TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO

FORNECIMENTO CADEIRAS DE ESCRITÓRIO QUE ATENDAM A NR 17, total de 40 unidades.
Para trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito em pé deve ser proporcionado ao
trabalhador mobiliário que atenda aos itens 17.3.2, 17.3.3 e 17.3.4 e alíneas, da Norma
Regulamentadora n.º 17 (NR 17) e que permita variações posturais, com ajustes de fácil
acionamento, de modo a prover espaço suficiente para seu conforto, atendendo, no mínimo,
aos seguintes parâmetros:
os assentos devem ser dotados de:
1. apoio em 05 (cinco) pés, com rodízios cuja resistência evite deslocamentos involuntários e
que não comprometam a estabilidade do assento;
2. superfícies onde ocorre contato corporal estofadas e revestidas de material que permita a
perspiração;
3. base estofada com material de densidade entre 40 (quarenta) a 50 (cinqüenta) kg/m3;
4. altura da superfície superior ajustável, em relação ao piso, entre 37 (trinta e sete) e 50
(cinquenta) centímetros, podendo ser adotados até 03 (três) tipos de cadeiras com alturas
diferentes, de forma a atender as necessidades de todos os operadores;
5. profundidade útil de 38 (trinta e oito) a 46 (quarenta e seis) centímetros;
6. borda frontal arredondada;
7. características de pouca ou nenhuma conformação na base;
8. encosto ajustável em altura e em sentido antero-posterior, com forma levemente adaptada
ao corpo para proteção da região lombar; largura de, no mínimo, 40 (quarenta) centímetros e,
com relação aos encostos, de no mínimo, 30,5 (trinta vírgula cinco) centímetros;
9. apoio de braços regulável em altura de 20 (vinte) a 25 (vinte e cinco) centímetros a partir do
assento, sendo que seu comprimento não deve interferir no movimento de aproximação da
cadeira em relação à mesa, nem com os movimentos inerentes à execução da tarefa
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Sem função relax ou com travamento manual da posição
Base de aço com capa PP
Rodízio para pisos duros em Nylon
Base giratória 5 apoios
Suportar até 140 kg
Assento e encosto em espuma injetada

Cor a ser definida

2. GARANTIA
2.1. Todos os equipamentos e componentes devem ser entregues testados e em
perfeitas condições de funcionamento.

3. PROPOSTA/CADASTRO

3.1. As empresas interessadas deverão encaminhar formulário de cadastro conforme
modelo disponível no link: http://idbr.org.br/?page_id=191. As propostas
orçamentárias deverão ser encaminhadas após recebimento da carta convite.
3.2. INFORMAR PREÇO DO MATERIAL, FRETE E DE INSTALAÇÃO.

4. FORMA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS
4.1. As propostas recebidas serão analisadas conforme o critério de melhor preçoe prazo
de entrega.

