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1. OBJETIVO 
 

Estabelecer as características mínimas para o fornecimento de Cadeira Giratória 
Ergonômica para uso nos escritórios da COPEL. 
 

2. DEFINIÇÃO 
 

Cadeira Giratória é uma  peça de mobiliário, para uso de 8 horas ao dia por pessoas 
com peso até 110 kg, com altura entre 1,51 m e 1,92 m que possibilite regulagens 
na altura e na inclinação frontal do assento, regulagem de profundidade do assento, 
inclinação do encosto, apoio de braços com regulagem na altura e movimento lateral 
circular na horizontal.  
 

3. CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 
• Deverá ser utilizada para as condições a que se destina, observando no uso as 

características físicas, dimensionais de estabilidade, resistência e durabilidade de 
cadeiras para escritório;  

• Para condições de uso mais severas, serão necessários outros requisitos; 
• Antes do uso o empregado deverá ler o manual de instruções para usufruir de todas 

as funcionalidades disponíveis na cadeira como as regulagens de Altura do 
Assento, Altura do Apoio Lombar, Inclinação do Encosto, Profundidade do Assento 
e Inclinação do Assento. 

  
4. NORMAS BASE 
 

ABNT NBR 13962 – Móveis para escritórios – Cadeiras Requisitos e métodos de 
ensaio; 
ABNT NBR 10591 - Materiais têxteis - Determinação da gramatura de superfícies 
têxteis;  
NR 17 – Ergonomia; 
ASTM D 4966 – Standard Test Method for Abrasion Resistance of Textile Fabrics 
(Martindale Abrasion Tester Method);  
ABNT NBR 14 581- Não tecido determinação da resistência á abrasão; 
ASTM D 3574 – Standard Test Methods for Flexible Cellular Materials—Slab, Bonded, 
and Molded Urethane Foams; 
ABNT NBR 8537 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da densidade; 
ISO 12945 -1 –  Textiles -- Determination of fabric propensity to surface fuzzing and to 
pilling -- Part 1: Pilling box method; 
ABNT NBR 14672 – Não Tecido – Determinação da formação de pilling através do 
aparelho tipo Martindale; 
ABNT NBR ISO 105 B02 - Solidez da cor à luz artificial: Ensaio da lâmpada de 
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desbotamento de arco de xenônio; 
DIN 4550 – Office furniture - Self-supporting energized devices for the height 
adjustment of office work chairs - Safety requirements, testing. (ensaio do pistão) 

 
5. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 
 
Classificação da Cadeira Giratória Tipo A – Dispositivos de regulagem 
Apoios da base 5 hastes em aço. 
Uso Piso Carpet ou Liso (definir no objeto da 

licitação) 
Base da Cadeira Cor Preta 
Pistão Classe 4 ou 3 
Assento comprimento de 470 mm ±  5% e  largura de 

460 mm ±  5%. 
Altura do Assento Regulável, no mínimo, entre 420 mm e 500 

mm. 
Encosto Dimensões: altura de 460 mm ± 5% e  largura 

de 430 mm ± 5%. 
 

6. AVALIAÇÃO DE AMOSTRA 
 
O fornecedor deve submeter amostra da cadeira à aprovação da COPEL, dentro dos 
padrões estabelecidos nesta especificação técnica.  
 
Quantidade de amostra necessária para a avaliação e atendimento a especificação 
técnica: 
 

• 01 (uma) Cadeira – código 20008704; 
 

7. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA AVALIAÇÃO 
 

a) Manual de instruções de uso e conservação; 
 

• O fornecedor deverá apresentar manual de instruções contendo as orientações 
de uso, segurança, alertar sobre o uso indevido e conservação;  

• Recomenda-se a utilização de ilustrações para facilitar o entendimento do 
empregado ao uso correto;  

• O manual deverá ser redigido em língua portuguesa. 
 
b) Ensaios e laudos 
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O fornecedor deverá entregar a Copel, cópias autenticadas dos laudos emitidos em 
nome da empresa fabricante/montador por laboratório acreditado pelo INMETRO 
reconhecido nacionalmente, a ser entregue na ocasião da abertura das propostas dos 
ensaios realizados por laboratório competente conforme as normas: 
 
1. ABNT NBR 13962, na classificação das cadeiras giratórias operacionais tipo A, 

através de certificação: ABNT, OCP – Organismo de Certificação de Produto ou 
laudo técnico de ensaio, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO; 

2. Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de 
Segurança do Trabalho, comprovando que o mobiliário ofertado atende às 
exigências pertinentes a Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia; 

3. O fornecedor deverá comprovar através de ensaios que o pistão atende à classe 4 
ou 3 da norma DIN 4550;  

4. Deverá ser apresentada amostra do tecido nas dimensões de 10 x 10 cm com  
respectivo laudo técnico; 

5. ABNT NBR 10591 - Materiais têxteis - Determinação da gramatura de superfícies 
têxteis; 

6. ABNT NBR 14 581- Não tecido determinação da resistência á abrasão; 
• ASTM D 4966 – Standard Test Method for Abrasion Resistance of Textile Fabrics 

(Martindale Abrasion Tester Method) – Ensaios de Abrasão do revestimento; 
7. ABNT NBR 8537 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da densidade; 
• ASTM D 3574 – Standard Test Methods for Flexible Cellular Materials—Slab, 

Bonded, and Molded Urethane Foams – Ensaio de densidade, encosto e assento; 
8. ABNT NBR 14672 – Não Tecido – Determinação da formação de pilling através do 

aparelho tipo Martindale; 
• ISO 12945 -1 –  Textiles -- Determination of fabric propensity to surface fuzzing and 

to pilling -- Part 1: Pilling box method – Ensaio de resistência ao pilling; 
9. ABNT NBR ISO 105 B02 - Solidez da cor à luz artificial: Ensaio da lâmpada de 

desbotamento de arco de xenônio; 
Obs: Na ausência de uma norma nacional poderá ser utilizado uma norma internacional correspondente. 
 

Os relatórios e certificados de ensaios adotados e providenciados pelo fornecedor, 
deverão  conter, no mínimo, as seguintes informações: 
 
• Nome da marca comercial do fabricante; 
• Indicação de norma técnica e instrumento de medição ou metodologia do ensaio 

quando  aplicável; 
• Datas de início e término dos ensaios; 
• Identificação do laboratório onde os ensaios foram executados; 
• Condições ambientais do local dos ensaios quando aplicável; 
• Nome e assinatura do responsável pelo ensaio; 
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Observações: 
 
• Devem ser fornecidas cópias autenticadas dos documentos que comprovem 

desempenho dos materiais conforme estabelecido em regulamento por meio de 
documentação técnica; 

• A data de realização desses ensaios e consequentemente, dos respectivos 
relatórios não poderá ser superior a 3 (três) anos contados da data limite de 
apresentação das propostas e devem ser conclusivos; 

• Toda a documentação necessária deverá ser apresentada juntamente com a 
amostra; 

• Todos os documentos deverão ser devidamente encadernados em uma pasta 
única e paginados, contendo um índice com as respectivas páginas. 

• Os laudos deverão conter para cada ensaio, os dados e valores prescritos pelas 
normas e os obtidos em cada ensaio, para fins de comparação bem como a 
conclusão de aprovação; 

• Devem ser consideradas aplicáveis as últimas revisões das normas, na data de 
solicitação de cotação; 

• É permitida a utilização de normas de outras organizações desde que elas 
garantam qualidade igual ou superior à assegurada pelas normas relacionadas 
acima e que não contrariem esta especificação; 

• Os certificados emitidos por organismos internacionais serão reconhecidos pelo 
MTE desde que o organismo acreditador do país emissor do certificado possua 
acordo de reconhecimento mútuo com organismo acreditador no Brasil, devendo 
atender as mesmas regras internacionais adotadas pela Coordenação Geral de 
Acreditação do INMETRO. 

 
 
8. CONDIÇÕES GERAIS 

 
8.1 Base 
 
• Na cor preta, apoiada em 5 hastes, em aço com capa protetora ou do tipo 

curvada, injetada em resina de engenharia, poliamida - nylon 6 com modificador 
de impacto e fibra de vidro. 

 
a) Para uso em pisos com carpet: rodízios duplos injetados em nylon com 
diâmetro mínimo de 50 mm; 
b) Para uso em pisos lisos: rodízios duplos em nylon, emborrachado, com 
diâmetro mínimo de 50 mm. 
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* Obs. Os tipos de rodízios dos itens a ou b deverão ser definidos no objeto da 
licitação. 
 
 
8.2 Coluna 
 
• Na cor preta, devendo possuir regulagem de altura por acionamento a gás 

através de pistão atendendo a classe 4 ou 3 da norma DIN 4550, com curso 
mínimo de 100 mm; 

• Quando em sua posição inferior, deve preferencialmente existir um sistema 
mecânico de amortecimento de impactos. 

 
8.3 Assento 
 
• Dimensões : comprimento de 470 mm ±  5% e  largura de 460 mm ±  5%; 
• Altura (medida do chão ao topo da almofada): regulável, no mínimo, entre 420 

mm e 500 mm; 
• Estrutura interna em madeira de compensado multilaminado ou em resina de 

engenharia termoplástica injetada, com alta resistência mecânica e conformadas 
anatomicamente;  

• Com regulagem de inclinação e profundidade do assento; 
• Capa de proteção e acabamento injetados em polipropileno texturizado e bordas 

arredondadas, sem perfis de cloreto de polivinila – PVC; 
• Almofada em espuma de poliuretano flexível HR, moldado anatomicamente, 

isento de clorofluorcarboneto - CFC,  densidade média mínima de 56 kg/m3 
conforme a norma ASTM D 3574 e espessura média de 40 mm; 

• Capa de proteção e acabamento injetados em polipropileno texturizado e bordas 
arredondadas, sem perfis de Cloreto de Polivinila – PVC. 

• Com regulagem de profundidade do assento. 
 

8.4 Encosto 
 
• Dimensões: altura de 460 mm ± 5% e  largura de 430 mm ± 5%; 
• O encosto deve ser independente do assento; 
• Estrutura interna de madeira de compensado multilaminado conformado ou 

resina de engenharia, com preenchimento em poliuretano injetado com 
densidade controlada, isenta de CFC, com densidade controlada mínima de 50 
kg/m3, conforme norma ASTM D 3574, e espessura média mínima de 40mm; 

• Com regulagem de inclinação do encosto; 
• Com regulagem de altura do apoio lombar; 
• Capa de proteção e acabamento injetados em polipropileno texturizado e bordas 

arredondadas, sem perfis de cloreto de polivinila – PVC; 
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• Não deverá ser utilizado cola na fabricação desse estofado; 
• Almofada em espuma de poliuretano flexível HR, moldado anatomicamente, 

isento de clorofluorcarboneto - CFC, com saliência para apoio lombar, densidade 
média mínima de 50 kg/m3 conforme a norma ASTM D 3574 e espessura média 
de 40 mm; 

• Capa de proteção e acabamento injetados em polipropileno texturizado e bordas 
arredondadas, sem perfis de Cloreto de Polivinila - PVC. 

 
8.5 Braços 
 
• Composto por suporte e apoio dos braços; 
• Com regulagem da altura e do suporte no plano horizontal; 
• O suporte deverá ser confeccionado em aço, com movimento lateral no plano 

horizontal; 
• A fixação do suporte deverá ser feita através de parafusos com manoplas para 

facilitar a regulagem; 
• A variação do movimento circular no plano horizontal deverá ser de, no mínimo 

50 mm para cada lado, contados a partir da extremidade lateral do assento até o 
lado interno do suporte; 

• O apoio de braço deve ser confeccionado em polipropileno e apoio em 
poliuretano injetado, com alma de aço, possibilitando regulagem de altura com  
curso mínimo de 55 mm, através de acionamento por botão e com movimentos 
angulares no plano horizontal; 

• Dimensões mínimas do apoio de braço: comprimento 200 mm e largura 70 mm; 
• Admite-se uma variação de + ou - 5% nas dimensões indicadas; 
• Regulagem manual de afastamento dos braços; 
• Regulagem de inclinação dos braços. 

 
9. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 

9.1 Regulagem do Assento e Encosto 
 

• Encosto  com regulagem da altura, feita através de sistema automático e sem o 
uso de botões ou similares, com curso mínimo de 60 mm, e inclinação regulável, 
variável de no mínimo 15° preferencialmente no sistema de contato permanente; 

• Assento  com ângulo de inclinação frontal regulável entre –2° e - 7°  (valores 
mínimos e máximo respectivamente). 

• Ambas as regulagens de inclinação e do controle da altura devem ser feitas por 
acionamento através de alavanca(s) situada(s) sob o assento e, 
preferencialmente, possibilitando movimento sincronizado entre o assento e o 
encosto. 
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9.2 Revestimento 
 

• Em tecido padrão liso, 100% poliéster, sem emendas, com tratamento hidro 
repelente (à água, ao óleo e à sujeira que deverá prover estabilidade a lavagem), 
na cor preta com gramatura mínima de 450 g/m2 e classificação mínima de “5” 
segundo a norma ISO 105-B02 nos itens “resistência da cor a luz”; 

• Apresentar nota 5 – isento, segundo a norma ISO 12945-1, no item resistência 
ao pilling; 

• Não apresentar rompimento de fios, segundo a norma ASTM D 4966, no item 
resistência à abrasão; 

• Deverá ser apresentada amostra do tecido nas dimensões de (10 x 10) 
centímetros com  respectivo laudo técnico, para aprovação pela COPEL. 

 
9.3 Acabamento 

 
• O acabamento da base giratória, rodízios, coluna, dispositivos de regulagem, do 

assento, encosto e do apoio de braços deverá ser na cor preta, sem brilho 
(fosco); 

• Todos os componentes metálicos expostos deverão ser acabados em pintura 
eletrostática em epóxi-pó, com tratamento antiferrugem através de tratamento 
químico com banho de fosfatização, revestindo totalmente a estrutura; 

• Todos os componentes em nylon, polipropileno e poliuretano deverão possuir 
tratamento contra raios ultravioletas A e B, para garantir aparência, resistência a 
quebra e esbranquiçamento." 

 
 
10. CONDIÇÕES DE GARANTIA 

 
• Garantia mínima de 05 anos para defeitos de fabricação e garantia da 

continuidade do produto fornecido por no mínimo 05 anos a partir da data do 
fornecimento; 

• O proponente deverá apresentar documento original com certificação de garantia 
mínima de 05 anos emitido em nome do fabricante ou montador, apontando o 
número específico da licitação, marca e modelo da cadeira ofertada; 

• O fornecedor deverá ser responsável por todo e qualquer defeito do produto 
especificado, desde que não ocasionado por má utilização ou conservação, pelo 
período mínimo de 05 (cinco) anos, a partir da data de fornecimento do produto à 
COPEL. 
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• Durante o período de garantia, o fornecedor será responsável por todos os 
custos necessários para substituição do produto fornecido com defeito ou parte 
dele, mantendo sempre as características contidas nesta especificação. 

• Durante o período de garantia, o fornecedor deverá executar os serviços de 
assistência técnica, para fins de manutenção corretiva, num prazo máximo de até 
5 (cinco) dias após o chamado pela Copel, registrado por escrito, via e-mail ao 
endereço de manutenção apresentado pelo fornecedor em sua proposta. 

• Decorrido esse prazo, sem o atendimento devido, fica a COPEL autorizada a 
executar com outra empresa os serviços de reparos necessários e cobrar do 
fornecedor os custos respectivos, sem que tal fato acarrete em perda quanto à 
garantia do produto adquirido. 

• Qualquer detalhe relativo a garantia em dissonância com o disposto nesta 
especificação deverá ser explicitado de forma clara e destacada em sua 
proposta. 

 
11. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE - NORMAS SÉRIE I SO-9000 
 

• É recomendável que os fornecedores desenvolvam ações voltadas para Gestão 
da Qualidade de modo que os materiais e produtos fornecidos à Copel atendam 
aos padrões mínimos de qualidade exigidos, com base nas normas da série ISO 
– 9000 (NBR ISO série 9000) no que julgado aplicável; 

• No processo de produção deve ser minimizada ou evitada a geração de impactos 
ambientais negativos. 

 
12. SISTEMA DE PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE - NORMAS S ÉRIE ISO-14000 
 

• É recomendável que os fornecedores desenvolvam também política de proteção 
ao meio-ambiente, fomentando culturas e ações ecológicas quanto aos 
processos fabris de materiais e produtos fornecidos à Copel, com base nas 
normas de série ISO-14000 (NBR ISO 14000). 

 
13. OBSERVAÇÕES 
 

• A montagem do produto especificado será de responsabilidade do fornecedor; 
• A cadeira deverá possuir identificação indelével, legível e ser fixada no corpo da 

cadeira contendo: mês, ano, modelo/tipo, nome do fabricante/montador. A 
identificação poderá ser através de uma etiqueta indelével e legível; 

• Nos aspectos não cobertos por esta especificação, prevalecem as exigências 
das normas citadas em normas e documentos complementares; 

• As amostras do modelo, entregues para análise técnica poderão ser submetidas 
a testes e ou ensaios destrutivos, podendo a cadeira ser devolvida ao fabricante 
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com avarias. O custo do conserto ou da amostra do modelo não poderão ser 
imputados a Copel; 

• A Copel poderá a qualquer tempo verificar se o fabricante/montador desenvolve 
ações voltadas a políticas de proteção ao meio-ambiente e Gestão da Qualidade;  

• Deverão ser fornecidos apenas produtos novos, sendo vedado em quaisquer 
circunstâncias, o uso de produtos recondicionados, reciclados ou provenientes 
de reutilização de material já empregado; 

• A área de Segurança do Trabalho da COPEL necessita de, no mínimo, 15 dias 
para efetuar a avaliação do produto, objeto desta especificação técnica para fins 
de aprovação. 

 
14. CÓDIGO COPEL DO MATERIAL 
 
Material  Código  
 CADEIRA GIRATÓRIA, ENCOSTO, ASSENTO E BRAÇOS  20008704 
 
 


