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1 - CADEIRA DE AUDITÓRIO, COM BRAÇO E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL – 500 

unidades (sendo 50 para canhotos) 

(ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS) 

  

1.1 Estrutura: Confeccionada em tubo de aço redondo SAE 1020, com aproximadamente 

25,40mm de diâmetro, parede mínima de 1,20 mm. Travessa de apoio em tubo de aço industrial 

redondo SAE 1020 com aproximadamente 25,4mm de diâmetro. 02 pés em forma de trapézio 

unidos por 2 hastes metálicas de mesma espessura tubular, com sapatas de apoio resistente. 

Todo o conjunto unido pelo sistema de solda MIG, com tratamento de proteção contra ferrugem e 

pintura a pó, na cor preta. Sistema de fixação entre a estrutura e o assento através de 4 parafusos 

sextavados ¼” x 1.1/2”. Deverá possuir gradil porta livros em aço com medidas mínimas de 1.1/4” 

e 3/16”. 

 

1.2  Encosto e assento: Confeccionados em madeira compensada multilaminada de no 

mínimo 13 mm de espessura para o encosto e 14 mm para o assento, com molduras internas 

interligadas por persintas metálicas de forma a aumentar a resistência e durabilidade do conjunto, 

moldada anatomicamente, revestida com espuma injetada de espessura mínima de 60 mm, e 

acabamento em tecido de couro sintético na cor preta. Carenagem do assento injetada em 

Polipropileno Copolímero. 

 

1.3 Braços e prancheta: braços em poliuretano com alma de aço, sendo que, o direito para 

os destros e esquerdo para os canhotos, possuindo perfil de aço em formato de “U” acoplado no 

braço e deverá fixar lateralmente a prancheta através de chapa metálica dobrável com parafusos 

autoatarrachantes e buchas metálicas, permitindo o manuseio escamoteável da prancheta. A 

prancheta deverá ser confeccionada em chapa MDF com 18mm de espessura, com revestimento 

superior e inferior em laminado melamínico de alta pressão na cor bege brilhante. Acabamento 

lateral da madeira da prancheta em perfil “T”.  

 

1.3.a Acabamento: Componentes metálicos internos e parafusos de fixação deverão ter sido 

preparados através de processo de zincagem. Acabamento em pintura a pó, com camada de 60 

mícrons e cura em estufa a 200ºC, na cor preto liso, com superfícies metálicas preparadas 

previamente através de tratamento com fosfato de zinco.  

 

1.4  Medidas e cores: 

 

1.4.1 Altura do assento para o chão: entre 440 e 470 mm 

1.4.2 Altura total: entre 890 e 910 mm 

1.4.3 Largura total: entre 640 e 670 mm 

1.4.4 Largura do assento: entre 470 e 490 mm 

1.4.5 Profundidade do assento: entre 450 e 470 mm 



 

 

1.4.6 Altura do encosto: entre 440 e 460 mm 

1.4.7 Largura do encosto: entre 440 e 460 mm 

1.4.8 Altura da prancheta ao chão: entre 640 e 670 mm 

1.4.9 Distância entre os braços: entre 480 e 510 mm 

1.4.10 Largura da prancheta: entre 240 e 320 mm 

1.4.11 Profundidade da prancheta: entre 350 e 370 mm 

1.4.12 Cor Tecido: Preta 

1.4.13 Cor Estrutura tubular: Preta 

 

 

1.5 Estas cadeiras devem possuir os documentos abaixo: 

1.5.1  Laudo de conformidade ergonômica, emitido por Engenheiro do trabalho, atestando que 

o produto atende as exigências da Norma reguladora NR-17 do Ministério do Trabalho; 

1.5.2  Laudo de ensaio de espumas flexíveis de poliuretano – determinação das 

características de Queima (NBR 9178/15); 

1.5.3  Laudo de ensaio para determinação da resiliência da espuma (NBR 8619/15); 

1.5.4  Laudo de ensaio de determinação da densidade de espuma (NBR 8537/15). 

1.5.5 - Laudo de determinação de deformação permanente a compressão (NBR 8797/15) 

1.5.6 - Declaração de Garantia de 03 (três) anos. 

I.  


