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EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 084/2022

OBJETO: Aquisição de móveis para a utilização nas UBS pertencentes a Secretaria
Municipal de Saúde, a classificação ficou a seguinte;

[centro oeste comercio de moveis e equipamentos ltda
Classificação Lote Item Nome do produto/serviço

MESA L 120x160cm C/GAVETEIRO

MÓVEL C/CHAVE Com a seguinte

composição: Tampo constituído em

MDP de 25mm de espessura,

revestida em laminado meiâmínico de
baixa pressão texturizado em ambas as
faces, borda que acompanha todo o

contorno do tampo em PS 3mm de

espessura, colada a quente pelo

sistema hoit-meit, com raio minimo de
2,5mm. Dotado com 1 passa cabo de
diâmetro de 60mm em poliestireno
Injetado de alto impacto. Painel frontal
em MDP de 18 mm de espessura,
revestida em laminado meiâmínico de
baixa pressão texturizado em ambas

as faces. Bordas horizontais com

acabamento em PS 0,7mm de

espessura, colada a quente pelo

sistema hoit-meit. Painel frontal fixado
aos pés laterais e pé central da mesa,
com cavilhas, parafusos minifix de aço e
buchas em nylon. Pés Painel em MDP de
25mm de espessura, revestida em
laminado meiâmínico de baixa pressão
texturizado em ambas

as faces, bordas com acabamento em
PS 0,7mm de espessura, colada a
quente pelo sistema hoit-meit. Pé

Valor do Situação
item
4.950,00 Classificado
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Centrai, formado pela união de duas

peças com auxílio de cavilhas,

parafusos minifix de aço e buchas em
nylon, resultando em um formato em L,
constituídos em MDP de 25mm de

espessura, revestida em laminado
meiâmínico de baixa pressão texturizado
em ambas as faces, bordas com
acabamento em OS 0,7mm de
espessura, colada a quente pelo sistema
hoit-meit. Utiliza-se de sistema

distanciador produzido em Zamac, com
altura de 20mm para unir

tampo e pés laterais, fixado com

parafusos, possibilitando a montagem do
tampo "L" dupla face, para direita ou
esquerda. Pés contem sapatas
reguláveis em PVC rígido com diâmetro
de 22mm, cuja função será contornar
eventuais desníveis de piso. Medidas:
120/160 x 60/60 X 74cm. Cor

padrão: Cinza / Cinza. Gaveteiro

volante 02 gavetas e 01 gavetão com
tampo confeccionada em MDP, de 25mm
de espessura, revestida em laminado
meiâmínico de baixa pressão texturizado
em ambas as faces, bordas com
acabamento na cor branco PP 2 mm e

nas demais cores é de PS

2 mm de espessura, colada a quente

pelo sistema hoit-meit. Caixaria toda

confeccionada em MDP, de IBmm de
espessura, revestida em laminado

meiâmínico de baixa pressão texturizado
em ambas as faces, bordas com

acabamento na cor branco PP 0,7mm e
nas demais cores é de PS 0,7mm de
espessura, colada a quente pelo sistema
hoit-meit. Gavetas internas

confeccionados em MDP, de

cr
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15mm de espessura, revestido em

ambas as faces laminado melamínico de
baixa pressão texturizado com

bordas com acabamento na cor branco
PR 0,7 mm e nas demais cores é de OS
0,7 mm de espessura, colada a

quente pelo sistema holt-melt, com

uma delas contendo haste em aço de
espessura 3,2mm para pastas

suspensas. 02 Frentes de Gaveta e 01
Frente de Gavetão confeccionadas em
MDP, de ISmm de espessura, revestida
em laminado melâmínico de

baixa pressão texturizado em ambas

as faces, bordas com acabamento na cor
branco PP 0,7mm e nas demais cores é
de PS 0,7mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt.

Sistema de fixação utilizando caviíhas,
buchas plásticas e minifix. Deslizantes de
abertura total em todas gavetas,
utilizando na sua confecção chapas
dobradas de l,2mm de espessura no

componente que é fixado junto a

caixaria e no componente deslizante

usa chapa de 0,9mm, que vai fixado

unto a gaveta, já no gavetão utiliza um
deslizante com chapas de 1,5 e 1,2
respectivamente. Puxadores em

^'ollestireno com entre furos de

128mm, com 2 dobras 90° totalizando
altura de 25mm e largura total de
142mm. Fechadura com travamento
simultâneo das 3 gavetas, com 2 chaves
dobráveis. Rodízios de 05Omm com
chapa de fixação na base reforçada de
,9mm de espessura. Medidas; 37,7 X 45
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X 63cm. Cor padrão: Cinza / Cinza.

ARMARIO / BALCÃO BAIXO 90 cm

C/PORTAS Com a seguinte

composição; Tampo confeccionada em
MDP, de 25mm de espessura,

revestida em laminado melámínico de
baixa pressão texturizado em ambas as
faces, bordas com acabamento em PS
2mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holtmelt. Caixaria

toda confeccionada em MDP, de

18mm de espessura, revestida em

laminado melámínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, bordas
com acabamento em 08 0,7mm de

espessura, colada a quente pelo sistema
holt-melt. Sistema de fixação utiizando
cavilhas, buchas plásticas e minifix.
Configurado com 1 prateleira
confeccionadas em MDP, de

18mm de espessura, revestida em

aminado melámínico de baixa pressão
exturizado em ambas as faces, bordas
com acabamento em OS 0,7mm de
espessura, colada a quente pelo sistema
loitmelt, apoiada por meio de cunha
elástica em aço tambor minifix no interior,
para aperto de minifix fixado junto à
ateral do armário, com opção de 3 tipos
de altura para cada prateleira. 02 Portas
confeccionadas em MDP, de 18mm de
espessura, revestida em laminado
melámínico de baixa pressão texturizado
em ambas as faces, bordas com

acabamento em OS 0,7mm de
espessura, colada a quente pelo sistema
holt-melt. Dobradiças baixas de abertura
da porta em 110°. Puxadores em
Poliestireno com entre furos de 128mm,
com 2 dobras 90° totalizando altura de

25mm e largura

total de 142mm e travamento das

2.680,00 Classificado

cr
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portas por uma única fechadura. Utiliza
sapatas reguláveis fixadas na base por
meio de bucha metálica. Medidas: 90 x

50 X 74,3 cm. Cor padrão:Cinza/Cinza.

Cadeira empilhável, confeccionada em
tubo de aço

oblongo, com encaixes laterais para
transformar em

longahna. Assento e encosto em
polipropileno na cor

preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia
12 meses

4.400,00 Classificado

Diva para exame clinico adulto, estrutura
tubular em aço redondo, leito estofado
revestido em courvim, cabeceira
reclinável em até 4 posições através de
cremalheira , pés com ponteiras
plásticas, pintura eíetrostática a pó epoxi,
comprimento 1,85x0,80x0,80

Mesa de exames clínicos com estrutura

ubular

metálica esmaltada na cor branca

pintura epóxi ou

eíetrostática), leito acolchoado em
espuma de

ooliuretano de V qualidade, revestido em
courvin, na

cor azul, cabeceira reclinável

manualmente através de

cremalheira, pés com ponteira de
borracha.

Acompanha suporte para lençol de papel
de 50 mm.

Dimensões aproximadas de 1,85 m de
comprimento X

0,80 m de largura X 0,80 de altura.
Garantia de 1(um)

1.480,00 Classificado

cr
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ano. Fabricado de acordo com Padrões
Internacionais

de Qualidade, Normas da ABNT,
Apresentar Registro

no MS/ANVISA.

12 ARMARIO DE AÇO, Quantidade de
prateleiras: 04

- Quantidade de portas: 02

- Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm)

- Chapa das travas: 20 (0,9Ümm)

- Dimensões (ALP/cm): 198 x 90 x 40

- Pintura: Eletrostática / Epóxi

- Peso suportado: 30Kg por prateleira

COM CHAVE

COR CINZA

3.810,00 Classificado

POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA
C/MECANISMO S.R.E E APOIO DE
BRAÇOS ENCOSTO - Encosto

fabricado em compensado

'multilaminado resinado, moldado

anatomicamente a quente com

espessura de 13 mm de espessura

média. Possui curvatura anatômica no
encosto de forma à permitir a

acomodação das regiões dorsal e

lombar, adaptando-se melhora coluna
vertebral. - Espuma injetada

anatomicamente em poliuretano

flexível microceluiar de alta resistência,
isento de CFC, com densidade
controlada de 45 a 55 Kg/m com 60

6.492,00 Classificado

cr
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mm de espessura média. -

Revestimento do encosto em CEC,

formado por costuras laterais e

centrais em desenho próprio, fixado

por grampos com acabamento

zincado. - Contra capa do encosto

injetada em polipropileno copolímero

texturizado na cor preta, montadas por
parafusos, auxiliando em futuras

manutenções. - A fixação do encosto

no mecanismo é feita com parafusos

sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo

flangeado com trava mecânica no

flange na bitola V4"x 20 fpp e porcas

de garra encravadas e rebitadas na

madeira. ASSENTO - Assento

abricado em compensado

multilaminado resinado, moldado

anatomicamente a quente com 14 mm de
espessura média. Possui curvatura

na parte frontal do assento para evitar

o estrangulamento na corrente

sangüínea. - Espuma injetada

anatomicamente em poliuretano

lexível microcelular de alta resistência,
isento de CFC, com densidade
controlada de 45 a 55 Kg/m'^ com 60

mm de espessura média. -

cr
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Revestimento do assento em CEC,

formado por costuras laterais e

centrais em desenho próprio, fixado

por grampos com acabamento

zincado. - Contra capa do assento

injetadas em poiipropileno copolimero
texturizado na cor preta, montadas por
grampos com acabamento zincado,
auxiliando em futuras manutenções. - A
fixação do assento no mecanismo é

feita com parafusos sextavados Grau 5
SAE J429 do tipo flangeado com
travamecânica no fíange, na bitola Vít"x
20 fpp e porcas de garra

encravadas e rebitadas na madeira.

3RAÇOS - Apoia braços e corpo do

braço em polipropüeno copolimero

njetado texturizado na cor preta, com
estrutura vertical em formato de "L"

abricada em chapa de aço estrutural
ASTM A36 com 50,50 mm de largura e
6,35 mm de espessura, pintada, com 7
oosições de regulagem de altura feita

por botão injetado em Poliamida 6,

otalizando 85 mm de curso. A

estrutura vertical em formato de "L"

Dossui 2 furos oblongos. permitindo

ajuste horizontal por parafuso com

utilização de chave com curso de 25

mm em cada braço durante a

montagem do braço no assento. - A

cr
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fixação do braço no assento é feita

com parafusos sextavados Grau 5

SAE J429 do tipo flangeado com trava
mecânica no flange, na bitola %"x 20 fpp
e porcas de garra encravadas e rebitadas
na madeira do assento. MECANISMO -

Mecanismo com sistema reciinadordo
encosto com 6

lâminas de frenagem, de estrutura

monobloco, soldado por processo MIG
em célula robotizada, com assento fixo e
com inclinação fixa com 3" de inclinação
e 2 furações para fixação do assento
com distância entre centros de

125 X 125 mm e 160 x 200 mm.

Suporte do encosto com regulagem de
16 altura automática através de catraca

com 12 posições, totalizando 80 mm de
curso, recoberto por capa injetada em
polipropüeno copoiímero. inclinação do
encosto com 20® de curso semi-circular

acionado por alavanca, obtendo-se
infinitas posições, com molas para o
retorno automático do encosto, e ajuste
automático na frenagem do reclinador.

- Alavanca de acionamento do sistema

reclinador do encosto possui duas formas
de acionamento. Ao ser

movimentada para cima a mesma

possibilita uma regulagem fina do

encosto enquanto a alavanca

Dermanecer acionada pelo usuário. Ao
ser movimentada para baixo a

alavanca permanece acionada sem a
ação do usuário e permite que o

encosto fique em movimento livre até que
o usuário puxe novamente a

cr
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alavanca para a posição neutra aonde
ela irá frenar o mecanismo na posição
desejada. - Acionamento da coluna gás
feita por alavanca independente injetada
em Poliacetal. - O mecanismo

possui peça plástica de acabamento e
proteção das lâminas do reciinador em
Polipropüeno Copolímero injetado na cor
preta. - Possui sistema de encaixe

da coluna através de cone Morse.

COLUNA - Coluna central

desmontável fixada por encaixe cônico
fabricada em tubo de aço SAE
1010/1020 redondo com 50,80 mm de
diâmetro e 1,50 mm de espessura de
parede, rolamento/mancai axial de

giro, arruela de aço temperado de alta
resistência, bucha mancai de giro
Injetada em Poliacetal e recaiibrada na
montagem, sistema de regulagem de
altura da cadeira por coluna de mola à

gás DIN EN 16955 Classe 4 com 115
mm de curso nominal com tolerância de

5 mm para mais ou para menos, quando
medida montada, devido à compressão
dos componentes. -

Sistema de regulagem de altura da

cadeira por coluna de mola agás. -

Capa telescópica injetada em

polipropüeno copolímero texturizado

17 na cor preta, dividido em 3 partes

encaixadas, usado para protegera

coluna. - Possui sistema de montagem
na base e no mecanismo por encaixe
cone Morse. BASE - Base giratória
desmontável com aranha de 5 hastes
ábricada com tubos de aço SAE
1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50
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mm de espessura de parede, soldadas
com cone central fabricado em tubo aço
SAE 1010/1020 redondo com 57,15 mm
de diâmetro e 2,25 mm

de espessura de parede. Pino do

rodízio fabricado com aço trefilado

SAE 1213 redondo com 10 mm de

diâmetro soldado na extremidade da

haste em furos do tipo flangeado,

evitando que se soltem, coberta por

polaina injetada em polipropileno

copolímero na cor preta com sistema

de encaixe plástico entre cone da

aranha e a coluna, apoiada sobre 5

rodízios de giro duplo com 50 mm de

diâmetro em nylon com capa, esfera

metálica inserida na estrutura, que

acilita o giro, banda de rolagem em

nylon para uso em carpetes, tapetes e
similares. - Montagem do rodízio na

base é feito diretamente sobre o pino

soldado na aranha sem utilização de

buchas de adaptação. - Possui

sistema de montagem da coluna na

base por encaixe cone Morse.

ACABAMENTO - Os componentes

metálicos pintados possuem

ratamento de superfície através de
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banho nanocerâmico por spray,

executado em linha continua

automática, sem uso de produtos

clorados para desengraxe, e com

posterior tratamento de efluentes, de

acordo com as normas ambientais

vigentes, proporcionando melhor

proteção contra corrosão e excelente

ancoragem da tinta. - A tinta utilizada

para a pintura é em pó, do tipo híbrida
(poliéster- epòxi), garantindo

resistência a radiação e resistência

química, W-eco, atendendo norma

Européia RoHS, isenta de metais

pesados, nas cores disponíveis para

inha, com camada média de 60 mícrons

de espessura. Todas as

peças são curadas em estufa com

esteira de movimentação contínua à

emperatura de 200® C. DIMENSÕES
APROXIMADAS DA CADEIRA Altura

Total da Cadeira: 925-1120 mm

Profundidade Total da Cadeira: 660 -

745 mm Largura Total da Cadeira: 660

mm Extensão Vertical do Encosto: 465

mm Largura do Encosto: 450 mm
Largura do Assento: 485 mm

'rofundidade da Superfície do
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Assento: 465 mm Altura do Assento: 465

- 580 mm.

CADEIRA FIXA C/PÉS EM SEM
BRAÇOS Cadeira executiva aproximação
pé em "S" com as seguintes
especificações: ENCOSTO - Estrutura
njetada em polipropileno copolímero
estruturado com nervuras, borda de
ancoragem da cola e canal para
grampos. Possui curvatura anatômica de

forma a permitir a acomodação das
regiões dorsal e lombar, adaptando-se
melhor à coluna vertebral. - Espuma
injetada anatomicamente em poliuretano
flexivel microcelular de alta resistência,
isento de CFC, com densidade
controlada de 45 a 55 Kg/m'^ com 40 mm
de espessura média. - Revestimento do
encosto em couríssimo fixado por
grampos com acabamento zincado. -

Contra capa do encosto injetada em
polipropileno copolímero texturizado na
cor preta, montada por encaixe,
auxiliando em futuras manutenções. -
Suporte do encosto fabricado em chapa
de aço estrutural ASTM A36 com 76,20
mm de largura e 6,35 mm de espessura,
curvada e nervurada à frio para aumentar
a resistência. - A fixação da mola no
encosto é feita com parafusos
sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo
langeado com trava mecânica no Ãange,
na bitola 14"x 20 fpp e porcas de garra
encravadas e rebitadas no plástico. - A
ixação do conjunto encosto e mola no
assento é feita com parafusos
sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo
langeado com trava mecânica no flange,
na bitola 'A"x 20 fpp e porcas de garra
encravadas e rebitadas na madeira do

assento. ASSENTO - Assento fabricado
em compensado multilaminado resinado,
moldado anatomicamente a quente com
13 mm de espessura. Possui curvatura
na parte frontal do assento para evitar o
estrangulamento na corrente sangüínea.
- Espuma injetada anatomicamente em
poliuretano flexível microcelular de alta
resistência, isento de CFC, com
densidade controlada de 50 a 60 Kg/m'^

1.462,00 Classificado

cr"
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com 50 mm de espessura média. -
Revestimento do assento em couríssimo
fixado por grampos com acabamento
zincado. - Contra capa do assento
njetada em poliproplleno copolímero
texturizado na cor preta, montada por
grampos com acabamento zincado,
auxiliando em futuras manutenções. - A
fixação do assento na estrutura é feita
com parafusos sextavados Grau 5 SAE
J429 do tipo flangeado com trava
mecânica no flange, na bitola Wx 20 fpp
e porcas de garra encravadas e rebitadas
na madeira. ESTRUTURA - Estrutura

formada por tubo de aço SAE 1010/1020
redondo com 25,40 mm de diâmetro e
2,25 mm de espessura de parede,
curvada à frio, executado e calibrado por
máquina CNC. -Travessas de fixação do
assento fabricadas em chapa de aço
SAE 1020 com 4,76 mm de espessura. -
A união das travessas na estrutura da

cadeira é feita por processo de solda do
ipo MIG em célula robotizada formando
uma estrutura única para posterior
montagem. - Assento fixo com inclinação
ixa entre -2° e -T e furos de fixação com
distância entre centro de 160x200mm. -

Sapatas de suporte do pé injetadas em
^olipropileno Copolímero na cor preta,
com cantos arredondados, sapata frontal
anti tombamento, fixadas à estrutura por
rebite de alumínio do tipo repuxado.
ACABAMENTO - Os componentes
metálicos pintados possuem tratamento
de superfície através de banho
nanocerâmico por spray, executado em
inha automática, sem uso de produtos
clorados para desengraxe, e com
posterior tratamento de efluentes, de
acordo com as normas ambientais

vigentes, proporcionando melhor
proteção contra corrosão e excelente
ancoragem da tinta, evitando assim o
descolamento da mesma. -A tinta

utilizada para a pintura é em pó, do tipo
híbrida (poliéster - epóxi), W-eco,
atendendo norma Européia RoHS, isenta
de metais pesados, na cor preto liso
semi-brilho, com camada média de 60

mícrons de espessura. Todas as peças

cr
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são curadas em estufa com esteira de

movimentação contínua á temperatura de
200° C. DIMENSÕES APROXIMADAS
DA CADEIRA: Altura Total da Cadeira:

860 mm Profundidade Total da Cadeira:

610 mm Largura Total da Cadeira: 465
mm Largura do Encosto: 425 mm
Profundidade da Superfície do Assento:
430 mm Largura do Assento: 465 mm
Altura do Assento; 470 mm Extensão

Vertical do Encosto: 350 mm

2 1 8 LONGARINA 3 LUGARES, em
polipropileno, Medidas aproximadas:
assento: 146,5 x A40,5 cm; por assento -
Encosto: L46 x A30,5 cm; por assento

4.296,00 Classificado

2 1 11 ESTANTE DE AÇO COM 6
PRATELEIRAS

Medidas aproximadas:

Altura total: 198cm

Largura total: 92.5cm

Profundidade total: 42cm

1.167,00 Classificado

LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI

Classificação Situação

Cadeira em polipropileno ou
policarbonato;

Encosto para as costas em formato
arredondado com espaços vazados,
empilhável e de fácil limpeza;

Medidas aproximadas: profundidade: 55
cm;

largura: 54 cm;

altura total: 82 cm;

altura do chão até o assento: 48 cm;

altura do chão até o braço; 67 cm;

profundidade interna do assento: 42 cm;

argura interna do assento: 44 cm;

1.196,00 Classificado
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10

peso suportado: 130 kg.

cor nude.

Poltrona com encosto reclinávei,
estrutura em madeira, percintas
elásticas, espuma de densidade real d-
28;

Revestimento em corino, material lavável
e impermeável;

Estofada com espuma em toda sua
estrutura (encosto, assento e apoio para
os braços; almofadas fixas;

suporta 150 kg;

Medidas aproximadas:

altura 96 cm;

argura 96 cm;

orofundidade 90 cm;

altura do assento ao chão 45 cm;

Cor: nude.

Mesa auxiliar para material ginecológico
com tampa e

prateleira em chapa de aço inox 20 de
acabamento

oolido, pés em tubo de 1 X 1,20 mm, pés
providos de

rodas giratórias de 3" de diâmetro com
aro de rodas de

Dolietileno, extremidades sem arestas,
-ixaçâo da

prateleira seja por solda com
acabamento liso.

Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X
0,80 m.Com rodízio.

Garantia de 1(um) ano. Fabricado de

990,00

1.500,00

Classificado

Classificado
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acordo com

Padrões Internacionais de Qualidade,
Normas da

ABNT, Apresentar Registro no
MS/ANVISA.

POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA
C/MECANISMO S.R.E E APOIO DE
BRAÇOS ENCOSTO - Encosto

fabricado em compensado

multilaminado resinado, moldado

anatomicamente a quente com

espessura de 13 mm de espessura

média. Possui curvatura anatômica no
encosto de forma à permitir a

acomodação das regiões dorsal e

ombar, adaptando-se melhora coluna
vertebral. - Espuma injetada

anatomicamente em poliuretano

lexível microcelular de alta resistência,
isento de CFC, com densidade
controlada de 45 a 55 Kg/m com 60

mm de espessura média. -

Revestimento do encosto em CEC,

drmado por costuras laterais e

centrais em desenho próprio, fixado

oor grampos com acabamento

zincado. - Contra capa do encosto

njetada em polipropileno copolímero

exturizado na cor preta, montadas por
parafusos, auxiliando em futuras

Imanutenções. - A fixação do encosto

6.540,00 Classificado

cr"
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no mecanismo é feita com parafusos

sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo

flangeado com trava mecânica no

fíange na bitola V4"x 20 fpp e porcas

de garra encravadas e rebitadas na

madeira. ASSENTO - Assento

fabricado em compensado

multilaminado resinado, moldado

anatomicamente a quente com 14 mm de
espessura média. Possuí curvatura

na parte frontal do assento para evitar

o estrangulamento na corrente

sangüínea. - Espuma injetada

anatomicamente em poliuretano

flexível microcelular de alta resistência,
isento de CFC, com densidade
controlada de 45 a 55 Kg/m^ com 60

mm de espessura média. -

Revestimento do assento em CEC,

formado por costuras laterais e

centrais em desenho próprio, fixado

por grampos com acabamento

zincado. - Contra capa do assento

injetadas em polipropiieno copolímero
texturizado na cor preta, montadas por
grampos com acabamento zincado,
auxiliando em futuras manutenções. - A
fixação do assento no mecanismo é

feita com parafusos sextavados Grau 5
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SAE J429 do tipo flangeado com
travamecánica no flange, na bitola Vít"x
20 fpp e porcas de garra

encravadas e rebitadas na madeira.

BRAÇOS - Apoia braços e corpo do

braço em polipropüeno copolímero

injetado texturizado na cor preta, com
estrutura vertical em formato de "L"

fabricada em chapa de aço estrutural
ASTM A36 com 50,50 mm de largura e
6,35 mm de espessura, pintada, com 7
posições de regulagem de altura feita

por botão injetado em Poliamida 6,

:otalizando 85 mm de curso. A

estrutura vertical em formato de "L"

30SSUÍ 2 furos oblongos, permitindo

ajuste horizontal por parafuso com

utilização de chave com curso de 25

mm em cada braço durante a

montagem do braço no assento. - A

fixação do braço no assento é feita

com parafusos sextavados Grau 5

SAE J429 do tipo flangeado com trava
mecânica no flange, na bitola %"x 20 fpp
8 porcas de garra encravadas e rebitadas
na madeira do assento. MECANISMO -

Mecanismo com sistema reclinador do
encosto com 6

âminas de frenagem, de estrutura

monobloco, soldado por processo MIG
em célula robotizada, com assento fixo e
com inclinação fixa com 3° de inclinação
e 2 furações para fixação do assento
com distância entre centros de

cT
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125 X 125 mm e 160 x 200 mm.

Suporte do encosto com regulagem de
16 altura automática através de catraca

com 12 posições, totalizando 80 mm de
curso, recoberto por capa injetada em
poíipropüeno copolímero. Inclinação do
encosto com 20' de curso semi-circular

acionado por alavanca, obtendo-se
infinitas posições, com molas para o
retorno automático do encosto, e ajuste
automático na frenagem do reclinador.

- Alavanca de acionamento do sistema

reclinador do encosto possui duas formas
de acionamento. Ao ser

movimentada para cima a mesma

possibilita uma regulagem fina do

encosto enquanto a alavanca

permanecer acionada pelo usuário. Ao
ser movimentada para baixo a

alavanca permanece acionada sem a
ação do usuário e permite que o

encosto fique em movimento livre até que
o usuário puxe novamente a

alavanca para a posição neutra aonde
ela irá frenar o mecanismo na posição
desejada. - Acionamento da coluna gás
éita por alavanca independente injetada
em Poliacetal. - O mecanismo

30SSUÍ peça plástica de acabamento e
Droteção das lâminas do reclinador em

^olipropüeno Copolímero injetado na cor
preta. - Possui sistema de encaixe

da coluna através de cone Morse.

COLUNA - Coluna central

desmontável fixada por encaixe cônico
fabricada em tubo de aço SAE
010/1020 redondo com 50,80 mm de

c/
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diâmetro e 1,50 mm de espessura de
parede, rolamento/mancai axial de

giro, arruela de aço temperado de alta
resistência, bucha mancai de giro
Injetada em Pollacetal e recaiibrada na
montagem, sistema de regulagem de
altura da cadeira por coluna de mola à

gás DIN EN 16955 Classe 4 com 115
mm de curso nominal com tolerância de
5 mm para mais ou para menos, quando
medida montada, devido à compressão
dos componentes. -

Sistema de regulagem de altura da

cadeira por coluna de mola agás. -

Capa telescópica injetada em

Dolipropileno copolímero texturizado

17 na cor preta, dividido em 3 partes

encaixadas, usado para protegera

coluna. - Possui sistema de montagem
na base e no mecanismo por encaixe
cone Morse. BASE - Base giratória
desmontável com aranha de 5 hastes
âbricada com tubos de aço SAE
1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50
mm de espessura de parede, soldadas
com cone central fabricado em tubo aço
SAE 1010/1020 redondo com 57,15 mm
de diâmetro e 2,25 mm

de espessura de parede. Pino do

rodízio fabricado com aço trefilado

SAE 1213 redondo com 10 mm de

diâmetro soldado na extremidade da

haste em furos do tipo flangeado,

evitando que se soltem, coberta por

oolaina injetada em polipropileno
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copolímero na cor preta com sistema

de encaixe plástico entre cone da

aranha e a coluna, apoiada sobre 5

rodízios de giro duplo com 50 mm de

diâmetro em nylon com capa, esfera

metálica inserida na estrutura, que

facilita o giro, banda de rolagem em

nylon para uso em carpetes, tapetes e
similares. - Montagem do rodízio na

base é feito diretamente sobre o pino

soldado na aranha sem utilização de

buchas de adaptação. - Possui

sistema de montagem da coluna na

oase por encaixe cone Morse.

ACABAMENTO - Os componentes

metálicos pintados possuem

ratamento de superfície através de

oanho nanocerâmico por spray,

executado em linha continua

automática, sem uso de produtos

clorados para desengraxe, e com

posterior tratamento de efluentes, de

acordo com as normas ambientais

vigentes, proporcionando melhor

proteção contra corrosão e excelente

ancoragem da tinta. - A tinta utilizada

cr
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para a pintura é em pó, do tipo híbrida
(poliéster- epòxi), garantindo

resistência a radiação e resistência

química, W-eco, atendendo norma

Européia RoHS, isenta de metais

pesados, nas cores disponíveis para

linha, com camada média de 60 mícrons
de espessura. Todas as

peças são curadas em estufa com

esteira de movimentação contínua á

temperatura de 200° C. DIMENSÕES
APROXIMADAS DA CADEIRA Altura

Total da Cadeira: 925-1120 mm

Profundidade Total da Cadeira: 660 -

745 mm Largura Total da Cadeira: 660

mm Extensão Vertical do Encosto: 465
mm Largura do Encosto: 450 mm
Largura do Assento: 485 mm

Profundidade da Superfície do

Assento: 465 mm Altura do Assento: 465
- 580 mm.

CADEIRA FIXA C/PÉS EM SEM
BRAÇOS Cadeira executiva aproximação
pé em "S" com as seguintes
especificações: ENCOSTO - Estrutura
injetada em polipropileno copoiímero
estruturado com nervuras, borda de
ancoragem da cola e cana! para
grampos. Possui curvatura anatômica de
forma a permitir a acomodação das
regiões dorsal e lombar, adaptando-se
melhor à coluna vertebral. - Espuma
injetada anatomicamente em poliuretano
flexível microceiular de alta resistência,
isento de CFC, com densidade
controlada de 45 a 55 Kg/m'^ com 40 mm
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de espessura média. - Revestimento do
encosto em couríssimo fixado por
grampos com acabamento zincado. -

Contra capa do encosto injetada em
polipropileno copolímero texturizado na
cor preta, montada por encaixe,
auxiliando em futuras manutenções. -
Suporte do encosto fabricado em chapa
de aço estrutural ASTM A36 com 76,20
mm de largura e 6,35 mm de espessura,
curvada e nervurada à frio para aumentar
a resistência. - A fixação da mola no
encosto è feita com parafusos
sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo
flangeado com trava mecânica no flange,
na bitola 14"x 20 fpp e porcas de garra
encravadas e rebitadas no plástico. - A
fixação do conjunto encosto e mola no
assento é feita com parafusos
sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo
flangeado com trava mecânica no flange,
na bitola 'A"x 20 fpp e porcas de garra
encravadas e rebitadas na madeira do

assento. ASSENTO - Assento fabricado
em compensado multilaminado resinado,
moldado anatomicamente a quente com
13 mm de espessura. Possui curvatura
na parte frontal do assento para evitar o
estrangulamento na corrente sangüínea.
~ Espuma injetada anatomicamente em
poliuretano flexível microcelularde alta
resistência, isento de CFC, com
densidade controlada de 50 a 60 Kg/m'^
com 50 mm de espessura média. -
Revestimento do assento em couríssimo
Ixado por grampos com acabamento
zincado. - Contra capa do assento
njetada em polipropileno copolímero
exturizado na cor preta, montada por
grampos com acabamento zincado,
auxiliando em futuras manutenções. - A
ixação do assento na estrutura é feita
com parafusos sextavados Grau 5 SAE
J429 do tipo flangeado com trava
mecânica no flange, na bitola Wx 20 fpp
e porcas de garra encravadas e rebitadas
na madeira. ESTRUTURA - Estrutura

brmada por tubo de aço SAE 1010/1020
redondo com 25,40 mm de diâmetro e
2,25 mm de espessura de parede,
curvada à frio, executado e calibrado por

<3^
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máquina CNC. -Travessas de fixação do
assento fabricadas em chapa de aço
SAE 1020 com 4,76 mm de espessura. -
A união das travessas na estrutura da

cadeira é feita por processo de solda do
tipo MIG em célula robotizada formando
uma estrutura única para posterior
montagem. - Assento fixo com inclinação
fixa entre -2° e -T e furos de fixação com
distância entre centro de 160x200mm. -

Sapatas de suporte do pé injetadas em
Poiipropileno Copoíímero na cor preta,
com cantos arredondados, sapata frontal
anti tombamento, fixadas à estrutura por
rebite de alumínio do tipo repuxado.
ACABAMENTO - Os componentes
metálicos pintados possuem tratamento
de superfície através de banho
nanocerâmico por spray, executado em
linha automática, sem uso de produtos
clorados para desengraxe, e com
posterior tratamento de efluentes, de
acordo com as normas ambientais

vigentes, proporcionando melhor
proteção contra corrosão e excelente
ancoragem da tinta, evitando assim o
descolamento da mesma. -A tinta

utilizada para a pintura é em pó, do tipo
híbrida (poliéster - epóxi), W-eco,
atendendo norma Européia RoHS, isenta
de metais pesados, na cor preto liso
semi-brilho, com camada média de 60

mícrons de espessura. Todas as peças
são curadas em estufa com esteira de

movimentação contínua á temperatura de
200° 0. DIMENSÕES APROXIMADAS
OA CADEIRA: Altura Total da Cadeira:

860 mm Profundidade Total da Cadeira:

610 mm Largura Total da Cadeira: 465
mm Largura do Encosto: 425 mm
Profundidade da Superfície do Assento:
430 mm Largura do Assento: 465 mm
Altura do Assento: 470 mm Extensão

Vertical do Encosto: 350 mm

Cadeira empilhável, confeccionada em
tubo de aço

oblongo, com encaixes laterais para
transformar em

longarina. Assento e encosto em

4.460,00 Classificado
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|1.185,00 ICIassificado

polipropileno na cor

preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia
12 meses

1  8 LONGARINA 3 LUGARES, em 4.740,00 Classificado
polipropileno. Medidas aproximadas:
assento: 146,5 x A40,5 cm; por assento -
Encosto: L46 x ASO,5 cm; por assento

1  11 ESTANTE DE AÇO COM 6
PRATELEIRAS

Medidas aproximadas:

Altura total: 198cm

Largura total: 92.5cm

Profundidade total: 42cm

1  12 ARMARIO DE AÇO, Quantidade de
prateleiras: 04

- Quantidade de portas: 02

- Chapa das prateleiras: 26 {0,45mm)

- Chapa das travas: 20 (0,90mm)

- Dimensões (ALP/cm): 198 x 90 x 40

- Pintura: Eletrostática / Epóxi

- Peso suportado: SOKg por prateleira

COM CHAVE

COR CINZA

RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

Classificação Lote Item Nome do pfòdütÕ/servíçÓ

POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA
C/MECANISMO S.R.E E APOIO DE
BRAÇOS ENCOSTO - Encosto

fabricado em compensado

multilaminado resinado, moldado

anatomicamente a quente com

3.819,00 Classificado

16.480,00 ICIassificado
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espessura de 13 mm de espessura

média. Possui curvatura anatômica no

encosto de forma á permitir a

acomodação das regiões dorsal e

lombar, adaptando-se melhora coluna
vertebral. - Espuma injetada

anatomicamente em poliuretano

flexível microcelular de alta resistência,
isento de CFC, com densidade
controlada de 45 a 55 Kg/m com 60

mm de espessura média. -

Revestimento do encosto em CEC,

formado por costuras laterais e

centrais em desenho próprio, fixado

por grampos com acabamento

zincado. - Contra capa do encosto

njetada em polipropileno copolímero

exturizado na cor preta, montadas por
Darafusos, auxiliando em futuras

manutenções. - A fixação do encosto

no mecanismo é feita com parafusos

sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo

Flangeado com trava mecânica no

lange na bitola V4"x 20 fpp e porcas

de garra encravadas e rebitadas na

madeira. ASSENTO - Assento

âbricado em compensado

multilaminado resinado, moldado

cr
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anatomicamente a quente com 14 mm de
espessura média. Possui cun/atura

na parte frontal do assento para evitar

o estrangulamento na corrente

sangüínea. - Espuma injetada

anatomicamente em poiiuretano

flexível microcelular de alta resistência,
isento de CFC, com densidade

controlada de 45 a 55 Kg/m^ com 60

mm de espessura média. -

Revestimento do assento em CEC,

formado por costuras laterais e

centrais em desenho próprio, fixado

por grampos com acabamento

zincado. - Contra capa do assento

injetadas em polipropileno copolímero
exturizado na cor preta, montadas por
grampos com acabamento zincado,
auxiliando em futuras manutenções. - A
ixação do assento no mecanismo é

êita com parafusos sextavados Grau 5
SAE J429 do tipo flangeado com
lavamecânica no flange, na bitola Vít"x
20 fpp e porcas de garra

encravadas e rebitadas na madeira.

3RAÇ0S - Apoia braços e corpo do

braço em polipropüeno copolímero

injetado texturizado na cor preta, com
estrutura vertical em formato de "L"

abricada em chapa de aço estrutural
ASTM A36 com 50,50 mm de largura e
6,35 mm de espessura, pintada, com 7
posições de regulagem de altura feita

cT
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por botão injetado em Poliamída 6,

totalizando 85 mm de curso. A

estrutura vertical em formato de "L"

possui 2 furos oblongos, permitindo

ajuste horizontal por parafuso com

utilização de chave com curso de 25

mm em cada braço durante a

montagem do braço no assento. - A

fixação do braço no assento é feita

com parafusos sextavados Grau 5

SAE J429 do tipo flangeado com trava
mecânica no flange, na bitola %"x 20 fpp
e porcas de garra encravadas e rebitadas
na madeira do assento. MECANISMO -

VIecanismo com sistema reclinador do
encosto com 6

âminas de frenagem, de estrutura

monobloco, soldado por processo MIG
em célula robotizada. com assento fixo e
com inclinação fixa com 3° de inclinação
e 2 furações para fixação do assento
com distância entre centros de

125 x 125 mm e 160 x 200 mm.

Suporte do encosto com regulagem de
16 altura automática através de catraca
com 12 posições, totalizando 80 mm de
curso, recoberto por capa injetada em
3olipropüeno copolímero. Inclinação do
encosto com 20° de curso semi-circular

acionado por alavanca, obtendo-se
infinitas posições, com molas para o
retorno automático do encosto, e ajuste
automático na frenagem do reclinador.

- Alavanca de acionamento do sistema
reclinador do encosto possui duas formas
de acionamento. Ao ser

Cf'
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movimentada para cima a mesma

possibilita uma regulagem fina do

encosto enquanto a alavanca

permanecer acionada pelo usuário. Ao
ser movimentada para baixo a

alavanca permanece acionada sem a
ação do usuário e permite que o

encosto fique em movimento livre até que
o usuário puxe novamente a

alavanca para a posição neutra aonde
ela irá frenar o mecanismo na posição
desejada. - Acionamento da coluna gás
feita por alavanca independente injetada
em Poliacetal. - O mecanismo

30SSUÍ peça plástica de acabamento e
aroteção das lâminas do reclinador em
"'olipropüeno Copolímero injetado na cor
preta. - Possui sistema de encaixe

da coluna através de cone Morse.

COLUNA - Coluna central

desmontável fixada por encaixe cônico
abricada em tubo de aço SAE
1010/1020 redondo com 50,80 mm de
diâmetro e 1,50 mm de espessura de
parede, rolamento/mancai axial de

giro, arruela de aço temperado de alta
resistência, bucha mancai de giro
njetada em Poliacetal e recaiibrada na
montagem, sistema de regulagem de
altura da cadeira por coluna de mola à

gás DIN EN 16955 Classe 4 com 115
mm de curso nominal com tolerância de
5 mm para mais ou para menos, quando
medida montada, devido à compressão
dos componentes. -

Sistema de regulagem de altura da

cr
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cadeira por coluna de mola agás. -

Capa teíescópica injetada em

polipropileno copoiimero texturizado

17 na cor preta, dividido em 3 partes

encaixadas, usado para protegera

coluna. - Possui sistema de montagem
na base e no mecanismo por encaixe
cone Morse. BASE - Base giratória
desmontável com aranha de 5 hastes
fabricada com tubos de aço SAE
1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50
mm de espessura de parede, soldadas
com cone central fabricado em tubo aço
SAE 1010/1020 redondo com 57,15 mm
de diâmetro e 2,25 mm

de espessura de parede. Pino do

rodízio fabricado com aço trefilado

SAE 1213 redondo com 10 mm de

diâmetro soldado na extremidade da

haste em furos do tipo flangeado,

evitando que se soltem, coberta por

polaina injetada em polipropileno

copoiimero na cor preta com sistema

de encaixe plástico entre cone da

aranha e a coluna, apoiada sobre 5

rodízios de giro duplo com 50 mm de

diâmetro em nylon com capa, esfera

metálica inserida na estrutura, que

facilita o giro, banda de rolagem em

nylon para uso em carpetes, tapetes e
similares. - Montagem do rodízio na

cr
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base é feito diretamente sobre o pino

soldado na aranha sem utilização de

buchas de adaptação. - Possui

sistema de montagem da coluna na

base por encaixe cone Morse.

ACABAMENTO - Os componentes

metálicos pintados possuem

tratamento de superfície através de

banho nanocerâmico por spray,

executado em linha continua

automática, sem uso de produtos

clorados para desengraxe, e com

posterior tratamento de efluentes, de

acordo com as normas ambientais

vigentes, proporcionando melhor

proteção contra corrosão e excelente

ancoragem da tinta. - A tinta utilizada

para a pintura é em pó, do tipo híbrida
(poliéster-epóxi), garantindo

resistência a radiação e resistência

química, W-eco, atendendo norma

Européia RoHS, isenta de metais

pesados, nas cores disponíveis para

linha, com camada média de 60 mícrons
de espessura. Todas as

peças são curadas em estufa com
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esteira de movimentação contínua à

temperatura de 200° C. DIMENSÕES
APROXIMADAS DA CADEIRA Altura

Total da Cadeira; 925-1120 mm

Profundidade Total da Cadeira: 660 -

745 mm Largura Total da Cadeira: 660

mm Extensão Vertical do Encosto: 465

mm Largura do Encosto: 450 mm
Largura do Assento: 485 mm

Profundidade da Superfície do

Assento: 465 mm Altura do Assento: 465
- 580 mm.

CADEIRA FIXA C/PÉS EM SEM
BRAÇOS Cadeira executiva aproximação
pé em "S" com as seguintes
especificações: ENCOSTO - Estrutura
injetada em polipropileno copolímero
estruturado com nervuras, borda de
ancoragem da cola e canal para
grampos. Possui curvatura anatômica de
orma a permitir a acomodação das
regiões dorsal e lombar, adaptando-se
melhor à coluna vertebral. - Espuma
njetada anatomicamente em poliuretano
lexível microcelular de alta resistência,
isento de CFC, com densidade
controlada de 45 a 55 Kg/m^ com 40 mm
de espessura média. - Revestimento do
encosto em couríssimo fixado por
grampos com acabamento zincado. -

Contra capa do encosto injetada em
polipropileno copolímero texturizado na
cor preta, montada por encaixe,
auxiliando em futuras manutenções. -
Suporte do encosto fabricado em chapa
de aço estrutural ASTM A36 com 76,20
mm de largura e 6,35 mm de espessura,
curvada e nervurada à frio para aumentar
a resistência. - A fixação da mola no
encosto é feita com parafusos
sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo
langeado com trava mecânica no flange,
na bitola 14"x 20 fpp e porcas de garra
encravadas e rebitadas no plástico. - A

1.440,00 Classificado
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fixação do conjunto encosto e mola no
assento é feita com parafusos
sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo
flangeado com trava mecânica no flange,
na bitola 'A"x 20 fpp e porcas de garra
encravadas e rebítadas na madeira do
assento. ASSENTO - Assento fabricado
em compensado multilaminado resinado,
moldado anatomicamente a quente com
13 mm de espessura. Possuí curvatura
na parte frontal do assento para evitar o
estrangulamento na corrente sangüínea.
- Espuma injetada anatomicamente em
poliuretano flexível microcelular de alta
resistência, isento de CFC, com
densidade controlada de 50 a 60 Kg/m^
com 50 mm de espessura média. -
Revestimento do assento em couríssimo
fixado por grampos com acabamento
zincado. - Contra capa do assento
injetada em poliproplleno copolimero
exturizado na cor preta, montada por
grampos com acabamento zincado,
auxiliando em futuras manutenções. - A
fixação do assento na estrutura é feita
com parafusos sextavados Grau 5 SAE
J429 do tipo flangeado com trava
mecânica no flange, na bitola Wx 20 fpp
e porcas de garra encravadas e rebitadas
na madeira. ESTRUTURA - Estrutura

brmada por tubo de aço SAE 1010/1020
redondo com 25,40 mm de diâmetro e
2,25 mm de espessura de parede,
curvada à frio, executado e calibrado por
máquina CNC. -Travessas de fixação do
assento fabricadas em chapa de aço
SAE 1020 com 4,76 mm de espessura. -
A união das travessas na estrutura da

cadeira é feita por processo de solda do
ipo MIG em célula robotizada formando
uma estrutura única para posterior
montagem. - Assento fixo com inclinação
ixa entre -2® e -T e furos de fixação com
distância entre centro de 160x200mm. -
Sapatas de suporte do pé injetadas em
olipropileno Copolimero na cor preta,

com cantos arredondados, sapata frontal
anti tombamento, fixadas à estrutura por
rebite de alumínio do tipo repuxado.
ACABAMENTO - Os componentes
metálicos pintados possuem tratamento

cr
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de superfície através de banho
nanocerâmico por spray, executado em
linha automática, sem uso de produtos
clorados para desengraxe, e com
posterior tratamento de efluentes, de
acordo com as normas ambientais

vigentes, proporcionando melhor
proteção contra corrosão e excelente
ancoragem da tinta, evitando assim o
descolamento da mesma. -A tinta
utilizada para a pintura é em pó, do tipo
híbrida (poliéster - epòxi), W-eco,
atendendo norma Européia RoHS, isenta
de metais pesados, na cor preto liso
semi-brilho, com camada média de 60

mícrons de espessura. Todas as peças
são curadas em estufa com esteira de

movimentação contínua à temperatura de
200° C. DIMENSÕES APROXIMADAS
DA CADEIRA: Altura Total da Cadeira:

860 mm Profundidade Total da Cadeira:

610 mm Largura Total da Cadeira: 465
mm Largura do Encosto: 425 mm
Profundidade da Superfície do Assento:
430 mm Largura do Assento: 465 mm
Altura do Assento: 470 mm Extensão

Vertical do Encosto; 350 mm

LONGARINA 3 LUGARES, em
3olipropileno, Medidas aproximadas:
assento; 146,5 x A40,5 cm; por assento
Encosto: L46 x A30,5 cm; por assento

4.290,00 Classificado

11 ESTANTE DE AÇO COM 6
^-RATELEIRAS

Medidas aproximadas:

Altura total: 198cm

Largura total: 92.5cm

Profundidade total: 42cm

1.161,00 Classificado

ARMÁRIO / BALCÃO BAIXO 90 cm

C/PORTAS Com a seguinte

composição: Tampo confeccionada em
VIDP, de 25mm de espessura,

revestida em laminado melâmínico de
baixa pressão texturizado em ambas as
'aces, bordas com acabamento em PS

2.700,00 Classificado
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2mm de espessura, coíada a quente pelo
sistema holtmelt. Caixaria

toda confeccionada em MDP, de

18mm de espessura, revestida em

laminado melâmínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, bordas
com acabamento em 08 0,7mm de
espessura, colada a quente pelo sistema
holt-melt. Sistema de fixação utíizando
cavilhas, buchas plásticas e minifix.
Configurado com 1 prateleira
confeccionadas em MDP, de

18mm de espessura, revestida em

laminado melâmínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, bordas
com acabamento em 08 0,7mm de
espessura, colada a quente pelo sistema
holtmelt, apoiada por meio de cunha
plástica em aço tambor minifix no interior,
para aperto de minifix fixado junto à
lateral do armário, com opção de 3 tipos
de altura para cada prateleira. 02 Portas
confeccionadas em MDP, de 1Bmm de
espessura, revestida em laminado

melâmínico de baixa pressão texturizado
em ambas as faces, bordas com
acabamento em 08 0,7mm de
espessura, colada a quente pelo sistema
holt-melt. Dobradiças baixas de abertura
da porta em 110°. Puxadores em
Poliestireno com entre furos de 128mm,
com 2 dobras 90° totalizando altura de
25mm e largura

total de 142mm e travamento das

portas por uma única fechadura. Utiliza
sapatas reguláveis fixadas na base por
meio de bucha metálica. Medidas; 90 x
50 X 74,3 cm. Cor padrão:Cinza/Cinza.

Cadeira empilhável, confeccionada em
tubo de aço

oblongo, com encaixes laterais para
transformar em

14.440,00 ICIassificado
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longarina. Assento e encosto em
polipropileno na cor

preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia
12 meses

12 ARMARIO DE AÇO, Quantidade de
prateleiras: 04

- Quantidade de portas: 02

- Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm)

- Chapa das travas: 20 (0,90mm)

- Dimensões (ALP/cm); 198 x 90 x 40

- Pintura: Eletrostática / Epóxi

- Peso suportado: 30Kg por prateleira

COM CHAVE

COR CINZA

3.816,00 Classificado

Planalto - PR, 25 de outubro de 2022.
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