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RIO BRANCO-ACRE 06 DE FEVEREIRO DE 2017
PARA
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE - MPAC
PREGÃO PRESENCIAL N0. 02/2017

PROPOSTA DE PREÇO REFERENTE O PREGÃO PRESENCIAL N ft . 02/2016, PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E
POLTRONAS PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE - MPAC.
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CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS E REVESTIMENTO
ALMOFADADO.
CADEIRA PRESIDENTE giratória, com braços em alumínio ou outro metal com
acabamento cromado e revestimento em poliuretano. Revestimento na cor preta e em duas
opções de material, couríssimo ou corvin, a ser definido quando da solicitação do
fornecimento. Encosto: Estrutura do encosto médio em Chassi confeccionado em
compensado prensado a quente com laminas a mescladas de madeiras selecionadas
compensada com 14mm de espessura, ou em material plástico de ata resistência e
performance (ABS) na cor preta, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica,
prurida de superfície estofada em espuma injetada de 60mm de espessura densidade 50/60
kg/m3. Com costuras duplas decorativas horizontais e verticais formando um alto relevo na
espuma proporcionando design e conforto ao usuário. Haste de ligação ao assento através de
lamina de aço com no mínimo 80mm de largura x 6,35mm de espessura. Carenagem em
polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Assento Estrutura do assento
Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com laminas mescladas de
madeiras selecionadas compensada com 14mm de espessura, porcas garras embutidas com
alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 70mm de
espessura densidade 50/60 kg/m3. Com costuras duplas decorativas horizontais e verticais
formando um alto relevo com na espuma proporcionando design e confono ao usuário. Na
parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que
dispensam o uso do perfil. Revestimento dublado com espuma laminada de 8 mm densidade
de 28 kg/m3. Com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas. Mecanismo com
movimento sincronizado, com relax a gás e aranha arqueada com, no mínimo, 700mm de
diâmetro, em alumínio ou outro metal com acabamento cromado. Dimensões mínimas:
largura/altura do encosto - 480x600mm; largura do assento - 4ROmm: profundidade do
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assento -470mm.
MARCA CADERODE
MODELO LINHA OPERACIONAL C600.00.BSR.OPU.220
LONGARINA 02 LUGARES COM BRAÇO DUPLO, MODELO DIRETOR.
Base horizontal em tubo de aço elíplico 30x60xl,9mm arqueado com ponteiras e sapatas
formando uni único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 30x90xl,9mm, e base
horizontal em tubo retangular 30x70xl,9mm, com plataformas soldadas para montagem dos
assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com
acabamentos em polipropileno. Ponteiras em nylon nas extremidades e sapatada
niveladoras. Revestimento na cor preta e em duas opções de material, couríssimo ou corvin,
a ser definido quando da solicitação do fornecimento. Encosto: Estrutura do encosto Chassi
confeccionado em compensado prensado a quente com laminas mescladas de madeiras
selecionadas compensada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta
resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50 mm de
espessura densidade 50/60 kg/m3. Haste de ligação ao assento através de lamina de aço com
100 mm de largura x 6,35mm de espessura. Carenagem em polipropileno texturizado preto
que dispensam o uso de perfil. Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em
compensado prensado a quente com laminas mescladas de madeiras selecionadas
compensada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência
mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50 mm de espessura
densidade 50/60 kg/m3. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno
texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Medidas aproximadas: Altura do Encosto:
600 mm, Largura do Encosto: 480 mm, Largura do Assento: 480 mm, Profundidade do
Assento: 470 mm.
MARCA CADERODE
MODELO LINHA OPERACIONAL C600.02.2.LRD2.0.221
LONGARINA COM 02 LUGARES SEM BRAÇO.
Base horizontal em tubo de aço elíptico 30X60 mm arqueado com ponteiras e sapatas
formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 30x90mm, e base
horizontal em tubo retangular 30x70mm, com parede de l,90mm com plataformas soldadas
para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior
através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto
e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostátíca epóxi pó curado em estufa na cor
alumínio, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Estrutura
do chassi do encosto em material plástico de ata resistência e performance
(POLIPROPILENO) plástico com aditivo anti-UV, provida de superfície com furos
simétricos para ventilação haste de ligação ao assento através de tubo oblongo 16x30x1,2
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mm curvado pneumaticamente com furacões para fixação do conjunto de assento e encosto,
através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação da
mesma e fixação do conjunto a base da longarina: medidas aproximadas da cadeira: Altura:
800 mm Largura: 1100 mm Profundidade: 630 mm Altura do Encosto: 260 mm Largura do
Encosto: 460 mm Altura do Assento: 420 mm Largura do Assento: 460 mm Profundidade
do Assento: 400 mm.
MARCA CADERODE
MODELO LINHA CLEAN C210.26L.2.LTD2.8.00
CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA, BRAÇOS REGULÁVEIS COM NO
MÍNIMO 03 POSIÇÕES.
Cadeira tipo executiva base Back sistem/relax reg. Altura do encosto braço regulável. Base
com estrutura de cinco patas, com 600 mm de diâmetro, em resina de engenharia poliamida
(nylon 6), com fibra de vidro. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de
buchas,rodí/ios duplos com rodas de 50 mm de diâmetro. Rodas duplas, unidas através de
eixo horizontal em aço trefilado, com acabamento em nylon que permite um deslizamento
suave em qualquer piso. Revestimento na cor preta e em duas opções de material,
couríssimo ou corvin, a ser definido quando da solicitação do fornecimento. Encosto:
Estrutura do chassi do encosto em material plástico de ata resistência c performance (ABS)
na cor preta, provida de superfície estofada em espuma injetada de 40mm de espessura
densidade 50/60 kg/m3 com costuras duplas decorativas laterais e horizontais , com porcas
garras encravadas para fixação do suporte de encosto, haste de ligação ao assento através de
lamina da aço com 80 mm de largura x 6,35 mm de espessura dotada de mecanismo
deslizante em nylon tipo cremalheira para regulagem embutido internamente, o que garante
a regulagem de altura do encosto. Carenagem em polipropileno texturizado preto que
dispensam o uso de perfil. Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em
compensado prensado a quente com laminas mescladas de madeiras selecionadas
compensada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência
mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 50mm de espessura
densidade 50/60 kg/m3 com costuras duplas decorativas laterais e horizontais. Na parte
inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o
uso de perfil. Mecanismo com placa superior em chapa de aço estampada com vincos que
dão maior resistência e mecânica, totalmente pintado pelo sistema epóxi pó preto, com
resistência e curados em estufa. Mecanismo com movimento relax de assento e encosto,
com seguintes comandos: Regulagem de altura de 100 mm através de manopla lateral de
fácil acesso. Bloqueio de movimento relax Ajuste de tensão através de manipulo central
frontal de acordo com o biótipo e peso do usuário. Suporte de encosto em chapa de aço fixa
medindo 80x6, 35 mm com regulagem vertical do encosto através de cremalheira interna. A
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ligação do assento ao encosto e feita através de parafusos com rosca métrica e arruelas de
pressão e a coluna central através de cone morse. Medidas aproximadas da cadeira: Altura:
910/1100 mm Largura: 610 mm Profundidade: 610/750 mm Altura do Encosto: 430 mm
Largura do Encosto: 440 mm Altura do Assento: 450/540 mm Largura do Assento: 460 mm
Profundidade do Assento: 430 mm.
MARCA CADERODE
MODELO LINHA OPERACIONAL C600.02.BREBR.OPU.220
CADEIRA EXECUTIVA FIXA CONTINUA SEM BRAÇOS.
Base com estrutura em aço tubular redondo fina quente com 25mm de espessura, curvado
pneumaticamente e soldado a plataforma superior em chapa de aço 3 mm, para fixação do
assento, todo conjunto pintada pelo sistema de tinta epóxi pó na cor preta e curada em
estufa. Sapatas em nylon na base. Revestimento na cor preta e em duas opções de material,
couríssimo ou corvin, a ser definido quando da solicitação do fornecimento. Encosto:
Estrutura do chassi do encosto executivo em material plástico de ata resistência e
performance (ABS) na cor preta, provida de superfície estofada em espuma injetada de
40mm de espessura densidade 50/60 kg/m3, com costuras duplas decorativas laterais e
horizontais, com porcas garras encravadas para fixação do suporte de encosto, haste de
ligação ao assento através de chapa de aço com 80x6,35mm fixa embutida internamente.
Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Assento:
Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado quente com laminas
mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de espessura, porcas garras
embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada
de 50 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3 com costuras duplas decorativas laterais e
horizontais. Na parte inferior abaixo do assento carenagcm em polipropileno texturizado
preto que dispensam o uso de perfil, medidas aproximadas da cadeira: Altura: 900mm
Largura: 460 mm Profundidade: 650 mm Altura do Encosto: 420 mm Largura do Encosto:
430 mm Altura do Assento: 480 mm Largura do Assento: 460 mm Profundidade do
Assento: 430 mm.
MARCA CADERODE
MODELO LINHA OPERACIONAL C600.06.ESER.O.OO
SOFANETE DE ESPERA COM APOIO LATERAL CROMADO.
Estrutura em tubo de aço curvado ou outro metal em formato cilíndrico com acabamento
cromado, com paredes de no mínimo l mm de espessura. Estrutura do encosto e assento em
compensado com no mínimo 15 mm de espessura, ou outro material que forneça robustez
compatível, estofada em espuma expandida com no mínimo 40 mm de espessura e
densidade mínima D33. Revestimento na cor preta e em duas opções de material,
couríssimo ou corvin, a ser definido quando da solicitação do fornecimento. As
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extremidades do móvel e acabamentos deverão possuir formas curvas e arredondadas.
Dimensões mínimas: largura/altura do encosto - 450x370 mm; largura do assento - 490
mm; profundidade do assento - 450 mm.
MARCA CADERODE
MODELO LINHA AVANT C90.SOFO IN
POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA, COM BRAÇOS EM ALUMINÍO.
POLTRONA PRESIDENTE giratória, com braços em alumínio ou outro metal com
acabamento cromado e revestimento almofadado recoberto com o mesmo material do
assento e encosto. Assento e encosto interligados em concha única, com base em alumínio.
Estrutura do assento e encosto em compensado com, no mínimo, 14 mm de espessura,
estofada em espuma injetada de, no mínimo, 80 mm de espessura para o assento, com
densidade mínima de 45 kg/m3, e no mínimo 70 mm para o encosto, com densidade mínima
de 28 kg/m3. O encosto deverá possuir apoio para cabeça. Revestimento na cor preta e em
duas opções de material, tecido 100% poliéster ou couríssimo, a ser definido quando da
solicitação do fornecimento. Todos os acabamentos deverão ser confeccionados com
costuras duplas decorativas horizontais e verticais. Mecanismo com movimento
sincronizado, com relax a gás e aranha arqueada com, no mínimo, 700 mm de diâmetro, em
alumínio ou outro metal com acabamento cromado. Dimensões mínimas: largura/altura do
encosto - 550x670 mm; largura do assento - 550 mm; profundidade do assento - 480 mm.
MARCA CADERODE
MODELO LINHA OPERACIONAL C600.00.BSR.OPU.2 19
VALOR TOTAL LOTE I
(um milhão duzentos e quarenta mil reais)
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