
Cotação Nº: Processo Adm: Validade da Proposta: 60 Dias(s)304/2021 12734/2021

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMACAO DOS BUZIOS
Estrada da Usina, 600

Armação dos Búzios - RJ
Centro

Objeto de Coleta:

Constitui objeto da presente contratação a aquisição de poltrona ergonômica giratória de espaldar alto, com braços reguláveis, apoio lombar e apoio para cabeça, conforme especificação contida
s no anexo I deste termo de referência, pelo critério de menor preço por item, pelo sistema de registro de preços, para atender às demandas da Procuradoria  Geral do Município de Armação d
os Búzios.

Documento de Cotação de Preços de Materiais e/ou Serviços
PMABUn. Gestora:

(    ) Aquisição de Material (    ) Obras e Serviços de Engenharia (    ) Serviço conforme especificação (  X  ) Outros

Nome/Razão Social:

Cidade: Telefone:Endereço: Fax:

Dados do Fornecedor

Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário TotalMarca

CPF/CNPJ: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:

Item

Estado: CEP:
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poltrona ergonômica giratória de espaldar alto, com braço reguláveis, apoio lombar e ap
oio para a cabeça, conforme especificações contidas no ANEXO 1 - ESPECIFICAÇÕES TÉC
NICAS 12234/31 09 ASSENTO: Concha em resina de engenharia termoplástica injetada co
m alta resistência mecânica, conformada anatomicamente sem perfil de PVC Espuma in
jetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagaç
ão de rasef, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinaniva e baixa deforma
dao permanente com densidade de 40 a 55 kg/mi em forma anatômica com espessura 
media de 45 mm (espessura podendo variar em até 5 mm). Regulagem de profundidad
e útil do assento, com amplitude de 50 mm e bloqueio em cinco posições. Borda anteri
or arredondada. Medidas: Largura: 460 mm (valor máximo em até 4 mm) - Profundidade:
460 mm (valor mínimo) Revestimento em couro natural, na cor preta. ENCOSTO: Estrutur
a do encosto em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecâni
ca. Acabamento em tela flexível de primeira qualidade. Apoia a cabeça com regulagem d
e altura. Suporte do encosto fabricado em alumínio injetado e polido. Apoio lombar, inje
tado em polipropileno regulável na altura através de acionamento de botão e regulável 
na profundidade. Medidas: • Largura: 480 mm. Profundidade: 850 mm (valor mínimo). ME
CANISMO SINCRONIZADO: - Mecanismo da cadeira com corpo injetado em liga de alumíni
o sob pressão e placa superior em aço estampado. • Possui sincronismo em sua regul
agem, mantendo o apoio lombar permanente. Possui duas alavancas sob o assento, à d
ireita para regulagem de altura a gás, uma à esquerda para desbloqueio do movimento 
sincronizado entre o encosto e o assento na proporção de 2:1 respectivamente. [10:50, 
10/12/2021] Larissa Prefeitura: Possui ajuste de tensão através de um manípulo sob o a
ssento possibilitando adequar o movimento relax ao biotipo do usuário e sistema anti-i
mpacto que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. Aca
bamento em pintura eletrostática epóxi pó com pré-tratamento antiferrugem cone mor
se. Com dispositivo para acoplamento dos braços. O sistema de acoplamento da coluna
central dá-se através de Coluna de regulagem de altura: Coluna de regulagem de altura 
por acionamento a gás com aproximadamente 100 mm de curso, fabricada em tubo de a
ço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática epóxi pó c
om pré-tratamento antiferrugem _ Pistão a gás para regulagem de altura em conformid
ade com as normas. -O sistema de acoplamento da coluna central dá-se através de con
e morse. Bracos: - Estrutura em alumínio polido fixados no mecanismo, com regulagem
de altura através de botão deslizante com no mínimo 4 estágios abaixo do apoio, possui
ajuste de ângulo horizontal, profundidade do apoio de braço e regulagem de abertura d
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e 50mm, sem necessidade de ferramentas. - Parte superior em poliuretano. Base: - Co
m 5 patas, fabricada em liga de alumínio injetado sob pressão que garante alta resistên
cia mecânica. - Acabamento de superficie através de polimento manual. - Alojamento pa
ra engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. Ac
abamento na parte inferior da base em pintura eletrostática epóxi pó ou alumínio injeta
do sob pressão. - O sistema de acoplamento da coluna central dá-se através de cone m
orse. Rodizios: - Duplos, com rodas de 60 mm de diametro, eixo vertical em aço trefilad
o com diâmetro de 11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento 
fácil e seguro à base (espessura podendo variar até 5mm). - Cada roda possui rolament
o de roletes (duplo rolamento), substituindo o tradicional eixo horizontal. Com isto Pus
ui furo central de 31mm propiciando leveza ao design do produto. O indizio possui band
a de rodagem em poliuretano, que pode ser utilizado em qualquer tipo de piso. "QUISTO
S TÉCNICOS - Norma Regulamentadora - NR17; ABNT NBR 13962:2018; e possuir certificaçã
o FSC.

Descr.: UNID 30,00

Total Geral:

Assinatura do Fornecedor - (Carimbo)

Cotação em: ____ / ____ / ____

CPF:

Forma de Entrega Conforme solicitação
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