
TOTAL DO PROCESSO:   65.591,00

Item: 1

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA - Cadeira Giratório operacional encosto alto - Estrutura – Retrátil/Reclinável - A 
cadeira deverá ser entregue devidamente montada. - Capacidade do peso de carga de no mínimo 110 kg Regulagens 
para Cadeira giratória operacional. a) assento: mecanismo de regulagem de altura (vertical) do assento através de 
pistão a gás e mola; b) assento: mecanismo de regulagem de profundidade (horizontal) do assento; c) encosto: 
mecanismo de SRE – Sistema Reclinador do Encosto; d) encosto: mecanismo de regulagem de altura (vertical) do 
encosto; e) apoio antebraço: mecanismo de regulagem de altura (vertical) do apoio do antebraço; f) base giratória com 
pelo menos cinco pontos de apoio, provida de rodízios duplos; g) conformação Especificações mínimas do assento: - 
Regulagem de altura (vertical) do assento, através de mecanismo da coluna acionado por alavanca; provido com 
coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar; - Curso da regulagem de altura 
de no mínimo 110mm; - Regulagem de profundidade (horizontal) do assento, fabricada em chapa de aço NBR 6658 
com no mínimo de 4,75 mm de espessura, com diversos estágios de regulagem, com no mínimo 50 mm de curso. Com 
acionamento integrado a plataforma de regulagem, através de botão para acionamento; - Largura da superfície do 
assento de no mínimo 480 mm; - Profundidade da superfície do assento de no mínimo 460mm; - Profundidade útil 
mínima de 460 mm; - com espuma injetada anatomicamente em densidade média (40 a 50 kg/m3), com 45 a 50 mm de 
espessura. - Revestimento Couro PU, material que permita a perspiração; - Cor preta - Assento em compensado 
multilaminado de no mínimo 12 mm. - Possui curvatura na parte frontal do assento; 

Quantidade: 107 Valor Unit.: 613,00

Unidade: UN

Total Item: 65.591,00

Marca: rio flex Modelo: 

Quant.: 1 Total: 65.591,00LOTE 1 613,00Num: 036

RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTO PARA 
ESCRITORIO LTDA 

31.075.213/0001-06 65.591,00
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