
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA

TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM 01 - CADEIRA DIRETOR ESPALDAR ALTO NA COR PREFERENCIALMENTE VERDE

OU PRETA

QUANTIDADE: 25 UNIDADES

Encosto de espaldar  alto,  com concha interna e carenagem texturizada em polipropileno

injetado  na  cor  preta,  com  espuma  anatômica  em  poliuretano  injetado,  de  55  mm  de

espessura, densidade D55, revestida com tecido sintético sem costura aparente. Altura de

520 mm e Largura de 440 mm, variação máxima aceita de 1 cm.

Assento com concha em madeira multilaminada de 14 mm de espessura com borda frontal

ligeiramente  curvada,  impedindo  a  obstrução  da  circulação  sanguínea,  e  carenagem

texturizada  em  polipropileno  injetado  na  cor  preta,  espuma  anatômica  em  poliuretano

injetado, de 65mm de espessura, densidade D55, Revestimento com tecido sintético, sem

costura aparente. Profundidade de 490 mm e largura de 500 mm, variação máxima aceita de

1cm.

Estrutura de união do assento com o encosto injetada em nylon 6.6, com mecanismo de

regulagem de altura do encosto em 5 posições, fixada ao assento e ao encosto através de

porca de garra estampada em aço carbono galvanizado e parafuso. 

Mecanismo de reclinação da cadeira com regulagem de tensão por meio de mola helicoidal e

manípulo injetado em polipropileno, fixada ao assento através de chapa de aço estampada

SAE  1020  ¼1/4”  x  3”  de  espessura  e  porcas  de  garra  estampadas  em  aço  carbono

galvanizado  e parafuso  M6.  Mancal  injetado  em alumínio  com encaixe para  o  pistão  de

regulagem de altura com sistema de cone Morse (1°26’). Regulagens de altura da cadeira em

indefinidas posições, e de reclinação em 2 posições, comandadas por uma única alavanca,

localizada abaixo do assento, á direita do usuário, e produzida em barra de açor redonda de 8

mm de diâmetro e manípulo de empunhadura injetado em polipropileno.

Coluna  a  gás  confeccionada  em aço  SAE  1020  tubular  com pintura  epóxi  à  pó,  e  com

conificação 1°26’ na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada,

que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 100

mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação tipo Morse (1°26’) na parte superior

para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli

Oxi  Metileno),  copolímero  composto  de  alta  dureza  e  rigidez  e  excelentes  propriedades

deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300 N. 

Base giratória injetada em Poliamida 6.6 com carga de fibra de vidro na cor preta, com cinco

hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência à cargas

estáticas aplicadas. Encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema

de cone Morse

Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 65 mm, composto por uma

banda  de  rodagem  em  poliuretano.  Eixo  central  usinado  em  aço  SAE  1006  e  haste

estampada e laminada a frio em aço SAE 1006 (zincado branco), apoiado em pista de esfera



de rolamento  de  aço  SAE  1020 cementado,  fixados  a  base  através  de  anel  de  pressão

produzido em aço SAE 1070.

Conjunto de apoia braços em formato curvo tipo sete sem regulagem de altura com bordas

arredondadas. Injetado em polipropileno na cor preta e encaixado sob pressão no suporte

dobrado em formato “L”, produzido em chapa de aço SAE 1020, com 4,75 mm de espessura e

acabamento em pintura eletrostática epóxi na cor preta.

ITEM 02 - LONGARINA 02 LUGARES C/BRAÇO NA COR PREFERENCIALMENTE VERDE

OU PRETA

QUANTIDADE: 29 UNIDADES

Encosto de espaldar médio com espuma anatômica em poliuretano injetado, de 50 mm de

espessura,  densidade  D55,  indeformável,  ignífuga,  revestida  com  tecido  sintético  sem

costura aparente,  concha interna em polipropileno injetado,  e carenagem texturizada em

polipropileno injetado na cor preta. Altura de 365 mm e largura de 440 mm, variação máxima

aceita de 1 cm.

Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, de 65 mm de espessura, densidade

D55, indeformável e ignífuga, conchas em madeira multilaminada de 14 mm de espessura

com borda frontal  ligeiramente curvada,  impedindo a obstrução da circulação sanguínea.

Revestimento  com  tecido  sintético,  sem costura  aparente,  e  carenagem texturizada  em

polipropileno injetado na cor preta. Profundidade de 490 mm e largura de 500 mm, variação

máxima de 1 cm.

Estrutura de união do assento com encosto em lâmina estampada de aço SAE 1020 1/4” x 3”

pol. com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor

preta, e carenagem modelada por sopro feita em PEAD na cor preta. Estrutura com longarina

horizontal em tubo de aço SAE 1020 40x50x1, 50 mm, com tratamento anticorrosivo por

fosfatização e com pintura epóxi na cor preta, colunas verticais em tubo de aço SAE 1020

30x90x1,5 mm, e pés de apoio ao piso em tubo de aço SAE 1020 25 x 35 x 1,5 mm, com

capa protetora injetada em polipropileno na cor preta.  Fixação dos estofados à longarina



através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura, soldada à barra de

tubo 40 x 50 mm. 

Sapatas reguláveis com Ø 50 mm, rosca M10 x 21,5 mm, injetadas em polietileno de alta

resistência a impactos e abrasão.

Medidas totais da longarina: Largura total 1030 mm, altura total 860 mm e profundidade

total de 610 m, variação máxima de 1 cm. 

Conjunto de apoia braços fixos as estruturas metálicas integradas centrais compartilhados

entre dois assentos em formato curvo sem regulagem de altura com bordas arredondadas.

Em polipropileno, produzido em chapa de aço e acabamento em pintura eletrostática epóxi

na cor preta.

ITEM 03 - LONGARINA DE 03 LUGARES C/ BRAÇO NA COR NA COR

PREFERENCIALMENTE VERDE OU PRETA

QUANTIDADE: 54 UNIDADES

Encosto de espaldar médio com espuma anatômica em poliuretano injetado, de 50 mm de

espessura,  densidade  D55,  indeformável,  ignífuga,  revestida  com  tecido  sintético  sem

costura aparente,  concha interna em polipropileno injetado,  e carenagem texturizada em

polipropileno injetado na cor preta. Altura de 365 mm e largura de 440 mm, variação máxima

aceita de 1 cm.

Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, de 65 mm de espessura, densidade

D55, indeformável e ignífuga, conchas em madeira multilaminada de 14mm de espessura

com borda frontal  ligeiramente curvada,  impedindo a obstrução da circulação sanguínea.

Revestimento  com  tecido  sintético,  sem costura  aparente,  e  carenagem texturizada  em

polipropileno injetado na cor preta. Profundidade de 490 mm e largura de 500 mm, variação

máxima de 1 cm.

Estrutura de união do assento com encosto em lâmina estampada de aço SAE 1020 1/4” x 3”

pol. com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor

preta, e carenagem modelada por sopro feita em PEAD na cor preta. Estrutura com longarina



horizontal em tubo de aço SAE 1020 40x50x1, 50 mm, com tratamento anticorrosivo por

fosfatização e com pintura epóxi na cor preta, colunas verticais em tubo de aço SAE 1020 30

x 90 x 1,5 mm, e pés de apoio ao piso em tubo de aço SAE 1020 25 x 35 x 1,5 mm, com capa

protetora injetada em polipropileno na cor preta. Fixação dos estofados à longarina através

de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura, soldada à barra de tubo 40 x

50 mm. 

Sapatas reguláveis com Ø 50 mm, rosca M10 x 21,5 mm, injetadas em polietileno de alta

resistência a impactos e abrasão.

Medidas totais da longarina: Largura total 1570 mm, altura total 860 mm e profundidade

total de 610 m, variação máxima de 1 cm. 

Conjunto de apoia braços fixos às estruturas metálicas integradas compartilhadas entre os

assentos  em  formato  curvo  sem  regulagem  de  altura  com  bordas  arredondadas.  Em

polipropileno”, produzido em chapa de aço e acabamento em pintura eletrostática epóxi na

cor preta.

ITEM 04 - MESA DE ESCRITÓRIO MEDINDO 1600X700X730 MM.

QUANTIDADE: 04 UNIDADES

Tampo  reto  para  mesas  autoportantes,  em  madeira  aglomerada  com  resina  fenólica  e

partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de

formaldeído,  com espessura  de  25mm,  e  revestido  com  laminado  melamínico  de  baixa

pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em

poliestireno de superfície visível texturizada, com espessura de 2,0mm na mesma cor do

tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à

estrutura através de parafusos rosca autocortante tipo chipboard com ø5mm. Acabamento

na cor branco.

Painel frontal para mesas de trabalho retas e em "L", constituído em madeira aglomerada

com resina fenólica com partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de

níveis de emissão de formaldeído, nas cores cinza matrix, branco e preto com espessura de

15mm,  e  revestido  com  laminado  melamínico  de  baixa  pressão  em  ambas  as  faces,

encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com

espessura de 0,5 mm na cor do melamínico. Fixado à estrutura através de parafuso de aço

conformado para minifix com rosca M6, e tambor minifix de zamac altamente resistente ao

torque. Acabamento na cor branco.

Guia passa cabos  para  tampo injetado em termoplástico de alta  resistência  a abrasão e

impacto, composto por duas partes. A parte superior texturizada em formato triangular, com



opção de três passagens de cabos destacáveis equidistantes 120 graus. Parte inferior em

anel de encaixe com ø76 mm e três organizadores de cabos equidistantes 120 graus, cada

um deles subdivididos em duas passagens de cabos. Acabamento na cor cinza matrix.

Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura

epóxi.  Coluna central  em chapa de aço SAE 1020 com 200x652x1,2mm estampado com

design diferenciado,  com passagem de cabos na parte interna da coluna com tampa de

acabamento em chapa de aço SAE 1020 com 610x91,5x0,6mm. Possui orifício lateral  em

formato oblongo 24x80mm com acabamento e tampa injetados em ABS possibilitando a

passagem de  cabos  entre  as  estruturas.  Travessa  superior  em chapa  de  aço  SAE  1020

75x480x1,9mm, travessa inferior confeccionada em chapa de aço SAE 1020 60x560x1,9mm

conformado com raio médio de 3750mm, dotado de passagens de cabos na região da coluna,

com formato oblongo  24x80mm e  acabamento  injetado  em ABS.  Sapatas  reguláveis  em

formato redondo com rosca M8 injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a

impactos  e  abrasão.  Fixação  ao  tampo  através  de  parafuso  rosca  auto  cortante  tipo

chipboard  cementado  4,5  x  20mm  com  alta  resistência  ao  torque.  Fixação  aos  painéis

frontais através de parafuso sistema minifix com rosca M6. Acabamento na cor cinza matrix.

ITEM 05 - MESA DIRETOR MEDINDO 1800X800X730 MM COM GAVETEIRO DE 04

GAVETAS

QUANTIDADE: 02 UNIDADES

Tampo Tamburato com 40 mm de espessura e borda de 2 mm, composto por armação e

travessas de reforço  internas  de MDF de 25 mm, preenchimento interno por colmeia  de

papelão grampeada e duas chapas externas de MDF 6 mm com acabamento na cor carvalho

gris.

Pé do tipo painel Tamburato com 40 mm de espessura e borda de 2 mm, composto por

armação e travessas  de reforço  internas  de MDF de 25 mm,  preenchimento interno por

colmeia de papelão grampeada e duas chapas externas de MDF 6 mm com acabamento na

cor preto.

Painel  frontal  para  mesas  gerencial  Tamburato  constituído  em madeira  aglomerada  com

resina fenólica com partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis

de emissão de formaldeído, na cor preta com espessura de 15 mm, e revestido com laminado

melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de



poliestireno  com  superfície  visível  texturizada  com  espessura  de  0,45  mm  na  cor  do

melamínico.

Fixado à estrutura através de parafuso de aço conformado para minifix com rosca M6, e

tambor minifix de Zamac altamente resistente ao torque. Acompanha chapa metálica para

união entre  tampo e pés,  com tratamento superficial  por  fosfatização e acabamento em

pintura epóxi, fixados por parafusos para madeira.

Calha tipo leito para alojamento de cabos de eletrificação, lógica e telefonia, confeccionada

em  chapa  de  aço  SAE  1020  com  0,9  mm  de  espessura,  estruturada  longitudinalmente

através de dobras. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura

epóxi na cor preta. Fixação ao painel frontal através de parafusos do tipo auto brocante.

Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, medindo 115 x 265 mm,

com dimensões para o recorte de encaixe no tampo de 255 x 105 mm. Aba superior e tampa

em alumínio injetado e abertura de no mínimo 10 mm para passagem de cabos, abertura da

tampa tipo basculante,  com tratamento superficial  fosfatizante e acabamento em pintura

epóxi. Corpo em ABS fixado a aba através de 04 parafusos e fixação ao tampo através de 04

parafusos para madeira.  Três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios com

prensa cabos  na extremidade da caixa e conector  para  espera de fios.  Três blocos  para

conectores RJ45 padrão Keystone e dois blocos cegos para ampliação.

Gaveteiro volante de 04 gavetas. Corpo do gaveteiro em madeira aglomerada com resina

fenólica  e  partículas  de  granulometria  fina,  atendendo  as  normas  vigentes  de  níveis  de

emissão  de  formaldeído,  de  18  mm  de  espessura  e  fundo  em  15  mm,  revestido  com

laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces,  resistente a abrasão, na cor

preto, encabeçado com fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura

0,45 mm com alta resistência a impactos. 

Tampo  no  mesmo  material,  porém  com  25  mm  de  espessura,  fita  em  poliestireno  de

superfície  visível  texturizada  de espessura  2,0  mm de espessura  e  acabamentos  na cor

carvalho gris. 

Conjunto gaveta em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria

fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com frente de 18

mm de espessura, laterais e fundo em 15 mm, densidade média de 600 kg/m, revestida com

laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com resistente a abrasão, na cor

preto.  Para  frente  da  gaveta,  encabeçada  com  fita  de  poliestireno  de  superfície  visível

texturizada com espessura de 0,45 mm no corpo e 1 mm na frente da gaveta, com alta

resistência  a  impactos  e  base  da gaveta  em chapa de fibra  de  madeira  de 3,2  mm de

espessura com revestimento melamínico na face superior. Sistema de travamento da gaveta

através  de  haste  de  alumínio  resistente  a  tração  com  acionamento  frontal  através  de

fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno

injetado  e  sistema  escamoteável  para  adaptar-se  ao  móvel  caso  não  seja  retirada,  e

minimizar  choques  acidentais  ao  usuário.  Corrediça  da  gaveta  menor  fabricada  em aço

laminado  SAE  1020  com  deslizamento  suave  através  de  roldanas  de  poliacetal

autolubrificada com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi,

presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso auto cortante para madeira. Abertura das

gavetas  através  de  cavidades  laterais  sem  a  utilização  de  puxador  aparente,  perfil  do

puxador composto por aba de acabamento sobre as laterais da gaveta. 



Sapatas reguláveis em forma octogonal com rosca M6 e injetadas em polipropileno de alta

resistência a impacto e abrasão.

Rodízios de duplo giro, com corpo e rodas injetadas em termoplástico de alta resistência, eixo

e chapa de fixação em aço SAE 1020, dimensão de rodas de 35 mm de diâmetro e suporte

de carga máxima de 40 kg por rodízio. Fixação ao móvel através de parafusos rosca auto

cortante para madeira.

ITEM 6- VENTILADOR DE PAREDE 60 cm BIVOLT – 200 WATTS – 1430RPM 
– 

CHAVE DE VELOCIDADE – 1 ANO DE GARANTIA  /  CORES. PTO OU BCO. 
QUANTIDADE: 25


