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DESCRIÇÃO TÉCNICA - Nº 2846543
GEST-DEGEP

APOIO PARA DESCANSO DE MEMBROS INFERIORES
ADI-01
EMISSÃO: AGOSTO/2018
VALIDADE: AGOSTO/2023
CÓDIGO ERP: 899800033

1. DESCRIÇÃO GERAL: Apoio constituído de plataforma horizontal para descanso dos pés e membros inferiores, conforme ilustrações de
referência.
2. FINALIDADE: Acessório a ser utilizado para apoio dos pés, diminuindo desgaste físico e má postura, seguindo preceitos de ergonomia.
3. CARACTERÍSTICAS :
plataforma horizontal dotada de mecanismo de regulagem de altura que possibilite no mínimo três posições fixas, com alturas mínima de
50 mm e máxima de 150 mm, sempre medidas em relação ao piso;
plataforma confeccionada em aço, com dimensões gerais de 450 x 320mm (+50mm);
face superior da plataforma, na área de apoio dos pés, com aplicação de placa de borracha;
bases ou elemento de sustentação equivalente, confeccionados em aço, proporcionando resistência e estabilidade ao conjunto.

4.OBSERVAÇÕES:
Esta descrição tem a finalidade apenas de orientar quanto às dimensões mínimas e características do produto. Objetiva fornecer
informações e subsídios para facilitar a aquisição de produtos já disponíveis no mercado e que sejam compatíveis com as normas
pertinentes e preceitos de ergonomia;
Demais condições para instrução dos processos de aquisição são dos Órgãos e/ou Superintendências Estaduais aquisitantes.
5.ILUSTRAÇÕES:
Fotografias inseridas como forma de mera ilustração do produto a ser adquirido, sem guardar qualquer vínculo com similares disponíveis
no mercado:

Fig. 1.1

OBS.: É de inteira responsabilidade do usuário a utilização desta sugestão de descrição técnica:

Documento assinado eletronicamente por Vagner Lisoski Duarte, Analista de Correios Jr - Engenheiro (Eletronico), em 30/08/2018, às
11:28, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Ta4ane Ribeiro Gomes, Gerente Corpora4vo, em 31/08/2018, às 10:51, conforme horário
oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten/cidade deste documento pode ser conferida no site h0ps://sei.correios.com.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 2846543 e o
código CRC F1147E01.
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