISO9001/DIN,
constituído por suporte em chapa de aço  aprox. (espessura 1,9mm), protegido por tubo industrial de
aprox.  Ø50mm  (espessura  1,5mm),   com  capa telescópica  produzida  em  polipropileno  injetado
(exceto para base de aço) e mecanismo de regulagem. 

FIXAÇÃO – O encosto é fixado através de uma haste dobrada em forma de “L” (mola fixa) produzida
em aço aprox.(espessura  7,94mm),  sendo a haste  parafusada em uma das  extremidades  nas  2
porcas-garra  fixadas  na  alma  do  encosto  por  2  parafusos  M6x25mm  e  na  outra  extremidade
parafusada na coluna central do assento por 2 parafusos M10x16mm. O assento é fixado na coluna
central e nas 2 porcas-garra fixadas na alma do assento por 2 parafusos M6x50mm. A estrutura dos
braços fixada na coluna central por 2 parafusos M10x16mm.
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REGULAGENS -  Regulagem do assento:  altura  através  de pistão  a  gás,  com variação 410mm a
510mm (em relação ao piso), ou seja, curso de 100mm e com acionamento através de alavanca
produzida em ABS
Regulagem do encosto: altura  com variação entre 470mm e 530mm, ou seja, curso de 60mm (em
relação ao assento) por sistema de cremalheira interna de regulagem integrada de 6 posições de
altura
Regulagem de inclinação do assento  +  encosto  (relax):  inclinação sincronizada entre  assento  e
encosto na proporção 2:1, com variação entre -88º e -102º e acionamento através da alavanca de
regulagem produzida em ABS
Regulagem de altura dos apoios: com variação entre 200mm e 270mm, ou seja, curso de 70mm (em
relação ao assento) e acionamento através de botão produzido em nylon, com 9 posições de altura.

ACABAMENTO -  Todas peças metálicas usadas no processo de fabricação, recebem tratamento
desegraxante  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 210ºC.

FOTO REFERENCIAL

TEM 7.6- PFMB - POLTRONA  FIXA, ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS, EM VINIL MICROPERFURADO ,
COR PRETO- (INTERLOCUTÓRIAS,  TRIBUNAL DO JURI E AUDIÊNCIAS).

Dimensões referenciais:
Assento: 500 x 470 mm (l x p)
Encosto: Altura 460mm – largura superior 420mm – largura inferior 420mm – largura central 430mm

Assento:
Estrutura em resina de poliéster reforçada por fibra de vidro,  de pressão interna; OU;
em madeira compensada com no mínimo 10mm de espessura, moldada anatomicamente.
Estrutura do assento e encosto interligados por meio de um lâmina de aço de no mínimo 8mm de
espessura e mínimo 70mm de largura.
Almofada  em  espuma  de  poliuretano  injetada,  moldada  anatomicamente  com  borda  frontal
arredondada e escavações centrais para acomodação das tuberosidades do corpo humano. 

Encosto:
Estrutura em resina de poliéster reforçada por fibra de vidro ; OU,
em madeira compensada de no mínimo  10mm de espessura, moldada anatomicamente.
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Estrutura do assento e encosto interligados  por meio de um lâmina de aço de no mínimo 8mm de
espessura e mínimo 70mm de largura.
Almofada em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente com curvatura côncava
no sentido horizontal e convexa no sentido vertical. 

Revestimento: 
Em vinil microperfurado ou equivalente,   
COR PRETO 

Braços:
Braços vazados com formato trapezoidal, “T”, ou similar.
Cada braço deverá ter sua estrutura interna formada por uma barra maciça de aço, totalmente 
revestida em espuma integral de poliuretano.
A fixação deverá se dar através de um único ponto sob o assento.

Base:
Estrutura estilizada com 4 pés em aço tubular curvado, ABNT 1010, com diâmetro mínimo de 19 mm e
espessura mínima da parede do tubo de 1,9 mm; OU;
Forma de trapézio  produzida com tubo inteiriço  aço industrial  redondo de 1 polegada,  parede
chapa 16; OU,
Base em suspensão TIPO ‘C’  invertido , de forma que a angulação da dobra da base , garanta uma
estabilidade 100%  da poltrona ao sentar, independentemente do tipo de piso do local.
Deslizadores auto-articuláveis em nylon.

Componentes metálicos:
Todos os componentes metálicos deverão ter tratamento de fosfatização por imersão, permitindo
que as partes internas dos tubos, travessas e demais componentes, também recebam o tratamento,
provocando reação nos cristais superficiais do aço, aumentando a capacidade de ancoragem da
tinta. 
Pintura epóxi pó eletrostática com polimerização em estufa 

 ITEM 8 – CADEIRAS USO GERAL

IMPORTANTE:  AS  MARCAS  DE  MATERIAIS  ,   PROCESSOS  DE  FABRICAÇÃO  DOS
PRODUTOS E ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES, MENCIONADOS NAS ESPECIFICAÇÕES
ABAIXO, DEVEM SER CONSIDERADOS COMO PONTOS REFERÊNCIAIS  AOS MODELOS
SOLICITADOS:   CONSIDERAR  COMO  PARÂMETROS  DE  QUALIDADE  E
FUNCIONALIDADE.   TODAS   DEVERÃO ESTAR  DE  ACORDO COM AS  NORMAS DA
ABNT.
Obs:  Todas  as  medidas  referenciais  descritas,  poderão sofrer  uma diferenciação
tolerável de +/-5mm.
Certificado  de  conformidade  de  produto  emitido  pela  ABNT  conforme  NBR
13962/2006 - Móveis para escritórios – Cadeiras/Poltronas –  Requisitos e métodos de
ensaio.
NBR  8094/1983 –  Materiais  metálicos  revestidos  e  não  revestidos  – corrosão  por
exposição a névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, com
escopo abrangendo as referidas normas.
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ITEM 8.1 -  CGBEV – CADEIRA  OU  POLTRONA  GIRATÓRIA  OPERACIONAL,  COM  BRAÇOS  E
ENCOSTO REGULÁVEIS,  EM VINIL MICROPERFURADO,  – COR PRETO -(DIGITADOR / TRABALHOS EM
GERAL).

Dimensões referenciais:
Assento: 500 x 470 mm (l x p)
Encosto: Altura 460mm – largura superior 420mm – largura inferior 420mm – largura central 430mm

Assento:
Estrutura em madeira compensada com mínimo 10 mm de espessura, moldada anatomicamente.
Almofadas em espuma de poliuretano injetado no mínimo 40mm. Borda frontal arredondada 
OU,
Estrutura do assento produzida em poliamida 6.6 (PA 6.6) reforçada com fibra de vidro.
Almofada em espuma de poliuretano injetada, 

Encosto:
Estrutura em madeira compensada com no mínimo 7 mm de espessura, moldada anatomicamente;
OU ,
Em resina de poliéster reforçada por fibra de vidro.
Almofadas em espuma de poliuretano injetado mínimo 40mm.
Contra-encosto com capa de proteção em polipropileno ou poliamida 6.0.
Suporte do encosto em tubo de aço de seção oval com 2 mm de espessura da parede, curvado em
forma de "T", reforçado com "alma" de aço maciço na curva e sistema de fixação através de coxins
flexíveis de borracha vulcanizada ou similar; e dobradiças de aço estampado, com capa protetora
de poliestireno; 
OU,
Haste do encosto em tubo de aço industrial  oval  de no mínimo 20x45mm, 1.5mm de espessura,
encaixado em tubo 24x49mm de espessura mínima, que ligara o assento ao encosto por meio de
uma chapa de aço com no mínimo 2mm de espessura dobrada em forma de dobradiça travada ao
tubo  por  meio  de  pino  metálico  zincados,  na  parte  interna  da  dobradiça  deverá  conter  uma
borracha flexível  para absorver  o impacto da inclinação do encosto.  Na parte superior  do tubo
deverá ter uma ponteira de proteção em nylon para evitar o desgaste dos tubos, soldado a uma
chapa  de  aço dobrada em  forma de  "C"  travadas  ao  suporte  do  assento  por  meio  de  pinos
metálicos zincados. Regulagem da altura acionado por botão de pressão.
OU,
Estrutura do encosto produzida em poliamida 6.6 (PA 6.6) reforçada com fibra de vidro.
Almofada  em  espuma  de  poliuretano  injetada,  moldada  anatomicamente  e  com  densidade
controlada de, no mínimo, 54 kg/m³.
O suporte do encosto, responsável por sua sustentação e união com o assento deve ser produzido
em poliamida 6.0 (PA 6), reforçada com fibra de vidro, com seção aproximada de 86 x 28 mm na
região superior e, deverá receber blindagem produzida com elastômero com espessura de 12 mm,
incluindo nervuras e sistema de fixação.

Revestimento: 
Em vinil microperfurado ou equivalente,   
 COR PRETO 

Mecanismo de regulagem:
Altura do assento regulável através de tubo selado de ar comprimido.
Encosto com livre flutuação da inclinação, com possibilidade de travamento mínimo em 3 (três)
posições através de alavanca localizada sob o assento, e regulagem  da altura do apoio lombar em
mínimo 04  (quatro)  posições,  acionável  através  de botão  localizado no  suporte  do encosto  ou
apresentar  regulagem de altura do encosto feito por  sistema de cremalheira interna, e de fácil
manuseio, em no mínimo 03 posições que permita regulagem com a pessoa sentada;
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Braços com altura regulável através de botão localizado em sua lateral  em, no mínimo, 03 (três)
posições; OU,
Regulagem  de  altura  do  assento  com  curso  total  mínimo de  100  mm,  acionável por  manopla
produzida em chapa de aço ABNT 1010 / 1020, com espessura mínima de 2 mm.
Regulagem de altura do encosto em até 6 posições, com espaçamento máximo de 15 mm entre
posições, e um curso total de 75 mm, no mínimo, acionável através de pressão em botão produzido
em poliamida 6.0, com largura de 76 mm localizado no contra encosto.
Regulagem de inclinação do encosto com livre flutuação e com possibilidade de fixação em até 03
posições.
Amortecimento do encosto por absorção de impacto através do suporte que também permite o
movimento lateral do usuário em rotações de até 3°.
Braços com regulagem de altura em até 7 posições, com espaçamento de 10 mm entre os ajustes e
curso total de 70 mm. 

Braços:
Braços em tubo de aço de seção oval com 2 mm de espessura da parede, reforçado com alma de
aço maciço na curvatura, com apoio em espuma integral de poliuretano ; OU,
Através de uma lâmina de aço estampado de no mínimo 5mm de espessura e mínimo 55mm de
largura .
Braços reguláveis no sentido vertical e horizontal . Botão no suporte para regulagem da altura; 
OU,
Suportes devem ser produzidos em poliamida 6.0 e fixados sob o assento, deve ter o desenho de L,e
a superfície de apoio do usuário em poliuretano.
Deve possuir regulagem da altura e de profundidade.

Base:
Base composta por tubo central em aço com movimento giratório por rolamento de esferas. 
Buchas sinterizadas auto-lubrificantes em poliacetal .
Sistema protegido por blindagem cônica em polipropileno.
Cinco pás de aço  ABNT 1010/1020 com no mínimo 1,9 mm de espessura, fixadas, através de solda
interna, ao tubo central  e perfis de proteção em polipropileno; 
OU,  nylon industrial com fibra de vidro.
Rodízios  com  corpo  em  náilon  natural  injetado  (material  de  baixo  coeficiente  de  atrito  e  alta
resistência à abrasão).
Roldanas duplas com movimentos independentes fixados a um eixo horizontal  produzido em aço
ABNT 12L14, com diâmetro de 8 mm,  disposto no corpo do rodízio.
Eixo vertical produzido em aço ABNT 12L14 com diâmetro mínimo de 11 mm, fixado a base através
de anel  de  pressão.  Esse  eixo  vertical  deverá garantir  a  verticalidade do rodízio  e  seu  perfeito
funcionamento; OU,
Base Giratória produzida em poliamida 6.0 e fibra de vidro.
Deverá possuir buchas cônicas que serão responsáveis pela interface com o cartucho que contém o
cilindro a gás. Deverão ser produzidas em tubos estruturais de aço ABNT 1010 / 1020, com espessura
mínima de 1 mm.
Cinco rodízios duplos com corpo e roldanas injetados em poliamida (PA6) e poliuretano.
As 2 roldanas devem ter movimento independente, e ser fixadas por eixo horizontal produzido em
aço ABNT 12L14, com diâmetro de 8 mm.
O eixo vertical deve ser produzido em aço ABNT 12L14, zincado natural, com diâmetro mínimo de 11
mm, fixado à base giratória através de anel de pressão. O eixo vertical deverá proteger a base da
cadeira e garantir a verticalidade do rodízio montado.
O tubo central deve ser composto de cilindro a gás, com nitrogênio ou ar comprimido, 

Componentes metálicos:
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Todos os componentes metálicos deverão ter tratamento de fosfatização por imersão, permitindo
que as partes internas dos tubos também recebam o tratamento, provocando reação nos cristais
superficiais do aço, aumentando a capacidade de ancoragem da tinta. 
Pintura epóxi pó eletrostática com polimerização em estufa com temperatura de 240°C e espessura
final da película de proteção de 35 a 40 micra.

Fixações:
Todas as fixações deverão ser através de parafusos e porcas-garra insertas na madeira.

ITEM 8.2- CFBV - CADEIRA FIXA, ESTOFADA COM BRAÇOS, EM VINIL MICROPERFURADO  PRETO – 
(AUDIÊNCIAS E CONSELHO DE SENTENÇA).
Dimensões referenciais:

Dimensões referenciais:
Assento: 500 x 470 mm (l x p)
Encosto: Altura 460mm – largura superior 420mm – largura inferior 420mm – largura central 430mm

Assento 
Estrutura interna moldados  anatomicamente dentro das normas de ergonomia,  sendo o assento
fabricado em madeira  compensada de no mínimo 10mm , com espuma injetada de polipropileno
flexível de no mínimo 40mm de alta resistência moldada sobre pressão expandida em água. 
A fixação do assento na base da  cadeira é feita através de  “rebite tubo ferro zincados”  cravados
na  madeira   compensada  passante  de  um  lado  para  outro  do  mesmo  e  fixada   através  de
parafusos.
 
Encosto:
Estrutura interna moldados anatomicamente dentro das normas de ergonomia, sendo o encosto
fabricado em madeira  compensada de no mínimo 07mm; OU,
Em resina de poliéster reforçada por fibra de vidro , com espuma injetada de polipropileno de no
mínimo 40mm de alta resistência moldada sobre pressão  expandida em água, método este que
elimina o uso de solventes tóxicos, garante maior qualidade e resistência.
A  fixação  do  encosto  é  feita  através  de  “rebite  tubo  ferro  zincados”   cravados  na  madeira
compensada passante de um lado para outro do mesmo e fixada  através de parafusos
Contra-encosto com capa de proteção em polipropileno, ou em poliamida 6.0 .

11



Contra assento e contra encosto
Recebem  capa  protetora  de  polipropileno  injetado.  Com  borda  protetora  fundida  no  próprio
material dando assim acabamento e proteção nas bordas tanto do encosto como do assento.

Braços:
Braços vazados com formato trapezoidal, “T”, ou similar.
Cada braço deverá ter sua estrutura interna formada por uma barra maciça de aço, totalmente 
revestida em espuma integral de poliuretano.
A fixação deverá se dar através de um único ponto sob o assento.

Revestimento
Em tecido VINIL MICROPERFURADO PRETO ou equivalente.

Estrutura
Base trapezoidal em tubo de aço redondo com diâmetro mínimo 7/8”, com espessura de mínima de
1,5mm,  haste  em  tubo  de  aço  oval  10x40  com  mínimo  1,5mm  de  espessura  dobrada
pneumaticamente  unindo o assento com o encosto. Possuindo 04 (quatro) sapatas em nylon fixadas
à estrutura; OU,
Estrutura estilizada com 4 pés em aço tubular curvado, ABNT 1010, com diâmetro mínimo de 19 mm e
espessura mínima da parede do tubo de 1,9 mm; OU,
Base em suspensão TIPO ‘C’  invertido , de forma que a angulação da dobra da base , garanta uma
estabilidade 100%  da poltrona ao sentar, independentemente do tipo de piso do local.
Deslizadores auto-articuláveis em nylon.

Acabamento
Todas  peças  metálicas,  de  poliestireno  ou  nylon  serão  de  cor  preta.  As  metálicas  recebem
acabamento com banho desengraxante a quente por meio de imersão em vapor de percloro, na
temperatura de 120º C e tratamento antiferruginoso (desengraxante, decapagem e fosfatização) de
proteção,  as  que  não  são  cromadas  recebem  pintura  pelo  sistema  eletrostática  em  tinta
eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura mínima de 220º C. 

ITEM 8.3 - CFP - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS, EM POLIPROPILENO (COPA) – COR PRETO

Assento :
Produzido  em  polipropileno  injetado,  medindo  aproximadamente  447x467x20mm  (4mm  de
espessura). 
Pintura cor PRETO.

Encosto: 
Produzido  em  polipropileno  injetado,  medindo  aproximadamente  462x24x249mm  (4mm  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:
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Assento  fixado à estrutura por 2 parafusos auto-atarraxantes , possuindo  2  protetores  em polietileno
de baixa densidade nos parafusos posteriores e um pino central cilindrico 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
auto-atarraxantes .

Acabamento: 
Todas peças metálicas usadas no processo de fabricação, recebem tratamento desegraxante  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 210ºC. Foto referencial

ITEM 8.5- CFPre – CADEIRA  FIXA ,COM PRANCHETA FRONTAL REGULÁVEL , COR A DEFINIR– 
(DESENVOLVIMENTO HUMANO)

DESCRIÇÃO:

        Cadeira escolar  com prancheta regulável  acoplada a cadeira.  Tampo injetado em ABS
copolímero virgem dotado de porta-lápis medindo no minimo 280 x 25mm com sistema de engate
que o une e envolvendo na parte de cima e lateralmente o  contra-tampo de ABS reciclado preto
formando um bloco.   Fixados ao trilho através de sistema de encaixe com 4 buchas deslisante .
Altura máxima do tampo até o chão 760 mm. Regulagem da prancheta com tubos deslizantes
fixados a estrutura através de tubos e  buchas. Tampo e contra-tampo medindo 540x350mm com
regulagem em relação ao encosto, sendo a menor distância de 340 mm e a maior de 410 mm.

 Assento  confeccionado  em  polipropileno  copolímero  virgem  injetado  e  moldado
anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões de 450mm de largura, 410mm de
profundidade 4mm de espessura e cantos arredondados, unidos a estrutura por meio de 4 (quatro)
cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 2mm de espessura, que acomodam parafusos para
plástico FL de diâmetro 5 x 30mm phillips, sem a presença de rebites, para melhor fixação. O assento
deverá ser  ventilado por  15  furos  bem distribuídos.  A  altura  máxima do assento  até  o  chão de
460mm.

Encosto,  em  polipropileno  copolímero  virgem  injetado e  moldado  anatomicamente  com
acabamento texturizado, com dimensões de 460mm de largura por 270mm de altura, com espessura
de  3mm  e  cantos  arredondados,  unidos  a  estrutura  por  dupla  cavidade  na  parte  posterior  do
encosto  que  se  encaixa  a  estrutura  metálica,  travada  por  dois  pinos  retráteis  injetados  em
polipropileno copolímero, na cor do encosto, sem a presença de rebites ou parafusos, permitindo
melhor fixação.
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O porta  livros  confeccionado em  polipropileno  copolímero  virgem  injetado,  fechado nas
partes laterais e traseira e com orifícios para ventilação na parte inferior, com abertura de 270mm x
85mm, 270mm de profundidade. Acopla-se ao assento através de abas que se prolongam  da cesta
e juntam-se com a estrutura onde serão fixadas por 4 parafusos.

Base  do  assento  e  encosto  com  tubos  quadrados  20x20  mm.  Duas  barras  horizontais  de
sustentação do assento em tubo quadrado, medindo 25x25 mm, sendo que as mesmas sobem até o
tampo formando um conjunto de sustentação do tampo, que interliga com o assento. Duas colunas
em tubos  oblongos  medindo 29x58 mm com espessura 1,2  mm fixados  ao assento através  de 4
(quatro) parafusos. Uma travessa em tubo quadrado medindo 20x20 mm, com espessura 1,2 mm,
fixada entre as colunas por 8 (oito) parafusos que ligam o assento aos pés, fixação através de 4
(quatro) parafusos.

Base da prancheta composta por 2 (dois) tubos quadrados, medindo 20x20 mm espessura
1,2mm com uma mão francesa na parte frontal da estrutura medindo 20x130 mm com espessura de
2,0 mm.

Base dos pés Ski em formato de arco, todo em polipropileno copolímero virgem, fabricado
pelo processo de injeção termoplástico. Os pés deverão ser fixados a estrutura por 2 (dois) engates e
montados sob pressão, de maneira que resista a uma condição severa de uso. Os pés deverão ter
uma espessura mínima de 4 mm com no mínimo 2 (duas) nervuras em todo o comprimento do pé
medindo 460 mm, os mesmos deverão envolver as  2 (duas) colunas a no mínimo 80 mm de altura,
evitando assim o contato dos tubos com a umidade do chão,  para evitar a oxidação e também
com a função de proteção da pintura, função  antiderrapante e amortecimento de impacto. A cor
pode ser igual a do assento e encosto.

Suporte para mochila em aço de baixo teor de carbono, confeccionado com barra chata
de 12,7x2,7 mm, formando um raio de 35 mm. Estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial
tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura interligadas
por solda Mig e pintados através do sistema epóxi em pó.
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ITEM 8.13- CFEOBp – CADEIRA FIXA ESPECIAL  OBESO – Vinil e estrutura cor preto

Características dimensionais:
Extensão vertical do encosto 575 mm (± 10 mm)
Largura do encosto na porção superior 595 mm (± 10 mm)
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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 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 da estrutura ligados 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
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desengraxe,  estabilização,  tratamento  anti  ferruginoso  e  posterior  secagem  e  polimerização em
estufa a 220 ºc. Pintura do tipo epóxi-pó  texturizada na cor preta fosco. 
(foto ilustrativa)

 ITEM 9 – CADEIRAS LONGARINAS/ POLTRONAS DE AUDITÓRIO

IMPORTANTE: AS MARCAS DE MATERIAIS ,  PROCESSOS DE FABRICAÇÃO DOS PRODU-
TOS E ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES, MENCIONADOS NAS ESPECIFICAÇÕES ABAI-
XO, DEVEM SER CONSIDERADOS COMO PONTOS REFERÊNCIAIS  AOS MODELOS SOLI-
CITADOS:  CONSIDERAR COMO PARÂMETROS DE QUALIDADE E FUNCIONALIDADE.
TODAS  DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT.
Obs: Todas as medidas referenciais descritas, poderão sofrer uma diferenciação to-
lerável de +/-5mm.
NBR  13962/2006  -  Móveis  para  escritórios  –  Cadeiras/Poltronas  –   Requisitos  e
métodos de ensaio.
NBR 15878/2010 – Móveis - Assentos para expectadores - Requisitos e métodos de
ensaio para resistência e a durabilidade.
NBR 8094 – Materiais metálicos revestidos e não revestidos.
Emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo as re-
feridas normas.

ITEM 9.1 – CLB3 – CADEIRA  OU POLTRONAS LONGARINA COM 03 (TRÊS) ASSENTOS E BRAÇOS, 
ESTOFADAS, - (ESPERA E AUDITÓRIO)

ITEM 9.2 – CLB4 – CADEIRA OU POLTRONAS  LONGARINA COM 04 (QUATRO) ASSENTOS E 
BRAÇOS, ESTOFADAS,- (ESPERA  E AUDITÓRIO)

Assento: 500 x 470 mm (l x p)
Encosto: Altura 460mm – largura superior 420mm – largura inferior 420mm – largura central 430mm        
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Assento: 
Em  madeira  compensada multilaminada,  moldada anatomicamente,  com espessura  mínima de
10,5mm / 7 lâminas) espuma de poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência (capacidade
de o material sofrer tensão e recuperar seu estado normal quando suspenso o “estado de risco”). Em
densidade entre 50 e 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm. 

Encosto: 
Em  polipropileno  PP  injetado,  copolímero  (material  resistente  e  de  alto  impacto),  moldado
anatomicamente, com espessura mínima de 3,5mm  com nervuras estruturais na parte posterior da
peça .  Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência (capacidade do material
sofrer tensão e recuperar seu estado normal quando suspenso o “estado de risco”). Em densidade
entre 50 e 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm e saliência para
apoio lombar (esta saliência deverá exercer pressão positiva na lombar  ‐ “permanent contact”  ‐
independentemente da posição do usuário em relação à superfície de trabalho). 

Capas de Proteção do Assento e Encosto - 
Fabricadas  em  polipropileno  (material  resistente  a  alto  impacto)  injetado  texturizada  e  bordas
arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC, sendo com raio de curvatura maior que 2 mm
(Norma 13962:2006).

Estofados: Revestimento em couro ecológico cor preto ou equivalente.

Suporte para o encosto: 
Sem regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada de 6,35 mm de espessura, em
formato  L  ,  com  acabamento  em  pintura  eletrostática  em  epóxi  pó  com  pré-tratamento
antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 50
a 80 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos; Capa do suporte para o encosto
injetado em polipropileno texturizada, sendo o mesmo em 2 partes, uma anterior e outra posterior
unidas  por  sistema  de  encaixe  e  fixadas  sob  pressão  na  lâmina,  este  acabamento  resulta  na
integração entre o assento e o encosto em formato “L”.
Longarina - Pés laterais  fabricado com tubo elíptico curvado através de um processo de prensa
pintado de preto com as dimensões 30 x 60 mm e espessura de 1,90 mm que é soldado através de
um sistema MIG/MAG em um tubo vertical oblongo com dimensões 30 x 90 mm e espessura 1,90 mm;
Chapa 20 x 82,5 x 4,65 mm para fixação da trave no pé, através de 2 parafusos M10 x 18 mm. 
Trave superior fabricada em tubo retangular 30 x 70 mm e espessura de 1,50 mm.
Fixação do conjunto na parte superior na trave da longarina por uma chapa com medidas mínimas
de 172 mm x 230 mm e espessura de 2,65 mm, com 4 furações oblongas com medidas 8 x 16mm e 4
furações M8, fixadas através de uma chapa de aço dobrada em formato de  “U com espessura de
3,5 mm e com largura mínima de 70 mm a fim de proporcionar a resistência necessária ao produto
Sapatas reguláveis, ponteiras de acabamento, coberturas de solda (que deixam imperceptíveis as
soldas  entre  os  tubos),  injetadas  em  resina  termoplástica,  polipropileno  (PP)  que  tem  como
característica  alta  resistência  à  fratura  por  flexão  ou  fadiga,  boa  resistência  ao  impacto,  boa
estabilidade térmica e alta resistência química e a solventes. 
Pintura eletrostática  em  epóxi  pó  com  pré-tratamento  antiferruginoso  (fosfotizado),  revestindo
totalmente a partes metálicas com película de aproximadamente 50 a 80 mícrons com propriedades
de resistência a agentes químico.

Braços: 
Braços fixos no formato de  “T”, injetados em poliamida (Nylon) possuindo 3 furos para fixação do
mesmo, sendo 2 furo com medidas mínimas de 8 mm x 20 mm e 1 furo central com medidas mínimas
de 8 mm x 27 mm. Largura do apoia braços com 80 mm e comprimento de 265 mm,
OU ,
Braços vazados com formato trapezoidal ou similar com estrutura interna em aço com revestimento
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em espuma integral de poliuretano.

Longarina - 
Pés laterais  fabricado com tubo elíptico curvado através de um processo de prensa pintado de
preto com as dimensões 30 x 60 mm e espessura de 1,90 mm que é soldado através de um sistema
MIG/MAG em um tubo vertical oblongo com dimensões 30 x 90 mm e espessura 1,90 mm; 
Chapa 20 x 82,5 x 4,65 mm para fixação da trave no pé, através de 2 parafusos M10 x 18 mm. 
Trave superior fabricada em tubo retangular 30 x 70 mm e espessura de 1,50 mm.
Fixação do conjunto na parte superior na trave da longarina por uma chapa com medidas mínimas
de 172 mm x 230 mm e espessura de 2,65 mm, com 4 furações oblongas com medidas 8 x 16mm e 4
furações M8, fixadas através de uma chapa de aço dobrada em formato de  “U com espessura de
3,5 mm e com largura mínima de 70 mm a fim de proporcionar a resistência necessária ao produto.

Sapatas: 
Reguláveis, ponteiras de acabamento, coberturas de solda (que deixam imperceptíveis as soldas
entre os tubos), injetadas em resina termoplástica, polipropileno (PP) que tem como característica
alta resistência à fratura por flexão ou fadiga, boa resistência ao impacto, boa estabilidade térmica
e alta resistência química e a solventes. 

Pintura:
Eletrostática em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfotizado), revestindo totalmente a
partes  metálicas  com  película  de  aproximadamente  50  a  80  mícrons  com  propriedades  de
resistência a agentes químico.

Foto referencial

CONTINUA.......
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