MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Processo n° 19.480/2019
Pregão Eletrônico nº. 61/2019
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Sra. Carla Renata Hissnauer de Souza, na qualidade de Autoridade Competente em exercício, e
por delegação de competência prevista no inciso V do Art. 5º do Decreto Municipal nº. 141/05,
fundamentado nos elementos constantes dos autos do processo da licitação em epígrafe, e
considerando a inexistência de recurso contra os atos do Pregoeiro, em conformidade com o inciso
XX, do artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520/02 HOMOLOGA os atos do procedimento licitatório, em
conformidade ao decreto nº. 80/2013, com fulcro no inciso XXII, do Art. 4 da Lei Federal nº.
10.520/02 e Lei 147/2014, acolhendo o julgamento do Pregoeiro, Sr. Edson Carlos Pereira, para as
empresas participantes com valores unitários abaixo discriminados.
Valor
Item Unid. Qtd.
Descrição do Objeto
Marca
Unitário
Armário baixo (com rodízio) – Modelo FDE Bela
01
Unid.
06
R$ 456,00
AB 06
Móveis
Armário copa/cozinha, material aço, tipo de
parede, acabamento superficial pintado, cor
branca, quantidade portas 3, quantidade
Bela
02
Unid.
41
prateleiras 2, largura 1,20, profundidade 0,40,
R$ 247,99
Móveis
altura 0,60. Não deverá apresentar rebarbas e
quinas vivas que possam provocar ferimentos
nos usuários.
Armário de aço PA 120 - com 2 portas e
fechaduras: especificações: armário em aço;
confeccionado em chapa nº. 24 (0,60mm) e
tampo, em chapa nº. 0,60 mm (24); 2 portas de
abrir com dobradiças e reforço; no mínimo 1
prateleira fixa e 3 prateleiras reguláveis;
fechadura conjugada à maçaneta; maçaneta
cromada e duas chaves; capacidade 40 kg/prat.
Uniformemente distribuídas; sapatas reguláveis
Bela
03
Unid.
101
R$ 650,00
para a base e fixa; acabamento: tratado pelo Móveis
processo anticorrosivo por fosfatização,
processo de pintura em epóxi eletrostática à pó,
secagem em estufa de alta temperatura 150
graus, na cor cinza claro. Dimensões:
aproximadamente 1980 mm alt. X 1200 mm
larg. X 450 mm. Não deverá apresentar rebarbas
e quinas vivas que possam provocar ferimentos
nos usuários.
Armário de aço PA 90 - com 04 prateleiras 02
portas. Armário de aço com 02 (duas) portas de
Bela
04
Unid.
63
R$ 475,00
abrir, com chapa n° 24 (0,60mm), 01 (uma) Móveis
prateleira fixa e 03 (três) reguláveis e reforço
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Unid.

60

central na parte inferior das prateleiras, puxador
estampado na própria porta no sentido vertical,
fechadura cilíndrica tipo vale com 02 (duas)
chaves, com pês reguláveis. Pintura eletrostática
em epóxi na cor cinza. Capacidade no mínimo:
30kg por prateleiras. Dimensões mínimas
aproximadas:
altura:
1980mm;
largura:
900mm; profundidade: 400mm;). Não deverá
apresentar rebarbas e quinas vivas que possam
provocar ferimentos nos usuários.
Armário de madeira alto fechado - largura: 800
mm profundidade: 500 mm altura: 1570 mm
tampo em madeira aglomerada com resina
fenólica, com partículas de granulometria fina
de 18 mm de espessura, revestido com laminado
melamínico, de baixa pressão em ambas as
faces, encabeçado com bordas retas e fita pvc
2,5 mm a 3,0 mm na parte frontal e nas demais
arestas com bordas retas e fita de pvc de 1,5 mm
com alta resistência a impactos na cor do
laminado, coladas pelo sistema hot-melt. Corpo
em madeira aglomerada com resina fenólica,
com partículas de granulometria fina de 18 mm
de espessura, revestido com laminado
melamínico de baixa pressão ambas as faces,
encabeçado com bordas retas e fita pvc com
espessura mínima de 1 mm de alta resistência a
impactos, coladas pelo sistema hot-melt.
Portas em madeira aglomerada com resina
fenólica, com partículas de granulometria fina
de 18mm de espessura, revestido com laminado
melamínico, de baixa pressão em ambas as
faces, com bordas retas e fita pvc com espessura
mínima de 1 mm altamente resistente a
impactos, colada pelo sistema hot-melt, com
dobradiças em aço de alta resistência,
automática, regulagem horizontal livre e ajuste
lateral integrado, com ângulo de abertura de
270º com sistema de alojamento interno na
madeira para um melhor acabamento ao móvel
e para gerar maior espaço interno do mesmo.
Tranca das portas com trinco metálico na porta
direita, fixado através de bucha metálica e
parafuso. Dobradiça com diâmetro 35 mm para
portas de armários confeccionada em aço de alta
resistência, automática, que permite fechamento
suave da porta, com amortecedor integrado à
dobradiça, impedindo as tradicionais pancadas
-2-
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Unid.

102

da porta ao fechar. Puxadores metálicos
embutidos em forma retangular na cor prata
fosco. Fechadura da porta com chave frontal,
alma interna em aço de alta resistência ao
torque.
Armário com fundo inteiriço e
prateleira em madeira aglomerada com resina
fenólica, com partículas de granulometria fina
de 18 mm de espessura, fundo revestido com
laminado melamínico de baixa pressão em
ambas as faces. Prateleira encabeçada com
bordas retas e fita pvc com espessura mínima de
1 mm de alta resistência a impactos, coladas
pelo sistema hot-melt. Rodapé metálico em
tubo de aço sae 1020 (20 x 50 mm), com
tratamento anticorrosivo e antiferruginoso, com
acabamento em pintura eletrostática, na cor
preta, de alta resistência a abrasão e impactos,
com secagem em estufa e instalação de sapata
reguladora de nível. Garantia mínima de 05
anos.
Arquivo frontal de aço para pastas suspensas.
Dimensões altura: 1335 mm largura: 470 mm
profundidade: 700mm). Estrutura chapa de aço
sae 1010/1020: corpo e estrutura interna em
chapa 22 (0,75 mm). As 4 gavetas devem ser
em chapa 24 (0,60 mm), com trilhos
telescópicos e guias em chapa 16 (1,5 mm).
Capacidade de 40 a 50 pastas por gavetas, ou 45
kg. Haste de travamento de gavetas em chapa
16 (1,5 mm). Fechamento inferior (junto ao
piso) em chapa 24 (0,6 mm). Puxadores em alça
inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa,
cromados ou niquelados. 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 em alto-relevo.
Componentes nas partes metálicas prever furos
internos na estrutura para drenagem do líquido
de tratamento, quando necessário. Aplicar
tratamento
anticorrosivo
que
assegure
resistência à corrosão em câmara de névoa
salina de no mínimo 240 horas, em uma
atmosfera conforme especificação da nbr 8094 e
pintura eletrostática a pó, tinta híbrida
epóxi/poliéster, polimerizada em estufa,
espessura mínima de 60 micrômetros ou
acabamento em esmalte sintético, espessura de
-3-
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Unid.

150

camada de 30 a 40 mícron, polimerizada em
estufa de 120ºc / 140ºc, superfícies lisas e
uniformes, na cor a ser determinada. Porca
soldada internamente à base para fixação das
quatro sapatas niveladoras. Soldas devem
possuir superfície lisa e homogênea, não
devendo apresentar pontos cortantes, superfícies
ásperas ou escórias. Eliminar respingos e
volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e
arredondar quinas agudas. A estrutura interna
deve ser unida ao corpo do arquivo por meio de
solda a ponto. Os pontos devem ter
espaçamento máximo de 400 mm entre si. Os
batentes horizontais e verticais devem ser
unidos por meio de solda de tal forma que se
configure uma única estrutura com o
desaparecimento das emendas. As gavetas
devem ser dotadas de contra chapa na sua parte
frontal ao longo de toda a extensão da peça. Os
parafusos de fixação dos puxadores devem
atravessar a chapa e a contra chapa da parte
frontal da gaveta. Profundidade mínima útil da
gaveta: 620 mm. Não deverá apresentar
rebarbas e quinas vivas que possam provocar
ferimentos nos usuários.
Cadeira com Prancheta Acoplada Tamanho
Juvenil, cadeira Escolar com prancheta frontal
regulável, fixadas sem parafusos, sustentada por
1 tubo 25mm x 25mm e 30mm x 30mm com
espessura de 1,9mm ambos inteiriços, sem
emendas, sem rugas, dobrados pelo processo de
conformação mecânica por dobramento,
posicionados sob a prancheta, ligados a
estrutura da cadeira e sem mão francesa
deixando livre o espaço para movimentação das
pernas do usuário. O dispositivo de regulagem
na parte inferior da prancheta no sentido
horizontal é composto por tubos redondos em
aço industrial de com diâmetro de 1.1/8” que
envolvem as buchas plásticas e os trilhos de aço
industrial redondo com diâmetro de 3/4”, se
encaixando ao tubo quadrado 30mm x 30mm e
25mm x 25mm que estão sob a prancheta e
ficam protegidos por um contra tampo fabricado
em PP pelo processo de injeção, fixado a
prancheta por encaixe. Prancheta fabricada em
ABS pelo processo de injeção, medindo:
560mm x 390mm (+/- 5%). O design das
-4-
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Unid.

52

20

Unid.

15

laterais sendo côncava de um lado e convexa de
outra, possibilitando encaixe com outras
pranchetas quando estiverem lado a lado. Borda
frontal medindo 40mm de altura e borda traseira
medindo 30mm de altura (+/- 5%). Com porta
lápis na posição horizontal e ao lado o porta
copos em alto relevo, ficando a área livre de
trabalho com espaço suficiente para acomodar
02 folhas A4 lado a lado, sem nenhuma
protuberância e reentrância nesta área de
trabalho. Cadeira com assento e encosto em
polipropileno. Assento com medidas mínimas
370mm x 400mm e medidas máximas 405mm x
465mm,
altura
assento/chão
384mm
aproximadamente sem orifícios com puxador e
marca do fabricante em alto relevo. Porta livros
confeccionado em resina termoplástica de alto
impacto, polipropileno, fechado nas partes
traseira e laterais cobrindo parte da estrutura
que interliga a base do assento aos pés com
capacidade mínima de 20 litros. Base do assento
e interligação ao encosto em tubo oblongo
16mm x 30mm, coberto pelo encosto, uma barra
horizontal para sustentação sob o assento em
tubo 5/8. Estrutura reforçada com 02 colunas
laterais e pés em material plástico evitando
corrosão e desgaste. Uma barra horizontal de
reforço em tudo oblongo medindo 16mm x
30mm com espessura de 1,5mm fixada entre
uma das colunas que liga a base do assento aos
pés. Toda a estrutura metálica é fabricada em
tubo de aço industrial tratados por conjuntos de
banhos químicos para proteção e longevidade
da estrutura e soldado através do sistema MIG.
Conjunto coletivo (01 mesa com 04 cadeiras)
tamanho 01 – Modelo FDE – CJC 01
Conjunto Hexagonal em resina termoplástica,
composto de mesa e 6 cadeiras – tamanho
infantil. Mesa com tampo bipartido, bicolor
medindo 1,20m de diâmetro, sextavada para uso
coletivo e não individual, com cada aresta
medindo 60cm, tampo em resina termoplástica
ABS injetado, liso, bordas medindo 30mm de
largura sem emendas, Base da mesa formada
por um tubo único, medindo 20mm x 20mm
posicionado sob o tampo, fabricada pelo
processo de conformação mecânica por
dobramento, resultando em um único ponto de
-5-
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Unid.

30

solda unindo as extremidades do mesmo tudo, e
uma
barra
de
sustentação
horizontal
confeccionada em tubo 20mm x 20mm, 6
colunas com tubo de 1.1/2“ polegadas para os
pés, com ponteiras em polipropileno injetado,
altura tampo/chão 590mm, marca do fabricante
injetada em alto-relevo deverá estar no encosto
e no tampo da mesa. Cadeira com assento e
encosto em resina plástica virgem, fabricados
pelo processo de injeção termoplástico, marca
do fabricante injetada em alto-relevo deverá
estar no encosto. Assento com medidas mínimas
340mm x 340mm, altura assento/chão 349mm
aproximadamente, fixado por parafusos.
Encosto com medidas mínimas 340mm x
330mm com puxador para facilitar o
carregamento da cadeira, fixado por meio de
parafusos. Sapatas calandradas antiderrapantes
envolvendo as extremidades, desempenhando a
função de proteção da pintura prevenindo contra
ferrugem, medindo 162mm x 53mm e 100mm x
53mm com tolerância de +/- 2,00mm, injetadas
em polipropileno virgem e presa à estrutura por
de parafusos. Estrutura metálica fabricada em
tubo de aço industrial tratados por conjuntos de
banhos químicos para proteção e longevidade
da estrutura e soldado através do sistema MIG.
Estrutura formada por dois pares de tubo
oblongo medindo 16mm x 30mm com
espessura de 1,5mm. Base do assento e
interligação ao encosto em tubo oblongo
medindo 16mm x 30mm coberto pelo encosto.
Uma barra horizontal de reforço em tudo
oblongo medindo 16mm x 30mm com
espessura de 1,5mm fixada entre uma das
colunas que liga a base do assento aos pés. Base
dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x
48mm com espessura de 1,5mm em forma de
arco com raio medindo no máximo 800,0mm.
Cor da Estrutura: Branca.
Conjunto Merenda para 4 crianças e cadeira
para professor, mesa com tampo confeccionado
em compensado multilaminado de 30 mm com
bordas em PVC em todo seu perímetro, fixada a
estrutura através parafusos. Medindo 183 x 96
cm, com 04 cavidades com aproximadamente
29 x 23 cm composto por assentos embutidos
em resina termoplástica injetada com área útil
-6-
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de 29 x 23 cm, com 4 mm de espessura,
possuindo coluna entre pernas da criança com
mínimo de 30mm, encosto com altura de
aproximadamente 260mm, altura entre o
assento e o tampo de aproximadamente 160
mm, espaço mínimo para as perna de
aproximadamente 120 de altura 100 de largura.
Um cinto de segurança em nylon em cada
assento. O assento deverá possuir acabamento
arredondado para não machucar as pernas das
crianças. Lado posterior da mesa em forma de
arco com 1710 cm de área, permitindo o fácil
acesso do usuário em todos os pontos da mesa.
Altura tampo/chão 760 mm. Estrutura de
sustentação do tampo formada por tubos
oblongo 20x48 mm, moldado conforme a
curvatura do tampo, tubos 50 por 30 mm nas
extremidades da parte interna do tampo, 4
colunas, sendo 2 em cada lateral, em tubos de
aço industrial retangular 80 por 40 mm fazendo
a interligação da estrutura do tampo aos pés, 1
barra de sustentação entre as colunas laterais em
tubo retangular medindo 50 x 30mm. Pés
duplos em formato de SKI confeccionados em
tubo 50 por 25 mm. Sapatas dianteiras medindo
50 x 50mm e traseira medindo 50 x 150mm,
antiderrapantes e também com a função de
proteção da pintura. Toda a estrutura metálica é
fabricada em tubo de aço industrial tratados por
conjuntos de banhos químicos para proteção e
longevidade da estrutura interligados por solda
MIG e pintados através do sistema epóxi pó.
Cor da Estrutura: Branca. Cadeira com assento
e encosto em resina plástica virgem, fabricados
pelo processo de injeção termoplástico. Assento
com medidas mínimas 400mm x 460mm e
medidas máximas 405mm x 465mm sem
orifícios, fixado por parafusos. Encosto com
medidas mínimas 403mm x 364mm, sem
orifícios e com puxador para facilitar o
carregamento da cadeira, fixado por parafuso,
base do assento e interligação ao encosto em
tubo 16mm x 30mm com 1,5 de espessura, base
do assento confeccionado por duas barras
medindo16mm x 30mm com 1,5 de espessura,
sustentados por mecanismo de alta resistência
fixo com regulagem de altura a gás. Estrutura
metálica fabricada em tubo de aço industrial
-7-
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Unid.

37

35

Unid.

32

37

Unid.

86

tratados por conjuntos de banhos químicos para
proteção e longevidade da estrutura,
interligados por solda MIG e pintados através
do sistema epóxi pó. Altura do Assento ao chão:
Máxima de 527mm e mínima de 395mm
aproximadamente. O mobiliário não deverá
trazer nenhum risco para os bebês.
Estante dupla para biblioteca – Modelo FDE –
ES 03
Mesa Dobrável suspensa de Parede, com porta
basculante, com tampo em MDP ou MDF de
mínimo 15mm, na cor branca. Altura: 78 cm.
Largura: 90 cm. Profundidade: 65 cm
Gaveteiro volante com 02 gavetas e 01 gavetão
para pasta suspensa dimensões gerais: l 400 x p
470 x h 648 mm variação máxima de 5% nas
medidas para mais ou para menos tampo
superior confeccionado em mdp com 25 mm de
espessura, revestido em ambas as faces com
filme termo prensado de melamínico com
espessura de 0,2 mm, texturizado, semi fosco e
antirreflexo. O bordo que acompanha todo o
contorno do tampo é encabeçado com fita de
poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima,
coladas com adesivo hot melt, com arestas
arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de
acordo com as normas ABNT. A fixação do
tampo/corpo deve ser feita por meio de
acessórios internos, como cavilhas e parafusos
ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem
e desmontagem do móvel sem danificá-lo.
Gavetas (02 gavetas) com altura interna útil de
65 mm cada, em chapa metálica dobrada com
espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por
fosfatização a base de zinco (lavagem decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática
em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de
alta performance, polimerizada em estufa a 200º
c. São apoiadas e fixadas lateralmente entre par
de corrediças metálicas com deslizamento suave
e silencioso por meio de roldanas de nylon.
Gaveta de pasta (01 gaveta) em chapa metálica
dobrada com espessura de 0,45 mm, com
suportes metálicos para colocação de pastas
suspensas, com pré-tratamento por fosfatização
a base de zinco (lavagem - decapagem fosfatização) e pintura eletrostática em tinta
epóxi pó poliéster fosca de alta performance,
-8-
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polimerizada em estufa a 200º c. A gaveta de
pasta é apoiada lateralmente entre par de
corrediças telescópicas de 02 estágios, com
deslizamento por esferas de aço. Corrediças
telescópicas medindo aprox. P 400 x a 45 mm
em aço relaminado com acabamento em zinco
eletrolítico cromatizado, de abertura total e
prolongamento de curso em 27 mm do
comprimento nominal. Fixação lateral, sistema
32 mm, com 04 parafusos cabeça panela phs aa
3,5 de cada lado. Auto travante fim de curso
aberto e travas fim de curso que permitem a
retirada da gaveta. Capacidade de peso: 35 kg
por gaveta. Frentes das gavetas confeccionadas
em mdp com 18 mm de espessura, revestido em
ambas as faces com filme termo prensado de
melaminico com espessura de 0,2 mm,
texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo
que acompanha todo o contorno das frentes é
encabeçado em fita de poliestireno com 2,0 mm
de espessura mínima, coladas com adesivo hot
melt com arestas arredondadas com raio
ergonômico de 2,0 mm de acordo com as
normas de ergonomia nr-17. A abertura das
gavetas é feita lateralmente por vão que há entre
as frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro. O
gaveteiro é dotado de fechadura frontal com
trava simultânea das gavetas. A rotação 180º da
chave aciona haste em aço conduzida por guias,
com ganchos para travamento simultâneo das
gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e
reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis)
com acabamento niquelado e capa plástica.
Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo
inferior) confeccionado em mdp com 18 mm de
espessura, revestido em ambas as faces com
filme termo prensado de melaminico com
espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e
antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto
são encabeçados com fita de poliestireno com
2,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot
melt com arestas arredondadas com raio
ergonômico de 2,0 mm de acordo com as
normas de ergonomia nr-17. A montagem das
peças deve ser feita por meio de acessórios
internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo
minifix. Acompanham 4 rodízios de duplo giro,
com altura de 50 mm, em polipropileno.
-9-

MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

42

Unid.

88

Mesa retangular 120 – com 02 gavetas
dimensões l 1200 x p 600 x h 740 mm - tampo
confeccionado em mdp com 25 mm de
espessura, revestido em ambas as faces com
filme termo prensado de melaminico com
espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e
antirreflexo. O bordo que acompanha todo o
contorno do tampo é encabeçado com fita de
poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima,
coladas com adesivo hot melt, com arestas
arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de
acordo com as normas ABNT. A fixação
tampo/estrutura deverá ser feita por meio de
parafusos máquina m6, fixados por meio de
buchas metálicas confeccionadas em zamak
cravadas na face inferior do tampo,
possibilitando a montagem e desmontagem do
móvel sem danificá-lo. Painel frontal, estrutural
e de privacidade, confeccionado em mdp com
18 mm de espessura, revestido em ambas as
faces com filme termo prensado de melaminico
com espessura de 0,2 mm, texturizado,
semifosco e antirreflexo. O bordo que
acompanha todo o contorno do painel é
encabeçado em fita de poliestireno com 0,45
mm de espessura mínima, coladas com adesivo
hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser
feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix.
Eletrocalha estrutural confeccionada com
chapas metálicas dobradas, com espessura
mínima de 0,63 mm, fixadas a estrutura por
meio de parafusos máquina m6x12. A calha é
dotada de porta-tomadas confeccionado com
chapas metálicas dobradas, com espessura
mínima de 0,63 mm com orifícios para
instalação de 2 tomadas de força convencionais
e 2 para plugs tipos rj-45, que percorre por toda
extensão da calha. Estruturas laterais metálicas
constituídas por chapas metálicas conformadas,
cuja composição se divide em pata, coluna, e
suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de
aço com espessura de 1,5 mm, estampada e
repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, com
furos superiores para conexão com a coluna.
Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com
espessura de 0,9 mm, dobrada em forma de
meia cana; unidas pelo processo de solda mig
por chapas de formato ovalado com espessura
- 10 -
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Unid.

58

mínima de 3,0 mm, sendo estas chapas
dispostas em ambas as extremidades da coluna,
na posição horizontal, proporcionando desta
forma uma interligação perfeita (entre patacoluna-suporte do tampo) por meio de solda
mig; e uma na posição vertical, proporcionando
a fixação de uma possível calha estrutural sob o
tampo, por meio de parafusos tipo m6. Paralela
à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral,
cuja função é proporcionar a subida de cabos do
piso ao tampo de forma discreta e funcional.
Suporte do tampo fabricado em chapa de aço
com espessura mínima de 3,0 mm, estampada e
repuxada, fixada a coluna por meio de solda
mig. Acabamento com sapatas niveladoras em
nylon injetado com diâmetro de 63 mm, cuja
função será contornar eventuais desníveis de
piso. Todas as partes metálicas deverão ser
submetidas a um
pré-tratamento por
fosfatização a base de zinco (lavagem decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática
em tinta epóxi pó poliéster fosco de alta
performance, polimerizada em estufa a 200º c.
Mesa retangular 80 - dimensões l 800x p 600 x
h 740 mm tampo confeccionado em mdp com
25 mm de espessura, revestido em ambas as
faces com filme termo prensado de melaminico
com espessura de 0,2 mm, texturizado,
semifosco e antirreflexo. O bordo que
acompanha todo o contorno do tampo é
encabeçado com fita de poliestireno com 2,5
mm de espessura mínima, coladas com adesivo
hot melt, com arestas arredondadas e raio
ergonômico de 2,5 mm de acordo com as
normas ABNT. A fixação tampo/estrutura
deverá ser feita por meio de parafusos máquina
m6, fixados por meio de buchas metálicas
confeccionadas em zamak cravadas na face
inferior do tampo, possibilitando a montagem e
desmontagem do móvel sem danificá-lo. Painel
frontal,
estrutural
e
de
privacidade,
confeccionado em mdp com 18 mm de
espessura, revestido em ambas as faces com
filme termo prensado de melaminico com
espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e
antirreflexo. O bordo que acompanha todo o
contorno do painel é encabeçado em fita de
poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima,
- 11 -
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Unid.

57

coladas com adesivo hot melt. A fixação
painel/estrutura deverá ser feita por meio de
parafusos ocultos tipo minifix. Eletrocalha
estrutural confeccionada com chapas metálicas
dobradas, com espessura mínima de 0,63 mm,
fixadas a estrutura por meio de parafusos
máquina m6x12. A calha é dotada de portatomadas confeccionado com chapas metálicas
dobradas, com espessura mínima de 0,63 mm
com orifícios para instalação de 2 tomadas de
força convencionais e 2 para plugs tipos rj-45,
que percorre por toda extensão da calha.
Estruturas laterais metálicas constituídas por
chapas metálicas conformadas, cuja composição
se divide em pata, coluna, e suporte do tampo.
Pata fabricada em chapa de aço com espessura
de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 60
x 520 x 70 mm, com furos superiores para
conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada
em chapa de aço com espessura de 0,9 mm,
dobrada em forma de meia cana; unidas pelo
processo de solda mig por chapas de formato
ovalado com espessura mínima de 3,0 mm,
sendo estas chapas dispostas em ambas as
extremidades da coluna, na posição horizontal,
proporcionando desta forma uma interligação
perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo)
por meio de solda mig; e uma na posição
vertical, proporcionando a fixação de uma
possível calha estrutural sob o tampo, por meio
de parafusos tipo m6. Paralela à coluna, é
acoplada uma calha de saque lateral, cuja
função é proporcionar a subida de cabos do piso
ao tampo de forma discreta e funcional. Suporte
do tampo fabricado em chapa de aço com
espessura mínima de 3,0 mm, estampada e
repuxada, fixada a coluna por meio de solda
mig. Acabamento com sapatas niveladoras em
nylon injetado com diâmetro de 63 mm, cuja
função será contornar eventuais desníveis de
piso. Todas as partes metálicas deverão ser
submetidas a um
pré-tratamento por
fosfatização a base de zinco (lavagem decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática
em tinta epóxi pó poliéster fosco de alta
performance, polimerizada em estufa a 200º c.
Mesa retangular com 02 gavetas dimensões l
1400 x p 600 x h 740 mm tampo confeccionado
- 12 -
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em mdp com 25 mm de espessura, revestido em
ambas as faces com filme termo prensado de
melaminico com espessura de 0,2 mm,
texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo
que acompanha todo o contorno do tampo é
encabeçado com fita de poliestireno com 2,5
mm de espessura mínima, coladas com adesivo
hot melt, com arestas arredondadas e raio
ergonômico de 2,5 mm de acordo com as
normas ABNT. A fixação tampo/estrutura
deverá ser feita por meio de parafusos máquina
m6, fixados por meio de buchas metálicas
confeccionadas em zamak cravadas na face
inferior do tampo, possibilitando a montagem e
desmontagem do móvel sem danificá-lo. Painel
frontal,
estrutural
e
de
privacidade,
confeccionado em mdp com 18 mm de
espessura, revestido em ambas as faces com
filme termo prensado de melaminico com
espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e
antirreflexo. O bordo que acompanha todo o
contorno do painel é encabeçado em fita de
poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima,
coladas com adesivo hot melt. A fixação
painel/estrutura deverá ser feita por meio de
parafusos ocultos tipo minifix. Eletro calha
estrutural confeccionada com chapas metálicas
dobradas, com espessura mínima de 0,63 mm,
fixadas a estrutura por meio de parafusos
máquina m6x12. A calha é dotada de portatomadas confeccionado com chapas metálicas
dobradas, com espessura mínima de 0,63 mm
com orifícios para instalação de 2 tomadas de
força convencionais e 2 para plugs tipos rj-45,
que percorre por toda extensão da calha.
Estruturas laterais metálicas constituídas por
chapas metálicas conformadas, cuja composição
se divide em pata, coluna, e suporte do tampo.
Pata fabricada em chapa de aço com espessura
de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 60
x 520 x 70 mm, com furos superiores para
conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada
em chapa de aço com espessura de 0,9 mm,
dobrada em forma de meia cana; unidas pelo
processo de solda mig por chapas de formato
ovalado com espessura mínima de 3,0 mm,
sendo estas chapas dispostas em ambas as
extremidades da coluna, na posição horizontal,
- 13 -
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Item

06

proporcionando desta forma uma interligação
perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo)
por meio de solda mig; e uma na posição
vertical, proporcionando a fixação de uma
possível calha estrutural sob o tampo, por meio
de parafusos tipo m6. Paralela à coluna, é
acoplada uma calha de saque lateral, cuja
função é proporcionar a subida de cabos do piso
ao tampo de forma discreta e funcional. Suporte
do tampo fabricado em chapa de aço com
espessura mínima de 3,0 mm, estampada e
repuxada, fixada a coluna por meio de solda
mig. Acabamento com sapatas niveladoras em
nylon injetado com diâmetro de 63 mm, cuja
função será contornar eventuais desníveis de
piso. Todas as partes metálicas deverão ser
submetidas a um
pré-tratamento por
fosfatização a base de zinco (lavagem decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática
em tinta epóxi pó poliéster fosco de alta
performance, polimerizada em estufa a 200º c.
Suporte para monitor LCD, em madeira 100%
mdf, com dois compartimentos (gavetas) para
documentos, na cor preto, para uso em mesa,
Bela
Unid.
188
R$ 48,00
monitor de LED de 13' a 24', com ajuste de Móveis
altura em 10cm, 40cm de largura e 30cm de
profundidade.
Itens acima: C A TEIXEIRA MÓVEIS ME – CNPJ. 18.105.252/0001-40
Unid.

Unid.

Qtd.

56

Descrição do Objeto

Marca

Armário de madeira baixo com 2 portas.
Dimensões: largura: 800 mm profundidade:
500 mm altura: 730 mm
especificações
técnicas: tampo em madeira aglomerada com
resina fenólica, com partículas de granulometria
fina de 18 mm de espessura, revestido com
laminado melamínico, de baixa pressão em
ambas as faces, encabeçado com bordas retas e
Guilherme
fita pvc 2,5 mm a 3,0 mm na parte frontal e nas
Godoy
demais arestas com bordas retas e fita de pvc de
1,5 mm com alta resistência a impactos na cor
do laminado, coladas pelo sistema hot-melt.
Corpo em madeira aglomerada com resina
fenólica com partículas de granulometria fina
de 18 mm de espessura revestido com laminado
melamínico de baixa pressão ambas as faces,
encabeçado com bordas retas e fita pvc com
- 14 -
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Unid.

34

espessura mínima de 1 mm de alta resistência a
impactos, coladas pelo sistema hot-melt.
Portas em madeira aglomerada com resina
fenólica, com partículas de granulometria fina
de 18 mm de espessura, revestido com
laminado melamínico, de baixa pressão em
ambas as faces, com bordas retas e fita pvc com
espessura mínima de 1 mm altamente resistente
a impactos, colada pelo sistema hot-melt, com
dobradiças em aço de alta resistência,
automática, regulagem horizontal livre e ajuste
lateral integrado, com ângulo de abertura de
270º, com sistema de alojamento interno na
madeira para um melhor acabamento ao móvel
e para gerar maior espaço interno do mesmo.
Tranca das portas com trinco metálico na porta
direita, fixado através de bucha metálica e
parafuso.
Dobradiça com diâmetro 35 mm
para portas de armários confeccionada em aço
de alta resistência, automática, que permite
fechamento suave da porta, com amortecedor
integrado à dobradiça, impedindo as
tradicionais pancadas da porta ao fechar.
Puxadores metálicos embutidos em forma
retangular na cor prata fosco. Fechadura da
porta com chave frontal, alma interna em aço de
alta resistência ao torque. Armário com fundo
inteiriço e prateleira em madeira aglomerada
com resina fenólica, com partículas de
granulometria fina de 18 mm de espessura,
fundo revestido com laminado melamínico de
baixa pressão em ambas as faces. Prateleira
encabeçada com bordas retas e fita pvc com
espessura mínima de 1 mm de alta resistência a
impactos, coladas pelo sistema hot-melt.
Rodapé metálico em tubo de aço sae 1020 (20 x
50 mm), com tratamento anticorrosivo e
antiferruginoso, com acabamento em pintura
eletrostática na cor preta de alta resistência a
abrasão e impactos, com secagem em estufa e
instalação de sapata reguladora de nível.
Garantia mínima de 05 anos.
Armário madeira alto misto. Largura: 800 mm
profundidade: 500 mm altura: 1570 mm tampo
em madeira aglomerada com resina fenólica, Guilherme
Godoy
com partículas de granulometria fina de 18 mm
de espessura, revestido com laminado
melamínico, de baixa pressão em ambas as
- 15 -
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faces, encabeçado com bordas retas e fita pvc
2,5 mm a 3,0 mm na parte frontal e nas demais
arestas com bordas retas e fita de pvc de 1,5
mm com alta resistência a impactos na cor do
laminado, coladas pelo sistema hot-melt. Corpo
em madeira aglomerada com resina fenólica,
com partículas de granulometria fina de 18 mm
de espessura, revestido com laminado
melamínico de baixa pressão ambas as faces,
encabeçado com bordas retas e fita pvc com
espessura mínima de 1 mm de alta resistência a
impactos, coladas pelo sistema hot-melt.
Portas em madeira aglomerada com resina
fenólica, com partículas de granulometria fina
de 18mm de espessura, revestido com laminado
melamínico, de baixa pressão em ambas as
faces, com bordas retas e fita pvc com espessura
mínima de 1 mm altamente resistente a
impactos, colada pelo sistema hot-melt, com
dobradiças em aço de alta resistência,
automática, regulagem horizontal livre e ajuste
lateral integrado, com ângulo de abertura de
270º com sistema de alojamento interno na
madeira para um melhor acabamento ao móvel
e para gerar maior espaço interno do mesmo.
Tranca das portas com trinco metálico na porta
direita, fixado através de bucha metálica e
parafuso.
Dobradiça com diâmetro 35 mm
para portas de armários confeccionada em aço
de alta resistência, automática, que permite
fechamento suave da porta, com amortecedor
integrado à dobradiça, impedindo as
tradicionais pancadas da porta ao fechar.
Puxadores metálicos embutidos em forma
retangular na cor prata fosco. Fechadura da
porta com chave frontal, alma interna em aço de
alta resistência ao torque. Armário com fundo
inteiriço e prateleira em madeira aglomerada
com resina fenólica, com partículas de
granulometria fina de 18 mm de espessura,
fundo revestido com laminado melamínico de
baixa pressão em ambas as faces. Prateleira
encabeçada com bordas retas e fita pvc com
espessura mínima de 1 mm de alta resistência a
impactos, coladas pelo sistema hot-melt.
Rodapé metálico em tubo de aço sae 1020 (20 x
50 mm), com tratamento anticorrosivo e
antiferruginoso, com acabamento em pintura
- 16 -
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eletrostática, na cor preta, de alta resistência a
abrasão e impactos, com secagem em estufa e
instalação de sapata reguladora de nível.
Garantia mínima de 05 anos.
Cadeira Giratória Tipo Executiva; Concha
Dupla; Na Cor Preta; Com Bordas
Arredondadas; Estofamento Em Espuma
Injetada de Poliuretano Com Espessura Mínima
de 50mm; Apresentando Densidade de 45 a
55kg/m3; Espaldar Alto; Com Encosto
Medindo No Mínimo (450x600)mm=(lxa); e
Assento Medindo No Mínimo (460x460)mm;
Braços Em Forma de T, Em Poliuretano Com
Alma de Aço; Sistema de Regulagem Mecânica Guilherme
16
Unid.
305
R$ 254,00
Godoy
de Altura e Inclinação do Encosto; e Regulagem
Pneumática (a Gás) de Altura do Assento,
Classe 4; Tubo Central Em Aço; Com Capa
Telescópica Em Polipropileno Injetado; Base
Formada Por 05 Patas Com Rodízios Duplos de
Poliamida; Base Em Aço; Acabamento Em
Pintura Eletrostática Com Tinta Pó; Na Cor
Preta; Com Prazo de Garantia de No Mínimo 12
Meses; Fabricada de Acordo Com As Normas
NBR/ABNT Vigentes e Nr-17.
Itens acima: GUILHERME AUGUSTO DE GODOY – ME. – CNPJ. 09.111.269/0001-10
Item

Unid.

Qtd.

09

Unid.

10

36

Unid.

50

Descrição do Objeto
Arremates de quina para piso plástico Arremates de quina produzidos com matériaprima (PP+EVA) e “máster batch” (cores a
definir), com aditivos especiais contra ações de
raios UV, recomendados para as mais variadas
condições climáticas, com estabilidade de cor e
características mecânicas. A concepção dos
arremates de quina para pisos plásticos, são
constituídos por placas em formato de
quadrante de círculo com 50 mm de raio com 15
mm de altura em um dos lados, tornando-os
invisíveis, encaixáveis através de dispositivos
macho-fêmea, com design especial que
possibilita a drenagem e evaporação total da
água, possuindo reforço na parte interior para
total estabilidade e resistência.
Piso em resina plástica. PISOS em resina
plástica,
placas
30x30,
acoplados,
confeccionadas em polipropileno com EVA,
com aditivos especiais contra ações de raios UV
- 17 -
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e condições climáticas, placas quadradas de
300,0mm x 300,0mm com espessura de 6mm e
altura total 15mm, encaixáveis através de
encaixes macho-fêmea, antiderrapantes, auto
drenante, com ranhuras de 3,5mm, possui
resistência de até 300kg por m². Nas cores: azul,
amarelo, verde, laranja, cinza e vermelho.
Garantia de um ano.
Itens acima: DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. – CNPJ. 11.676.271/0001-88
Item

Unid.

Qtd.

10

Unid.

10

11

Unid.

110

13

Unid.

130

Descrição do Objeto
Arremates laterais para Pisos Plásticos
Arremates laterais produzidos com matéria
prima (PP+EVA) e “máster batch” (cores a
definir), com aditivos especiais contra ações de
raios UV, recomendados para as mais variadas
condições climáticas, com estabilidade de cor e
características mecânicas. A concepção dos
arremates laterais para pisos plásticos, são
constituídos por placas em formato triangular de
300 x 50 mm com 15 mm de altura em um dos
lados, tornando-os invisíveis, encaixáveis
através de dispositivos macho-fêmea, com
design especial que possibilita a drenagem e
evaporação total da água, possuindo reforço na
parte interior para total estabilidade e
resistência. Arremates quina p/Pisos Plásticos
Banqueta baixa em aço, com 04 pés tipo palito.
Assento em madeira, com preenchimento em
espuma, revestido em couro sintético. Assento e
pés na cor branca. Alt. 47 cm. Larg. 30,5 cm.
Cadeira fixa com prancheta com assento e
encosto
modelo
executiva,
estrutura
universitária palito com l duplo, braço com
prancheta escamoteável e porta livros. Assento
e encosto anatômico com espuma injetada.
Estrutura na cor preta. Cadeira com assento e
encosto de madeira compensada multilaminado,
com espessura de 10mm, moldado a quente,
espuma injetada anatômica com densidade
controlada de 50 a 60 kg/m3, contra encosto
forrado com vinil, bordas do assento e encosto
protegidas por pvc, estrutura 4 pés em aço em
tubo 7/8 x 1,20 com suporte de braço para
prancheta escamoteável, prancheta em bp com
espessura de 15mm com bordas com fita retas,
cor cristal com borda preta, portas livros.
- 18 -
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R$ 2,65

Ubaense

R$ 35,57
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R$ 125,00
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Unid.

350

Conjunto composto de mesa e cadeira fixa
médio, confeccionado em resina plástica de alto
impacto, fabricados pelo processo de injeção
termoplástico; tampo da mesa em ABS com
formato retangular com porta copos, tampo com
medidas mínimas de 650mm x 510mm
atendendo a norma técnica NBR 14006/2008
da ABNT,
sob tampo retangular com
fechamento frontal e lateral , estrutura em tubo
de aço industrial, sendo duas colunas laterais
confeccionadas em tubo de aço de no mínimo
77mm x 40mm com 1,2mm de espessura, a base
superior e reforço transversal em tubos 20mm x
30mm e 5/8, base dos pés em forma de arco em
tubo oblongo medindo no mínimo 20mm x
48mm com 1,5mm de espessura. Sapatas
antiderrapantes e de proteção à pintura cobrindo
as
extremidades
dos
pés,
medindo
aproximadamente 162mm x 53mm e 100mm x
53mm, com tolerância de +/- 2,00mm,
fabricados em polipropileno vigem injetados na
mesma cor do tampo e fixadas à estrutura por
meio de parafusos; altura tampo chão
aproximadamente 670mm. Porta mochila em
formato de gancho retrátil confeccionado em
resina plástica de alto impacto. Cadeira com
assento e encosto em resina plástica virgem,
fabricados
pelo
processo
de
injeção
termoplástico, marca do fabricante injetada em
alto-relevo deverá estar no encosto. Assento
com medidas mínimas 370mm x 400mm e
medidas máximas 405mm x 465mm, fixado por
parafuso,
altura
assento/chão
384mm
aproximadamente sem orifícios. Encosto com
medidas mínimas 403mm x 364mm, sem
orifícios e com puxador para facilitar o
carregamento da cadeira, fixado por parafuso.
Base do assento e interligação ao encosto em
tubo oblongo 16mm x 30mm, coberto pelo
encosto, uma barra horizontal para sustentação
sob o assento em tubo 5/8. Estrutura reforçada
com 02 colunas laterais e pés em material
plástico evitando corrosão e desgaste. Uma
barra horizontal de reforço em tudo oblongo
medindo 16mm x 30mm com espessura de
1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a
base do assento aos pés. Toda a estrutura
metálica é fabricada em tubo de aço industrial
- 19 -
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Unid.

16

tratados por conjuntos de banhos químicos para
proteção e longevidade da estrutura e soldado
através do sistema MIG.
Conjunto Trapézio em Resina Plástica de Alto
Impacto, conjunto composto mesas e cadeira –
Tamanho infantil, mesa em formato trapézio,
para uso coletivo e não individual,
possibilitando a formação de grupos de estudo
com 6 mesas; 06 cadeiras e uma mesa central.
Mesa em formato trapézio, formado por uma
mesa e uma cadeira, tampo da mesa
confeccionado em resina termoplástica ABS
medindo 660mm x 240mm x 440mm com
390mm de profundidade dotado de nervuras
transversais e longitudinais para reforço à tração
na parte inferior. Estrutura do tampo da mesa
formado por 03 tubos em aço industrial
retangulares medindo 30mm x 20mm e um tubo
oblongo medindo 30mm x 16mm. Uma barra
em tubo oblongo medindo 30mm x 16mm
fixada na parte frontal entre uma das colunas
laterais. Estrutura reforçada com 02 colunas
laterais e pés em material plástico evitando
corrosão e desgaste. Cadeira com assento e
encosto em resina plástica virgem, fabricados
pelo processo de injeção termoplástico, marca
do fabricante injetada em alto-relevo deverá
estar no encosto. Assento com medidas mínimas
340mm x 340mm, altura assento/chão 349mm
aproximadamente, fixado por parafusos.
Encosto com medidas mínimas 340mm x
334mm com puxador para facilitar o
carregamento da cadeira, fixado por parafusos.
Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo
as extremidades, desempenhando a função de
proteção da pintura prevenindo contra ferrugem,
medindo 162mm x 53mm e 100mm x 52mm
com tolerância de +/- 2,00mm, injetadas em
polipropileno virgem e presa à estrutura por de
parafusos. Estrutura metálica fabricada em tubo
de aço industrial tratados por conjuntos de
banhos químicos para proteção e longevidade
da estrutura e soldado através do sistema MIG.
Estrutura formada por dois pares de tubo
oblongo medindo 16mm x 30mm com
espessura de 1,5mm. Base do assento e
interligação ao encosto em tubo oblongo
medindo 16mm x 30mm coberto pelo encosto.
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Uma barra horizontal de reforço em tudo
oblongo medindo 16mm x 30mm com
espessura de 1,5mm fixada entre uma das
colunas que liga a base do assento aos pés. Base
dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x
48mm com espessura de 1,5mm em forma de
arco com raio medindo no máximo 800,0mm.
Cor da Estrutura: Branca. Mesa central
sextavada. Mesa sextavada, tampo injetado em
polipropileno e fixado a estrutura através de 03
parafusos invisíveis, cada lado medindo 235mm
(medida interna). Tampa injetada em resina
plástica na cor Bege, com sete cavidades
permitindo a divisão dos materiais, sendo 06
cavidades com porta copos cada, com 4mm de
espessura. Estrutura composta por 03 tubos de
aço industrial 7/8, formando dos pés. Toda a
estrutura metálica é fabricada em tubo de aço
industrial tratados por conjuntos de banhos
químicos para proteção e longevidade da
estrutura, interligados por solda MIG e pintados
através do sistema epóxi pó.
Estante em aço com 6 (seis) prateleira, com 2
(dois) reforços de cartola em cada prateleira,
chapa de aço nº 20, estrutura da cantoneira em
chapa de aço nº 16, com reforço em 'x', medindo
1,98 x 0,90 x 0,40. Não deverá apresentar
rebarbas e quinas vivas que possam provocar
ferimentos nos usuários.
Longarina 05 lugares especificações longarina
de 05 lugares encosto em polipropileno.
Assento em polipropileno estrutura e pés em
aço. Cores -encosto e assento em polipropileno:
azul, branco, cinza, preto, verde, vermelha ou
vinho. medidas -assento: l48cm x p46cm encosto: a33 cm x l42cm -altura do assento em
relação ao solo: 45 cm - 05 lugares: lt 2,77 cm
Mesa angular em “L” 160x160 - tampo
confeccionado em MDP com 25 mm de
espessura, revestido em ambas as faces com
filme termo prensado de melaminico com
espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e
antirreflexo. O bordo que acompanha todo o
contorno do tampo é encabeçado com fita de
poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima,
coladas com adesivo hot melt, com arestas
arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de
acordo com as normas ABNT. O acesso do
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cabeamento ao tampo é feito por meio de três
passa-cabos ovalados em PVC rígido, com
diâmetro interno mínimo de 80 mm, com tampa
removível, e abertura para passagem de cabos.
A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por
meio de parafusos máquina m6, fixados por
meio de buchas metálicas confeccionadas em
zamak cravadas na face inferior do tampo,
possibilitando a montagem e desmontagem do
móvel sem danificá-lo. Painel frontal, estrutural
e de privacidade, confeccionado em MDP com
18 mm de espessura, revestido em ambas as
faces com filme termo prensado de melaminico
com espessura de 0,2 mm, texturizado,
semifosco e antirreflexo. O bordo que
acompanha todo o contorno do painel é
encabeçado em fita de poliestireno com 0,45
mm de espessura mínima, coladas com adesivo
hot melt. a fixação painel/estrutura deverá ser
feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix.
Eletro calha estrutural confeccionada com
chapas metálicas dobradas, com espessura
mínima de 0,63 mm, fixadas a estrutura por
meio de parafusos máquina m6x12. A calha é
dotada de porta-tomadas confeccionado com
chapas metálicas dobradas, com espessura
mínima de 0,63 mm com orifícios para
instalação de 2 tomadas de força convencionais
e 2 para plugs tipos RJ-45, que percorre por
toda extensão da calha. Estruturas laterais
metálicas constituídas por chapas metálicas
conformadas, cuja composição se divide em
pata, coluna, e suporte do tampo. Pata fabricada
em chapa de aço com espessura de 1,5 mm,
estampada e repuxada, medindo 60 x 520 x 70
mm, com furos superiores para conexão com a
coluna. coluna dupla, fabricada em chapa de aço
com espessura de 0,9 mm, dobrada em forma de
meia cana; unidas pelo processo de solda mig
por chapas de formato ovalado com espessura
mínima de 3,0 mm, sendo estas chapas
dispostas em ambas as extremidades da coluna,
na posição horizontal, proporcionando desta
forma uma interligação perfeita (entre patacoluna-suporte do tampo) por meio de solda
mig; e uma na posição vertical, proporcionando
a fixação de uma possível calha estrutural sob o
tampo, por meio de parafusos tipo m6 paralela à
- 22 -
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coluna, é acoplada uma calha de saque lateral,
cuja função é proporcionar a subida de cabos do
piso ao tampo de forma discreta e funcional.
Suporte do tampo fabricado em chapa de aço
com espessura mínima de 3,0 mm, estampada e
repuxada, fixada a coluna por meio de solda
mig acabamento com sapatas niveladoras em
nylon injetado com diâmetro de 63 mm, cuja
função será contornar eventuais desníveis de
piso. Estrutura de sustentação central: formada
por chapas metálicas dobradas em formato
pentagonal, com sua quina frontal arredondada,
fundindo desta forma duas arestas do pentágono
em uma única face redonda, tendo uma calha
interna passagem para cabeamento, com tampa
removível, e com 02 furações para acoplamento
de tomadas de elétrica, telefonia e dados.
Acabamento com sapatas niveladoras formato
sextavadas em nylon injetado e pino central em
aço rosca ¼’’ e diâmetro de 20 mm, cuja função
será contornar eventuais desníveis de piso. todas
as partes metálicas deverão ser submetidas a um
pré-tratamento por fosfatização a base de zinco
(lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura
eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosco de
alta performance, polimerizada em estufa a 200º
c. Cor Cinza.
Mesa angular em “L” 140 x 140 - tampo
confeccionado em mdp com 25 mm de
espessura, revestido em ambas as faces com
filme termo prensado de melamínico com
espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e
antirreflexo. O bordo que acompanha todo o
contorno do tampo é encabeçado com fita de
poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima,
coladas com adesivo hot melt, com arestas
arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de
acordo com as normas ABNT. O acesso do
cabeamento ao tampo é feito por meio de três
passa-cabos ovalados em pvc rígido, com
diâmetro interno mínimo de 80 mm, com tampa
removível, e abertura para passagem de cabos.
A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por
meio de parafusos máquina m6, fixados por
meio de buchas metálicas confeccionadas em
zamak cravadas na face inferior do tampo,
possibilitando a montagem e desmontagem do
móvel sem danificá-lo. Painel frontal, estrutural
- 23 -
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e de privacidade, confeccionado em mdp com
18 mm de espessura, revestido em ambas as
faces com filme termo prensado de melaminico
com espessura de 0,2 mm, texturizado,
semifosco e antirreflexo. O bordo que
acompanha todo o contorno do painel é
encabeçado em fita de poliestireno com 0,45
mm de espessura mínima, coladas com adesivo
hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser
feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix.
Eletro calha estrutural confeccionada com
chapas metálicas dobradas, com espessura
mínima de 0,63 mm, fixadas a estrutura por
meio de parafusos máquina m6x12. A calha é
dotada de porta-tomadas confeccionado com
chapas metálicas dobradas, com espessura
mínima de 0,63 mm com orifícios para
instalação de 2 tomadas de força convencionais
e 2 para plugs tipos rj-45, que percorre por toda
extensão da calha. Estruturas laterais metálicas
constituídas por chapas metálicas conformadas,
cuja composição se divide em pata, coluna, e
suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de
aço com espessura de 1,5 mm, estampada e
repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, com
furos superiores para conexão com a coluna.
Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com
espessura de 0,9 mm, dobrada em forma de
meia cana; unidas pelo processo de solda mig
por chapas de formato ovalado com espessura
mínima de 3,0 mm, sendo estas chapas
dispostas em ambas as extremidades da coluna,
na posição horizontal, proporcionando desta
forma uma interligação perfeita (entre patacoluna-suporte do tampo) por meio de solda
mig; e uma na posição vertical, proporcionando
a fixação de uma possível calha estrutural sob o
tampo, por meio de parafusos tipo m6. Paralela
à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral,
cuja função é proporcionar a subida de cabos do
piso ao tampo de forma discreta e funcional.
Suporte do tampo fabricado em chapa de aço
com espessura mínima de 3,0 mm, estampada e
repuxada, fixada a coluna por meio de solda
mig. Acabamento com sapatas niveladoras em
nylon injetado com diâmetro de 63 mm, cuja
função será contornar eventuais desníveis de
piso. Estrutura de sustentação central: formada
- 24 -
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por chapas metálicas dobradas em formato
pentagonal, com sua quina frontal arredondada,
fundindo desta forma duas arestas do pentágono
em uma única face redonda, tendo uma calha
interna passagem para cabeamento, com tampa
removível, e com 02 furações para acoplamento
de tomadas de elétrica, telefonia e dados.
Acabamento com sapatas niveladoras formato
sextavadas em nylon injetado e pino central em
aço rosca ¼’’ e diâmetro de 20 mm, cuja função
será contornar eventuais desníveis de piso.
Todas as partes metálicas deverão ser
submetidas a um
pré-tratamento por
fosfatização a base de zinco (lavagem decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática
em tinta epóxi pó poliéster fosco de alta
performance, polimerizada em estufa a 200º c.
Mesa de reunião oval dimensões gerais: l 2000
x p 1000 x h 740 mm tampo inteiriço, com
formato oblongo, confeccionado em mdp com
25 mm de espessura, revestido em ambas as
faces com filme termo prensado de melamínico
com espessura de 0,2 mm, texturizado,
semifosco e antirreflexo. O bordo que
acompanha todo o contorno do tampo é
encabeçado com fita de poliestireno com 2,5
mm de espessura mínima, coladas com adesivo
hot melt, com arestas arredondadas e raio
ergonômico de 2,5 mm de acordo com as
normas ABNT. A fixação do tampo/estrutura
deverá ser feita por meio de parafusos máquina
m6, fixados por meio de buchas metálicas
confeccionadas em zamak cravadas na face
inferior do tampo, possibilitando a montagem e
desmontagem do móvel sem danificá-lo. Painéis
frontais duplos e paralelos, um em cada coluna
vertical da estrutura, estrutural e de privacidade,
confeccionados em mdp com 18 mm de
espessura, revestido em ambas as faces com
filme termo prensado de melamínico com
espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e
antirreflexo. O bordo que acompanha todo o
contorno do painel é encabeçado em fita de
poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima,
coladas com adesivo hot melt. A fixação
painel/estrutura deverá ser feita por meio de
parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas
laterais metálicas constituídas por chapas
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metálicas conformadas, onde a base inferior
(pata) é fabricada em chapa de aço com
espessura de 1,5 mm, estampada e repuxada,
medindo 60 x 720 x 70 mm, com furos
superiores para conexão com a coluna. Coluna
dupla, fabricada em chapa de aço com espessura
de 0,9 mm, dobrada em forma de meia cana;
unidas pelo processo de solda mig por chapas
de formato ovalado com espessura mínima de
3,0 mm, sendo estas chapas dispostas em ambas
as extremidades da coluna, na posição
horizontal, proporcionando a interligação das
partes por meio de solda mig; e uma na posição
vertical, proporcionando a fixação de uma
possível calha estrutural sob o tampo, por meio
de parafusos tipo m6. Paralela à coluna, é
acoplada uma calha de saque lateral, cuja
função é proporcionar a subida de cabos do piso
ao tampo de forma discreta e funcional. Base
superior de fixação fabricado em chapa de aço
com espessura mínima de 3,0 mm, estampada e
repuxada, fixada a coluna por meio de solda
mig. Acabamento com sapatas niveladoras em
nylon injetado com diâmetro de 63 mm, cuja
função será contornar eventuais desníveis de
piso. Todas as partes metálicas deverão ser
submetidas a um
pré-tratamento por
fosfatização a base de zinco (lavagem decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática
em tinta epóxi pó poliéster fosco de alta
performance, polimerizada em estufa a 200º c.
Mesa de reunião redonda dimensões gerais: ø
1250 x h 740 mm tampo inteiriço, com formato
circular, confeccionado em mdp com 25 mm de
espessura, revestido em ambas as faces com
filme termo prensado de melamínico com
espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e
antirreflexo. O bordo que acompanha todo o
contorno do tampo é encabeçado com fita de
poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima,
coladas com adesivo hot melt, com arestas
arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de
acordo com as normas ABNT. A fixação do
tampo/estrutura deverá ser feita por meio de
parafusos máquina m6, fixados por meio de
buchas metálicas confeccionadas em zamak
cravadas na face inferior do tampo,
possibilitando a montagem e desmontagem do
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Item

móvel sem danificá-lo. Estrutura inteiriça com
04 patas, formada por tubos e chapas metálicas,
com a base superior em tubo de aço 20 x 30 x
1,2 mm, a base inferior em chapa de aço
repuxada curva dispensando desta forma o uso
de ponteiras de pvc, com espessura mínima de
1,5 mm, e a coluna de sustentação composta por
tubo redondo ø 101,6 x 1,5 mm, sendo todo o
conjunto submetido a um pré-tratamento por
fosfatização a base de zinco (lavagem decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática
em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta
performance, polimerizada em estufa a 200º c.
Acabamento com sapatas em pvc rígido com
diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar
eventuais desníveis de piso.
Roupeiro de aço para vestiário com 06 portas
sobrepostas com pitão para cadeado,
confeccionado em chapa de aço 22 SAE-1008 a
1012. Dimensões externas de no mínimo (altura
x largura x profundidade) 1945 x 930 x 400
Unid.
40
Amapá
R$ 475,00
mm. Dimensões internas aproximadas de no
mínimo (altura x largura x profundidade) 860 x
240 x 400 mm. Cor “cinza claro”. Não deverá
apresentar rebarbas e quinas vivas que possam
provocar ferimentos nos usuários.
Itens acima: PÉRICLES LIMA DE OLIVEIRA – ME. CNPJ. 34.198.480/0001-69
Unid.

Qtd.

14

Unid.

329

17

Unid.

34

Descrição do Objeto
Cadeira fixa, estrutura tubular com 4 patas na
cor preta, empilhável, assento e encosto
confeccionados em polipropileno iso, na cor
azul royal, estrutura preta, sem braços. Medidas:
assento l 0,46 x a 0,44 m. Encosto l 0,46 x a
0,44m. Altura do assento: 0,47m
Conjunto Aluno Infantil colaborativo tamanho
03. Composto por 06 mesas ,06 cadeiras e mesa
central. Conjunto para uso coletivo e não
individual. Tampo da mesa com superfície lisa e
não texturizada em formato de Bi-Trapézio
confeccionado em resina termoplástica ABS
(dotado de nervuras transversais e longitudinais
para reforço à tração na parte inferior) com
encaixes laterais em ABS para fixação dos
tampos em grupo de estudos, e porta copos,
medindo 660mm x 440mm x 435mm,
possibilitando a formação de círculos com 6 ou
- 27 -
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22 mesas, porta lápis, fixadas a estrutura através
de 04 parafusos invisíveis, injetado em resina
termoplástica ABS, altura tampo ao chão
660mm, marca do fabricante injetada em altorelevo deverá estar no encosto e no tampo da
mesa. Sob tampo confeccionado em resina
termoplástica de alto impacto, fechado nas
partes traseira e laterais com orifícios para
ventilação, medindo 620mm X 85,0mm, com
330mm de profundidade. Base do tampo
formada por 01 tubo oblongo medindo 16mm x
30mm e 02 tubos retangulares medindo 20mm x
30mm, 02 colunas verticais laterais unindo o
tampo aos pés em tubos oblongo medindo
77mm x 40mm. Base dos pés em tubo oblongo
medindo 20mm x 48mm em forma de arco com
raio medindo no máximo 800,0mm. Uma barra
de sustentação do sob tampo em tudo oblongo
de 16mm x 30mm fixadas entre as colunas.
Suporte
para
mochila
escamotevel
possibilitando ficar invisível quando não estiver
sendo
utilizado
confeccionado
em
polipropileno.
Sapatas
calandradas
antiderrapantes envolvendo as extremidades dos
tubos que compõem os pés, desempenhando a
função de proteção da pintura, aumentando a
durabilidade, acompanham o formato dos pés
em arco, medindo aproximadamente 162mm x
53mm e 100mm x 53mm, com tolerância de +/2,00mm, fabricadas em polipropileno virgem,
podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e
presa à estrutura por meios de parafusos.
Cadeira com assento e encosto em resina
plástica virgem, fabricados pelo processo de
injeção termoplástico, marca do fabricante
injetada em alto-relevo deverá estar no encosto.
Assento com medidas mínimas 370mm x
400mm e medidas máximas 405mm x 465mm,
fixado por parafuso, altura assento/chão 384mm
aproximadamente sem orifícios. Encosto com
medidas mínimas 403mm x 364mm, sem
orifícios e com puxador para facilitar o
carregamento da cadeira, fixado por parafuso.
Estrutura formada por dois pares de tubo
oblongo medindo 20mm x 48mm com
espessura de 1,5mm fazendo a interligação da
base do assento com os pés. Base do assento e
interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm
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Unid.
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x 30mm com espessura de 1,5mm coberto pelo
encosto, duas barras horizontais para
sustentação sob o assento em tubo 5/8. Uma
barra horizontal de reforço em tudo oblongo
medindo 16mm x 30mm com espessura de
1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a
base do assento aos pés. Estrutura reforçada
com 02 colunas laterais e pés em material
plástico evitando corrosão e desgaste Toda a
estrutura metálica é fabricada em tubo de aço
industrial tratados por conjuntos de banhos
químicos para proteção e longevidade da
estrutura e soldado através do sistema MIG. Cor
da Estrutura: Branca Mesa com seis lados iguais
medindo 400mm cada lado, altura tampo/chão
660mm, confeccionada em compensado
multilaminado de 15mm, revestido em fórmica,
com borda em PVC cinza. Estrutura metálica
fabricada em tubo de aço industrial tratados por
conjuntos de banhos químicos para proteção e
longevidade da estrutura interligados por solda
MIG e pintados através do sistema epóxi pó.
Cor da estrutura: Branca.
Conjunto para professor Modelo FDE CJP 01
Conjunto para refeitório Modelo FDE MBR 03
Conjunto refeitório em resina termoplástica
bipartido medindo 2400mm, com 02 longarinas
com 06 assentos cada– tamanho infantil, mesa
com tampo bipartido, liso, confeccionado em
resina
ABS,
medindo
2400mmx800mmx590mm, com espessura
mínima de 5mm, bordas medindo 30mm sem
emendas , fixado a estrutura por meio de
parafusos não visíveis, base do tampo da mesa
formada por 01 tubo quadrado medindo 25mm
x 25mm posicionado sob o tampo, fabricada
pelo processo de conformação mecânica por
dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa
resultando em um único ponto de solda unindo
as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de
sustentação em tubo 50mm x30mm e uma barra
confeccionada em tubo quadrado 25mm x
25mm e toda a extensão da mesa. 02 colunas
verticais laterais unindo o tampo aos pés em
tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com
espessura mínima de 1,2mm, marca do
fabricante injetada em alto-relevo no tampo da
mesa. Base dos pés em tubo oblongo medindo
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20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em
forma de arco. Uma barra de sustentação em
tubo oblongo medindo 20mm x 48mm fixadas
entre as colunas. Sapatas calandradas
antiderrapantes envolvendo as extremidades dos
tubos que compõem os pés, desempenhando a
função de proteção da pintura, aumentando a
durabilidade, acompanham o formato dos pés
em arco, medindo aproximadamente 162mm x
53mm com tolerância de +/- 2,00mm,
fabricadas em polipropileno virgem, podendo
ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à
estrutura por meios de parafuso. Cada longarina
deverá possuir 05 assentos. Assento medindo
340mm x 340mm. Espessura mínima 5mm.
Estrutura da base do assento em tubo de aço
industrial de secção 50x30 mm. Estrutura
reforçada com 02 colunas laterais, assim como
os pés em material plástico evitando corrosão e
desgaste. Toda a estrutura metálica é fabricada
em tubo de aço industrial tratados por conjuntos
de banhos químicos para proteção e
longevidade da estrutura e soldado através do
sistema MIG
Itens acima: LUCINEIDE B. DOS SANTOS MÓVEIS – EPP – CNPJ. 01.597.132/0001-05
Item

Unid.

Qtd.

15

Unid.

20

Item

Unid.

Qtd.

22
23
24
26

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

30
70
70
08

Descrição do Objeto

Marca

Valor
Unitário
R$ 355,00

Cadeira giratória com braço Mod. FDE CD 06
Meta X
Longarina 03 lugares especificações longarina
de 03 lugares -encosto em polipropileno.
Assento em polipropileno estrutura e pés em
aço. Cores -encosto e assento em polipropileno:
38
Unid.
151
Meta X
R$ 203,99
azul, branco, cinza, preto, verde, vermelha ou
vinho. Medidas -assento: l48cm x p46cm encosto: a33 cm x l42cm -altura do assento em
relação ao solo: 45 cm -03 lugares: lt 1,62 cm
Itens acima: META X INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME – CNPJ. 18.493.830/0001-63

33

Descrição do Objeto

Marca

Valor
Unitário
R$ 162,00
R$ 185,00
R$ 167,99
R$ 559,00

Conjunto para aluno tam. 3 Mod. FDE CJA 03
Sudeste
Conjunto para aluno tam. 4 Mod. FDE CJA 04
Sudeste
Conjunto para aluno tam. 6 Mod. FDE CJA 06
Sudeste
Conjunto para refeitório Mod. FDE – MBR 02
Sudeste
Mesa acessível para pessoa em cadeira de rodas
Unid.
05
Sudeste
R$ 199,99
(PCR) - Modelo FDE - MA 02
Itens acima: LOJA DA ESCOLA LTDA. EPP – CNPJ. 06.052.615/0001-48
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Item

Unid.

Qtd.

Descrição do Objeto

Marca

Valor
Unitário

Suporte Articulado Suporte articulado de mesa
com pistão a Gás para monitores de 17" a 27" Capas plásticas para passagem e organização
dos cabos. • Rotação da tela de até 360°
(retrato/paisagem). • Rotação da base do suporte
de até 180°. • Ajuste de altura de até 250 mm. •
Suporta entre 2 Kg e 6,5 Kg. • Ajuste de
46
Unid.
115
Vinik
R$ 223,35
inclinação vertical da tela de 35° a -50°. •
Acabamento: Preto. • Tipos de Fixação: •
Morsa: Utilizada para fixar nas extremidades da
mesa. Serra copo: Utilizada para fixar sobre a
mesa. Deve ser fornecido com parafusos e
acessórios necessários para fixação dos dois
tipos acima. Ref.: ELG F80 ou equivalente.
Itens acima: PR COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA – EPP CNPJ. 24.832.819/0001-83
Autorizando a convocação do adjudicatário para assinatura do contrato ou retirada de termos
equivalentes, com fulcro no inciso XXII, do art. 4, da Lei Federal nº. 10.520/02.
Porto Ferreira, 30 de dezembro de 2019.

Carla Renata Hissnauer de Souza
Autoridade Competente
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