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1 17-01-0645 TELA PARA PROJEÇÃO COM TRIPÉ, 2x2M, EM PLASTICO VINIL. UN 1,000 800,00 800,00
2 17-01-0646 PROJETOR 2.800 LUMENS, RESOLUÇÃO 1024x768, LAMPADA DURAÇÃO 5000

HORAS.
UN 1,000 1.890,00 1.890,00

3 17-01-0647 TRIPÉ PARA PROJETOR E NOTEBOOK, EM AÇO E TERMOPLÁSTICO, COM
REGULAGEM DE ALTURA.

UN 1,000 500,00 500,00

4 17-01-0648 NOTEBOOK, PROCESSADOR I5, WINDOWS 7, TELA 14.0", RAM 8 GB, HD 500
GB.

UN 1,000 2.200,00 2.200,00

5 17-01-0649 COMPUTADOR PROC. I3, RAM 4G, HD 500 GB, MONITOR 18.5' LCD, WINDOWS
8

UN 1,000 1.650,00 1.650,00

6 17-01-0650 CENTRAL TELEFONICA, CONECTA 2/8 RAMAIS UN 1,000 520,00 520,00
7 17-01-0651 TELEVISOR LCD 32' POLEGADAS, COM ENTRADA HDMI E USB UN 1,000 1.290,00 1.290,00
8 17-01-0652 CÂMERA DIGITAL, MÍNIMO 14 MEGAPIXELS, COM CARTAO M. 4 GB. UN 1,000 390,00 390,00
9 17-01-0653 FRAGMENTADORA DE PAPEL, CORTA EM TIRAS UN 1,000 690,00 690,00

10 17-01-0654 ORGANIZADOR CAIXA DE CORRESPONDENCIA TRIPLA EM TELA UN 1,000 69,00 69,00
11 17-01-0655 ORGANIZADOR PARA MESA TRIPLA EM TELA UN 1,000 39,00 39,00
12 17-01-0656 CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA, COM ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE UN 4,000 490,00 1.960,00
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13 20-01-0035 Poltrona giratória presidente com espaldar alto e com apóia-braços; assento e
encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente
com 14 mm de espessura. possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o
estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma
à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna
vertebral;espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de
alta resistência, isento de cfc, com densidade controlada de 45 a 50 kg/m3  com 60
mm de espessura média no assento e no encosto; revestimento em couro sintético
(vinil), tecido de polipropileno, tecido de lã, ou tecido de poliéster em diversas cores;
capa do assento e do  encosto sem costuras, ambas fixadas com grampos; contra
capa do assento e do encosto injetadas em polipropileno copolímero, montadas por
parafusos, auxiliando em futuras manutenções; sustentação do encosto por mola de
sae 1020 com 3" largura e 6,35mm de espessura, curvada e nervurada à frio para
aumentar a resistência; a fixação do assento e do encosto, à estrutura, é feita com
parafusos sextavados e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira;
parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com trava, na bitola ¼"x 20
fpp.  apoia braços sl , em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço sae
1020 pintada, regulagem de altura com botão, totalizando 7 posições e 85 mm de
curso. chapa para fixação no assento com 2 furos oblongos, permitindo regulagem
horizontal por parafuso. base giratória desmontável com aranha de 5 hastes apoiadas
sobre rodízios de nylon com semi esfera plástica injetada junto a estrutura que facilita
o giro, pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado,
evitando que se soltem, e acabamento da aranha em capa injetada de polipropileno
copolímero na cor preta, com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a
coluna; coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de
giro, possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro
injetada em pom e recalibrada, recoberta por capa telescópica injetada em
polipropileno copolímero na cor preta mecanismo flange de apoio da cadeira com
sistema de relax com trava, ou livre flutuação, manípulo de ajuste da tensão da mola,
com pino de giro em aço trefilado maciço com 10 mm de diâmetro e buchas de giro e
trava injetadas em pom. componentes unidos por solda do tipo mig, em chapas de
aço sae 1020 fqd com 3mm de espessura, formando um conjunto para posterior

 montagem por parafusos. os componentes metálicos possuem tratamento de
superfície com fosfato de zinco, executado em linha automática de 8 tanques, sem
uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes,
de acordo com as normas ambientais, (rs da fepam), para dar melhor proteção contra
corrosão e uma excelente ancoragem da tinta;
a tinta utilizada para pintura é a pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi), w-eco, atendendo
norma européia rohs, isenta de metais pesados, na cor  preto semi-fosco liso,  com
camada de 60 mícrons. todas as peças são curadas à temperatura de 200° c; essa
poltrona atende à requisitos das normas nr17 - norma regulamentadora do ministério
do trabalho, que trata da ergonomia e da nbr 13962 - da associação brasileira de
normas técnicas (abnt), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras,
classificação, características físicas e dimensionais para que se obtenha um melhor
conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade. dimensões aproximadas;
largura do assento:480 mm,profundidade do            assento:450mm,largura do
encosto: 460mm,altura do encosto:615mm; profundidade total da cadeira
700mm;altura total da cadeira ;1060-1180mm;larguratotal da cadeira 700mm.   As
empresas deverão apresentar: laudo de analise ergonômica dos produtos; laudo
técnico dos produtos;  certificado ABERGO (da Associação brasileira de
ergonomia);laudo da espuma comprovando a densidade: declaração do fornecedor
da espuma declarando que a matéria prima é isenta de CFC; certificado ISSO 9001
do fabricante, emitido pela ABNT; relatório de ensaio sobre corrosão e
envelhecimento por exposição à névoa salina emitido por laboratório. Termo de
garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação emitido pelo fabricante.

UN 2,000 500,00 1.000,00
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garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação emitido pelo fabricante.
TOTAL DO PROCESSO: 12.998,00

TOTAL: 12.998,00


