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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1 - Objeto
1.1 - Aquisição de cadeiras giratórias aos servidores da Câmara Municipal de Venda
Nova do Imigrante - ES.
2 - Os materiais obedecerão aos seguintes critérios:
2.1 - ASSENTO:
a) Com compensado multilaminado 14 mm de espessura;
b) Espuma injetada com 60 mm de espessura média e densidade de 45 à 50 Kg/m3;
c) Carenagem do assento injetada em polipropileno copolímero;
d) Revestimento em tecido poliéster;
2.2 - ENCOSTO
a) Compensado multilaminado 14 mm de espessura;
b) Espuma injetada anatomicamente com 60 mm de espessura média e densidade de
45 à 50 Kg/m3;
c) Mola suporte em aço com 76,20 mm de largura, espessura de 6,35 mm;
d) Carenagem do encosto injetada em polipropileno copolímero;
e) Revestimento em tecido poliéster;
2.3 - BRAÇOS
a) Apoia braços SL em polipropileno copolímero injetado com alma de aço SAE 1020
pintada regulagem de altura com botão, totalizando 7 posições e 85 mm de curso. Chapa
para fixação no assento com 2 furos oblongos permitindo ajuste horizontal por parafusos;
2.4 - BASE
a) Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio
soldado na extremidade da haste em furos flangeados, evitando que se soltem coberta
por polaina injetada em polipropileno na cor preta apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro
e duplo rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon com capa semiesfera plástica
injetada junto a estrutura que facilita o giro banda de rolagem em nylon para uso em
carpetes tapetes e similares - coluna central desmontável fixada por encaixe cônico
rolamento axial de giro esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência sistema
de regulagem da altura da cadeira com mola a gás regulagem feita por alavanca-

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Estado do Espírito Santo – Brasil
www.camaravni.es.gov.br - camaravni@camaravni.es.gov.br - Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266
CNPJ: 36.028.942/0001-25 - Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4ª andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000

telescópico injetado em polipropileno copolímero texturizado dividido em 3 partes
encaixadas usado para proteger a coluna;
2.5 - MECANISMO
a) Do tipo relax com sistema de livre flutuação ou travado; possui ajuste de tensão da
molo por manipolo frontal; fixação do assento com distancia entre furos de 160x200mm;
2.6 - ACABAMENTO
a) Com componentes metálicos internos do mecanismo preparados através de processo
de zincagem; acabamento em pintura a pó do tipo hibrida com camada de 60 microns e
cura em estufa à 200 ºC, na cor preto liso semi-brilho W- Eco com superfícies metálicas
preparadas através de tratamento com fosfato de zinco propiciando maior aderência e
acabamento da pintura.

3 - QUANTIDADE
a)

A Câmara Municipal vai adquirir até 15 cadeiras, sendo aquisição imediata de 11

unidades.
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