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Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro <pregoeiro.tcmrj@gmail.com>

Re: Diligência Pregão Eletrônico 12/2021 (SRP) - Aquisição de Cadeiras Giratórias 
1 mensagem

Comercial Tok Plast <comercial1@tokplast.com.br> 19 de maio de 2021 17:15
Para: Pregoeiro TCMRJ <pregoeiro.tcmrj@gmail.com>

Boa tarde Sr. Alberto.

Em resposta a vosso questionamento, seguem nossas observações.

(1) Informar qual é a largura do encosto da cadeira 92DG13 GIR?

A largura real do encosto deste modelo é 47cm.

(2) A Relatório de Ensaio, em anexo, referente à cadeira 92SY C/BR é documento idôneo para confirmar a largura do
encosto da cadeira 92DG13 GIR (e-mail com justificativa para envio do relatório em anexo) ? 

O relatório em anexo é um documento idôneo, emitido por laboratório acreditado e é de nossa propriedade.
Confirmamos que o encosto é o mesmo tanto para a cadeira de referência 92SY quanto para a 92DG13.

(3) O conteúdo do catálogo em anexo corresponde à descrição da cadeira 92DG13 GIR ou há alguma divergência? 

O conteúdo do catálogo enviado por você corresponde a 92DG13, porém identificamos um erro de preenchimento,
onde consta as medidas do encosto de 480mm de largura x 470mm de altura está invertido, o correto é 470mm de
largura x 480mm de altura conforme pode ser verificado no laudo enviado por você.

Estamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente, 

Nádia Espíndola - Comercial 
(54) 3228 9990

Em qua., 19 de mai. de 2021 às 16:26, Pregoeiro TCMRJ <pregoeiro.tcmrj@gmail.com> escreveu: 
À Tok Plast Metal Ltda,
 
Participamos que foi aberta diligência, com base no item 28.4 do Edital do Pregão Eletrônico 12/2021 (SRP), para
confirmar a medida da largura do encosto da cadeira 92DG13 GIR, bem como verificação da fidedignidade da
documentação técnica apresentado pela SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, vencedora provisória
do certame. 
 
Sendo assim, solicitamos manifestação da empresa sobre os seguintes pontos: 
 
(1) Informar qual é a largura do encosto da cadeira 92DG13 GIR?
 
(2) A Relatório de Ensaio, em anexo, referente à cadeira 92SY C/BR é documento idôneo para confirmar a largura
do encosto da cadeira 92DG13 GIR (e-mail com justificativa para envio do relatório em anexo) ? 
 
(3) O conteúdo do catálogo em anexo corresponde à descrição da cadeira 92DG13 GIR ou há alguma divergência? 
 
 
Atenciosamente, 
  
Alberto Paz 
Pregoeiro 
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ   
 

mailto:pregoeiro.tcmrj@gmail.com
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Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro <pregoeiro.tcmrj@gmail.com>

Diligência PE 12.2021 empresa Serra Mobile 
1 mensagem

Gustavo Bassani <serramobile@serramobileexpo.com.br> 19 de maio de 2021 15:29
Para: pregoeiro.tcmrj@gmail.com

Prezado Sr. Pregoeiro.

Em anexo lhe envio o Relatório de Ensaio Nr. 422018 emitido pelo laboratório acreditado LENCO onde demonstra a
medida real do modelo de cadeira ofertada, resultando em um dimensional de 469mm para a largura do encosto.

Como pode reparar, o relatório possui a referência 92 SY enquanto a cadeira ofertada é a 92DG13.

Cabe ressaltar que na estruturação de referências do fabricante tokplast, os 2 primeiros números (92) representam o
tamanho da cadeira, ou seja, medida do assento e do encosto, e os outros códigos (SY e DG13) os mecanismos de
regulagens. Desta forma, o relatório serve para demonstrar que os componentes do assento/encosto são comuns
entre os modelos 92SY e 92DG13, sendo assim o laudo pode comprovar o dimensional em acordo com o edital.

Essas informações podem ser verificadas diretamente com a fábrica, no email comercial@tokplast.com.br, ou
comercial1@tokplast.com.br, e no telefone 54 32289990.

--  
Att.

Gustavo Bassani
Diretor
Serra Mobile
55 54 991628065
55 54 30283938

Laudo 92SY CBR.pdf
1680K
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Relatório de Ensaios 1 - 7

Rel N⁰. 422018Cliente: Tok Plast Metal Ltda

Produto:

Modelo:

Cadeira giratória operacional

92SY C/BR

Este documento é valido somente quando utilizado pelo laboratório, contratante ou agente autorizado.                                                            

Reprodução Parcial Proibida.

Este Relatório Atende aos Requisitos da ABNT NBR ISO/IEC 17025

RELATÓRIO DE ENSAIOS  

DE CADEIRAS E/OU SEUS 
COMPONENTES

Relatório de Ensaio de Mobiliário Corporativo  - Cadeiras - Revisão 03

Revisão do formulário aprovada Por Everton J. De Ros

O CGCRE é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) 

O CGCRE é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo com a EA (European Cooperation Accreditation) 

Laboratório de Ensaios Acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO sob nº CRL 0921

O CGCRE é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo com a IAAC (Interamerican Cooperation Accreditation) 

LEMCO - Laboratório de Ensaio de Mobiliário Corporativo

EBL Soluções em Serviços Ltda - CNPJ 11.480.475/0001-49 - Uma Empresa EJRos Brasil

Rua Joana Matioda Manfro, 201 – Bairro Sagrada Família – Caxias do Sul – RS – CEP  95052-370

Fone: 54 3021 3045 – lemco@ejros.com.br – www.ejros.com.br
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Rel N⁰. 422018

92SY C/BR

Não Consta

1

X

 - Outro documento:

 -

Nº: 292018 Aprovado por: Data:

Os ensaios são realizados em um local isento de correntes de ar. 

Os ensaios são realizados a umidade relativa do ar média de (65 ± 5) %, quando requerida pela norma.

 -

Obs.: A(s) amostra(s) foram fornecida(s) pelo cliente, isentando o laboratório de responsabilidade quanto a sua representatividade em relação ao lote ou mesmo a sua uniformidade.

Quando e se assinalado com um asterisco (*), o ensaio é contratado e realizado por outro laboratório.

Não Consta

Produto:

Fabricante:

Linha comercial:

Empresa:

Cadeira giratória operacional

Pessoa de Contato:

Endereço:

Normas Utilizadas para Realização dos Ensaios:

Observações Gerais:

Este relatório de ensaio não deve ser parcialmente reproduzido.

Os itens da norma não descritos neste relatório foram considerados como não aplicáveis ao produto sob ensaio ou não foram solicitados pelo cliente.

A definição de conformidade ou não da amostra é estabelecida de acordo com os parâmetros e critérios estabelecidos na própria norma utilizada.

24/05/2018

422018

RELATÓRIO DE ENSAIOS PARA  CADEIRAS E/OU SEUS COMPONENTES

Parte 1: Identificação e Condições Gerais

Dados do Requerente:

Modelo:

Número de série:

Cliente:

LEMCO - Laboratório de Ensaio de Mobiliário Corporativo

Relatório LEMCO Nº:Data deste Relatório de Ensaios: 

Qde de amostras:

Caxias do Sul - RS - 95084-430

Rua Angelina Michielon, 238 - Bairro de Lourdes

Cidade - Estado - CEP:

Tok Plast Metal Ltda

Gustavo Bassani

Tok Plast Metal Ltda

11/10/2018

Tok Plast Metal Ltda

Data de recebimento da amostra: 18/05/2018

Orçamento Relacionado:

Nenhum documento acompanhou o produto

Os ensaios são realizados a uma temperatura controlada de (20 ± 5) °C.

Os ensaios são realizados a uma altitude de 764 metros a partir do nível do mar.

Objeto Ensaiado:

ABNT NBR 13962:2006 - Móveis para Escritório - Cadeiras - Requisitos e Métodos de Ensaio.

Este relatório de ensaio é válido exclusivamente para o objeto ensaiado (amostra), não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo que similares.

Gustavo Bassani

Objetivo do ensaio:

Condições Ambientais na Realização dos Ensaios: 

Documentação que Acompanha a Amostra:

Manual de instruções

Descrição do produto:

Ensaio completo solicitado pelo cliente

Cadeira giratória operacional - 92SY C/BR

Fotos da amostra antes do ensaio:         

EBL Soluções em Serviços Ltda - CNPJ 11.480.475/0001-49 - Uma Empresa EJRos Brasil

Rua Joana Matioda Manfro, 201 – Bairro Sagrada Família – Caxias do Sul – RS – CEP  95052-370

Fone: 54 3021 3045 – lemco@ejros.com.br – www.ejros.com.br
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Rel N⁰. 422018

11/10/2018

NORMA SITUAÇÃO AVALIAÇÃO REFERÊNCIA

NBR 13962:06 CT CF VER OBS 1

NBR 13962:06 CT CF VER TABELA 1  

NBR 13962:06 CT CF VER OBS 2

NBR 13962:06 CT CF VER OBS 3

NBR 13962:06 CT CF VER OBS 4

NBR 13962:06 NA  -  -

NBR 13962:06 CT CF VER OBS 5

NBR 13962:06 CT CF  -

NBR 13962:06 NA  - VER OBS 6

NBR 13962:06 CT CF VER OBS 7

NBR 13962:06 CT CF VER OBS 8

NBR 13962:06 CT CF VER OBS 9

NBR 13962:06 CT CF VER OBS 10

NBR 13962:06 NA  -  -

NBR 13962:06 NA  -  -

NBR 13962:06 CT CF VER OBS 11

NBR 13962:06 NA  -  -

NBR 13962:06 NA  -  -

NBR 13962:06 CT CF VER OBS 12

NBR 13962:06 CT CF VER OBS 13

NBR 13962:06 NA  -  -

NBR 13962:06 CT CF VER OBS 14

NBR 13962:06 NA  -  -

NBR 13962:06 CT CF VER OBS 15

Data início do ensaio:

NCT - NÃO CONTRATADO NCF - NÃO CONFORME

Quanto a Referência:

6.2.3 Ensaio de desequilibrio para frente

6.3.5 Ensaio de fadiga conjugado no assento e no encosto para cadeira giratória operacional

NA - NÃO APLICÁVEL NR - NÃO REALIZADO

6.2.2 Ensaio de desequilibrio por carregamento da borda frontal

Instruções Operacionais de Ensaio Passíveis de Serem Aplicadas a Este Tipo de Produto:

6.2.7 Ensaio de desequilibrio para trás em cadeiras reclináveis

LEGENDA Quando citado, referencia texto no relatório que traz maiores 

informações sobre o requisito ensaiado.

4.4 Segurança e usabilidade

Quanto a Avaliação:

6.2.4 Ensaio de desequilibrio para os lados em cadeiras sem apoia-braço

6.3.12.1 Ensaio de durabibidade na regulagem de altura do assento - pneumático

CF - CONFORME

Cliente: Tok Plast Metal Ltda

IO-E 01 Ensaio de desequilíbrio por carregamento da borda frontal

IO-E 02 Ensaio de desequilíbrio para frente

IO-E 03 Ensaio de desequilíbrio para os lados em cadeiras sem apoia-braço

IO-E 04 Ensaio de desequilíbrio para os lados em cadeiras com apoia-braço

IO-E 05 Ensaio de desequilíbrio para trás em cadeiras não reclináveis

IO-E 06 Ensaio de desequilíbrio para trás em cadeiras reclináveis

IO-E 07 Ensaio de carga estática no encosto

IO-E 08 Ensaio de carga estática horizontal no apoia-braço

IO-E 09 Ensaio de carga estática vertical no apoia-braço

IO-E 10 Ensaio de fadiga conjugado no assento e no encosto para cadeiras giratória operacional

IO-E 11 Ensaio de fadiga conjugado no assento e no encosto para cadeira de dialogo

IO-E 12 Ensaio de fadiga da borda anterior do assento para cadeira de dialogo

IO-E 13 Ensaio de fadiga no apoia-braço

IO-E 14 Ensaio de carga estática horizontal para frente nos pés para cadeira de dialogo

IO-E 15 Ensaio de carga estática horizontal lateral nos pés para cadeira de dialogo

IO-E 16 Ensaio de durabilidade no mecanismo de rotação do assento

IO-E 17 Ensaio de durabilidade na regulagem de altura do assento

IO-E 18 Ensaio de carga estática na base

IO-E 19 Ensaio de durabilidade do apoia-pés

IO-E 20 Ensaio de durabilidade ao deslocamento de rodízio

IO-E 21 Determinação da posição de carregamento do encosto e do assento

IO-E 22 Dimensional de cadeira de escritório

ENSAIO /VERIFICAÇÃO

4.1 Classificação

4.2 Requisitos Dimensionais / Características dimensionais

Parte 2: Estrutura do Ensaio

6.3.6 Ensaio de fadiga conjugado no assento e no encosto para cadira de diálogo

6.3.7 Ensaio de fadiga da borda anterior do assento para cadeira de diálogo

6.3.8 Ensaio de fadiga no apóia-braço

6.3.9 Ensaio de carga estática horizontal para frente nos pés para cadeira de diálogo

6.3.10 Ensaio de carga estática horizontal lateral nos pés para cadeira de diálogo

Sumário dos Ensaios / Situação / Avaliação / Referência

6.2.6 Ensaio de desequilibrio para trás em cadeiras não reclináveis

6.3.2 Ensaio de carga estática no encosto

LEMCO - Laboratório de Ensaio de Mobiliário Corporativo

6.3.11 Ensaio de durabilidade no mecanismo de rotação do assento

Quanto a Situação:

CT - CONTRATADO

6.3.12.2 Ensaio de durabibidade na regulagem de altura do assento - manual

6.3.13 Ensaio de carga estática na base

6.3.14 Ensaio de durabilidade do apóia-pés

6.3.15 Ensaio de durabilidade ao deslocamento de rodízios

6.2.5 Ensaio de desequilibrio para os lados em cadeiras com apoia-braços

6.3.3 Ensaio de carga estática horizontal no apóia-braço

6.3.4 Ensaio de carga estática vertical no apóia-braço

23/05/2018 Data de encerramento do ensaio:

EBL Soluções em Serviços Ltda - CNPJ 11.480.475/0001-49 - Uma Empresa EJRos Brasil

Rua Joana Matioda Manfro, 201 – Bairro Sagrada Família – Caxias do Sul – RS – CEP  95052-370

Fone: 54 3021 3045 – lemco@ejros.com.br – www.ejros.com.br
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Tag. Item norma Certificado Laboratório Rastreabilidade

MAQ 007 4.2, 6.2, 6.3 04001/18 MITUTOYO RBC

BAL 001 6.2, 6.3 30502/14 MASTERTEC RBC

CLC 001 6.3 4973/17 PANANTEC RBC

DIN 001 6.2, 6.3.15 54213/18 MASTERTEC RBC

TDA 001   6.3 S017454/18 K&L RBC

NIV 001 4.2, 6.2 S017442/18 K&L RBC

EJR 34 4.2, 6.2, 6.3 F0432/2017 LABELO RBC

GAB 001 6.3  -  - Verificação perió.

GAB 002 6.3  -  - Verificação perió.

GAB006 GAB007

GAB009
6.3  -  - Verificação perió.

GAB 010

GAB 011
6.3  -  - Verificação perió.

GAB 014 6.2  -  - Verificação perió.

GAB 015 6.2  -  - Verificação perió.

GAB 017 4.2 - - Verificação perió.

GAB 018 4.2 S018128/15 K&L RBC

PAQ 001 4.2 02627/18 METROSUL RBC

PTR 001 4.2 S017042/18 K&L RBC

TVM001 

TVM002

 TVM004

6.2, 6.3  -  - Verificação perió.

OBS 001

OBS 002

OBS 003

6.3.15  -  - Verificação perió.

A8 6.3.13 53202/17 MASTERTEC RBC

Superfície pequena de carregamento -

Nível digital

Superfície pequena de carregamento -

Superficie de carregamento do assento

Superficie de carregamento local

14/03/2019

05/02/2020

Travamentos

Cinta Flexível xom massa de 27 Kg  -

Superficie de carregamento do encosto

24/04/2021

19/07/2020

Medidor Tridimensional de Cadeiras 22/11/2021

Cronômetro

14/12/2020

LEMCO - Laboratório de Ensaio de Mobiliário Corporativo

Cliente:

Gabarito raio de 400 mm

Instrumentos Utilizados:

Instrumento / Equipamento Próxima calibração

Transferidor de ângulo

Gabarito de carga

-

Padrões rastreados primários nacionais e internacionais a RBC - Rede Brasileira de Calibração.

-

14/05/2020

Dinamômetro

-

-

Pente de raio

Obstáculos

Tok Plast Metal Ltda

-

24/04/2021

Balança digital

Célula de carga

23/04/2021

Paquímetro digital 31/01/2021

Observação:

Todos os equipamentos, gabaritos e dispositivos utilizados para realização dos ensaios estão devidamente calibrados e são controlados quanto aos seus vencimentos.

 -

MAQ 006 - Máquina Ensaio de Carga Estática da Base 15/12/2020

EBL Soluções em Serviços Ltda - CNPJ 11.480.475/0001-49 - Uma Empresa EJRos Brasil

Rua Joana Matioda Manfro, 201 – Bairro Sagrada Família – Caxias do Sul – RS – CEP  95052-370

Fone: 54 3021 3045 – lemco@ejros.com.br – www.ejros.com.br
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Cód.
Valor 

Mínimo
Valor Máximo

Medido

Min. / Máx.
a 420 500 410,6 / 519,1

a 1 400 - 487,8

a 2 380 - 475,4

380 440 424,9

50 - NA

 -

a 4 270  - 316,9

0° -7° NA

-2° -7° - 1,9° / - 13,9°

b 240 - 479,0

b 1 170 220 155,9 / 228,8

b 2 360 - 528,2 / 599,6

b 3 305  - 469,3

b 4 400  - > 400

y 15°  - 17,9°

e 200 250 196,7 / 286,8

e 1 460 - 462,4 / 535,2

e 2 100 - 113,3

e3 200  - 255,0

e4 40 - 91,7

- 415 375,1

- 365 NA

n 5 - 5

Cód.
Valor 

Mínimo
Valor Máximo

Medido

Min. / Máx.
t 18 - > 18

u 7 - 7,3

v 10 - 10,9

x 15 22 20,5

d 48 - 50,6

ri 1,5 2,5

re
6

1,5

-

-

> 6,0

NA

m 195 - 239,2

q 265

300

-

-

325,1

NA

Altura do apoia braço 2), 4)

Para cadeiras com regulagem desta variável (faixa de regulagem)

Cliente: Tok Plast Metal Ltda

Altura da superfície do assento (intervalo de regulagem) 1), 4), 6)

Largura do assento
Profundidade da superfície do assento

Para cadeiras sem regulagem desta variável

4) As dimensões indicadas devem ser medidas utilizando-se o gabarito de carga (GAB 017) sobre o assento.

5) Caso sejam adotados dispositivos de regulagem, a faixa de regulagem deve cobrir uma extensão de pelo menos 60mm.

6) As medidas mínimas e máximas da dimensão a  são relativas a planos de trabalho variando entre 680mm a 780mm.

Rodízios duplos                                                                                                                                                    Dimensões em milímetros

Raio externo      rodízios do tipo H

                                rodízios do tipo W

Ponto de estabilidade

Ângulo de inclinação do assento

Altura do ponto X do encosto (intervalo de regulagem)1), 3), 4)

Raio da pata

Cadeira giratória operacional

Cadeira giratória operacional alta

Raio interno

Parte 3: Resultados

I

2) Caso sejam adotados dispositivos de regulagem, estes devem incorporar as dimensões mínima e máxima apresentada, podendo entanto ultrapassá-las.

3) A regulagem de altura do ponto X do encosto pode ser obtida por deslocamento de todo o encosto ou apenas da porção dele que proporciona o apoio lombar.

Projeção da sapata

Distância interna entre os apóia-braços 5)

Recuo do apóia-braço

Comprimento do apóia-braço

Largura do apóia-braço

Distância entre o ponto de apoio da roda e o eixo de giro do rodízio

Largura da superfície de rolamento

1) A altura da superfície do assento e a altura do ponto X do encosto devem ser reguláveis. Os intervalos de regulagem podem ser excedidos, desde que os valores mínimos e máximo prescritos estejam incluídos na faixa de regulagem.

Altura da borda superior do encosto 4)

Largura do encosto

Raio de curvatura do encosto

Diâmetro da fixação

Diâmetro da roda

Diâmetro entre rodas

Para cadeiras com rodízios

Para cadeiras com sapatas

Faixa de regulagem de inclinação do encosto

Nome da Variável

Número de pontos de apoio da base

Profundidade do assento:
Para cadeiras sem regulagem desta variável

 Cadeira giratória operacional Dimensões em milímetros

Nome da Variável

os valores devem incorporar 400 e 420, podendo ultrapassa-las.

a 3

LEMCO - Laboratório de Ensaio de Mobiliário Corporativo

a

Tabela 1 referente aos ensaios  do item 4.2.3 da ABNT NBR 13962:2006 - Dimensões da Cadeira

Distância entre a borda do assento e o eixo de rotação

Extensão vertical do encosto

Para cadeiras com regulagem desta variável 2)

EBL Soluções em Serviços Ltda - CNPJ 11.480.475/0001-49 - Uma Empresa EJRos Brasil

Rua Joana Matioda Manfro, 201 – Bairro Sagrada Família – Caxias do Sul – RS – CEP  95052-370

Fone: 54 3021 3045 – lemco@ejros.com.br – www.ejros.com.br
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O ensaio de desequilibrio para frente atendeu aos requisitos 

normativos.

Aplicação de força vertical de 250N na borda 

lateral do assento + 350 N no apoia-braço e força 

horizontal de 20N

Avaliação da classificação da cadeira segundo a 

norma ABNT NBR 13962:2006

LEMCO - Laboratório de Ensaio de Mobiliário Corporativo

OBS 3 (Desequilibrio por carregamento da borda frontal)

OBS 4 (Desequilibrio para frente)

OBS 5 (Desequilibrio para os lados em cadeiras com apoia-braços)

OBS 7 (Carga estática no encosto)

O ensaio de desequilibrio para os lados em cadeiras com apoia-braço 

atendeu aos requisitos normativos.

Tok Plast Metal Ltda

OBS 9 (Carga estática vertical no apóia-braço)

OBS 1 (Classificação da Cadeira)

O ensaio de carga estática vertical nos apoia-braços atendeu aos 

requisitos normativos.

O ensaio de carga estática no encosto atendeu aos requisitos 

normativos.

CONFORME

Com 1.600N de força aplicada ao assento, são 

aplicados 10 ciclos de 560N de força no encosto  

OBS 8 (Carga estática horizontal no apóia-braço)

Aplicação de 400N de força horizontal 

simultaneamente em cada apoia-braço, por 10 

ciclos

O ensaio de carga estática horizontal nos apoia-braços atendeu aos 

requisitos normativos.

N. da Observação Cargas, Ciclos e Condições do Ensaio Interpretação

O resultado da análise deste relatório de acordo com os requisitos aplicados ao produto é

Aplicação de 900N de força vertical no apoia-

braço, por 10 ciclos

O ensaio de durabilidade no mecanismo de rotação do assento 

atendeu aos requisitos normativos.  

Avaliação do desequilíbrio frontal com aplicação 

de carga de 27kg

Aplicação de força vertical de 600N na borda 

frontal do assento e força horizontal de 20N

Cliente:

O ensaio de desequilibrio por carregamento da borda frontal  

atendeu aos requisitos normativos.  

Aplicação de 13 discos de carga de 10kg cadaOBS 6 (Desequilibrio para trás em cadeiras  reclináveis)

OBS 2 (Segurança e usabilidade)
Avaliação geral dos aspectos construtivos, 

usabilidade, regulagens e segurança do produto

O manual de instruções e informações recebidas do produto estão 

adequadas aos requisitos normativos.  

Observações:                                                                                                                                                                                                                              
As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

OBS 13 (Durabilidade na regulagem de altura do assento - 

pneumático)

Aplicação de força vertical de 950N com 

movimento de regulagem de altura por 30.000 

ciclos.

O ensaio de durabilidade na regulagem de altura do assento- 

pneumático atendeu aos requisitos normativos. 

OBS 14 (Carga estática na base) Aplicação de força de 11.000N por 1 minuto. O ensaio de carga estática na base atendeu ao requisitos normativos.

O ensaio ao deslocamento de rodízios atendeu aos requistos 

normativos.

Aplicação de força de 1.000N. Ciclo de 

deslocamento de 2.000 com obstáculos e 98.000 

sem obstáculos

OBS 15 (Durabilidade ao deslocamento de rodízios)

OBS 10 (Fadiga conjugado no assento e no encosto para cadeira 

giratória operacional)

Aplicação de força de 1.100N a 1.500N no assento 

e 320N no encosto em diversos pontos de 

aplicação, totalizando 260.000 ciclos

Os ensaios de fadiga conjugado no assento e no encosto  atendeu 

aos requisitos normativos. 

OBS 11 (Fadiga no apóia-braço) Aplicação de 400N no assento por 60.000 ciclos.
O ensaio aplicado de fadiga no apoia braço  atendeu aos requisitos 

normativos.

OBS 12 (Durabilidade no mecanismo de rotação do assento)

Aplicação de carga de 700N por 40.000 ciclos de 

rotação e 1.000N para mais 10.000 ciclos de 

rotação.

Cadeira classificada como: "Cadeira giratória operacional com 

encosto médio, com apoia braço, Tipo B".

O ensaio de desequilibrio para trás em cadeiras reclináveis atendeu 

aos requisitos normativos.
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LEMCO - Laboratório de Ensaio de Mobiliário Corporativo

Cliente: Tok Plast Metal Ltda

 - FIM DO RELATÓRIO - 

Laboratorista LEMCO

 Medidas Angulares 

±  1,8mm  

 ±  0,3°  

INCERTEZAS DE MEDIÇÃO

Tabela de Incertezas Consideradas para Este Relatório

A incerteza expandida de medição relatada na tabela abaixo é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência “k=2”, com graus de liberdade efetivos (veff) correspondentes a um nível de confiança de 

aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com o “Guia para Expressão da Incerteza de Medição”, Terceira Edição Brasileira, baseado no ISO Guide to the expression of uncertainty in measurement e 

representa a contribuição dos sistemas de medição do Laboratório empregados na realização dos ensaios.

                        Relatório Conferido e Aprovado Por:

Dimensões Lineares   

Ensaio Realizado Por:

Marcelo J. Bertuol

Fotos da amostra depois do ensaio: 
 

1 1 / 1 0 / 2 0 1 8

X
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CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL TIPO “A”: ESPALDAR MÉDIO 

COM BRAÇOS 

 

Modelo: 92DG13 GIR 

Marca: TOK PLAST 

 

 

ENCOSTO:  
Internamente confeccionado em polipropileno injetado moldado anatomicamente 

Estofado com espuma de poliuretano injetado moldada anatomicamente, indeformável, 

com 40mm de espessura, densidade de 50kg/m3, contra encosto protegido por capa de 

polipropileno injetado e texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso de 

PVC nas bordas. Suporte do encosto confeccionado em chapa de aço de, 6mm de 

espessura, dotada de nervura estrutural de reforço. Possui regulagem de altura com curso 

de 80mm com paradas em, 12 posições de ajuste, com acionamento automático sem 

necessidade de botões ou manípulos. 

Medidas: 480mm largura x 470mm altura. 

 

ASSENTO:  

Internamente confeccionado em madeira compensada, prensada e multilaminada, em 

formato anatômico com 12mm de espessura. Estofado com espuma de poliuretano 

injetado moldada anatomicamente, indeformável, com 50mm de espessura e densidade 

de 50kg/m3. Contra assento protegido por capa de polipropileno injetado e texturizado 

com bordas arredondadas, que dispensem o uso do PVC nas bordas. Assento com borda 

frontal ligeiramente curvada para baixo para não obstruir a circulação sanguínea.   

Medidas: Assento 490mm largura x 470mm profundidade, altura mínima do chão ao 

assento: 420mm. 
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APOIA BRAÇOS:  

Em forma de “T”. Estrutura em chapa de aço estrutural com 5mm de espessura, e 

protegida com corpo de polipropileno injetado de alta resistência. Regulagem de altura 

através de botão de acionamento externo localizado na lateral externa abaixo do apoio do 

braço, regulagem em 9 (novo) estágios, com curso de 90mm, apoio do braço (parte 

superior) injetado em termoplástico texturizado. Braços fixados sob o assento através de 

parafusos e porca-garras, cravadas na madeira interna.  

Largura: de 90mm. Comprimento: de 270mm.  

 

SISTEMA DE INCLINAÇÃO/RECLINAÇÃO DO ENCOSTO: fabricado em chapa 

de aço estampada, com 3mm de espessura. Mecanismo para regulagem de inclinação do 

encosto por meio de alavanca localizada sob o assento, sistema de bloqueio por fricção 

de multilâminas que permite regulagem de inclinação e reclinação do encosto, com 

travamento em qualquer posição e com livre flutuação.  

 

COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO: 

Confeccionada em aço tubular SAE1010/1020, com tratamento pré-pintura de 

desengraxe, decapagem e fosfatização, revestida com capa telescópica em polipropileno 

copolímero injetado de três elementos, com sistemas de fixação na parte superior e 

inferior. Montada com pistão a gás classe 4, com ajuste para regulagem de altura em 

qualquer posição, em curso de 100mm, por meio de alavanca fixada a direita abaixo do 

assento. 

 

BASE/RODÍZIO: 
Com cinco (05) patas confeccionadas em estrutura de aço tubular SAE 1010/1020, 

medindo 25x25x2mm, fabricada por processo robotizado de solda MIG soldada em bucha 

de aço conificada com 3mm de espessura, revestida com capa de polipropileno injetado 

e texturizado, com rodízios injetados em nylon 6 de duplo giro tipo “H”, com 50mm de 

diâmetro, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo 

horizontal em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 8 mm. O eixo vertical é dotado 

de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. 

 

REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO:   
Em vinil com gramatura de 784 g/m2.  Cor cinza ou a definir pelo cliente.  

 

OBS: 

Toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fostatização, 

pintura em tinta eletrostática em epóxi-pó com película de aproximadamente 100 micros 

com propriedades de resistência a agentes químicos. Cor preta. 

Conchas do assento e do encosto independentes. 
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