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DESCRIÇÃO
• Aparelho reprodutor de discos blu ray (blu ray player).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Resolução mínima do leitor: (1920x1080) píxels.
• Reproduz: BD-ROM, DVD-Vídeo, DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD Áudio, 
CD-R/RW, MP3, JPEG.
• Conexão por meio de conectores HDMI.
• Conexão por meio de conectores USB.
• Tensão de alimentação 110/127V e 220/240V - AC 50/60HZ 
(comutação automática).

ACESSÓRIOS
• Controle remoto com 1 jogo de pilhas alcalinas.
• Cabo para conexão HDMI.

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR
• O aparelho deve vir acompanhado de cópia de Nota Fiscal de 
fornecimento onde conste número de série do equipamento
Obs:A amostra do blu ray player deve ser apresentada acompanha-
da da cópia da Nota Fiscal (de simples remessa).

MANUAL DE INSTRUÇÕES
• Todo aparelho deve vir acompanhado de “Manual de Instru-
ções”, em português, contendo:

 - Orientações para instalação e forma de uso correto;
 - Procedimentos para conservação e limpeza;
 - Procedimentos para acionamento da garantia ou assistência 
técnica;

 - Relação das oficinas de assistência técnica no Estado de São 
Paulo;

 - Certificado de garantia preenchido com a data e número da 
Nota Fiscal de venda.

Obs:Na impossibilidade de preenchimento do certificado de garan-
tia com todos os dados solicitados é obirgatória a apresentação de 
cópia de Nota Fiscal de venda acompanhando cada caixa do produ-
to dentro de um envelope colado do lado externo da embalagem.

GARANTIA
• Certificado com garantia mínima de 1 ano.
Obs:A data para cálculo da garantia deve ter como base o último 
dia da entrega do lote correspondente à ordem de fornecimento.

CONTROLE DE QUALIDADE
• Os lotes de fabricação poderão ser avaliados em qualquer 
tempo, durante a vigência do contrato pela área técnica da FDE 
ou seus prepostos.

EMBALAGEM
• O aparelho deve ser apresentado em embalagem original do 
fabricante lacrada.
• As caixas de papelão devem receber rotulagem de identificação 
do lado externo contendo:

 - Nome do fornecedor;
 - Endereço / telefone do fornecedor;
 - Número do contrato.

Obs:A amostra deve ser embalada e rotulada como especificado, e 
acompanhada do "MANUAL DE INSTRUÇÕES".

TRANSPORTE
• Manipular cuidadosamente.
• Proteger contra intempéries.
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DESCRIÇÃO
• Armário de aço, com 1600mm de atura, dividido vertical-
mente em 2 compartimentos por meio de divisórias com 
portas independentes, dotado de 3 prateleiras removíveis e 
ajustáveis em cada compartimento.

CONSTITUINTES
• Chapa de aço SAE 1010/1020.

 - Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm);
 - Prateleiras e reforço das portas em chapa 20 (0,90mm);
 - Base em chapa 18 (1,25mm);
 - Barras de travamento das portas Ø = 1/4” (mínimo);
 - Dobradiças em chapa 14 (1,9mm).

• Cada porta deve dar acesso a um compartimento indepen-
dente, separado por meio de divisória vertical.
• Três prateleiras por compartimento, removíveis e ajustá-
veis.
• Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel 
com no mínimo 75mm de altura - três unidades por porta.
• Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, de liga não 
ferrosa, cromadas, com travamento por sistema cremona.
• Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com 
no mín. 4 pinos.
• Chaves em duplicata presas às maçanetas corresponden-
tes.
• Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este 
último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado.
• Pintura em tinta em pó hibrida Epóxi/Poliéster, eletrostática 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 
micrometros na cor CINZA (ver referências).

FABRICAÇÃO
• Para fabricação é indispensável seguir detalhamentos e 
especifi cações técnicas.
• Aplicar tratamento anti-ferruginoso que assegure resistên-
cia à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 240 
horas (conforme NBR 8094). O grau de corrosão não deve 
ser maior que Ri 1 (conforme NBR ISO 4628-3).
• Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não 
devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas 
ou escórias.
• Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, 
rebarbas e arredondados os cantos agudos.
• Bordas acessíveis aos usuários devem ser arredonda-
das e livres de rebarbas, não devendo apresentar pontos 
cortantes.
• Prateleiras com dobras duplas nos bordos da frente e 
fundo, 1ª dobra - mínimo 20mm. 2ª dobra - mínimo 10mm. 
Dobras laterais simples - mínimo 20mm.
• Portas com dobras duplas em todo o perímetro, 1ª dobra - 
mínimo 20mm. 2ª dobra - mínimo 15mm.
• Base com dobras duplas, 1ª dobra - mínimo 20mm. 2ª 
dobra - mínimo 15mm, soldada ao corpo com um mínimo de 
10 pontos de solda espaçados uniformemente.
• As junções de chapas nos cantos das portas devem rece-
ber preenchimento com solda.
• Rebater a 180º a dobra interna das portas, no lado de 
fi xação das dobradiças.
• Os reforços das portas devem ser soldados às mesmas 
com um mínimo de 9 pontos de solda para cada porta, espa-
çados uniformemente.
• Fixar portas por meio de dobradiças embutidas e soldadas.
• As prateleiras devem ser reguláveis através de dispositi-
vos  que permitam o ajuste em alturas de até 100mm entre 
prateleiras. Furos ou parafusos não devem ser visíveis do 
lado externo do móvel.

REFERÊNCIAS
• Pintura na cor CINZA - referência RAL 7047.

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR
• Etiqueta auto adesiva (vinílica ou de alumínio) com infor-
mações impressas de forma permanente, a ser fi xada na 
parte externa frontal com nome da empresa fabricante.
• Etiqueta auto adesiva (vinílica ou de alumínio) com infor-
mações impressas de forma permanente, a ser fi xada na 
parte interna superior direita do corpo, contendo:

 - Nome do fornecedor;
 - Nome do fabricante;
 - Endereço / telefone do fornecedor;
 - Data de fabricação (mês/ano);
 - Nº do contrato;
 - Garantia até _/_/_ (36 meses após a data da nota fi scal de 
entrega);

 - Código FDE do móvel.
Obs.: A amostra do armário deve ser apresentada com as eti-
quetas a serem utilizadas, fi xadas nos locais defi nidos. Enviar 
etiquetas em duplicata para análise da matéria-prima.

GARANTIA
• Três anos contra defeitos de fabricação e oxidação.
Obs.: A data para cálculo da garantia deve ter como base o 
último dia da entrega do lote correspondente à ordem de 
fornecimento.

CONTROLE DE QUALIDADE
• Os lotes de fabricação poderão ser avaliados em qualquer 
tempo, durante a vigência do contrato pela área técnica da 
FDE ou seus prepostos.

EMBALAGEM
• Papelão ondulado, manta de polietileno expandido ou  
plástico bolha, de gramatura adequada às características do 
produto, dobrando a parte excedente e fi xando com cordões 
de sisal, ráfi a ou fi tilho de polipropileno.
• Calçar prateleiras de forma a evitar que batam durante o 
transporte.
• Não será admitida a embalagem de partes do produto 
antes da montagem, quando esta acarretar difi culdade de 
sua remoção.
• Não será admitida a embalagem de partes dos produtos 
com materiais de difícil remoção, tais como fi lmes fi nos para 
embalar alimentos.
• Rotulagem da embalagem - devem constar do lado externo 
da embalagem, rótulos de fácil leitura com identifi cação do 
fabricante e do fornecedor, código do produto e orientações 
sobre manuseio, transporte e estocagem.
• Não deverão ser utilizadas fi tas adesivas em contato direto 
com o produto.
Obs.1: A amostra do armário deve ser entregue embalada e 
rotulada como especifi cado.
Obs.2: Outros tipos de embalagens que apresentem soluções 
com menor impacto ambiental poderão ser aprovados pela 
equipe técnica da FDE mediante consulta prévia.

TRANSPORTE
• Manipular cuidadosamente.
• Proteger contra intempéries.

RECEBIMENTO
•  Asseguradas as condições de montagem dos móveis, sem 
prejuízo da funcionalidade destes ou de seus componentes, 
serão admitidas tolerâncias conforme estabelecido a seguir:

 - Tinta: mínima de 40 micrometros;
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 - Dimensional: +/- 1% mm da dimensão indicada no projeto.
• Espessuras de chapas de aço devem seguir tolerâncias 
normativas conforme Normas ABNT.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
• O fornecedor deverá apresentar, acompanhado da amostra 
do armário, laudo técnico de ensaio de resistência à cor-
rosão da pintura em câmara de névoa salina, emitido por 
laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização 
desse ensaio.
Obs. 1: A identifi cação clara e inequívoca do item ensaiado e 
do fabricante é condição essencial para validação dos laudos. 
Os laudos devem conter fotos legíveis do item (mínimo 2 
em diferentes ângulos, com tamanho mínimo de 9 x 12cm); 
identifi cação do fabricante; data; técnico responsável.
• O fornecedor deverá apresentar também, os seguin-
tes ensaios de estabilidade realizados com base na NBR 
13961:2010 Móveis para escritório - Armários, emitidos por 
laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização 
desse ensaio:

 - Ensaio de estabilidade do móvel vazio (6.2.3);
 - Ensaio de estabilidade com carga vertical nas partes 
móveis (6.2.4);

 - Ensaio de estabilidade do móvel com aplicação de força 
horizontal (6.2.5).

Obs. 2: A identifi cação clara e inequívoca do item ensaiado e 
do fabricante é condição essencial para validação dos laudos. 
Os laudos devem conter fotos legíveis do item (mínimo 4 
em diferentes ângulos, com tamanho mínimo de 9 x 12cm); 
identifi cação do fabricante; data; técnico responsável.
Obs. 3: Não serão aceitos laudos datados com mais de 1 (um) 
ano, contado da data de sua apresentação.
Obs. 4: Deverão ser enviadas as vias originais dos laudos; 
na impossibilidade, serão aceitas cópias legíveis, coloridas e 
autenticadas. 

NORMAS
• NBR 5841:2015 - Determinação do grau de empolamento 
de superfi cies pintadas.
• NBR 8094:1983- Material metálico revestido e não reves-
tido - Corrosão por exposição à névoa salina - Método de 
ensaio.
• NBR 8095:2015 - Material metálico revestido e não reves-
tido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada 
- Método de ensaio.
• NBR 10443:2008 - Tintas e vernizes- Determinação da 
espessura da película seca sobre superfi cies rugosas- Méto-
do de ensaio.
• NBR 11003:2010- Tintas - Determinação da aderência.
• NBR 11888:2015- Bobinas e chapas fi nas a frio e a quente 
de aço-carbono e de aço de alta resistência e baixa liga - 
Requisitos gerais.
• NBR 13961:2010 - Móveis para escritório - Armários.
• NBR NM 87:2000- Aço-carbono e ligados para construção 
mecânica - Designação e composição química.
• NBR ISO 4628-3:2015 - Tintas e vernizes - Avaliação da 
degradação de revestimento - Designação da quantidade e 
tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças unifor-
mes na aparência - Parte 3 avaliação do grau de enferruja-
mento.
Obs.: As edições indicadas estavam em vigor no momento 
desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, 
recomenda-se verifi car a existência de edições mais recentes 
das normas citadas.
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DESCRIÇÃO
• Armário de aço, com 1970mm de altura, 6 compartimentos 
sobrepostos em 3 fi leiras horizontais e 2 fi leiras verticais 
dotados de portas e fechaduras independentes.

CONSTITUINTES
• Chapa de aço SAE 1010/1020.

 - Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm);
 - Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm);
 - Pés em chapa 16 (1,50mm);
 - Dobradiças em chapa 14 (1,9mm);
 - Cabides em forma de gancho - chapa 14 (1,9mm).

• Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel 
no mínimo 75mm de altura - duas unidades por porta.
• Fechadura de tambor cilindrico tipo “Yale”.
• Chaves em duplicatas presas à porta correspondente.
• Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este 
último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado.
• Pintura em tinta em pó hibrida Epóxi/Poliéster, eletrostática 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 
micrometros na cor CINZA (ver referências).

FABRICAÇÃO
• Para fabricação é indispensável seguir detalhamentos e 
especifi cações técnicas.
• Aplicar tratamento anti-ferruginoso que assegure resistên-
cia à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 240 
horas (conforme NBR 8094). O grau de corrosão não deve 
ser maior que Ri 1 (conforme NBR ISO 4628-3).
• Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não 
devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas 
ou escórias.
• Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, 
rebarbas e arredondados os cantos agudos.
• Bordas acessíveis aos usuários devem ser arredonda-
das e livres de rebarbas, não devendo apresentar pontos 
cortantes.
• Piso dos compartimentos com dobras duplas na borda 
frontal, 1ª dobra - mínimo 20mm. 2ª dobra - mínimo 10mm. 
Bordas laterais e de fundo com dobras simples - mínimo 
20mm.
• Portas com dobras duplas em todo perímetro, 1ª dobra - 
mínimo 20mm. 2ª dobra - mínimo 15mm.
• As junções de chapas nos cantos das portas devem rece-
ber preenchimento com solda.
• Fixar portas por meio de dobradiças embutidas e soldadas.
• Rebater a 180º a dobra interna das portas, no lado de 
fi xação das dobradiças.
• Os reforços das portas deverão ser soldados a elas com 
um mínimo de 6 pontos de solda para cada porta, espaçados 
uniformemente.
• O piso inferior do armário bem como os pés de apoio deve-
rão receber reforço estrutural de forma a garantir estabilida-
de e rigidez do conjunto.

REFERÊNCIAS
• Pintura na cor CINZA - referência RAL 7047.

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR
• Etiqueta auto adesiva (vinílica ou de alumínio) com infor-
mações impressas de forma permanente, a ser fi xada na 
parte externa frontal com nome da empresa fabricante.
• Etiqueta auto adesiva (vinílica ou de alumínio) com infor-
mações impressas de forma permanente, a ser fi xada na 
parte interna superior direita do corpo, contendo:

 - Nome do fornecedor;
 - Nome do fabricante;

 - Endereço / telefone do fornecedor;
 - Data de fabricação (mês/ano);
 - Nº do contrato;
 - Garantia até _/_/_ (36 meses após a data da nota fi scal de 
entrega);

 - Código FDE do móvel.
Obs.: A amostra deve ser apresentada com as etiquetas a se-
rem utilizadas, fi xadas nos locais defi nidos. Enviar etiquetas 
em duplicata para análise da matéria-prima.

GARANTIA
• Três anos contra defeitos de fabricação e oxidação.
Obs.: A data para cálculo da garantia deve ter como base o 
último dia da entrega do lote correspondente à ordem de 
fornecimento.

CONTROLE DE QUALIDADE
• Os lotes de fabricação poderão ser avaliados em qualquer 
tempo, durante a vigência do contrato pela área técnica da 
FDE ou seus prepostos.

EMBALAGEM
• Papelão ondulado, manta de polietileno expandido ou  
plástico bolha, de gramatura adequada às características do 
produto, dobrando a parte excedente e fi xando com cordões 
de sisal, ráfi a ou fi tilho de polipropileno.
• Não será admitida a embalagem de partes do produto 
antes da montagem, quando esta acarretar difi culdade de 
sua remoção.
• Não será admitida a embalagem de partes dos produtos 
com materiais de difícil remoção, tais como fi lmes fi nos para 
embalar alimentos.
• Rotulagem da embalagem - devem constar do lado externo 
da embalagem, rótulos de fácil leitura com identifi cação do 
fabricante e do fornecedor, código do produto e orientações 
sobre manuseio, transporte e estocagem.
• Não deverão ser utilizadas fi tas adesivas em contato direto 
com o produto.
Obs.1: A amostra do armário deve ser entregue embalada e 
rotulada como especifi cado.
Obs.2: Outros tipos de embalagens que apresentem soluções 
com menor impacto ambiental poderão ser aprovados pela 
equipe técnica da FDE mediante consulta prévia.

TRANSPORTE
• Manipular cuidadosamente.
• Proteger contra interpéries.

RECEBIMENTO
•  Asseguradas as condições de montagem dos móveis, sem 
prejuízo da funcionalidade destes ou de seus componentes, 
serão admitidas tolerâncias conforme estabelecido a seguir:

 - Tinta: mínima de 40 micrometros;
 - Dimensional: +/- 1% mm da dimensão indicada no projeto.

• Espessuras de chapas de aço devem seguir tolerâncias 
normativas conforme Normas ABNT.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
• O fornecedor deverá apresentar, acompanhado da amostra 
do armário, laudo técnico de ensaio de resistência à cor-
rosão da pintura em câmara de névoa salina, emitido por 
laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização 
desse ensaio.
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Obs. 1: A identifi cação clara e inequívoca do item ensaiado e 
do fabricante é condição essencial para validação dos laudos. 
Os laudos devem conter fotos legíveis do item (mínimo 2 
em diferentes ângulos, com tamanho mínimo de 9 x 12cm); 
identifi cação do fabricante; data; técnico responsável.
• O fornecedor deverá apresentar também, os seguin-
tes ensaios de estabilidade realizados com base na NBR 
13961:2010 Móveis para escritório - Armários, emitidos por 
laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização 
desse ensaio:

 - Ensaio de estabilidade do móvel vazio (6.2.3);
 - Ensaio de estabilidade com carga vertical nas partes 
móveis (6.2.4);

 - Ensaio de estabilidade do móvel com aplicação de força 
horizontal (6.2.5).

Obs. 2: A identifi cação clara e inequívoca do item ensaiado e 
do fabricante é condição essencial para validação dos laudos. 
Os laudos devem conter fotos legíveis do item (mínimo 4 
em diferentes ângulos, com tamanho mínimo de 9 x 12cm); 
identifi cação do fabricante; data; técnico responsável.
Obs. 3: Não serão aceitos laudos datados com mais de 1 (um) 
ano, contado da data de sua apresentação.
Obs. 4: Deverão ser enviadas as vias originais dos laudos; 
na impossibilidade, serão aceitas cópias legíveis, coloridas e 
autenticadas. 

NORMAS
• NBR 5841:2015 - Determinação do grau de empolamento 
de superfi cies pintadas.
• NBR 8094:1983- Material metálico revestido e não reves-
tido - Corrosão por exposição à névoa salina - Método de 
ensaio.
• NBR 8095:2015 - Material metálico revestido e não reves-
tido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada 
- Método de ensaio.
• NBR 10443:2008 - Tintas e vernizes- Determinação da 
espessura da película seca sobre superfi cies rugosas- Méto-
do de ensaio.
• NBR 11003:2010- Tintas - Determinação da aderência.
• NBR 11888:2015- Bobinas e chapas fi nas a frio e a quente 
de aço-carbono e de aço de alta resistência e baixa liga - 
Requisitos gerais.
• NBR 13961:2010 - Móveis para escritório - Armários.
• NBR NM 87:2000- Aço-carbono e ligados para construção 
mecânica - Designação e composição química.
• NBR ISO 4628-3:2015 - Tintas e vernizes - Avaliação da 
degradação de revestimento - Designação da quantidade e 
tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças unifor-
mes na aparência - Parte 3 avaliação do grau de enferruja-
mento.
Obs.: As edições indicadas estavam em vigor no momento 
desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, 
recomenda-se verifi car a existência de edições mais recentes 
das normas citadas.
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DESCRIÇÃO
Armário baixo com 2 portas e 1 prateleira.

CONSTITUINTES
• Corpo composto por:

 - Peças laterais, inferior e prateleira em MDP, espessura 
de 18mm, revestidas em ambas as faces de laminado 
melamínico de baixa pressão – BP, acabamento texturiza-
do, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas 
conforme projeto;

 - Peça posterior em MDP, espessura de 15mm, revestida em 
ambas as faces de laminado melamínico de baixa pressão 
– BP, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referên-
cias). Dimensões acabadas conforme projeto; 

 - Tampo em MDP, espessura de 18mm. Face superior revesti-
da em laminado melamínico de alta pressão pós formável 
de 0,6mm de espessura, com raio de curvatura de 10mm, 
acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). 
Face  inferior revestida com laminado melamínico de baixa 
pressão – BP, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver 
referências).Dimensões acabadas conforme projeto; 

 - Bordos encabeçados com fi ta de bordo em PVC (cloreto 
de polivinila) com “primer”, acabamento texturizado nas 
cores CINZA e VERMELHA (ver referências), colados com 
adesivo “Hot Melting”. Dimensões nominais de 22mm 
(largura) x 3mm (espessura), para partes expostas ao 
contato com o usuário. Dimensões nominais de 22mm 
(largura) x 0,45mm (espessura), para partes onde não 
haverá o contato com o usuário.

• Portas em MDP, espessura de 18mm, revestido em ambas 
as faces de laminado melamínico de baixa pressão – BP, 
acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). 
Dimensões acabadas conforme projeto.

 - Bordos encabeçados com fi ta de bordo em PVC (cloreto 
de polivinila) com “primer”, acabamento texturizado na 
cor CINZA (ver referências), colados com adesivo “Hot 
Melting”. Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm
 (espessura). 

• Base em tubo de aço carbono, laminado a frio, com 
costura, seção retangular de 20mm x 40mm, em chapa 16 
(1,52mm), soldada e pré-furada. Os encontros de tubos de-
vem receber solda em todo o perímetro da união (ver detalhe 
8). A superfície da base que fi cará em contato com o móvel 
deve ser planifi cada após a aplicação da solda. Acabamento 
em pintura em tinta em pó híbrica Epóxi/ Poliéster, eletrostá-
tica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 
40 micrometros, na cor CINZA (ver referências). 
• Frontão em chapa de aço carbono 16 (espessura 1,52mm) 
dobrada e pré-furada. Acabamento em pintura em tinta em 
pó híbrica Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimeri-
zada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na 
cor CINZA (ver referências).
• Aplicar tratamento anti-ferruginoso na base metálica e no 
frontão, que assegure resistência à corrosão em câmara de 
névoa salina de no mínimo 240 horas (conforme NBR 8094). 
O grau de corrosão não deve ser maior que Ri 1 (conforme 
ISO 4628-3).
• Sapatas niveladoras em metal, com base de polipropileno 
injetado, rosca 3/8”. Fixação por chapa de aço (espessura 
1,5mm) com rebite de alumínio.
• Dobradiças para montagem embutida em aço niquelado, 
com diâmetro do caneco de 35mm, ângulo de abertura entre 
95 graus e 110 graus e mola de fechamento automático (ver 
referências).
• Calços e sobrecalços para dobradiças de acordo com siste-
ma utilizado pelo fabricante (ver referências).
• Sistema de fechamento composto por:

 - Fechadura de embutir para armários em zamac com  
acabamento cromado, com duas chaves dobráveis (ver 
referências);

 - Fecho de sobrepor automático em zamac com acabamen-
to cromado (ver referências).

• Fixações:
 - Fixação das peças que compõe o corpo do armário com 
dispositivos para conexão defi nitiva, composto por bucha 
com sistema de travamento e parafuso com rosca para 
madeira (ver referências);

 - Fixação da prateleira com suporte para prateleira em 
zamac (ver referências);

 - Fixação da base metálica ao corpo do armário através de 
parafusos rosca máquina métrica M6 x 30mm cabeça 
redonda(ver referências) e buchas em zamak auto-atar-
raxantes, com rosca máquina métrica M6 x 14mm (ver 
referências);

 - Fixação de dobradiças e calços com parafusos em aço 
niquelado autoatarraxantes para madeira aglomerada, de 
3,5mm x 13mm, cabeça chata, fenda Phillips ou Pozidriv 
(ver referências);

 - Fixação do frontão com parafusos autoatarraxantes para 
madeira aglomerada, de 3,5mm x 16mm, cabeça fl angea-
da, fenda Phillips ou Pozidriv (ver referências);

 - Fixação da fechadura com parafusos autoatarraxantes 
para madeira aglomerada, de 3,5mm x 16mm, cabeça 
chata, fenda Phillips ou Pozidriv (ver referências);

 - Fixação do fecho com parafusos autoatarraxantes para 
madeira aglomerada, de 3,5mm x 20mm, cabeça panela, 
fenda Phillips ou Pozidriv (ver referências).

FABRICAÇÃO
• Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo e 
especifi cações técnicas.
• Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não 
devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas 
ou escórias. 
• Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, 
rebarbas, esmerilhadas juntas soldadas e arredondados os 
cantos agudos.
• A fi ta de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo pro-
cesso de colagem “Hot Melting”, devendo receber acabamen-
to frezado após a colagem, confi gurando arredondamento 
dos bordos com raio de 2,5mm, nas partes expostas ao 
contato com o usuário.
• A utilização de calço/sobrecalço, bem como a posição dos 
furos para istalação das dobradiças devem seguir as orienta-
ções do fabricante, considerando as folgas estabelecidas em 
projeto (ver detalhes 11, 12 e 13).

REFERÊNCIAS
• Painéis de MDP - Madeplac BP - 15 e 18mm revestidas em 
ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão 
(BP) - acabamento texturizado - “DURATEX” ou equivalente - 
cor CINZA - referência PANTONE (*) 428 C .
• Painéis de MDP - Madeplac BP - 18mm revestida em uma 
das faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) 
- acabamento texturizado - “DURATEX” ou equivalente - cor 
CINZA - referência PANTONE (*) 428 C .
• Laminado malamínico de alta pressão " FORMICA" ou 
equivalente.
• Fita de bordo em PVC -“REHAU” ou equivalente - cor VERME-
LHA - referência PANTONE (*) 186 C .
• Fita de bordo em PVC - “REHAU” ou equivalente - cor CINZA - 
referência PANTONE (*) 428 C.
• Pintura das peças metálicas (base e frontão) - cor CINZA - 
referência RAL (**) 7040.
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• Sapata niveladora "MASTICMOL cod. NCH 100".
• Chapa para sapata niveladora "MASTICMOL cod. CHR 38".
• Dispositivos de conexão defi nitiva “Everfi x – HETTICH” ou 
equivalente.
• Suportes para prateleira "Suporte Prateleira 2 Furos Zamac 
Niquel - FGV".
• Parafusos “CISER” , “MITTO” ou equivalente.  
• Rebites de repuxo “CISER” ou equivalente.
• Buchas em zamac, autoatarraxantes “FGV – Fix system” 
ou equivalente.
• Dobradiças para montagem embutida “HAFELE Duomatic 
Premium 110 graus" ou equivalente.
• Calço/Sobrecalço "HAFELE" ou equivalente.
• Fechadura “PAPAIZ cod. ART 870E” ou equivalente.
• Fecho SOPRANO cod. 03909.0121.30 ou equivalente.

(*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE COATED

(**) RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FÜR DIE PRAKTIKER DES 

LACK

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR
• Etiqueta autoadesiva vinílica ou de alumínio com informa-
ções impressas de forma permanente, de tamanho mínimo 
80mm x 40mm, a ser fi xada na parte inferior do tampo, 
contendo:

 - Nome do fornecedor;
 - Nome do fabricante;
 - Logomarca do fabricante;
 - Endereço / telefone do fornecedor;
 - Data de fabricação (mês/ano);
 - Nº do contrato;
 - Garantia até _/_/_ (24 meses após a data da nota fi scal de 
entrega);

 - Código FDE do móvel.
Obs.: A amostra do armário deve ser apresentada com a eti-
queta a ser utilizada, fi xada no local defi nido. Enviar etiqueta 
em duplicata para análise da matéria prima.

GARANTIA
• Dois anos contra defeitos de fabricação.
Obs.: A data para cálculo da garantia deve ter como base o 
último dia da entrega do lote correspondente à ordem de 
fornecimento.

CONTROLE DE QUALIDADE
• Os lotes de fabricação poderão ser avaliados em qualquer 
tempo, durante a vigência do contrato pela área técnica da 
FDE ou seus prepostos.

EMBALAGEM
• Papelão ondulado, manta de polietileno expandido ou 
plástico bolha, de gramatura adequada às características do 
produto, dobrando a parte excedente e fi xando com cordões 
de sisal, ráfi a ou fi tilho de polipropileno.
• Não será admitida a embalagem de partes do produto 
antes da montagem, quando esta acarretar difi culdade de 
sua remoção.
• Rotulagem da embalagem - devem constar do lado externo 
da embalagem, rótulos de fácil leitura com identifi cação do 
fabricante e do fornecedor, código do produto e orientações 
sobre manuseio, transporte e estocagem.
• Não deverão ser utilizadas fi tas adesivas em contato direto 
com o produto.
Obs.1: A amostra do armário deve ser entregue embalada e 
rotulada como especifi cado.
Obs.2: Outros tipos de embalagem que apresentem soluções 
com menor impacto ambiental poderão ser aprovados pela 
equipe técnica da FDE mediante consulta prévia.

TRANSPORTE
• Manipular cuidadosamente.
• Proteger contra intempéries.

RECEBIMENTO
• Asseguradas as condições de montagem dos móveis, sem 
prejuízo da funcionalidade destes ou de seus componentes, 
serão admitidas tolerâncias conforme estabelecido a seguir:

 - Tolerâncias dimensionais indicadas nos projetos e/ou 
especifi cações;

 - Mais ou menos (+/-) 1mm para comprimento e largura dos 
painéis;

 - Mais ou menos (+/-) 0,3 mm para espessura das partes 
em madeira.

• Sem prejuízo das tolerâncias citadas acima, serão admiti-
das tolerâncias normativas de fabricação para os seguintes 
materiais: laminado fenol melamínico e chapas de MDP.
• Espessuras de chapa de aço e bitolas construtivas de tu-
bos devem seguir tolerâncias normativas conforme Normas 
ABNT.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
• O fornecedor deverá apresentar, acompanhado da amostra 
do armário, a seguinte documentação técnica:

 - Laudo técnico de ensaio de resistência à corrosão da 
pintura da base metálica em câmara de névoa salina, 
emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO 
para realização desse ensaio.

Obs. 1: A identifi cação clara e inequívoca do item ensaiado e 
do fabricante é condição essencial para validação dos laudos. 
Os laudos devem conter fotos legíveis do item (mínimo duas 
fotos em diferentes ângulos, com tamanho mínimo de 9 x 
12cm); identifi cação do fabricante; data; técnico responsável.
Obs. 2: Não serão aceitos laudos datados com mais de 1 (um) 
ano, contado da data de sua apresentação.
Obs. 3: Deverão ser enviadas as vias originais dos laudos; 
na impossibilidade, serão aceitas cópias legíveis, coloridas e 
autenticadas.

NORMAS
• ABNT NBR 8094:1983- Material metálico revestido e não-
-revestido - Corrosão por exposição à névoa salina - Método 
de ensaio. 
• ABNT NBR 13961:2010 - Móveis para escritório - Armários.
• ABNT NBR 14810-1:2013 - Painéis de particulas de média 
densidade - Parte 1: Terminologia.
• ABNT NBR 14810-2:2013 - Painéis de particulas de média 
densidade - Parte 2: Requisitos e métodos de ensaio.
• ABNT NBR ISO 4628-3:2015 - Tintas e vernizes - Avaliação 
da degradação de revestimento - Designação da quantida-
de e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças 
uniformes na aparência - Parte 3 avaliação do grau de 
enferrujamento.
Obs.: As edições indicadas estavam em vigor no momento 
desta publicação. Como toda norma está sujeita a revisão, 
recomenda-se verifi car a existência de edições mais recentes 
das normas citadas.
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DESCRIÇÃO
• Arquivo de aço para pastas suspensas, de 1335mm de 
altura, com 4 gavetas montadas sobre trilhos telescópicos 
que permitam abertura total, dotado de sapatas niveladoras 
na base.

CONSTITUINTES
• Chapa de aço SAE 1010/1020:

 - Corpo e estrutura interna em chapa 22 (0,75mm);
 - Gavetas em chapa 24 (0,60mm);
 - Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 
(1,20mm) ou superir;

 - Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm);
 - Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 
(0,60mm).

• Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm.
• Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com 
sistema de travamento simultâneo das gavetas.
• Chaves em duplicata.
• Compressores para pastas em todas as gavetas.
• Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este 
último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado 
ou niquelado.
• Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por 
guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com 
capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo 
contra escape.
• Sapatas niveladoras em metal cromado com base de 
polipropileno injetado com dimensões 35mm x 3/8" x 1" (ver 
referências).
• Porca soldada internamente à base para fi xação das 
sapatas. 
• Pintura em tinta em pó hibrida Epóxi / Poliéster, eletrostáti-
ca, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 
40 micrometros na cor CINZA (ver referências).

FABRICAÇÃO
• Para fabricação é indispensável seguir detalhamentos e 
especifi cações técnicas, e atender as recomendações das 
normas específi cas para cada material.
• Aplicar tratamento anti-ferruginoso que assegure resistên-
cia à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 240 
horas (conforme NBR 8094). O grau de corrosão não deve 
ser maior que Ri 1 (conforme NBR ISO 4628-3).
• Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não 
devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas 
ou escórias.
• Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, 
rebarbas, esmerilhadas juntas soldadas e arredondados os 
cantos agudos.
• A estrutura interna deve ser unida ao corpo do arquivo por 
meio de solda a ponto. Os pontos devem ter espaçamento 
máximo de 40cm entre si.
• Os batentes horizontais e verticais devem ser unidos por 
meio de solda de tal forma que se confi gure uma única estru-
tura com o desaparecimento das emendas.
• As gavetas devem ser dotadas de contrachapa na sua parte 
frontal ao longo de toda a extensão da peça. Os parafusos 
de fi xação dos puxadores devem atravessar a chapa e a 
contrachapa da parte frontal da gaveta.
• Profundidade mínima útil da gaveta = 620mm.
• Os componentes cujas dimensões não estão especifi ca-
das serão  avaliados pela robustez que é dada pela relação 
espessura de chapa x dimensões das dobras.

REFERÊNCIAS
• Cor CINZA - referência RAL (*) 7047.
• Sapatas niveladoras em metal cromado com base de poli-
propileno injetado, dimensões 35mm x 3/8" x 1" - “CAAD” ou 
"MASTICMOL" equivalente.

(*) RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FÜR DIE PRAKTIKER DES 

LACK

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR
• Etiqueta autoadesiva (vinílica ou de alumínio) com infor-
mações impressas de forma permanente, a ser fi xada na 
parte externa frontal com nome da empresa fabricante.
• Etiqueta autoadesiva (vinílica ou de alumínio) com infor-
mações impressas de forma permanente, a ser fi xada na 
parte traseira superior direita do corpo, contendo:

 - Nome do fornecedor;
 - Nome do fabricante;
 - Endereço / telefone do fornecedor;
 - Data de fabricação (mês/ano);
 - Nº do contrato;
 - Garantia até _/_/_ (36 meses após a data da nota fi scal de 
entrega);

 - Código FDE do móvel.
Obs.: A amostra  do arquivo deve ser apresentada com as eti-
quetas a serem utilizadas, fi xadas nos locais defi nidos. Enviar 
etiquetas em duplicata para análise da matéria prima.

MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO
• Fornecer um Manual de Uso a cada arquivo, em português, 
contendo:

 - Código e descrição do produto;
 - Orientações para uso e regulagem;
 - Recomendações de segurança;
 - Indicação de carga máxima a ser aplicada a cada uma das 
gavetas;

 - Procedimentos para conservação e limpeza;
 - Procedimentos para acionamento da garantia / assistência 
técnica.

Obs. 1: A amostra do arquivo deve ser apresentada acompa-
nhada da amostra do manual impresso.

GARANTIA
• Três anos contra defeitos de fabricação e oxidação.
Obs.: A data para cálculo da garantia deve ter como base o 
último dia da entrega do lote correspondente à ordem de 
fornecimento.

CONTROLE DE QUALIDADE
• Os lotes de fabricação poderão ser avaliados em qualquer 
tempo, durante a vigência do contrato pela área técnica da 
FDE ou seus prepostos.

EMBALAGEM
• Papelão ondulado, manta de polietileno expandido ou 
plástico bolha, de gramatura adequada às características do 
produto, dobrando a parte excedente e fi xando com cordões 
de sisal, ráfi a ou fi tilho de polipropileno.
• Trancar gavetas para evitar que abram durante o transpor-
te.
• Não será admitida a embalagem de partes do produto 
antes da montagem, quando esta acarretar difi culdade de 
sua remoção.
• Rotulagem da embalagem - devem constar do lado externo 
de cada volume, rótulos de fácil leitura com identifi cação do 
fabricante e do fornecedor, código do produto e orientações 
sobre manuseio, transporte e estocagem.



Mobiliário

Respeite o Meio Ambiente. 
Imprima somente o ne-
cessário

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use 
folhas A4 e desabilite a 
função “Fit to paper”

Página

3/3

Revisão
Data

5
31/07/17

AQ-03
Arquivo 
para pastas 
suspensas

• Não deverão ser utilizadas fi tas adesivas em contato direto 
com o produto.
Obs.1: A amostra do arquivo deve ser entregue embalada e 
rotulada como especifi cado, e acompanhada do "MANUAL DE 
USO E CONSERVAÇÃO".
Obs.2: Outros tipos de embalagem que apresentem soluções 
com menor impacto ambiental poderão ser aprovados pela 
equipe técnica da FDE mediante consulta prévia.

TRANSPORTE
• Manipular cuidadosamente.
• Proteger contra intempéries.

TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS
• Asseguradas as condições de montagem dos móveis, sem 
prejuízo na funcionalidade destes ou de seus componentes, 
serão admitidas tolerâncias conforme estabelecido a seguir:

 - Tinta: mínima de 40 micrometros / máxima de 100 micro-
metros;

 - Dimensional: +/- 1% mm da dimensão indicada no projeto.
• Espessuras de chapas de aço devem seguir tolerâncias 
normativas conforme Normas ABNT.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
• O fornecedor deverá apresentar acompanhado da amostra 
do arquivo, a seguinte documentação técnica:

 - Laudos laboratoriais realizados com base na norma ABNT 
NBR 13961:2010:

 » ensaio de estabilidade com carga vertical nas partes 
móveis (6.2.4);

 » ensaio de resistência de gavetas e trilhos (6.3.5.1);
 » ensaio de durabilidade de gavetas e trilhos (6.3.5.2);
 » ensaio de resistência da gaveta ao impacto do fecha-
mento/abertura (6.3.5.3);

 » ensaio de resistência da estrutura da gaveta (6.3.5.4);
 » ensaio de intertravamento das gavetas (6.3.5.5).

Obs. 1: Estes laudos deverão ser emitidos por laboratório 
acreditado pelo CGCRE-INMETRO - Coordenação Geral de 
Credenciamento do Instituto Nacional de Metrologia, Norma-
lização e Qualidade Industrial - para realização dos ensaios 
constantes da ABNT NBR13961: 2010 Móveis para escritório 
- Armários.
Obs. 2: A identifi cação clara e inequívoca do item ensaiado e 
do fabricante é condição essencial para validação dos laudos. 
Os laudos devem conter fotos legíveis do item (mínimo 4 em 
diferentes ângulos, com tamanho mínimo de 9 x 12cm).

 - Laudo técnico de ensaio de resistência à corrosão da 
pintura em câmara de névoa salina, emitido por laboratório 
acreditado pelo CGCREINMETRO para realização desse 
ensaio.

Obs. 3: A identifi cação clara e inequívoca do item ensaiado e 
do fabricante é condição essencial para validação dos laudos. 
Os laudos devem conter fotos legíveis do item (mínimo duas 
fotos em diferentes ângulos, com tamanho mínimo de 9cm x 
12cm); identifi cação do fabricante; data; técnico responsável.
Obs. 4: Não serão aceitos laudos datados com mais de 1 (um) 
ano, contado da data de sua apresentação.
Obs. 5: Deverão ser enviadas as vias originais dos laudos; 
na impossibilidade, serão aceitas cópias legíveis, coloridas e 
autenticadas.

NORMAS
• ABNT NBR 5841:2015 - Determinação do grau de empola-
mento de superfi cies pintadas.
• ABNT NBR 8094:1983- Material metálico revestido e não-
-revestido - Corrosão por exposição à névoa salina - Método 
de ensaio.
• ABNT NBR 8095:2015 - Material metálico revestido e 
não-revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida 
saturada - Método de ensaio.
• ABNT NBR 10443:2008 - Tintas e vernizes- Determinação 
da espessura da película seca sobre superfi cies rugosas- 
Método de ensaio.
• ABNT NBR 11003:2010- Tintas - Determinação da aderên-
cia.
• ABNT NBR 11888:2015 - Bobinas e chapas fi nas a frio e a 
quente de aço-carbono e de aço de baixa liga e alta resistên-
cia - Requisitos gerais.
• ABNT NBR 13961: 2010 - Móveis para escritórios - Armários.
• ABNT NBR NM 87:2000- Aços carbono e ligados para cons-
trução mecânica - Designação e composição química.
• NBR ISO 4628-3:2015 - Tintas e vernizes - Avaliação da 
degradação de revestimento - Designação da quantidade e 
tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças unifor-
mes na aparência - Parte 3 avaliação do grau de enferruja-
mento.
Obs.: As edições indicadas estavam em vigor no momento 
desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, 
recomenda-se verifi car a existência de edições mais recentes 
das normas citadas.
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DESCRIÇÃO
• Banqueta individual, empilhável, com assento em madeira 
compensada, montada sobre estrutura tubular de aço.

CONSTITUINTES
• Assento em compensado multilâminas, com espessura 
de 25mm e diâmetro de 300mm. Lâminas com espessura 
máxima de 1,5mm cada, oriundas de refl orestamento ou de 
procedência legal, isentas de rachaduras, e deteriorização 
por fungos ou insetos. 
• Revestimento nas duas faces do assento em lâmina de ma-
deira faqueada de 0,7mm, da espécie Eucalyptus grandis, 
com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano.
• Bordos arredondados, com aplicação de selador, seguido 
de verniz poliuretano.
• Fixação do assento à estrutura por meio de parafusos 
autoatarraxantes, 3/16" x 1 1/2" cabeça oval, fenda Phillips, 
zincados.
• Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com 
costura, diâmetro de 7/8", em chapa 16 (1,5mm).
• Sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, 
injetadas na cor CINZA (ver referências), fi xadas à estrutura 
através de encaixe. Dimensões e design conforme projeto. 
Nos moldes das sapatas deve ser gravado o símbolo interna-
cional de reciclagem, apresentando o número identifi cador 
do polímero, e o nome da empresa fabricante do componente 
injetado.
• Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento 
anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em 
câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau 
de enferrujamento deve ser de F

0
 e o grau de empolamento 

deve ser de d
0
/t

0
.

• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida 
Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor CINZA 
(ver referências).

FABRICAÇÃO
• Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, 
detalhamentos e especifi cações técnicas.
• Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não 
devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas 
ou escórias.
• Deverão ser eliminados respingos e irregularidades de 
solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos.
• Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de 
injeção ou partes cortantes.

REFERÊNCIAS
• Sapatas - cor CINZA - referência PANTONE (*) 425 C.
• Pintura dos elementos metálicos - cor CINZA - referência 
RAL (**) 7040.

(*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE COATED

(**) RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FÜR DIE PRAKTIKER DES 

LACK

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR
• Etiqueta auto adesiva vinílica ou de alumínio com informa-
ções impressas de forma permanente, do tamanho mínimo 
de 80mm x 40mm, a ser fi xada na parte inferior do assento, 
contendo:

 - Nome do fornecedor;
 - Nome do fabricante;
 -  Logomarca do fabricante;
 - Endereço / telefone do fornecedor;
 - Data de fabricação (mês/ano);

 - Nº do contrato;
 - Garantia até _/_/_ (24 meses após a data da nota fi scal de 
entrega);

 - Código FDE do móvel.
Obs.: A amostra da banqueta deve ser apresentada com a 
etiqueta a ser utilizada para o fornecimento dos lotes, fi xada 
no local defi nido. Enviar etiqueta em duplicata para análise da 
matéria prima.

GARANTIA
• Dois anos contra defeitos de fabricação.
Obs.: A data para cálculo da garantia deve ter como base o 
último dia da entrega do lote correspondente à ordem de 
fornecimento.

CONTROLE DE QUALIDADE
•  Os lotes de fabricação poderão ser avaliados em qualquer 
tempo, durante a vigência do contrato pela área técnica da 
FDE ou seus prepostos.  

EMBALAGEM
• Embalar cada banqueta individualmente, recobrindo o 
assento com papelão ondulado, manta de polietileno expan-
dido ou plástico bolha, de gramatura adequada às caracterís-
ticas do produto, dobrando a parte excedente e fi xando com 
cordões de sisal, ráfi a ou fi tilho de polipropileno.
• Enrolar os pés com papel tipo crepe sem goma ou plástico 
bolha.
• Não será admitida a embalagem de partes do produto 
antes da montagem, quando esta acarretar difi culdade de 
sua remoção.
• Rotulagem da embalagem - devem constar do lado externo 
da embalagem, rótulos de fácil leitura com identifi cação do 
fabricante e do fornecedor, código do produto e orientações 
sobre manuseio, transporte e estocagem.
• Não deverão ser utilizadas fi tas adesivas em contato direto 
com o produto.
• Empilhar em grupo máximo de seis banquetas, devidamen-
te amarradas.
Obs.1: A amostra da banqueta deve ser entregue embalada e 
rotulada como especifi cado.
Obs.2: Outros tipos de embalagem que apresentem soluções 
com menor impacto ambiental poderão ser aprovados pela 
equipe técnica da FDE mediante consulta prévia.

TRANSPORTE
• Manipular cuidadosamente.
• Proteger contra intempéries.

TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS
•  Asseguradas as condições de montagem dos móveis, sem 
prejuízo da funcionalidade destes ou de seus componentes, 
serão admitidas tolerâncias conforme estabelecido a seguir:

 - Mais ou menos (+/-) 2mm para partes estruturais.
•  Espessuras de chapa de aço e bitolas construtivas de tu-
bos devem seguir tolerâncias normativas conforme Normas 
ABNT.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
• O fornecedor deverá apresentar, acompanhado da amostra 
da banqueta,  laudo técnico de ensaio de resistência à 
corrosão da pintura em câmara de névoa salina, emitido por 
laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização 
desse ensaio.
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Obs. 1: A identifi cação clara e inequívoca do item ensaiado e 
do fabricante é condição essencial para validação dos laudos. 
Os laudos devem conter fotos legíveis do item (mínimo duas 
fotos em diferentes ângulos, com tamanho mínimo de 9 x 
12cm); identifi cação do fabricante; data; técnico responsável.
Obs. 2: Não serão aceitos laudos datados com mais de 1 (um) 
ano, contado da data de sua apresentação.
Obs. 3: Deverão ser enviadas as vias originais dos laudos; 
na impossibilidade, serão aceitas cópias legíveis, coloridas e 
autenticadas. 
• Para o fornecimento do assento em compensado multi-
-lâminas, o fornecedor deverá apresentar documento que 
comprove a procedência e a legalidade de origem das madei-
ras laminadas, conforme modelo de "Declaração tipo C".
Obs.: O modelo de "Declaração tipo C" deverá ser solicitado ao 
Departamento de Especifi cação e Desenvolvimento de Mobili-

ário e Equipamentos da Gerência de Especifi cações e Custos.

NORMAS
• NBR 5841:2015 - Determinação do grau de empolamento 

de superfi cies pintadas. 

• NBR 8094:1983- Material metálico revestido e não-

-revestido - Corrosão por exposição à névoa salina - Método 

de ensaio.

• NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas 

para conjunto aluno individual.

• NBR ISO 4628-3:2015  - Tintas e vernizes - Avaliação da 

degradação de revestimento — Designação da quantidade 

e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças 

uniformes na aparência - Parte 3: Avaliação do grau de 

enferrujamento.

Obs.: As edições indicadas estavam em vigor no momento 

desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, 

recomenda-se verifi car a existência de edições mais recentes 

das normas citadas.
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DESCRIÇÃO
• Berço com colchão em conformidade com o desenho, 
sendo:

 - Berço infantil tipo 1, não dobrável, com rodízios, e cer-
tifi cado pelo INMETRO, de acordo com o estabelecido na 
Portaria nº 53 de 01/02/2016, e ainda em conformidade 
com as normas ABNT NBR 15860-1: 2016 - Móveis - Berços 
e berços dobráveis infantis tipo doméstico - Parte 1: Requi-
sitos de Segurança; e ABNT NBR 15860-2: 2016 - Móveis 
- Berços e berços dobráveis infantis tipo doméstico Parte 
2: Métodos de ensaio;

 - Colchão infantil em espuma fl exível de poliuretano, cer-
tifi cado pelo INMETRO, de acordo com o estabelecido nas 
Portarias nº 79 de 03/02/2011, nº 387 de 03/09/2011 e 
nº 349 de 09/07/2015, e ainda em conformidade com as 
normas ABNT NBR 13579-1: 2011 - Colchão e colchonete 
de espuma fl exível de poliuretano e bases - Parte 1: Re-
quisitos e métodos de ensaios e ABNT NBR 13579-2: 2011 
- Colchão e colchonete de espuma fl exível de poliuretano e 
bases - Parte 2: Revestimento.

CONSTITUINTES E DIMENSÕES - BERÇO
• Estrutura metálica em formato de "U" invertido para 
sustentação das cabeceiras e das grades laterais, confec-
cionada em tubo de aço carbono, secção circular de 1 1/4", 
em chapa 16 (1,5mm), com curvas nos cantos superiores. 
Barras horizontais superiores, distantes das cabeceiras, de 
modo que estas se confi gurem como alças para condução 
do berço. Raio de curvatura do tubo de 100mm (+ou- 5mm) 
considerando o eixo do tubo.
• Estrutura do estrado em tubos de aço carbono, secção 
retangular com dimensões de 40 x 20mm, em chapa 16 
(1,5mm).
• Base do berço (estrado) em chapa inteiriça de MDP, com 
espessura de 18mm, revestida nas duas faces  em laminado 
melamínico de baixa pressão - BP na cor BRANCA (ver refe-
rências). Topos encabeçados em todo perímetro com fi ta de 
bordo de 2mm, com acabamento superfi cial liso, atóxica, na 
mesma cor e tonalidade do laminado. A face superior da base 
do berço deve receber marcação, permanente e indelével, 
com as dimensões nominais do colchão a ser utilizado (ver 
item "Identifi cação do Berço").
• Sistema de regulagem de altura do estrado por meio de 
parafusos M6 e porcas soldadas internamente no topo dos 
tubos da estrutura do estrado. Serão admitidas soluções de 
porcas metálicas co-injetadas em buchas de polipropileno 
alojadas internamente aos tubos do quadro do estrado, 
desde que garantida a fi xação adequada dos componentes. 
Ajuste do estrado em altura em no mínimo três (03) posi-
ções, somente por meio de ferramentas.
• Grades laterais fi xas confeccionadas em MDP, com espes-
sura de 20mm nas partes horizontais, e 18mm nas partes 
verticais, revestidas nas duas faces em laminado melamíni-
co de baixa pressão - BP, texturizado na cor BRANCA (ver re-
ferências). Topos encabeçados em todo perímetro (inclusive 
nas aberturas), com fi ta de bordo de 2mm, com acabamento 
superfi cial liso, atóxica, na mesma cor e tonalidade do 
laminado. Arestas usinadas confi gurando acabamento arre-
dondado. Cinco (05) aberturas com dimensões espaçadas 
conforme os requisitos da norma ABNT NBR 15860 (parte 1). 
• Cabeceiras em MDP, em formato retangular, espessura de 
18mm, revestidas nas duas faces em laminado melamíni-
co de baixa pressão - BP texturizado, na cor BRANCA (ver 
referências). Topos encabeçados em todo perímetro com fi ta 
de bordo de 2mm, com acabamento superfi cial liso, atóxica, 
na mesma cor e tonalidade do laminado. Arestas usinadas 
confi gurando acabamento arredondado.

• Quatro rodízios para pisos frios, com sistema de travas por 
pedal, injetados em nylon reforçado com fi bra de vidro, com 
eixos de aço, rodas duplas de 75mm, injetadas em PVC, com 
capacidade de 60kg cada. Banda de rodagem em poliuretano 
injetado. Cores diferenciadas entre as rodas (BRANCO) e a 
banda de rodagem (CINZA). Eixo dotado de rosca métrica. 
Sistema de travas nos dois sentidos, tanto na rodagem como 
no giro, através de mecanismo metálico. Eixos com sistema 
de rosca M12.
• Fixação dos rodízios às estruturas metálicas, por meio de 
porcas internas aos tubos. Estas porcas podem ser soldadas 
em chapas soldadas na parte interna dos tubos. Serão admi-
tidas soluções de porcas metálicas co-injetadas em buchas 
de polipropileno alojadas internamente aos tubos, desde que 
garantida a fi xação adequada dos componentes.
• Fixação das grades e cabeceiras à estrutura metálica, 
através de porcas cilíndricas M6 e parafusos Allen.
• Elementos metálicos pintados com tinta em pó, eletrostáti-
ca, hibrida Epóxi/ Poliéster, lisa e brilhante, atóxica, polimeri-
zada em estufa, na cor CINZA (ver referências).
• Dimensões:

 - Comprimento total incluindo cabeceiras: 1200mm (+/-
10mm);

 - Largura total incluindo grades: 670mm (+/- 10mm);
 - Altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular 
(sem considerar o rodízio), extensão vertical das grades 
e distância regulável da superfície do colchão à barra 
superior das grades em conformidade com as disposições 
da norma ABNT NBR 15860-1:2016.

CONSTITUINTES E DIMENSÕES - COLCHÃO
• Espuma de poliuretano fl exível com densidade D18, 
integral (tipo “simples”), revestido em uma das faces e 
nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelassê 
(acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com 
acabamento da outra face do colchão plastifi cado, conforme 
requisitos da norma NBR 13579 (partes 1 e 2). 
• Tratamento antialérgico e antiácaro nos tecidos.
• Dimensões:

 - O comprimento e a largura do colchão a ser fornecido com 
o berço, devem ser tais que o espaço entre o colchão e as 
laterais, e, entre o colchão e as  cabeceiras, não exceda a 
30mm, conforme item 6 h) da NBR 15860-1:2016;

 - Altura: 120mm (-5/+15mm).

SELO INMETRO DE IDENTIFICAÇÃO DA 
CONFORMIDADE
• O berço deve possuir Selo INMETRO de Identifi cação da 
Conformidade, aplicado no próprio produto e na embalagem.
• O colchão também deve possuir Selo INMETRO de Identi-
fi cação da Conformidade, costurado diretamente no corpo 
do colchão. Será necessária também a aposição do selo na 
embalagem, quando esta não for de material transparente.
• O Certifi cado de Conformidade INMETRO deve corresponder 
ao desenho e especifi cação do berço infantil - com colchão 
(BC-01).
Obs.: A amostra do berço e do colchão devem possuir “SELO 
INMETRO DE IDENTICAÇÃO DA CONFORMIDADE”.

FABRICAÇÃO
• Para fabricação do berço e do colchão é indispensável 
atender às especifi cações técnicas e recomendações das 
normas vigentes específi cas para cada material.
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• Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antifer-
ruginoso, que assegure resistência à corrosão em câmara 
de névoa salina de no mínimo 300 horas. A resistência à 
corrosão em câmara de névoa salina deve ser comprovada 
por laudo de ensaio de conformidade a amostras ensaiadas 
conforme ABNT NBR ISO 4628-3:2015. O grau de enferruja-
mento deve ser de Ri

0
 e o grau de empolamento d

0
/t

0
.

• Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não 
devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas 
ou escórias. As uniões entre tubos devem receber solda em 
todo o perímetro.
• Deverão ser eliminados respingos e irregularidades de 
solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos.

REFERÊNCIAS
• MDP com espessura 18mm, revestido nas duas faces em 
laminado melamínico de baixa pressão - BP - "DURATEX" ou 
equivalente - cor BRANCA. 
• MDP com espessura 20mm, revestido nas duas faces em 
laminado melamínico de baixa pressão - BP - "DURATEX" ou 
equivalente - cor BRANCA. 
• Pintura dos elementos metálicos - cor CINZA - referência 
RAL (*) 7040.

(*) RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FÜR DIE PRAKTIKER DES 

LACK

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR
Identifi cação do berço
• Gravação permanente posicionada na parte inferior do 
berço, contendo no mínimo as seguintes informações:

 - Nome e CNPJ do fabricante;
 - Nome e CNPJ do fornecedor;
 - Logomarca do fabricante;
 - Endereço / telefone do fornecedor;
 - Data de fabricação (mês/ano);
 - Nº do contrato;
 - Garantia até _____/_____/_____ (12 meses após a data da nota 
fi scal de entrega);

 - Código FDE do produto;
 - Número e ano da norma técnica vigente (NBR 15860-
1:2016 / NBR 15860-2:2016).

• Deve estar gravada na face superior da base do berço, de 
forma legível, permanente e indelével, a seguinte informa-
ção:

 - "Utilizar somente colchão com altura de 120mm, conforme 
norma ABNT NBR 13579-1".

Identifi cação do colchão
• Etiqueta(s) confeccionada(s) em material resistente à la-
vagem e indelével, costurada(s) ao revestimento do colchão, 
com informações permanentes, em português, contendo no 
mínimo as seguintes informações:

 - Nome e CNPJ do fornecedor;
 - Nome e CNPJ do fabricante;
 - Logomarca do fabricante;
 - Endereço / telefone do fornecedor;
 - Data de fabricação (mês/ano);
 - Nº do contrato;
 - Garantia até _____/_____/_____ (12 meses após a data da nota 
fi scal de entrega);

 - Código FDE do móvel;
 - Tipo de espuma;
 - Densidade nominal;
 - Classifi cação do produto (simples ou composto);
 - Dimensões nominais (altura x comprimento x largura);
 - Composição do revestimento;

 - Origem do produto;
 - Indicação dos cuidados mínimos para conservação do 
produto.

Obs.: A amostra do berço  com o colchão deve ser apresen-
tada com as etiquetas a serem utilizadas, fi xadas nos locais 
defi nidos. 

MANUAL DE INSTRUÇÕES
• O berço deverá vir acompanhado do “MANUAL DE INSTRU-
ÇÕES", em português, contendo:

 - Orientações para uso correto contemplando os conteúdos, 
estabelecidos pela norma NBR 15860-1;

 - Desenho técnico para montagem, contendo a lista e des-
crição de todas as peças e ferramentas necessárias, além 
de um diagrama dos parafusos e fi xadores requeridos;

 - Procedimentos de segurança;
 - Regulagem, manutenção e limpeza;
 - Procedimentos para acionamento da garantia e/ou assis-
tência técnica;

 - Certifi cado de garantia preenchido contendo: data de 
emissão e o número da Nota Fiscal.

• Devem ainda constar no manual as seguintes advertências:
 - "ESTEJA CIENTE DO RISCO DE CHAMA ABERTA E OUTRAS 
FONTES DE CALOR, TAIS COMO AQUECEDORES ELÉTRICOS, 
AQUECEDORES A GÁS ETC. NAS PROXIMIDADES DO BERÇO";

 - "NÃO UTILIZE O BERÇO SE ALGUMA PARTE ESTIVER QUEBRA-
DA, RASGADA OU FALTANDO. UTILIZAR SOMENTE PEÇAS DE 
REPOSIÇÃO APROVADAS PELO FABRICANTE";

 - "NÃO DEIXE NENHUM OBJETO DENTRO OU PROXIMO AO BER-
ÇO QUE POSSA SERVIR DE PONTO DE APOIO OU APRESENTE 
PERIGO DE ASFIXIA OU ESTRANGULAMENTO, COMO POR 
EXEMPLO CORDAS, CORDÕES DE PERSIANA / CORTINA ETC.";

 - "NUNCA UTILIZAR MAIS DE UM COLCHÃO NO BERÇO".
• O manual deve ainda trazer os seguintes dizeres:

 - "IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTU-
AIS CONSULTAS".

Obs.: Na impossibilidade de preenchimento do certifi cado de 
garantia com todos os dados solicitados, é obrigatória a apre-
sentação de cópia da Nota Fiscal de venda acompanhando 
cada caixa do produto dentro de um envelope colado do lado 
externo da embalagem.

GARANTIA
• Mínima de um ano contra defeitos de fabricação.
Obs.: A data para cálculo da garantia deve ter como base o 
último dia da entrega do lote correspondente à ordem de 
fornecimento.

CONTROLE DE QUALIDADE
• Os lotes de fabricação poderão ser avaliados em qualquer 
tempo, durante a vigência do contrato pela área técnica da 
FDE ou seus prepostos.

EMBALAGEM
• Caixa de papelão com partes internas embrulhadas em 
plástico bolha ou saco plástico transparente, de gramatura 
adequada às características das partes, de modo a garantir 
proteção adequada no transporte e armazenamento.
• As embalagens do produto deverão ter gravadas, de forma 
permanente e indelével, no mínimo as seguintes informa-
ções:

 - Nome e CNPJ do fabricante;
 - Nome e CNPJ do fornecedor;
 - Logomarca do fabricante;
 - Número de registro exposto no selo de identifi cação;
 - Data de fabricação;
 - Número do contrato;
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 - País de origem;
 - Código FDE do móvel;

• Além das marcações acima, qualquer embalagem plástica 
utilizada para embalagem do berço e do colchão, deverá 
trazer as seguintes marcação em letras não inferiores a 5 
mm de altura e com o destaque em negrito:

 - "ATENÇÃO: PARA EVITAR PERIGO DE ASFIXIA, MANTER ESTA 
EMBALAGEM PLÁSTICA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS".

• Não será admitida a embalagem de partes do produto 
antes da montagem, quando esta acarretar difi culdade de 
sua remoção. 
• Não será admitida a embalagem de partes do produto com 
materiais de difícil remoção, tais como fi lmes fi nos para 
embalar alimentos.
• Não deverão ser utilizadas fi tas adesivas em contato direto 
com o produto.
•  Rotulagem da embalagem - devem constar do lado externo 
de cada volume, rótulos de fácil leitura com identifi cação do 
fabricante e do fornecedor, código do produto e orientações 
sobre manuseio, transporte e estocagem.
Obs.1: A amostra do berço com o colchão deve ser entregue 
embalada e rotulada como especifi cado, e acompanhada do 
“MANUAL DE INSTRUÇÕES”.
Obs.2: Outros tipos de embalagem que apresentem soluções 
com menor impacto ambiental poderão ser aprovados pela 
equipe técnica da FDE mediante consulta prévia.

TRANSPORTE
• Manipular cuidadosamente.
• Proteger contra intempéries.

RECEBIMENTO
•  Asseguradas as condições de montagem dos móveis, sem 
prejuízo da funcionalidade destes ou de seus componentes, 
serão admitidas tolerâncias conforme estabelecido a seguir:

 - Tolerâncias dimensionais indicadas nos projetos e/ou nas 
especifi cações.

• Sem prejuízo das tolerâncias citadas acima, serão admiti-
das tolerâncias normativas de fabricação para os seguintes 
materiais: chapas de MDP e tubos de aço carbono a frio.  
• Espessuras de chapa de aço e bitolas construtivas de tu-
bos devem seguir tolerâncias normativas conforme Normas 
ABNT.
• Os móveis deverão ser entregues com a montagem do 
estrado na posição mais baixa, asseguradas as condições de 
montagem e aderência às normas e legislações correlatas.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
• O fornecedor deverá apresentar, acompanhado da amostra 
do berço infantil com colchão, a seguinte documentação:

 - Certifi cado de conformidade / Declaração(ões) de 
Manutenção da Certifi cação para o berço, emitido pelo 
Organismo de Certifi cação do Produto - OCP, acreditado 
pelo CGCRE-INMETRO para a ABNT NBR 15860:2016 (partes 
1 e 2) - Móveis - Berços e berços dobráveis infantis tipo 
doméstico.

 - Certifi cado de Conformidade / Declaração(ões) de 
Manutenção da Certifi cação para o colchão, emitido pelo 
Organismo de Certifi cação do Produto - OCP, acreditado 
pelo CGCRE-INMETRO para a ABNT NBR 13579:2011 (partes 
1 e 2) - Colchão e colchonete de espuma fl exível de poliu-
retano e bases.

 - Declaração emitida pelo Organismo de Certifi cação de Pro-
duto - OCP, comprovando a correspondência do Certifi cado 
de Conformidade INMETRO ao desenho e especifi cação. 

Obs. 1: A(s) Declaração(ões) de manutenção da certifi cação 
deve(m) estar de acordo com os prazos estabelecidos nos 
Requisitos de Avaliação da Conformidade, com base na data 
da obtenção da 1ª certifi cação do produto.

 - Laudo técnico de ensaio de resistência à corrosão da 
pintura em câmara de névoa salina, emitido por laboratório 
acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização desse 
ensaio.

Obs. 2: A identifi cação clara e inequívoca do item ensaiado e 
do fabricante é condição essencial para validação dos laudos. 
Os laudos devem conter fotos legíveis do item (mínimo duas 
em diferentes ângulos, com tamanho mínimo de 9 x 12cm); 
identifi cação do fabricante; data; técnico responsável.
Obs. 3: Não serão aceitos laudos datados com mais de 1 (um) 
ano, contado da data de sua apresentação.
Obs. 4: Deverão ser enviadas as vias originais dos laudos; 
na impossibilidade, serão aceitas cópias legíveis, coloridas e 
autenticadas. 

LEGISLAÇÃO
• Portaria INMETRO n.º79, de 03 de fevereiro de 2011 - Aprova 
o Regulamento de Avaliação da Conformidade de Colchões e 
Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano, e institui, no 
âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade - 
SBAC, a etiquetagem compulsória para Colchões e Colchone-
tes de Espuma Flexível de Poliuretano.
• Portaria INMETRO n.º387, de 03 de outubro de 2011 - Har-
monização do Programa de Avaliação da Conformidade para 
Colchões e Colchonetes de espuma fl exível de poliuretano, 
portaria n° 79/2011.
• Portaria INMETRO n.º349, de 09 de julho de 2015 - Ajustes e 
esclarecimentos à portaria Inmetro/MDIC n° 79 de 2011.
• Portaria nº 53 de 01/02/2016 - Aprova o Regulamento de 
Avaliação da Conformidade de Berços Infantis, e institui, no 
âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade - 
SBAC, a etiquetagem compulsória para Berços Infantis.

NORMAS
• ABNT NBR 13579-1:2011 - Colchão e colchonete de espuma 
fl exível de poliuretano e bases - Parte 1: Requisitos e méto-
dos de ensaio.
• ABNT NBR 13579-2:2011 Versão Corrigida:2011 - Colchão e 
colchonete de espuma fl exível de poliuretano e bases - Parte 
2: Revestimento.
• ABNT NBR 15860-1:2016 - Móveis - Berços e berços 
dobráveis infantis tipo doméstico - Parte 1: Requisitos de 
Segurança.
• ABNT NBR 15860-2:2016 - Móveis - Berços e berços dobrá-
veis infantis tipo doméstico Parte 2: Métodos de ensaio.
Obs.: As edições indicadas estavam em vigor no momento 
desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, 
recomenda-se verifi  car a existência de edições mais recentes 
das normas citadas.
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DESCRIÇÃO
• Cadeira alta para alimentação de crianças, dobrável, 
certifi cada pelo INMETRO, de acordo com o estabelecido nas 
Portarias nº 683 de 21/12/2012, nº 51 de 01/02/2013, e nº 
227 de 17/05/2016, e ainda em conformidade com a ABNT 
NBR 15991-1 Cadeiras altas para crianças - Parte 1: Requisi-
tos de segurança, e ABNT NBR 15991-2 Cadeiras altas para 
crianças - Parte 2: Métodos de ensaio.

CONSTITUINTES E DIMENSÕES
• Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular 
em aço carbono.
• Assento e encosto acolchoados com espuma revestida em 
tecido nylon ou lona vinílica laminada com tecido, na cor LA-
RANJA (ver referências) nas partes que fazem contato com o 
usuário, e na cor BRANCA nas demais áreas.
• Braços ou dispositivo para proteção lateral.
• Bandeja em polipropileno injetado (PP), na cor BRANCA, 
removível ou articulada e bordas arredondadas nas laterais 
para retenção de líquidos.
• Apoio para os pés em polipropileno injetado (PP), removível 
ou articulado.
• Sapatas antiderrapantes com partes em contato com o 
piso emborrachadas.
• Cinto tipo suspensório com largura mínima de 25mm, 
dotado de pontos de retenção entre as pernas, tiras subab-
dominais e tiras de ombro. O sistema de fi xação do cinto à 
cadeira deve prover segurança contra quedas e assegurar a 
estabilidade da criança.
• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida 
Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA 
(ver referências).
• Dimensões:

 - Proteção lateral: mínimo de 140mm, medidos do topo da 
proteção lateral à superfície do assento (medições realiza-
das conforme item 6.12 da NBR 15991-2);

 - Altura do encosto: mínima de 450mm, medidos na posição 
vertical (medições realizadas conforme item 6.9.2 da NBR 
15991-2);

 - Borda frontal do assento: raio mínimo de 5mm.

SELO INMETRO DE IDENTIFICAÇÃO DA 
CONFORMIDADE
• O Selo INMETRO de Identifi cação da Conformidade, con-
tendo número do registro ativo do objeto, deve ser aplicado 
no próprio produto e na sua embalagem, de forma clara, 
indelével, não violável e em local visível, em conformidade 
com o Anexo A da Portaria INMETRO nº 51.
Obs.: A amostra da cadeira deve possuir “SELO INMETRO DE 
IDENTICAÇÃO DA CONFORMIDADE”, fi xados nos locais defi nidos.

FABRICAÇÃO
• Os materiais e superfícies das partes acessíveis devem 
atender aos requisitos da NBR 300-3.
• Bordas expostas e partes salientes devem ser arredon-
dadas ou chanfradas e isentas de rebarbas e arestas vivas, 
conforme NBR 300-1.
• Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antifer-
ruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de 
névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferruja-
mento deve ser de Ri

0
 e o grau de empolamento deve ser de 

d
0
/t

0
.

• Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não 
devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas 
ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber 
solda em todo o perímetro da união.

• Todas as extremidades de perfi s tubulares devem ser 
tamponadas.

REFERÊNCIAS
• Tecido para revestimento de assento e encosto - cor LA-
RANJA - referência PANTONE (*) 151 U.
• Pintura dos elementos metálicos - cor CINZA - referência 
RAL (**) 7040.

(*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE COATED

(**) RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FÜR DIE PRAKTIKER DES 

LACK

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR
• Marcação permanente ou etiqueta lavável, fi xada e 
impressa de forma permanente em local visível do produto, 
contendo:

 - Nome do fornecedor / CNPJ;
 - Nome do fabricante / CNPJ;
 - Logomarca do fabricante;
 - Endereço / Telefone do fabricante;
 - Informações sobre a idade mínima e peso máximo reco-
mendado para uso;

 - Data de fabricação (mês/ano);
 - Nº do contrato;
 - Garantia até _____/_____/_____ (12 meses após a data da nota 
fi scal de entrega);

 - Código FDE do móvel.
• A marcação/ etiqueta deve ainda trazer os seguintes 
dizeres:

 - "Atenção! Nunca deixe a criança sozinha sem a supervisão 
de um adulto";

 - "Atenção! Utilize sempre o cinto de segurança".
Obs.: A amostra da cadeira deve ser apresentada com as 
etiquetas a serem utilizadas, fi xadas nos locais defi nidos.

MANUAL DE INSTRUÇÕES
• A cadeira deverá vir acompanhada do “MANUAL DE INSTRU-
ÇÕES”, em português, de acordo com o estabelecido pela 
Portaria INMETRO nº 683, de 21 de dezembro de 2012.
• Deve ainda constar no manual as seguintes informações:

 - Procedimentos para acionamento da garantia e/ou assis-
tência técnica;

 - Relação de ofi cinas de assistência técnica autorizada;
 - Certifi cado de garantia preenchido contendo: data de 
emissão e número da Nota Fiscal.

Obs.: Na impossibilidade de preenchimento do certifi cado de 
garantia com todos os dados solicitados, é obrigatória a apre-
sentação de cópia da Nota Fiscal de venda acompanhando 
cada caixa do produto dentro de um envelope colado do lado 
externo da embalagem.

GARANTIA
• Mínima de um ano contra defeitos de fabricação.
Obs.: A data para cálculo da garantia deve ter como base o
último dia da entrega do lote correspondente à ordem de
fornecimento.

CONTROLE DE QUALIDADE
• Os lotes de fabricação poderão ser avaliados em qualquer 
tempo, durante a vigência do contrato pela área técnica da 
FDE ou seus prepostos.

EMBALAGEM
•  Caixa de papelão e plástico bolha, de gramatura adequada 
às características do produto, de modo a garantir proteção 
adequada no transporte e armazenamento.
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• Plásticos utilizados para embalagem da cadeira deverão 
trazer a seguinte marcação, grafada em negrito e letra mai-
úscula (altura da letra: mínima de 5mm):

 - "PARA EVITAR O PERIGO DE ASFIXIA, MANTER ESTA EMBALA-
GEM PLÁSTICA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS!"

• Não será admitida a embalagem de partes do produto 
antes da montagem, quando esta acarretar difi culdade de 
sua remoção. 
• Não será admitida a embalagem de partes do produto com 
materiais de difícil remoção, tais como fi lmes fi nos para 
embalar alimentos.
• Não deverão ser utilizadas fi tas adesivas em contato direto 
com o produto.
• Rotulagem da embalagem - devem constar do lado externo 
da embalagem, rótulos de fácil leitura contendo:

 - Nome do fabricante / CNPJ;
 - Nome do fornecedor / CNPJ;
 - Código do produto;
 - Informações sobre a idade mínima e peso máximo reco-
mendado para uso;

 - Número do telefone do serviço de atendimento ao consu-
midor do fornecedor;

 - Orientações sobre manuseio, transporte e estocagem;
 - Aviso, de maneira clara, chamando a atenção para a 
necessidade de se lerem as instruções do manual de uso e 
conservação antes de colocar a cadeira em uso;

 - Selo de Identifi cação da Conformidade (ver o item "Selo 
Inmetro de Identifi cação da Conformidade").

Obs.1: A amostra da cadeira deve ser entregue embalada e 
rotulada como especifi cado, e acompanhada do “MANUAL DE 
INSTRUÇÕES”.
Obs.2: Outros tipos de embalagem que apresentem soluções 
com menor impacto ambiental poderão ser aprovados pela 
equipe técnica da FDE mediante consulta prévia.

TRANSPORTE
• Manipular cuidadosamente.
• Proteger contra intempéries.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
• O fornecedor deverá apresentar, acompanhado da amostra 
da cadeira, os seguintes documentos:

 - Certifi cado de conformidade / Declaração(ões) de 
Manutenção da Certifi cação, emitido pelo Organismo de 
Certifi cação de Produto - OCP;

 - Declaração emitida pelo Organismo de Certifi cação de Pro-
duto - OCP, comprovando a correspondência do Certifi cado 
de Conformidade INMETRO com a especifi cação constante 
nesta fi cha.

Obs. 1: O Organismo de Certifi cação de Produto - OCP, deve ser 
acreditado pelo CGCRE-INMETRO para a NBR 15991-1 Cadeiras 
altas para crianças. Parte 1: Requisitos de segurança e para 
a NBR 15991-2 Cadeiras altas para crianças. Parte 2: Métodos 
de ensaio.
Obs. 2: A(s) declaração(ões) de manutenção da certifi cação 
deve(m) estar de acordo com os prazos estabelecidos nos 
Requisitos de Avaliação da Conformidade, com base na data 
inicial da obtenção da 1ª certifi cação do produto.
• O fornecedor deve apresentar também, laudo técnico de 
ensaio de resistência à corrosão da pintura em câmara de 
névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE-
-INMETRO para realização dos ensaios de produtos da área 
moveleira.

Obs.3: A identifi cação clara e inequívoca do item ensaiado e 
do fabricante é condição essencial para validação dos laudos. 
Os laudos devem conter fotos legíveis  do item (mínimo 2 
em diferentes ângulos, com tamanho mínimo de 9x12cm); 
identifi cação do fabricante; data; técnico responsável.
Obs.4: Não serão aceitos laudos datados com mais de 1 (um) 
ano, contado da data de sua apresentação.
Obs.5: Deverão ser enviadas as vias originais dos laudos; na 
impossibilidade, serão aceitas cópias legíveis, coloridas e 
autenticadas.

LEGISLAÇÃO
• Portaria INMETRO 683, de 21 de dezembro de 2012, que 
aprova o Regulamento Técnico da Qualidade para cadeiras de 
alimentação para crianças.
• Portaria INMETRO 51, de 01 de fevereiro de 2013, que torna 
compulsória a certifi cação para cadeiras de alimentação 
para crianças.
• Portaria INMETRO 227, de 17 de maio de 2016, que altera e 
dá nova redação a trechos das portarias INMETRO 683, de 21 
de dezembro de 2012 e 51, de 01 de fevereiro de 2013.

NORMAS
• ABNT NBR 15991-1: 2011 - Cadeiras altas para crianças - 
Parte 1: Requisitos de segurança.
• ABNT NBR 15991-2: 2011 - Cadeiras altas para crianças - 
Parte 2: Métodos de ensaio.
• ABNT NBR ISO 4628-3:2015 - Tintas e vernizes - Avaliação 
do grau de degradação de revestimento - Designação da 
quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de 
mudanças uniformes de aparência - Parte 3: Avaliação do 
grau de enferrujamento.
• ABNT NBR NM 300-1:2004 Versão corrigida:2011 - Seguran-
ça de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas 
e físicas.
• ABNT NBR NM 300-3:2004 Versão corrigida:2011 - Seguran-
ça de brinquedos - Parte 3: Migração de certos elementos.
Obs.: As edições indicadas estavam em vigor no momento 
desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, 
recomenda-se verifi car a existência de edições mais recentes 
das normas citadas.
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DESCRIÇÃO
• Cadeira individual empilhável com assento e encosto em 
polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de 
aço.

CONSTITUINTES
• Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, 
isento de cargas minerais, injetados, na cor AZUL (ver 
referências). Dimensões, design e acabamento conforme 
projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gra-
vado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o 
número identifi cador do polímero, datador de lotes indicando 
mês e ano de fabricação, a identifi cação do modelo (confor-
me indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do 
componente injetado.
Obs.1: O nome do fabricante do componente deve ser obriga-
toriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua 
própria logomarca.
• Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com 
costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).
• Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através 
de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8 mm, comprimento 
12 mm.
• Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de car-
gas minerais, injetadas na cor AZUL (ver referências), fi xadas 
à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões, 
design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das 
sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reci-
clagem, apresentando o número identifi cador do polímero, a 
identifi cação do modelo (conforme indicado no projeto), e o 
nome da empresa fabricante do componente injetado.
Obs.2: O nome do fabricante do componente deve ser obriga-
toriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua 
própria logomarca.
• Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antifer-
ruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de 
névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferruja-
mento deve ser de Ri

0
 e o grau de empolamento deve ser de 

d
0
/t

0
.

• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida 
Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA (ver 
referências).

FABRICAÇÃO
• Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo 
e especifi cações técnicas e atender as recomendações das 
normas específi cas para cada material.
• Na montagem da cadeira somente podem ser utilizados 
componentes em plástico injetado aprovados pelo Depar-
tamento de Especifi cação e Desenvolvimento de Mobiliário e 
Equipamentos da Gerência de Especifi cações e Custos.
• Na montagem da cadeira devem ser utilizados componen-
tes plásticos de um mesmo fornecedor.
Obs.1: Consultar o Departamento de Especifi cação e Desen-
volvimento de Mobiliário e Equipamentos da Gerência de 
Especifi cações e Custos - DOTM/ GOT para obter informações 
sobre as empresas de componentes injetados, que tenham 
produtos homologados. Componentes não homologados 
podem ser submetidos a qualquer tempo, ao DOTM/ GOT para 
homologação.
• Aplicação de texturas e acabamentos em componentes 
injetados conforme detalhamento constante nos projetos.
Estas deverão apresentar profundidade máxima de 45 micro-
metros.
Obs.2: Retirar amostra do padrão de textura no Departamento 
de Especifi cação e Desenvolvimento de Mobiliário e Equipa-
mentos da Gerência de Especifi cações e Custos.

Obs.3: A arte correspondente às informações que deverão ser 
gravadas nos moldes deverá ser apresentada para aprovação 
prévia pela equipe técnica da FDE.
• Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de 
injeção ou partes cortantes.
• Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não 
devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas 
ou escórias.
• Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo 
o perímetro da união.
• Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, 
rebarbas, esmiralhadas juntas soldadas e arredondados os 
cantos agudos.

REFERÊNCIAS
• Componentes injetados (assento, encosto e sapatas), cor 
AZUL – referência PANTONE (*) 320 C;
• Pintura dos elementos metálicos, cor CINZA – referência 
RAL (**) 7040.

(*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE COATED

(**) RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FÜR DIE PRAKTIKER 

DESLACK.

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR
• Etiqueta autoadesiva vinílica ou de alumínio com informa-
ções impressas de forma permanente, do tamanho mínimo 
de 80mm x 40mm, a ser fi xada na parte inferior do assento, 
contendo:

 - Nome do fornecedor;
 - Nome do fabricante;
 - Logomarca do fabricante;
 - Endereço / telefone do fornecedor;
 - Data de fabricação (mês/ano);
 - Nº do contrato;
 - Garantia até _/_/_ (24 meses após a data da nota fi scal de 
entrega);

 - Código FDE do móvel.
Obs.: A amostra da cadeira deve ser apresentada com a eti-
queta a ser utilizada, fi xada no local defi nido. Enviar etiquetas 
em duplicata para análise da matéria-prima.

MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO
• Fornecer um Manual do fabricante a cada cadeira, em 
português, contendo:

 - Código e descrição do produto;
 - Orientações e forma de uso corretos;
 - Recomendações de segurança;
 - Procedimentos para conservação e limpeza;
 - Procedimentos para acionamento da garantia ou assistên-
cia técnica.

Obs.: A amostra da cadeira deve ser apresentada acompanha-
da da amostra do manual impresso.

GARANTIA
• Dois anos contra defeitos de fabricação.
Obs.: A data para cálculo da garantia deve ter como base o 
último dia da entrega do lote correspondente à ordem de 
fornecimento.

CONTROLE DE QUALIDADE
• Os lotes de fabricação poderão ser avaliados em qualquer 
tempo, durante a vigência do contrato pela área técnica da 
FDE ou seus prepostos.



Mobiliário

Respeite o Meio Ambiente. 
Imprima somente o ne-
cessário

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use 
folhas A4 e desabilite a 
função “Fit to paper”

Página

16/17

Revisão
Data

2
31/07/17

CD-08
Cadeira de 
uso múltiplo  
(AZUL)

EMBALAGEM
• Embalar cada cadeira individualmente, recobrindo assento 
e encosto com papelão ondulado, plástico bolha ou manta de 
polietileno expandido, de gramatura adequada às caracterís-
ticas do produto.
• Proteger os pés com fi ta tipo crepe sem goma, plástico 
bolha ou com elementos de polietleno expandido.
• Embalar as cadeiras individualmente.
• Não será admitida a embalagem de partes do produto 
antes da montagem, quando esta acarretar difi culdade de 
sua remoção.
• Não será admitida a embalagem de partes dos produtos 
com materiais de difícil remoção, tais como fi lmes fi nos para 
embalar alimentos.
• Rotulagem da embalagem - devem constar do lado externo 
de cada volume, rótulos de fácil leitura com identifi cação do 
fabricante e do fornecedor, código do produto e orientações 
sobre manuseio, transporte e estocagem.
• Não deverão ser utilizadas fi tas adesivas em contato direto 
com o produto.
• Empilhar em grupo máximo de quatro cadeiras, devidamen-
te amarradas.
Obs.1: A amostra da cadeira deve ser entregue embalada e 
rotulada como especifi cado, e acompanhada do “MANUAL DE 
USO E CONSERVAÇÃO”.
Obs.2: Outros tipos de embalagem que apresentem soluções 
com menor impacto ambiental poderão ser aprovados pela 
equipe técnica da FDE mediante consulta prévia

TRANSPORTE
• Manipular cuidadosamente.
• Proteger contra intempéries.

RECEBIMENTO
• Asseguradas as condições de montagem das cadeiras, sem 
prejuízo da funcionalidade destas ou de seus componentes, 
serão admitidas tolerâncias conforme estabelecido a seguir:

 - Tolerâncias dimensionais indicadas nos projetos e/ou nas 
especifi cações;

 - Mais ou menos (+/-) 3 mm para partes estruturais, quan-
do as tolerâncias não estiverem indicadas nos projetos ou 
nas especifi cações;

 - Mais ou menos (+/-) 1 mm para furações e raios, quando 
as tolerâncias não estiverem indicadas nos projetos ou 
nas especifi cações;

 - Mais ou menos (+/-) 1º para ângulos, quando as tole-
râncias não estiverem indicadas nos projetos ou nas 
especifi cações;

 - Mais ou menos (+/-) 1,5 mm para componentes injetados 
(exceto para furações e raios), quando as tolerâncias não 
estiverem indicadas no projeto ou nas especifi cações.

Obs.: Nos componentes plásticos, as variações decorrentes 
das contrações dos materiais devem ser dimensionadas de 
modo a atender as tolerâncias especifi cadas no item acima.
• Espessuras e bitolas de tubos de aço devem seguir tolerân-
cias normativas conforme Normas ABNT.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
• O fornecedor deverá apresentar, acompanhado da amostra 
da cadeira, a seguinte documentação técnica:

 - Certifi cação de produto emitido por Organismo Certifi -
cador acreditado pelo CGCRE-INMETRO para a ABNT NBR 
13962:2006 Móveis para escritório - Cadeiras - Requisitos 
e métodos de ensaio.

 - Declaração emitida pelo Organismo de Certifi cação de Pro-
duto - OCP, comprovando a correspondência do Certifi cado 
de Conformidade INMETRO ao projeto e especifi cação. Essa 
declaração deve explicitar os nomes dos fabricantes dos 
componentes injetados, utilizados nas montagens dos 
móveis certifi cados.

Obs. 1: O(s) documento(s) correspondente(s) à certifi cação 
da cadeira deve(m) conter identifi cação de vinculação de 
forma clara e inequívoca da correspondência entre a amostra 
apresentada e ao modelo da cadeira certifi cada.

 - Alternativamente serão aceitos no mínimo os seguintes 
laudos laboratoriais realizados com base na mesma 
norma:

 » ensaio de desequilíbrio para frente (6.2.3);
 » ensaio de desequilíbrio para os lados em cadeiras sem 
apoia braços (6.2.4);

 » ensaio de desequilíbrio para trás em cadeiras não 
reclináveis (6.2.6);

 » ensaio de carga estática no encosto (6.3.2);
 » ensaio de fadiga conjugado no assento e no encosto 
para cadeira de diálogo (6.3.6);

 » ensaio de fadiga da borda anterior do assento para 
cadeira de diálogo (6.3.7);

 » ensaio de carga estática horizontal para frente nos pés 
para cadeira de diálogo (6.3.9);

 » ensaio de carga estática horizontal lateral nos pés 
para cadeira de diálogo (6.3.10).

 - No caso da opção de apresentação de laudos laboratoriais, 
o fornecedor deverá apresentar ainda laudo de comprova-
ção das características dimensionais conforme requisitos 
da ABNT NBR 13962:2006 e também de atendimento às 
dimensões especifi cadas nesta fi cha.

Obs. 2: Estes laudos deverão ser emitidos por laboratório 
acreditado pelo CGCRE-INMETRO - Coordenação Geral de 
Credenciamento do Instituto Nacional de Metrologia, Norma-
lização e Qualidade Industrial - para realização dos ensaios 
constantes da ABNT NBR13962: 2006 Móveis para escritório 
- Cadeiras - Requisitos e métodos de ensaio.
Obs. 3: A identifi cação clara e inequívoca do item ensaiado e 
do fabricante é condição essencial para validação dos laudos. 
Os laudos devem conter fotos legíveis do item (mínimo 4 em 
diferentes ângulos, com tamanho mínimo de 9 x 12cm).

 - Laudo técnico de ensaio de resistência à corrosão da 
pintura em câmara de névoa salina, emitido por laborató-
rio acreditado pelo CGCRE-INMETRO para realização dos 
ensaios de produtos da área moveleira.

Obs. 4: A identifi cação clara e inequívoca do item ensaiado e 
do fabricante é condição essencial para validação dos laudos. 
Os laudos devem conter fotos legíveis do item (mínimo 2 em 
diferentes ângulos, com tamanho mínimo de 9 x 12cm);
identifi cação do fabricante; data; técnico responsável.
Obs. 5: Não serão aceitos laudos datados com mais de 1 (um)
ano, contado da data de sua apresentação.
Obs. 6: Deverão ser enviadas as vias originais dos laudos;
na impossibilidade, serão aceitas cópias legíveis, coloridas e
autenticadas.

 - Declaração de compatibilidade entre cavidades de moldes 
de injeção para cada componente utilizado (emitida pelo 
fabricante do componente), conforme modelo de "Declara-
ção tipo D".

Obs. 7: Os modelos de "Declaração tipo D" deverão ser solici-
tados ao Departamento de Especifi cação e Desenvolvimento 
de Mobiliário e Equipamentos da Gerência de Especifi cações 
e Custos.
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NORMAS
• ABNT NBR 5841:2015 - Determinação do grau de empola-
mento de superfícies pintadas.
• ABNT NBR 8094:1983 - Material metálico revestido e não-
-revestido - Corrosão por exposição à névoa salina - Método 
de ensaio.
• ABNT NBR 13962:2006 - Móveis para escritório - Cadeiras - 
Requisitos e métodos de ensaio.
• ABNT NBR ISO 4628-3:2015 - Tintas e vernizes - Avaliação 
da degradação de revestimento - Designação da quantida-
de e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças 
uniformes na aparência - Parte 3: Avaliação do grau de 
enferrujamento.
Obs.: As edições indicadas estavam em vigor no momento
desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão,
recomenda-se verifi car a existência de edições mais recen-
tes das normas citadas.
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INJETADO
COR: CINZA
(VER REFERÊNCIA)

- Símbolo internacional de reciclagem, apresentando
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Apresentar em relevo no material injetado
a seguinte informação:

NOTA
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DESCRIÇÃO
• Cadeira fi xa estofada, empilhável, sem braços, montada 
sobre armação tubular de aço. Dimensões conforme projeto.
 
CONSTITUINTES
• Assento e encosto em compensado anatômico moldado 
a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com 
espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de refl ores-
tamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e 
deterioração por fungos ou insetos.
• Dimensões - conforme o projeto.
• Assento (espessura mínima de 40mm) e encosto (espes-
sura mínima de 30mm) em espuma de poliuretano expandi-
do, colada à madeira e revestida com tecido.
• A face inferior do assento deve ser revestida de forração de 
TNT (tecido não tecido) de gramatura 120 g/m².
• A face posterior do encosto deve receber uma camada 
de espuma laminada acoplada de 7mm e revestimento do 
mesmo tecido.
• Espuma:  

 - Resistência ao rasgamento:
 » 150N/m mínima (NBR 8516);

 - Força de indentação a 25%:
 » 150 - 250 N (NBR 9176);

 - Força de indentação a 65%:
 » 400 - 600 N (NBR 9176);

 - Índice de conforto:
 » 1,5N mínimo;

 - Fadiga dinâmica (espessura):
 » 10% máximo (NBR 9177);

 - Flamabilidade:
 » Autoextinguível (NBR 9178); 

 - Isenta de gases CFC (na produção da espuma).
• Tecido:  

 - Composição: 100% Poliéster;
 - Desenho/ ligamento: Crepe;
 - Peso mínimo: 270 g/m²;
 - Resistência à abrasão: Pilling 0 (zero) Padrão 5;
 - Solidez da cor à fricção: classe 5;
 - Solidez da cor à luz: classe 5;
 - Tratamentos: proteção com produto impermeabilizante 
"SCOTCHGARD" ou “TEFLON”;

 - Cor: PRETA (ver referências).
• Todas as bordas do assento e encosto devem receber perfi l 
de proteção em PVC, L=15mm, cor CINZA (ver referências).
• Fixar assento e encosto à estrutura por meio de oito 
parafusos autoatarraxantes 3/16” x l l/4”, zincados, cabeça 
ovalada.
• Estrutura:

 - Tubo de aço com costura, secção circular de 22,3mm 
(7/8”), chapa 16 (1,5mm);

 - Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostá-
tica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 
de 50 micrometros, na cor CINZA (ver referências).

• Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e 
sem cargas, injetadas na cor CINZA (ver referências), fi xadas 
à estrutura através de encaixe.  Dimensões e design con-
forme projeto. Nos moldes das sapatas deve ser gravado o 
símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número 
identifi cador do polímero, e o nome da empresa fabricante do 
componente injetado.

FABRICAÇÃO
• Para fabricação é indispensável seguir especifi cações téc-
nicas e atender as recomendações das normas específi cas 
para cada material.

• Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-
-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara 
de névoa salina de no mínimo 300 horas.
• Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não 
devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas 
ou escórias. 
• Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda,  
rebarbas, esmiralhadas juntas soldadas e arredondados os 
cantos agudos.
• Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de 
injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados mate-
riais puros e pigmentos atóxicos.

REFERÊNCIAS
• Tecido 100% Poliéster, desenho / ligamento crepe - cor 
PRETA - "Lady Revestimentos Especiais" ou equivalente.
• Ponteiras, sapatas e perfi l de proteção em PVC - cor CINZA - 
referência PANTONE (*) 425 C.
• Pintura dos elementos metálicos - cor CINZA - referência 
RAL (**) 7040.

(*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE COATED

(**) RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FÜR DIE PRAKTIKER DES 

LACK

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR
• Etiqueta auto adesiva vinílica ou de alumínio com informa-
ções impressas de forma permanente, do tamanho mínimo 
de 80mm x 40mm, a ser fi xada na parte inferior do assento, 
contendo:

 - Nome do fornecedor;
 - Nome do fabricante;
 - Logomarca do fabricante;
 - Endereço / telefone do fornecedor;
 - Data da fabricação (mês/ano);
 - Nº do contrato;
 - Garantia até _/_/_ (24 meses após a data da nota fi scal de 
entrega);

 - Código FDE do móvel.
Obs.: A amostra da cadeira deve ser apresentada com a eti-
queta a ser utilizada, fi xada no local defi nido. Enviar etiqueta 
em duplicata para análise da matéria-prima.

MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO
• Fornecer um Manual do fabricante a cada cadeira, em 
português, contendo:

 - Código e descrição do produto;
 - Orientações e forma de uso corretos;
 - Recomendações de segurança;
 - Procedimentos para conservação e limpeza;
 - Procedimentos para acionamento da garantia ou assistên-
cia técnica.

Obs.: A amostra da cadeira deve ser apresentada acompanha-
da da amostra do manual impresso.

GARANTIA
• Dois anos contra defeitos de fabricação, oxidação das par-
tes metálicas, degradação do tecido e desgaste de ponteiras 
e sapatas.
Obs.: A data para cálculo da garantia deve ter como base o 
último dia da entrega do lote correspondente à ordem de 
fornecimento.

CONTROLE DE QUALIDADE
• Os lotes de fabricação poderão ser avaliados em qualquer 
tempo, durante a vigência do contrato pela área técnica da 
FDE ou seus prepostos.
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EMBALAGEM
• Embalar a cadeira, recobrindo assento e encosto com 
papelão ondulado, plástico bolha ou com elementos de 
polietileno expandido.
• Proteger os pés com fi ta tipo crepe sem goma, plástico 
bolha ou com elementos de polietileno expandido.
• Embalar as cadeiras individualmente.
• Não será admitida a embalagem de partes do produto 
antes da montagem, quando esta acarretar difi culdade de 
sua remoção.
• Não será admitida a embalagem de partes dos produtos 
com materiais de difícil remoção, tais como fi lmes fi nos para 
embalar alimentos.
• Rotulagem da embalagem - devem constar do lado externo 
de cada volume, rótulos de fácil leitura com identifi cação do 
fabricante e do fornecedor, código do produto e orientações 
sobre manuseio, transporte e estocagem.
• Não deverão ser utilizadas fi tas adesivas em contato direto 
com o produto.
• Empilhar em grupo máximo de três cadeiras, devidamente 
amarradas.
Obs.1: A amostra da cadeira deve ser entregue embalada e 
rotulada como especifi cado, e acompanhada do “MANUAL DE 
USO E CONSERVAÇÃO”.
Obs.2: Outros tipos de embalagem que apresentem soluções 
com menor impacto ambiental poderão ser aprovados pela 
equipe técnica da FDE mediante consulta prévia. 

TRANSPORTE
• Manipular cuidadosamente.
• Proteger contra interpéries.

RECEBIMENTO
• Tolerâncias:

 - Tinta: -4 micrometros;
 - Dimensionais: a critério da FDE.

• Espessuras e bitolas de tubos de aço devem seguir tolerân-
cias normativas conforme Normas ABNT.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
• O fornecedor deverá apresentar, acompanhado da amostra 
da cadeira, os seguintes documentos:

 - Espuma:
 » laudo técnico de ensaio de comprovação das 
características especifi cadas para espumas, em 
papel timbrado, emitido por laboratório especializado, 
acompanhado de amostra da espuma do assento e do 
encosto devidamente identifi cadas;

 » declaração de isenção de gases CFC na produção da 
espuma, emitida pelo fabricante da espuma.

 - Tecido:
 » laudo técnico que comprove as características especi-
fi cadas para o tecido, em papel timbrado, emitido por 
laboratório especializado, acompanhado de amostra 
do tecido identifi cada, medindo 20 x 20cm, afi xada em 
cartela;

 » certifi cado de garantia do tratamento de impermeabi-
lização.

Obs. 1: A identifi cação clara e inequívoca do componente 
ensaiado (espuma e tecido), é condição essencial para 
validação dos laudos. Os laudos devem conter identifi cação do 
fabricante; correspondência com amostras entregues; data; 
nome e assinatura do técnico responsável.
Obs. 2: Não serão aceitos laudos e documentos técnicos 
datados com mais de 1 (um) ano, contado da data da sua 
apresentação.

Obs. 3: Deverão ser enviadas as vias originais dos laudos e do-
cumentos técnicos; na impossibilidade, serão aceitas cópias 
legíveis, coloridas e autenticadas. 

NORMAS
• NBR ISO 105-X12:2007 - Têxteis - Ensaios de solidez da cor  
- Parte X 12: Solidez à fricção.
• NBR 8516:2015 - Espuma fl exível de poliuretano - Determi-
nação da resistência ao rasgamento.
• NBR 9176:2003 - Espuma fl exível de poliuretano - Determi-
nação da força de indentação.
• NBR 9177:2015 - Espuma fl exível de poliuretano - Determi-
nação da fadiga dinâmica.
• NBR 9178:2015 - Espuma fl exível de poliuretano - Determi-
nação das características de queima.
• NBR 10591:2008 - Materiais têxteis - Determinação da 
gramatura de superfícies têxteis.
• NBR 12546:1991 - Materiais têxteis - Ligamentos funda-
mentais de tecidos planos - Terminologia.
• NBR 13962:2006 - Móveis para escritório - Cadeiras - Re-
quisitos e métodos de ensaio.
Obs.: As edições indicadas estavam em vigor no momento 
desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão,
recomenda-se verifi car a existência de edições mais recentes
das normas citadas.


