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LOTE 03 

ITEM MODELO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL 

30 93DG13 GIR 

POLTRONA GIRATÓRIA COM 

ESPALDAR MÉDIO 

 

DESCRIÇÃO: As medidas da poltrona 

giratória devem ser, em sua largura, 

700mm; em sua profundidade, 700mm; 

e em sua altura, 890 a 

1080mm(regulável); Encosto 

confeccionado com inserto em madeira 

compensada multilaminada, com 

lâminas de madeira proveniente de 

reflorestamento, intercaladas entre 

si,resinadas, conformado 

anatomicamente de forma a acomodar 

ergonomicamente a região lombar do 

usuário, prensada a quente, com no 

mínimo 12 mm deespessura final. 

Porcas garras com rosca 1/4 pol, 

ancoradas na madeira sob o estofamento 

de espuma, compondo espera posterior 

para travamento dedispositivos 

roscados. Estofamento em espuma de 

poliuretano injetada em formato 

anatômico, isenta de CFC, com alta 

resiliência, alta resistência a rupturae 

baixa deformação permanente, com 

espessura média de 60 mm e densidade 

controlada de 47,5kg/m³. Capa de 

Unid. 2565 R$ 784,04 R$ 2.011.062,60 
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proteção e acabamento injetada 

empolipropileno na cor preta, 

microtexturizado. Medidas do encosto: 

Largura 440 x altura 440 mm. Assento 

confeccionado com inserto em 

madeiracompensada multilaminada, 

com lâminas de madeira proveniente de 

reflorestamento, intercaladas entre si, 

resinadas, conformado anatomicamente 

deforma a não prejudicar a circulação 

sanguínea nas pernas do usuário, 

prensada a quente, com no mínimo 12 

mm de espessura final. Porcas garras 

com rosca1/4 pol, ancoradas na madeira 

sob o estofamento de espuma, 

compondo espera inferior para 

travamento de dispositivos roscados. 

Estofamento em espumade poliuretano 

injetada em formato anatômico, isenta 

de CFC, com alta resiliência, alta 

resistência a ruptura e baixa deformação 

permanente, comespessura média de 60 

mm e densidade controlada de 

47,5kg/m³. Capa de proteção e 

acabamento injetada em polipropileno 

na cor preta, microtexturizado,com 

bordas arredondadas que dispensam o 

uso do perfil de PVC. Medidas do 

assento: Largura 470 x Profundidade 

450 mm. Mecanismo conformado 

emcorpo de aço, com placa de fixação 

do assento fabricada em chapa de aço 

estampada, livre de movimentação, com 

inclinação fixa em ângulo de -3° 

(menostrês graus). Sistema de fixação e 

regulagem de altura do encosto 

constituído por tubo metálico, tendo em 

sua extremidade chapa de aço fixada 

peloprocesso de solda MIG, para 

ancoragem da madeira que compõe o 

encosto, com a utilização de 

dispositivos roscados. Regulagem de 

altura com curso totalde 80mm, com 

nove posições distintas, sendo o 

movimento de elevação do encosto de 

forma manual, mediante catraca vertical 

com mola de aço e fim decurso com 

livre retorno. Sistema de inclinação do 

encosto acionável por manípulo 

injetado em polipropileno, localizado 

abaixo e lateralmente ao 

assento,constituído por laminas de aço 

estampadas e alternadas, que permitem 
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rotação em torno de eixo metálico, 

proporcionando ao encosto inclinação 

em ângulode 18° (dezoito graus) com 

possibilidade de parada em qualquer 

posição nesse intervalo angular, 

conforme necessidade do usuário. O 

retorno do encosto éefetuado por meio 

de molas metálicas helicoidais. Coluna 

central giratória com regulagem de 

altura por acionamento a gás, 

confeccionado em aço tubularSAE 

1008/1010, com conificação inferior e 

superior. Bucha guia injetada em POM 

(polioximetileno - poliacetal 

copolímero), com alta resistência 

aodesgaste e auto-lubrificante. Pistão a 

gás DINN classe 4, acionável por meio 

de alavanca injetada em polipropileno 

fixada ao mecanismo, localizada 

abaixoe lateralmente ao assento. A 

coluna central é recoberta por capa 

telescópica confeccionada em 

polipropileno na cor preta, 

microtexturizado. Base com 5hastes, 

confeccionadas por tubo metálico, 

soldadas em suas extremidades em cone 

metálico, pelo processo MIG, com 

sistema de acoplamento da 

colunacentral através de cone morse de 

encaixe perfeito. O conjunto é recoberto 

por capa superior confeccionada em 

polipropileno na cor preta. As cinco 

hastessão sustentadas por meio de 

rodízios de nylon, ancorados nas 

extremidades opostas ao cone central, 

apoiados axialmente por esferas de aço 

que permitemgiro de 360 graus, com 

roldanas duplas de diâmetro 50 mm, 

com sistema auto-frenante, que dificulta 

o deslizamento da poltrona quando fora 

de uso. 

Braços com regulagem de altura 

acionável por botão lateral, com 7 

posições distintas, perfazendo um curso 

total de 80 mm, com estrutura 

internaconfeccionada em chapa de aço 

estampada e dobrada, revestida em 

polipropileno injetado na cor preta. A 

fixação dos braços no assento da cadeira 

éefetuado por dispositivos de fixação 

roscados, que ancoram a chapa metálica 

em furos de formato ovalado que 

permitem ajuste do vão livre entre os 
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braçosdireito e esquerdo durante a 

montagem. Apoio de braço em 

polipropileno na cor preta, com 

profundidade de 240 mm e largura de 65 

mm. Todas as partesmetálicas aparentes 

da poltrona recebem tratamento 

superficial por meio de banho nano 

cerâmico, e pintura eletrostática em 

tinta epóxi em pó de texturalisa, na cor 

preta, polimerizada em estufa a 200°C, 

com película de aproximadamente 60 

mícrons. Revestimento dos 

estofamentos da poltrona em tecido 

depoliéster e/ou couro ecológico, a 

escolher no catálogo do fabricante. 

 

Marca: Tok 

Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda 

Procedência Nacional 

31 93SKI 

POLTRONA FIXA SEM BRAÇO 

DESCRIÇÃO: As medidas da cadeira 

fixa devem ser, em sua largura, 510mm; 

em sua profundidade, 540mm; e em sua 

altura, 800mm; 

Encosto confeccionado com inserto em 

polipropileno injetado em formato 

anatômico de forma a acomodar 

ergonomicamente a região lombar do 

usuário.Estofamento em espuma de 

poliuretano injetada em formato 

anatômico, isenta de CFC, com alta 

resiliência, alta resistência a ruptura e 

baixa deformaçãopermanente, com 

espessura média de 40 mm e densidade 

controlada de 47,5kg/m³. Capa de 

proteção e acabamento injetada em 

polipropileno na cor 

preta,microtexturizado. Medidas do 

encosto: Largura 400 x altura 335 mm  

Assento confeccionado com inserto em 

madeira compensada multilaminada, 

com lâminas de madeira proveniente de 

reflorestamento, intercaladas entre 

si,resinadas, conformado 

anatomicamente de forma a não 

prejudicar a circulação sanguínea nas 

pernas do usuário, prensada a quente, 

com no mínimo 12 mmde espessura 

final. Porcas garras com rosca 1/4 pol, 

ancoradas na madeira sob o estofamento 

de espuma, compondo espera inferior 

para travamento dedispositivos 

roscados. Estofamento em espuma de 

Unid. 3500 R$ 538,91 R$ 1.886.185,00 
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poliuretano injetada em formato 

anatômico, isenta de CFC, com alta 

resiliência, alta resistência a rupturae 

baixa deformação permanente, com 

espessura média de 50 mm e densidade 

controlada de 47,5kg/m³. Capa de 

proteção e acabamento injetada 

empolipropileno na cor preta, 

microtexturizado, com bordas 

arredondadas que dispensam o uso do 

perfil de PVC. Medidas do assento: 

Largura 450 xProfundidade 410 mm. 

Estrutura continua confeccionada em 

aço tubular SAE 1008/1010 curvado, de 

diâmetro 1” X 2,25mm. Lamina de 

fixaçãoassento/encosto confeccionada 

em chapa de aço SAE 1020, de medida 

largura 3” X espessura 1/4”, dobrada. 

Sapatas deslizantes injetadas 

empolipropileno. Todas as partes 

metálicas aparentes da poltrona 

recebem tratamento superficial por 

meio de banho nano cerâmico, e pintura 

eletrostática em tinta epóxi empó de 

textura lisa, na cor preta, polimerizada 

em estufa a 200°C, com película de 

aproximadamente 60 mícrons. 

Revestimento dos estofamentos da 

poltronaem tecido de poliéster e/ou 

couro ecológico, a escolher no catálogo 

do fabricante. 

 

Marca: Tok 

Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda 

Procedência Nacional 

32 90DG13/CA 

CADEIRA GIRATÓRIA MODELO 

CAIXA SEM BRAÇO 

Especificações técnicas: 

DESCRIÇÃO: As medidas da poltrona 

giratória devem ser, em sua largura, 

680mm; em sua profundidade, 670mm; 

e em sua altura, 970 a 

1170mm(regulável); 

Encosto confeccionado com inserto em 

polipropileno injetado em formato 

anatômico de forma a acomodar 

ergonomicamente a região lombar do 

usuário.Estofamento em espuma de 

poliuretano injetada em formato 

anatômico, isenta de CFC, com alta 

resiliência, alta resistência a ruptura e 

baixa deformaçãopermanente, com 

espessura média de 40 mm e densidade 

Unid. 230 R$ 984,08 R$ 226.338,40 
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controlada de 47,5kg/m³. Capa de 

proteção e acabamento injetada em 

polipropileno na cor 

preta,microtexturizado. Medidas do 

encosto: Largura 360 x altura 265 mm. 

Assento confeccionado com inserto em 

madeira compensada multilaminada, 

comlâminas de madeira proveniente de 

reflorestamento, intercaladas entre si, 

resinadas, conformado anatomicamente 

de forma a não prejudicar a 

circulaçãosanguínea nas pernas do 

usuário, prensada a quente, com no 

mínimo 12 mm de espessura final. 

Porcas garras com rosca 1/4 pol, 

ancoradas na madeira sobo estofamento 

de espuma, compondo espera inferior 

para travamento de dispositivos 

roscados. Estofamento em espuma de 

poliuretano injetada em 

formatoanatômico, isenta de CFC, com 

alta resiliência, alta resistência a ruptura 

e baixa deformação permanente, com 

espessura média de 50 mm e 

densidadecontrolada de 47,5kg/m³. 

Capa de proteção e acabamento injetada 

em polipropileno na cor preta, 

microtexturizado, com bordas 

arredondadas quedispensam o uso do 

perfil de PVC. Medidas do assento: 

Largura 430 x Profundidade 390 mm. 

Mecanismo conformado em corpo de 

aço, com placa defixação do assento 

fabricada em chapa de aço estampada, 

livre de movimentação, com inclinação 

fixa em ângulo de -3° (menos três 

graus). Sistema defixação e regulagem 

de altura do encosto constituído por 

tubo metálico, tendo em sua 

extremidade chapa de aço fixada pelo 

processo de solda MIG, paraancoragem 

da madeira que compõe o encosto, com 

a utilização de dispositivos roscados. 

Regulagem de altura com curso total de 

80mm, com noveposições distintas, 

sendo o movimento de elevação do 

encosto de forma manual, mediante 

catraca vertical com mola de aço e fim 

de curso com livreretorno. Sistema de 

inclinação do encosto acionável por 

manípulo injetado em polipropileno, 

localizado abaixo e lateralmente ao 

assento, constituído porlaminas de aço 
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estampadas e alternadas, que permitem 

rotação em torno de eixo metálico, 

proporcionando ao encosto inclinação 

em ângulo de 18° (dezoitograus) com 

possibilidade de parada em qualquer 

posição nesse intervalo angular, 

conforme necessidade do usuário. O 

retorno do encosto é efetuado pormeio 

de molas metálicas helicoidais. Coluna 

central giratória com regulagem de 

altura por acionamento a gás, 

confeccionado em aço tubular 

SAE1008/1010, com conificação 

inferior e superior. Bucha guia injetada 

em POM (polioximetileno - poliacetal 

copolímero), com alta resistência ao 

desgaste eauto-lubrificante. Pistão a gás 

DINN classe 4, acionável por meio de 

alavanca injetada em polipropileno 

fixada ao mecanismo, localizada abaixo 

elateralmente ao assento. A coluna 

central é recoberta por capa telescópica 

confeccionada em polipropileno na cor 

preta, microtexturizado. A coluna 

édotada de aro confeccionado em tubo 

metálico com suportes de travamento 

injetado, para utilização como apoio aos 

pés do usuário. Base com 5 

hastestamanho presidente, 

confeccionadas por tubo metálico, 

soldadas em suas extremidades em cone 

metálico, pelo processo MIG, com 

sistema de acoplamentoda coluna 

central através de cone morse de 

encaixe perfeito. O conjunto é recoberto 

por capa superior confeccionada em 

polipropileno na cor preta. Ascinco 

hastes são sustentadas por meio de 

sapatas deslizantes confeccionacas em 

polipropileno injetado. Todas as partes 

metálicas aparentes da poltronarecebem 

tratamento superficial por meio de 

banho nano cerâmico, e pintura 

eletrostática em tinta epóxi em pó de 

textura lisa, na cor preta, polimerizada 

emestufa a 200°C, com película de 

aproximadamente 60 mícrons. 

Revestimento dos estofamentos da 

poltrona em tecido de poliéster e/ou 

couro ecológico, aescolher no catálogo 

do fabricante. 

 

Marca: Tok 
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Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda 

Procedência Nacional 

33 90DG13 GIR 

POLTRONA GIRATÓRIA COM 

ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇO 

Variação máxima de 10% nas medidas 

Especificações técnicas: 

DESCRIÇÃO: As medidas da poltrona 

giratória devem ser, em sua largura, 

650mm; em sua profundidade, 650mm; 

e em sua altura, 830 a 

1030mm(regulável); Encosto 

confeccionado com inserto em 

polipropileno injetado em formato 

anatômico de forma a acomodar 

ergonomicamente a região lombar do 

usuário.Estofamento em espuma de 

poliuretano injetada em formato 

anatômico, isenta de CFC, com alta 

resiliência, alta resistência a ruptura e 

baixa deformaçãopermanente, com 

espessura média de 40 mm e densidade 

controlada de 47,5kg/m³. Capa de 

proteção e acabamento injetada em 

polipropileno na cor 

preta,microtexturizado. Medidas do 

encosto: Largura 420 x altura 370 mm. 

Assento confeccionado com inserto em 

madeira compensada multilaminada, 

com lâminas de madeira proveniente de 

reflorestamento, intercaladas entre 

si,resinadas, conformado 

anatomicamente de forma a não 

prejudicar a circulação sanguínea nas 

pernas do usuário, prensada a quente, 

com no mínimo 12 mmde espessura 

final. Porcas garras com rosca 1/4 pol, 

ancoradas na madeira sob o estofamento 

de espuma, compondo espera inferior 

para travamento dedispositivos 

roscados. Estofamento em espuma de 

poliuretano injetada em formato 

anatômico, isenta de CFC, com alta 

resiliência, alta resistência a rupturae 

baixa deformação permanente, com 

espessura média de 50 mm e densidade 

controlada de 47,5kg/m³. Capa de 

proteção e acabamento injetada 

empolipropileno na cor preta, 

microtexturizado, com bordas 

arredondadas que dispensam o uso do 

perfil de PVC. Medidas do assento: 

Largura 470 xProfundidade 440 mm. 

Unid. 50 R$ 625,21 R$ 31.260,50 
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Mecanismo conformado em corpo de 

aço, com placa de fixação do assento 

fabricada em chapa de aço estampada, 

livre de movimentação, com 

inclinaçãofixa em ângulo de -3° (menos 

três graus). Sistema de fixação e 

regulagem de altura do encosto 

constituído por tubo metálico, tendo em 

sua extremidadechapa de aço fixada 

pelo processo de solda MIG, para 

ancoragem da madeira que compõe o 

encosto, com a utilização de 

dispositivos roscados. Regulagemde 

altura com curso total de 80mm, com 

nove posições distintas, sendo o 

movimento de elevação do encosto de 

forma manual, mediante catraca 

verticalcom mola de aço e fim de curso 

com livre retorno. Sistema de inclinação 

do encosto acionável por manípulo 

injetado em polipropileno, localizado 

abaixo elateralmente ao assento, 

constituído por laminas de aço 

estampadas e alternadas, que permitem 

rotação em torno de eixo metálico, 

proporcionando aoencosto inclinação 

em ângulo de 18° (dezoito graus) com 

possibilidade de parada em qualquer 

posição nesse intervalo angular, 

conforme necessidade dousuário. O 

retorno do encosto é efetuado por meio 

de molas metálicas helicoidais. 

Coluna central giratória com regulagem 

de altura por acionamento a gás, 

confeccionado em aço tubular SAE 

1008/1010, com conificação inferior 

esuperior. Bucha guia injetada em POM 

(polioximetileno - poliacetal 

copolímero), com alta resistência ao 

desgaste e auto- lubrificante. Pistão a 

gás DINNclasse 4, acionável por meio 

de alavanca injetada em polipropileno 

fixada ao mecanismo, localizada abaixo 

e lateralmente ao assento. A coluna 

central érecoberta por capa telescópica 

confeccionada em polipropileno na cor 

preta, microtexturizado. 

Base com 5 hastes, confeccionadas por 

tubo metálico, soldadas em suas 

extremidades em cone metálico, pelo 

processo MIG, com sistema de 

acoplamentoda coluna central através 

de cone morse de encaixe perfeito. O 
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conjunto é recoberto por capa superior 

confeccionada em polipropileno na cor 

preta. Ascinco hastes são sustentadas 

por meio de rodízios de nylon, 

ancorados nas extremidades opostas ao 

cone central, apoiados axialmente por 

esferas de açoque permitem giro de 360 

graus, com roldanas duplas de diâmetro 

50 mm, com sistema auto-frenante, que 

dificulta o deslizamento da poltrona 

quando forade uso. Todas as partes 

metálicas aparentes da poltrona 

recebem tratamento superficial por 

meio de banho nano cerâmico, e pintura 

eletrostática em tintaepóxi em pó de 

textura lisa, na cor preta, polimerizada 

em estufa a 200°C, com película de 

aproximadamente 60 mícrons. 

Revestimento dos estofamentosda 

poltrona em tecido de poliéster e/ou 

couro ecológico, a escolher no catálogo 

do fabricante. 

 

Marca: Tok 

Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda 

Procedência Nacional 

34 90DG13 GIR 

POLTRONA GIRATÓRIA COM 

ESPALDAR BAIXO 

Variação máxima de 10% nas medidas 

Especificações técnicas: 

DESCRIÇÃO: As medidas da poltrona 

giratória devem ser, em sua largura, 

650mm; em sua profundidade, 650mm; 

e em sua altura, 830 a 

1030mm(regulável);  

Encosto confeccionado com inserto em 

polipropileno injetado em formato 

anatômico de forma a acomodar 

ergonomicamente a região lombar do 

usuário.Estofamento em espuma de 

poliuretano injetada em formato 

anatômico, isenta de CFC, com alta 

resiliência, alta resistência a ruptura e 

baixa deformaçãopermanente, com 

espessura média de 40 mm e densidade 

controlada de 47,5kg/m³. Capa de 

proteção e acabamento injetada em 

polipropileno na cor 

preta,microtexturizado. Medidas do 

encosto: Largura 420 x altura 370 mm 

Assento confeccionado com inserto em 

madeira compensada multilaminada, 

com lâminas de madeira proveniente de 

Unid. 700 R$ 677,80 R$ 474.460,00 
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reflorestamento, intercaladas entre 

si,resinadas, conformado 

anatomicamente de forma a não 

prejudicar a circulação sanguínea nas 

pernas do usuário, prensada a quente, 

com no mínimo 12 mmde espessura 

final. Porcas garras com rosca 1/4 pol, 

ancoradas na madeira sob o estofamento 

de espuma, compondo espera inferior 

para travamento dedispositivos 

roscados. Estofamento em espuma de 

poliuretano injetada em formato 

anatômico, isenta de CFC, com alta 

resiliência, alta resistência a rupturae 

baixa deformação permanente, com 

espessura média de 50 mm e densidade 

controlada de 47,5kg/m³. Capa de 

proteção e acabamento injetada 

empolipropileno na cor preta, 

microtexturizado, com bordas 

arredondadas que dispensam o uso do 

perfil de PVC. Medidas do assento: 

Largura 470 xProfundidade 450 mm. 

Mecanismo conformado em corpo de 

aço, com placa de fixação do assento 

fabricada em chapa de aço estampada, 

livre de movimentação, com 

inclinaçãofixa em ângulo de -3° (menos 

três graus). Sistema de fixação e 

regulagem de altura do encosto 

constituído por tubo metálico, tendo em 

sua extremidadechapa de aço fixada 

pelo processo de solda MIG, para 

ancoragem da madeira que compõe o 

encosto, com a utilização de 

dispositivos roscados. Regulagemde 

altura com curso total de 80mm, com 

nove posições distintas, sendo o 

movimento de elevação do encosto de 

forma manual, mediante catraca 

verticalcom mola de aço e fim de curso 

com livre retorno. Sistema de inclinação 

do encosto acionável por manípulo 

injetado em polipropileno, localizado 

abaixo elateralmente ao assento, 

constituído por laminas de aço 

estampadas e alternadas, que permitem 

rotação em torno de eixo metálico, 

proporcionando aoencosto inclinação 

em ângulo de 18° (dezoito graus) com 

possibilidade de parada em qualquer 

posição nesse intervalo angular, 

conforme necessidade dousuário. O 
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retorno do encosto é efetuado por meio 

de molas metálicas helicoidais. 

Coluna central giratória com regulagem 

de altura por acionamento a gás, 

confeccionado em aço tubular SAE 

1008/1010, com conificação inferior 

esuperior. Bucha guia injetada em POM 

(polioximetileno - poliacetal 

copolímero), com alta resistência ao 

desgaste e auto- lubrificante. Pistão a 

gás DINNclasse 4, acionável por meio 

de alavanca injetada em polipropileno 

fixada ao mecanismo, localizada abaixo 

e lateralmente ao assento. A coluna 

central érecoberta por capa telescópica 

confeccionada em polipropileno na cor 

preta, microtexturizado. 

Base com 5 hastes, confeccionadas por 

tubo metálico, soldadas em suas 

extremidades em cone metálico, pelo 

processo MIG, com sistema de 

acoplamentoda coluna central através 

de cone morse de encaixe perfeito. O 

conjunto é recoberto por capa superior 

confeccionada em polipropileno na cor 

preta. As cinco hastes são sustentadas 

por meio de rodízios de nylon, 

ancorados nas extremidades opostas ao 

cone central, apoiados axialmente por 

esferas de açoque permitem giro de 360 

graus, com roldanas duplas de diâmetro 

50 mm, com sistema auto-frenante, que 

dificulta o deslizamento da poltrona 

quando forade uso. 

Braços com regulagem de altura 

acionável por botão lateral, com 7 

posições distintas, perfazendo um curso 

total de 80 mm, com estrutura 

internaconfeccionada em chapa de aço 

estampada e dobrada, revestida em 

polipropileno injetado na cor preta. A 

fixação dos braços no assento da cadeira 

éefetuado por dispositivos de fixação 

roscados, que ancoram a chapa metálica 

em furos de formato ovalado que 

permitem ajuste do vão livre entre os 

braçosdireito e esquerdo durante a 

montagem. Apoio de braço em 

polipropileno na cor preta, com 

profundidade de 240 mm e largura de 65 

mm. 

Todas as partes metálicas aparentes da 

poltrona recebem tratamento superficial 
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por meio de banho nano cerâmico, e 

pintura eletrostática em tinta epóxi 

empó de textura lisa, na cor preta, 

polimerizada em estufa a 200°C, com 

película de aproximadamente 60 

mícrons. Revestimento dos 

estofamentos da poltronaem tecido de 

poliéster e/ou couro ecológico, a 

escolher no catálogo do fabricante. 

 

Marca: Tok 

Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda 

Procedência Nacional 

35 92FI TL SKI 

POLTRONA FIXA DIRETOR COM 

PÉS EM S 

Variação máxima de 10% nas medidas 

Fornecimento e montagem/instalação 

da poltrona. Especificações técnicas: 

DESCRIÇÃO: As medidas da poltrona 

fixa devem ser, em sua largura, 580mm; 

em sua profundidade, 600mm; e em sua 

altura, 900mm; 

Encosto fabricado com aro tubular 

metálico revestido em tela 100% 

poliéster com acabamento em resina 

acrílica, com 0,85 mm de espessura, e 

gramaturade 200 g/m2, revestida em 

tecido sintético de poliuretano. O aro 

metálico do encosto é confeccionado 

em tubo redondo com diâmetro de 7/8” 

X 2,25 mm,com acabamento em pintura 

epóxi. Medidas do encosto: Largura 450 

x altura 470 mm. 

Assento confeccionado com inserto em 

madeira compensada multilaminada, 

com lâminas de madeira proveniente de 

reflorestamento, intercaladas entre 

si,resinadas, conformado 

anatomicamente de forma a não 

prejudicar a circulação sanguínea nas 

pernas do usuário, prensada a quente, 

com no mínimo 12 mmde espessura 

final. Porcas garras com rosca 1/4 pol, 

ancoradas na madeira sob o estofamento 

de espuma, compondo espera inferior 

para travamento dedispositivos 

roscados. Estofamento em espuma de 

poliuretano injetada em formato 

anatômico, isenta de CFC, com alta 

resiliência, alta resistência a rupturae 

baixa deformação permanente, com 

espessura média de 50 mm e densidade 

controlada de 47,5kg/m³. Capa de 

Unid. 100 R$ 722,44 R$ 72.244,00 
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proteção e acabamento injetada 

empolipropileno na cor preta, 

microtexturizado, 

com bordas arredondadas que 

dispensam o uso do perfil de PVC. 

Medidas do assento: Largura 450 x 

Profundidade 410 mm. Estrutura 

continuaconfeccionada em aço tubular 

SAE 1008/1010 curvado, de diâmetro 

1” X 2,25mm. 

Braços integrados a estrutura da cadeira, 

com acabamento superior de contato 

com o usuário em polipropileno 

injetado na cor preta, fixados a 

estruturaatravés de dispositivos 

roscados. Sapatas deslizantes injetadas 

em polipropileno. 

Todas as partes metálicas da poltrona 

recebem tratamento superficial por 

meio de banho nano cerâmico, e pintura 

eletrostática em tinta epóxi em pó 

detextura lisa, na cor preta, 

polimerizada em estufa a 200°C, com 

película de aproximadamente 60 

mícrons. Revestimento dos 

estofamentos da poltrona emtecido de 

poliéster e/ou couro ecológico, a 

escolher no catálogo do fabricante. 

 

Marca: Tok 

Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda 

Procedência Nacional 

36 92F1-TL 

POLTRONA COM BRAÇO 

GIRATÓRIA 

Variação máxima de 10% nas medidas 

Fornecimento e montagem/instalação 

da poltrona. Especificações técnicas: 

DESCRIÇÃO: As medidas da poltrona 

giratória devem ser, em sua largura, 

700mm; em sua profundidade, 750mm; 

e em sua altura, 870 a 

1070mm(regulável); 

Encosto em tela, com aro confeccionado 

em polipropileno na cor preta, reforçado 

com carga de 30% de fibra de vidro, 

injetado anatomicamente de forma 

aacomodar ergonomicamente a região 

lombar do usuário. Tela confeccionada 

em 100% poliéster, fixada ao aro do 

encosto por meio do encaixe seguro 

departes plásticas e grampos metálicos 

zincados. A fixação da estrutura externa 

do encosto ao mecanismo da poltrona é 

Unid. 2100 R$ 816,66 R$ 1.714.986,00 
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executada por meio de 

dispositivosroscados. Medidas do 

encosto: Largura 440 x altura 440 mm. 

Assento confeccionado com inserto em 

madeira compensada multilaminada, 

com lâminas de madeira proveniente de 

reflorestamento, intercaladas entre 

si,resinadas, conformado 

anatomicamente de forma a não 

prejudicar a circulação sanguínea nas 

pernas do usuário, prensada a quente, 

com no mínimo 12 mmde espessura 

final. Porcas garras com rosca 1/4 pol, 

ancoradas na madeira sob o estofamento 

de espuma, compondo espera inferior 

para travamento dedispositivos 

roscados. Estofamento em espuma de 

poliuretano injetada em formato 

anatômico, isenta de CFC, com alta 

resiliência, alta resistência a rupturae 

baixa deformação permanente, com 

espessura média de 50 mm e densidade 

controlada de 57kg/m³. Capa de 

proteção e acabamento injetada 

empolipropileno na cor preta, 

microtexturizado, com bordas 

arredondadas que dispensam o uso do 

perfil de PVC, fixadas por meio de 

grampos zincados edispositivos 

roscados que facilitam eventuais 

manutenções no produto. Medidas do 

assento: Largura 470 x Profundidade 

450 mm. 

Mecanismo conformado em corpo de 

aço, com placa de fixação do assento 

fabricada em chapa de aço estampada, 

livre de movimentação, com 

inclinaçãofixa em ângulo de -3° (menos 

três graus). Sistema de fixação e 

regulagem de altura do encosto 

constituído por tubo metálico, tendo em 

sua extremidadechapa de aço fixada 

pelo processo de solda MIG, para 

ancoragem da madeira que compõe o 

encosto, com a utilização de 

dispositivos roscados. Regulagemde 

altura com curso total de 80mm, com 

nove posições distintas, sendo o 

movimento de elevação do encosto de 

forma manual, mediante catraca 

verticalcom mola de aço e fim de curso 

com livre retorno. Sistema de inclinação 

do encosto acionável por manípulo 
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injetado em polipropileno, localizado 

abaixo elateralmente ao assento, 

constituído por laminas de aço 

estampadas e alternadas, que permitem 

rotação em torno de eixo metálico, 

proporcionando aoencosto inclinação 

em ângulo de 18° (dezoito graus) com 

possibilidade de parada em qualquer 

posição nesse intervalo angular, 

conforme necessidade dousuário. O 

retorno do encosto é efetuado por meio 

de molas metálicas helicoidais. 

Coluna central giratória com regulagem 

de altura por acionamento a gás, 

confeccionado em aço tubular SAE 

1008/1010, com conificação inferior 

esuperior. Bucha guia injetada em POM 

(polioximetileno - poliacetal 

copolímero), com alta resistência ao 

desgaste e auto- lubrificante. Pistão a 

gás DINNclasse 4, acionável por meio 

de alavanca injetada em polipropileno 

fixada ao mecanismo, localizada abaixo 

e lateralmente ao assento. A coluna 

central érecoberta por capa telescópica 

confeccionada em polipropileno na cor 

preta, microtexturizado. 

Base com 5 hastes, confeccionadas por 

tubo metálico 20x30mm, com parede de 

1,5 mm, soldadas em suas extremidades 

em tubo metálico redondo comdiâmetro 

de 2,25” e parede de 2,25 mm, pelo 

processo MIG, com sistema de 

acoplamento da coluna central através 

de cone morse de encaixe perfeito. 

Oconjunto é recoberto por capa superior 

confeccionada em polipropileno na cor 

preta. As cinco hastes são sustentadas 

por meio de rodízios de poliamida 

6.0,com medidas 59x50x55x17mm, 

ancorados nas extremidades das hastes 

opostas ao cone central, apoiados 

axialmente por esferas de aço que 

permitem girode 360 graus, com 

roldanas duplas, com sistema auto-

frenante, que dificulta o deslizamento 

da poltrona quando fora de uso. 

Braços com regulagem de altura 

acionável por botão lateral, com 7 

posições distintas, perfazendo um curso 

total de 80 mm, com estrutura 

internaconfeccionada em chapa de aço 

medindo 50 mm de largura e espessura 
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de 1/4", estampada e dobrada, revestida 

em polipropileno injetado na cor preta. 

Afixação dos braços no assento da 

cadeira é efetuado por dispositivos de 

fixação roscados, que ancoram a chapa 

metálica em furos de formato ovalado 

quepermitem ajuste do vão livre entre os 

braços direito e esquerdo durante a 

montagem. Apoio de braço em 

polipropileno na cor preta. 

Todas as partes metálicas aparentes da 

poltrona recebem tratamento superficial 

por meio de banho nano cerâmico, e 

pintura eletrostática em tinta epóxi 

empó de textura lisa, na cor preta, 

polimerizada em estufa a 200°C, com 

película de aproximadamente 60 

mícrons. Revestimento dos 

estofamentos da poltronaem tecido de 

poliéster e/ou couro ecológico, a 

escolher no catálogo do fabricante. 

 

Marca: Tok 

Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda 

Procedência Nacional 

37 91F1-TL 

POLTRONA GIRATORIA 

PRESIDENTE COM ENCOSTO DE 

CABEÇA 

Variação máxima de 10% nas medidas 

Fornecimento e montagem/instalação 

da poltrona. Especificações técnicas: 

DESCRIÇÃO: As medidas da poltrona 

giratória devem ser, em sua largura, 

700mm; em sua profundidade, 740mm; 

e em sua altura, 1180 a 

1300mm(regulável); 

Encosto fabricado com dois aros 

tubulares metálicos, sendo um dos aros 

revestido em tela 100% poliéster com 

acabamento em resina acrílica, com 

0,85mm de espessura, e gramatura de 

200 g/m2, manta interna de espuma 

expandida laminada com 10 mm de 

espessura media, e densidade 28 Kg m3 

revestidaem tecido sintético de 

poliuretano. O segundo aro, 

imediatamente maior do que o primeiro, 

circunda e envolve externamente este, 

unindo-se a ele porfixação oculta sem 

uso de solda, dando acabamento externo 

ao conjunto do encosto. Ambos os aros 

são confeccionados em tubo redondo 

com diâmetro de7/8” X 2,25 mm, com 

Unid. 150 R$ 2.172,80 R$ 325.920,00 
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acabamento superficial em pintura 

epóxi na cor preta. O encosto contém, 

em sua extremidade superior, apoio de 

cabeça injetado em poliamida 6, 

reforçado com carga de fibra de vidro, 

fixado por meio de encaixe preciso no 

tubo externo que compõe o aro do 

encosto. O apoio de cabeça éestofado 

com espuma de poliuretano injetada em 

formato anatômico, isenta de CFC, com 

alta resiliência, alta resistência a ruptura 

e baixa deformaçãopermanente, com 

espessura média de 10 mm e densidade 

controlada de 28kg/m³. Medidas do 

encosto: Largura 490 x altura 570 mm. 

Medidas do apoio decabeça: Largura 

320 x altura 190 mm. Assento 

confeccionado com inserto em madeira 

compensada multilaminada, com 

lâminas de madeira proveniente 

dereflorestamento, intercaladas entre si, 

resinadas, conformado anatomicamente 

de forma a não prejudicar a circulação 

sanguínea nas pernas do 

usuário,prensada a quente, com no 

mínimo 12 mm de espessura final. 

Porcas garras com rosca 1/4 pol, 

ancoradas na madeira sob o estofamento 

de espuma,compondo espera inferior 

para travamento de dispositivos 

roscados. Estofamento em espuma de 

poliuretano injetada em formato 

anatômico, isenta deCFC, com alta 

resiliência, alta resistência a ruptura e 

baixa deformação permanente, com 

espessura média de 60 mm e densidade 

controlada de 47,5kg/m³.Capa de 

proteção e acabamento injetada em 

polipropileno na cor preta, 

microtexturizado, com bordas 

arredondadas que dispensam o uso do 

perfil de PVC.Medidas do assento: 

Largura 480 x Profundidade 450 mm. 

Mecanismo flange de apoio da cadeira 

com sistema de relax sincronizado, com 

trava em quatroposições distintas, com 

manípulo frontal de ajuste da tensão da 

mola, com buchas de giro e trava 

injetada em POM e componentes unidos 

por processo desoldagem MIG, em 

chapas de aço com 03 mm de espessura, 

formando um conjunto para posterior 

montagem por dispositivos roscados. 
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Coluna centralgiratória com regulagem 

de altura por acionamento a gás, 

confeccionado em aço tubular SAE 

1008/1010, com conificação inferior e 

superior. Bucha guiainjetada em POM 

(polioximetileno - poliacetal 

copolímero), com alta resistência ao 

desgaste e auto-lubrificante. Pistão a gás 

DINN classe 4, acionável pormeio de 

alavanca injetada em polipropileno 

fixada ao mecanismo, localizada abaixo 

e lateralmente ao assento. A coluna 

central é recoberta por capatelescópica 

confeccionada em polipropileno na cor 

preta, microtexturizado. Base com 5 

hastes, produzida por processo de 

injeção em poliamida 6, comsistema de 

acoplamento da coluna central através 

de cone morse, injetado com anel de aço 

ABNT 1006/1010. As cinco hastes são 

sustentadas por meio derodízios de 

nylon, apoiados axialmente por esferas 

de aço que permitem giro de 360 graus, 

com roldanas duplas de diametro 50 

mm, com banda derodagem em PU. 

Braços com regulagem de altura 

acionável por botão lateral, com 7 

posições distintas, perfazendo um curso 

total de 80 mm, com estruturainterna 

confeccionada em chapa de aço 

estampada e dobrada, revestida em 

polipropileno injetado na cor preta. A 

fixação dos braços no assento da cadeira 

éefetuado por dispositivos de fixação 

roscados, que ancoram a chapa metálica 

em furos de formato ovalado que 

permitem ajuste do vão livre entre os 

braçosdireito e esquerdo durante a 

montagem. Apoio de braço em 

polipropileno na cor preta. Todas as 

partes metálicas aparentes da poltrona 

recebem tratamentosuperficial por meio 

de banho nano cerâmico, e pintura 

eletrostática em tinta epóxi em pó de 

textura lisa, na cor preta, polimerizada 

em estufa a 200°C,com película de 

aproximadamente 60 mícrons. 

Revestimento dos estofamentos da 

poltrona em tecido de poliéster e/ou 

couro ecológico, a escolher nocatálogo 

do fabricante 

 

Marca: Tok 
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Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda 

Procedência Nacional 

38 91F1-TL 

POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR 

EM TELA 

Variação máxima de 10% nas medidas 

Fornecimento e montagem/instalação 

da poltrona. Especificações técnicas: 

DESCRIÇÃO As medidas da poltrona 

giratória devem ser, em sua largura, 

700mm; em sua profundidade, 740mm; 

e em sua altura, 1180 a 

1300mm(regulável); 

Encosto em tela, com aro confeccionado 

em polipropileno na cor preta, reforçado 

com carga de 30% de fibra de vidro, 

injetado anatomicamente de forma 

aacomodar ergonomicamente a região 

lombar do usuário. Tela confeccionada 

em 100% poliéster, fixada ao aro do 

encosto por meio do encaixe preciso 

departes plásticas e grampos metálicos. 

A fixação do encosto ao mecanismo da 

poltrona é feita por meio de dispositivos 

roscados. O encosto conta com 

apoiolombar móvel, confeccionado em 

polipropileno flexível, que desliza 

manualmente no sentido vertical do 

encosto de forma a suprir a 

necessidadeantropométrica do usuário. 

Medidas do encosto: Largura 440 x 

altura 600 mm. 

Assento confeccionado com inserto em 

polipropileno de alta resistência, 

conformado anatomicamente de forma a 

não prejudicar a circulação sanguínea 

naspernas do usuário. Porcas garras com 

rosca 1/4 pol, ancoradas no substrato 

polimérico sob o estofamento de 

espuma, compondo espera inferior 

paratravamento de dispositivos 

roscados. Sistema de regulagem de 

profundidade com guias lineares 

sobressalentes no próprio inserto, 

acionado por botão sob oassento, 

permitindo curso total de 50 mm, 

subdivididos em seis estágios de 

regulagem, ajustando-se as 

necessidades antropométricas do 

usuário.Estofamento em espuma de 

poliuretano injetada em formato 

anatômico, isenta de CFC, com alta 

resiliência, alta resistência a ruptura e 

baixa deformaçãopermanente, com 

Unid. 100 R$ 1.781,87 R$ 178.187,00 
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espessura média de 70 mm e densidade 

controlada de 52,5kg/m³. Capa de 

proteção e acabamento injetada em 

polipropileno na cor 

preta,microtexturizado, com bordas 

arredondadas que dispensam o uso do 

perfil de PVC. Medidas do assento: 

Largura 480 x Profundidade 460 mm. 

Mecanismo conformado em corpo de 

aço, com placa de fixação do assento 

fabricada em chapa de aço estampada, 

livre de movimentação, com 

inclinaçãofixa em ângulo de -3° (menos 

três graus). Sistema de fixação e 

regulagem de altura do encosto 

constituído por tubo metálico, tendo em 

sua extremidadechapa de aço fixada 

pelo processo de solda MIG, para 

ancoragem da madeira que compõe o 

encosto, com a utilização de 

dispositivos roscados. Regulagemde 

altura com curso total de 80mm, com 

nove posições distintas, sendo o 

movimento de elevação do encosto de 

forma manual, mediante catraca 

verticalcom mola de aço e fim de curso 

com livre retorno. Sistema de inclinação 

do encosto acionável por manípulo 

injetado em polipropileno, localizado 

abaixo elateralmente ao assento, 

constituído por laminas de aço 

estampadas e alternadas, que permitem 

rotação em torno de eixo metálico, 

proporcionando aoencosto inclinação 

em ângulo de 18° (dezoito graus) com 

possibilidade de parada em qualquer 

posição nesse intervalo angular, 

conforme necessidade dousuário. O 

retorno do encosto é efetuado por meio 

de molas metálicas helicoidais. 

Coluna central giratória com regulagem 

de altura por acionamento a gás, 

confeccionado em aço tubular SAE 

1008/1010, com conificação inferior 

esuperior. Bucha guia injetada em POM 

(polioximetileno - poliacetal 

copolímero), com alta resistência ao 

desgaste e auto- lubrificante. Pistão a 

gás DINNclasse 4, acionável por meio 

de alavanca injetada em polipropileno 

fixada ao mecanismo, localizada abaixo 

e lateralmente ao assento. A coluna 

central érecoberta por capa telescópica 
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confeccionada em polipropileno na cor 

preta, microtexturizado. Base com 5 

hastes, produzida por processo de 

injeção em poliamida 6, com sistema de 

acoplamento da coluna central através 

de cone morse, injetado comanel de aço 

ABNT 1006/1010. As cinco hastes são 

sustentadas por meio de rodízios de 

nylon, apoiados axialmente por esferas 

de aço que permitem giro de360 graus, 

com roldanas duplas de diâmetro 65 

mm. 

Apoia braços em copolímero de 

engenharia, estrutura em poliamida 

injetada com reforço em fibra de vidro, 

totalizando 08 posições de regulagem 

com 85mm de curso, permitindo ajuste 

vertical por botão com dupla função, 

permitindo acoplar bolsa/sacola com ate 

20 kilos, ajuste lateral de regulagem 

atravésde manipulo. 

Braços com regulagem de altura 

acionável por botão lateral, com 8 

posições distintas, perfazendo um curso 

total de 85 mm, confeccionado 

empolipropileno de alta resistência na 

cor preta, reforçado com fibra de vidro. 

A fixação dos braços no assento da 

cadeira é efetuado por dispositivos 

defixação roscados. Em posição inferior 

assento da poltrona, alavancas de 

acionamento manual permitem 

deslocamento horizontal e ajuste do vão 

livre entreos braços direito e esquerdo 

para maior nível de conforto do usuário. 

Apoio de braço em polipropileno na cor 

preta. O botão lateral, de acionamento 

daregulagem de altura dos braços, têm 

uma segunda função, possibilitando o 

acoplamento de objetos como bolsas e 

sacolas com até 20 kg de massa. 

Todas as partes metálicas aparentes da 

poltrona recebem tratamento superficial 

por meio de banho nano cerâmico, e 

pintura eletrostática em tinta epóxi 

empó de textura lisa, na cor preta, 

polimerizada em estufa a 200°C, com 

película de aproximadamente 60 

mícrons. Revestimento dos 

estofamentos da poltronaem tecido de 

poliéster e/ou couro ecológico, a 

escolher no catálogo do fabricante. 

Marca: Tok 
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Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda 

Procedência Nacional 

39 91SY GIR 

POLTRONA GIRATÓRIA 

ESPALDAR ALTO 

Variação máxima de 10% nas medidas 

Fornecimento e montagem/instalação 

da poltrona. Especificações técnicas: 

DESCRIÇÃO: As medidas da poltrona 

giratória devem ser, em sua largura, 

700mm; em sua profundidade, 700mm; 

e em sua altura, 1000 a 

1200mm(regulável); 

Encosto confeccionado com inserto em 

madeira compensada multilaminada, 

com lâminas de madeira proveniente de 

reflorestamento, intercaladas entre 

si,resinadas, conformado 

anatomicamente de forma a acomodar 

ergonomicamente a região lombar do 

usuário, prensada a quente, com no 

mínimo 12 mm deespessura final. 

Porcas garras com rosca 1/4 pol, 

ancoradas na madeira sob o estofamento 

de espuma, compondo espera posterior 

para travamento dedispositivos 

roscados. Estofamento em espuma de 

poliuretano injetada em formato 

anatômico, isenta de CFC, com alta 

resiliência, alta resistência a rupturae 

baixa deformação permanente, com 

espessura média de 60 mm e densidade 

controlada de 23kg/m³. Capa de 

proteção e acabamento injetada 

empolipropileno na cor preta, 

microtexturizado. Medidas do encosto: 

Largura 450 x altura 610 mm. 

Assento confeccionado com inserto em 

madeira compensada multilaminada, 

com lâminas de madeira proveniente de 

reflorestamento, intercaladas entre 

si,resinadas, conformado 

anatomicamente de forma a não 

prejudicar a circulação sanguínea nas 

pernas do usuário, prensada a quente, 

com no mínimo 12 mmde espessura 

final. Porcas garras com rosca 1/4 pol, 

ancoradas na madeira sob o estofamento 

de espuma, compondo espera inferior 

para travamento dedispositivos 

roscados. Estofamento em espuma de 

poliuretano injetada em formato 

anatômico, isenta de CFC, com alta 

resiliência, alta resistência a rupturae 

Unid. 200 R$ 1.277,24 R$ 255.448,00 
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baixa deformação permanente, com 

espessura média de 60 mm e densidade 

controlada de 26kg/m³. Capa de 

proteção e acabamento injetada 

empolipropileno na cor preta, 

microtexturizado, com bordas 

arredondadas que dispensam o uso do 

perfil de PVC. Medidas do assento: 

Largura 470 xProfundidade 450 mm. 

Mecanismo flange de apoio da cadeira 

com sistema de relax com trava 

automatizada, e manípulo de ajuste da 

tensão da mola, sendo uma alavanca 

paratravar e liberar o relax, e outra para 

acionar o pistão a gás. A fixação do 

encosto ao mecanismo é efetuada por 

meio de chapa metálica com largura de 

3” eespessura de 1/4", curvada, e 

dispositivo de fixação roscados. 

Coluna central giratória com regulagem 

de altura por acionamento a gás, 

confeccionado em aço tubular SAE 

1008/1010, com conificação inferior 

esuperior. Bucha guia injetada em POM 

(polioximetileno - poliacetal 

copolímero), com alta resistência ao 

desgaste e auto- lubrificante. Pistão a 

gás DINNclasse 4, acionável por meio 

de alavanca injetada em polipropileno 

fixada ao mecanismo, localizada abaixo 

e lateralmente ao assento. A coluna 

central érecoberta por capa telescópica 

confeccionada em polipropileno na cor 

preta, microtexturizado. 

Base com 5 hastes, confeccionadas por 

tubo metálico, soldadas em suas 

extremidades em cone metálico, pelo 

processo MIG, com sistema de 

acoplamentoda coluna central através 

de cone morse de encaixe perfeito. O 

conjunto é recoberto por capa superior 

confeccionada em polipropileno na cor 

preta. Ascinco hastes são sustentadas 

por meio de rodízios de nylon, 

ancorados nas extremidades opostas ao 

cone central, apoiados axialmente por 

esferas de açoque permitem giro de 360 

graus, com roldanas duplas de diâmetro 

50 mm, com sistema auto-frenante, que 

dificulta o deslizamento da poltrona 

quando forade uso. 

Braços com regulagem de altura 

acionável por botão lateral, com 7 
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posições distintas, perfazendo um curso 

total de 80 mm, com estrutura 

internaconfeccionada em chapa de aço 

estampada e dobrada, revestida em 

polipropileno injetado na cor preta. A 

fixação dos braços no assento da cadeira 

éefetuado por dispositivos de fixação 

roscados, que ancoram a chapa metálica 

em furos de formato ovalado que 

permitem ajuste do vão livre entre os 

braçosdireito e esquerdo durante a 

montagem. Apoio de braço em 

polipropileno na cor preta, com 

profundidade de 240 mm e largura de 65 

mm. Todas as partes metálicas 

aparentes da poltrona recebem 

tratamento superficial por meio de 

banho nano cerâmico, e pintura 

eletrostática em tinta epóxi empó de 

textura lisa, na cor preta, polimerizada 

em estufa a 200°C, com película de 

aproximadamente 60 mícrons. 

Revestimento dos estofamentos da 

poltronaem tecido de poliéster e/ou 

couro ecológico, a escolher no catálogo 

do fabricante. 

 

Marca: Tok 

Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda 

Procedência Nacional 

40 114PF 

CADEIRA TREINAMENTO 

EMPILHÁVEL 

Variação máxima de 10% nas medidas 

Fornecimento e montagem/instalação 

da poltrona. Especificações técnicas: 

DESCRIÇÃO: As medidas da poltrona 

empilhável devem ser, em sua largura, 

460mm; em sua profundidade, 550mm; 

e em sua altura, 920; 

Encosto confeccionado com inserto em 

madeira compensada multilaminada, 

com lâminas de madeira proveniente de 

reflorestamento, intercaladas entre 

si,resinadas, prensada a quente, com no 

mínimo 10 mm de espessura final. A 

fixação do assento à estrutura dá por 

meio de dispositivos roscados auto-

atarrachantes. Estofamento em espuma 

de poliuretano isenta de CFC, com alta 

resiliência, alta resistência a ruptura e 

baixa deformação permanente, 

comespessura média de 20 mm e 

densidade controlada de 23kg/m³. 

Unid. 100 R$ 410,34 R$ 41.034,00 



 
SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

 

 

Rua Nelson Dimas de Oliveira, 77 - Bairro Nossa Senhora de Lourdes - Caxias do Sul-RS 

CEP 95074-450 - Fone/Fax: (54) 3028-3938  

Email: comercial@serramobileexpo.com.br / serramobile@serramobileexpo.com.br 

CNPJ: 07.875.146/0001-20 I.E: 029/0464005 

Medidas do encosto: Largura 380 x 

altura 400 mm. 

Assento confeccionado com inserto em 

madeira compensada multilaminada, 

com lâminas de madeira proveniente de 

reflorestamento, intercaladas entre 

si,resinadas, conformado 

anatomicamente de forma a não 

prejudicar a circulação sanguínea nas 

pernas do usuário, prensada a quente, 

com no mínimo 12 mmde espessura 

final. A fixação do assento à estrutura dá 

por meio de dispositivos roscados auto- 

atarrachantes. Estofamento em espuma 

de poliuretano isentade CFC, com alta 

resiliência, alta resistência a ruptura e 

baixa deformação permanente, com 

espessura média de 40 mm e densidade 

controlada de47,5kg/m³. Medidas do 

assento: Largura 420 x Profundidade 

410 mm. 

Estrutura confeccionada em tubo de aço 

quadrado SAE1010/1020, com lado de 

20 mm e parede em chapa #19, soldados 

entre si pelo processo MIG.Sapatas 

deslizantes dotadas de guias para 

empilhamento, confeccionadas em PVC 

na cor preta. 

Todas as partes metálicas aparentes da 

poltrona recebem tratamento superficial 

por meio de banho nano cerâmico, e 

pintura eletrostática em tinta epóxi 

empó de textura lisa, na cor preta, 

polimerizada em estufa a 200°C, com 

película de aproximadamente 60 

mícrons. Revestimento dos 

estofamentos da poltronaem tecido de 

poliéster e/ou couro ecológico, a 

escolher no catálogo do fabricante. 

 

Marca: Tok 

Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda 

Procedência Nacional 

41 L5/98 

LONGARINA 05 LUGARES 

Variação máxima de 10% nas medidas 

Fornecimento e montagem/instalação 

da poltrona. Especificações técnicas: 

DESCRIÇÃO: As medidas da longarina 

devem ser, em sua largura, 2400mm; em 

sua profundidade, 620mm; e em sua 

altura, 800mm; 

Encosto confeccionado com inserto em 

polipropileno injetado em formato 

Unid. 75 R$ 1.956,41 R$ 146.730,75 
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anatômico de forma a acomodar 

ergonomicamente a região lombar do 

usuário.Estofamento em espuma de 

poliuretano injetada em formato 

anatômico, isenta de CFC, com alta 

resiliência, alta resistência a ruptura e 

baixa deformaçãopermanente, com 

espessura média de 40 mm e densidade 

controlada de 47,5kg/m³. Capa de 

proteção e acabamento injetada em 

polipropileno na cor 

preta,microtexturizado. Medidas do 

encosto: Largura 420 x altura 360 mm. 

Assento confeccionado com inserto em 

madeira compensada multilaminada, 

com lâminas de madeira proveniente de 

reflorestamento, intercaladas entre 

si,resinadas, conformado 

anatomicamente de forma a não 

prejudicar a circulação sanguínea nas 

pernas do usuário, prensada a quente, 

com no mínimo 12 mmde espessura 

final. Porcas garras com rosca 1/4 pol, 

ancoradas na madeira sob o estofamento 

de espuma, compondo espera inferior 

para travamento dedispositivos 

roscados. Estofamento em espuma de 

poliuretano injetada em formato 

anatômico, isenta de CFC, com alta 

resiliência, alta resistência a rupturae 

baixa deformação permanente, com 

espessura média de 50 mm e densidade 

controlada de 47,5kg/m³. Capa de 

proteção e acabamento injetada 

empolipropileno na cor preta, 

microtexturizado, com bordas 

arredondadas que dispensam o uso do 

perfil de PVC. Medidas do assento: 

Largura 470 xProfundidade 420 mm. 

Estrutura em formato de pórtico, com 

tubos metálicos verticais em aço SAE 

1010/1020, de formato retangular 

30x70mm, com parede em chapa 

#18.Sapatas inferiores confeccionadas 

em tudo de aço SAE 1010/1020, de 

formato oblongo 40x77mm, com parede 

em chapa #14, soldadas nos tubos 

verticaispelo processo MIG. Tubo 

horizontal de sustentação dos assentos 

confeccionado em aço SAE 1010/1020, 

de formato retangular 30x50 mm, com 

parede emchapa #18, travado nas 

estruturas verticais por meio de 
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dispositivos roscados. A fixação dos 

assentos no pórtico superior dá-se por 

meio de flange metálicaem formato “U” 

e dispositivos roscados. Lamina de 

fixação assento/encosto confeccionada 

em chapa de aço SAE 1020, de medida 

largura 3” X espessura1/4”, dobrada. As 

sapatas tubulares oblongas 40x77 mm 

recebem ponteiras de polipropileno 

injetado na cor cinza, engastadas nas 

extremidades dos tubos,com função de 

deslizadores e niveladores. 

Todas as partes metálicas aparentes da 

poltrona recebem tratamento superficial 

por meio de banho nano cerâmico, e 

pintura eletrostática em tinta epóxi 

empó de textura lisa, na cor preta, 

polimerizada em estufa a 200°C, com 

película de aproximadamente 60 

mícrons. Revestimento dos 

estofamentos dalongarina em tecido de 

poliéster e/ou couro ecológico, a 

escolher no catálogo do fabricante. 

 

Marca: Tok 

Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda 

Procedência Nacional 

42 L3/98 

LONGARINA 03 LUGARES 

Variação máxima de 10% nas medidas 

Fornecimento de longarina. 

Especificações técnicas: 

DESCRIÇÃO: As medidas da longarina 

devem ser, em sua largura, 1450mm; em 

sua profundidade, 620mm; e em sua 

altura, 800mm; 

Encosto confeccionado com inserto em 

polipropileno injetado em formato 

anatômico de forma a acomodar 

ergonomicamente a região lombar do 

usuário.Estofamento em espuma de 

poliuretano injetada em formato 

anatômico, isenta de CFC, com alta 

resiliência, alta resistência a ruptura e 

baixa deformaçãopermanente, com 

espessura média de 40 mm e densidade 

controlada de 47,5kg/m³. Capa de 

proteção e acabamento injetada em 

polipropileno na cor 

preta,microtexturizado. Medidas do 

encosto: Largura 420 x altura 360 mm. 

Assento confeccionado com inserto em 

madeira compensada multilaminada, 

com lâminas de madeira proveniente de 

Unid. 75 R$ 1.482,25 R$ 111.168,75 
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reflorestamento, intercaladas entre 

si,resinadas, conformado 

anatomicamente de forma a não 

prejudicar a circulação sanguínea nas 

pernas do usuário, prensada a quente, 

com no mínimo 12 mm de espessura 

final. Porcas garras com rosca 1/4 pol, 

ancoradas na madeira sob o estofamento 

de espuma, compondo espera inferior 

para travamento dedispositivos 

roscados. Estofamento em espuma de 

poliuretano injetada em formato 

anatômico, isenta de CFC, com alta 

resiliência, alta resistência a rupturae 

baixa deformação permanente, com 

espessura média de 50 mm e densidade 

controlada de 47,5kg/m³. Capa de 

proteção e acabamento injetada 

empolipropileno na cor preta, 

microtexturizado, com bordas 

arredondadas que dispensam o uso do 

perfil de PVC. Medidas do assento: 

Largura 470 xProfundidade 420 mm. 

Estrutura em formato de pórtico, com 

tubos metálicos verticais em aço SAE 

1010/1020, de formato retangular 

30x70mm, com parede em chapa 

#18.Sapatas inferiores confeccionadas 

em tudo de aço SAE 1010/1020, de 

formato oblongo 40x77mm, com parede 

em chapa #14, soldadas nos tubos 

verticaispelo processo MIG. Tubo 

horizontal de sustentação dos assentos 

confeccionado em aço SAE 1010/1020, 

de formato retangular 30x50 mm, com 

parede emchapa #18, travado nas 

estruturas verticais por meio de 

dispositivos roscados. A fixação dos 

assentos no pórtico superior dá-se por 

meio de flange metálicaem formato “U” 

e dispositivos roscados. Lamina de 

fixação assento/encosto confeccionada 

em chapa de aço SAE 1020, de medida 

largura 3” X espessura1/4”, dobrada. As 

sapatas tubulares oblongas 40x77 mm 

recebem ponteiras de polipropileno 

injetado na cor cinza, engastadas nas 

extremidades dos tubos,com função de 

deslizadores e niveladores. 

Todas as partes metálicas aparentes da 

poltrona recebem tratamento superficial 

por meio de banho nano cerâmico, e 

pintura eletrostática em tinta epóxi 
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empó de textura lisa, na cor preta, 

polimerizada em estufa a 200°C, com 

película de aproximadamente 60 

mícrons. Revestimento dos 

estofamentos dalongarina em tecido de 

poliéster e/ou couro ecológico, a 

escolher no catálogo do fabricante. 

 

Marca: Tok 

Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda 

Procedência Nacional 
VALOR TOTAL 

(sete milhões e quatrocentos e setenta e cinco mil e vinte e cinco reais) 
R$ 7.475.025,00 

 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.  

 

PRAZO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 05 (cinco) anos.  

 

PRAZO DE ENTREGA: na forma do estabelecido no item 5.1 do Termo de Referência.  

 

Declara, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas relativas à entregado(s) bem(ns) tais como 

embalagens, encargos sociais, frete, seguro, tributos e encargos de qualquer natureza que, direta ou 

indiretamente, incidam sobre o objeto da licitação; 

 

Declara de que a Licitante atende os critérios de sustentabilidade ambiental, previstos no atr. 7º da Lei Distrital 

nº 4.770/2012, conforme modelo constante do Anexo II 

 

 

 

 

Caxias do Sul, 12 de dezembro 2022. 

 

 
______________________________________________ 

GUSTAVO TONET BASSANI – Diretor 

CPF 018.375.730-00 

RG 4079478386 

 


