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1 12-02-0026 Armário alto com 3 (três) portas, divisão vertical e 3 (três) prateleiras em cada vão,
fabricado em MDF (placa de fibra de madeira de média densidade) BP (melamínico
de baixa pressão) de dupla face e MDF bruto revestido em fórmica (melamínico de
alta pressão). Tampo em MDF bruto 18 mm com revestimento em fórmica texturizada,
acabamento das bordas retas em ABS 2mm. Caixa, portas, costa e prateleiras do
móvel em MDF BP 15 mm. Bordas com acabamento em fita de PVC 0,5mm de
espessura na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e
termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt".
Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de
Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de
acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. Furação em toda extensão
da lateral para regulagem das prateleiras e pino para sustentação com 5mm de Ø
confeccionados em material plástico. Dobradiças em aço ZAMAK com abertura em
ângulo de 270?, proteção para remoção involuntária e ajuste da altura (+ 2mm / -
2mm ). Sistema de chaveamento composto por chave com capa plástica
escamoteável dupla face, rotação de 180º, cilindro com corpo 22mm de comprimento,
Ø de 17mm,abas para fixação e acabamento cromado. Trincos tipo gangorra, fixados
na parte interna, porta esquerda, lado superior e inferior direito. Puxador tipo haste em
barra de aço secção quadrada de 5/16" , com 330mm de comprimento e pinos
espaçadores confeccionados em tubo de aço com Ø e altura de 5 mm, com pintura
epóxi e acabamento liso e fixados por meio de parafusos métricos M4 x 26mm. Base
metálica de sustentação em tubo de aço SAE 1006 a 1008, secção transversal
retangular de 30x50mm,utilizado na posição vertical, com 03 furos para passagem de
fiação com Ø 35mm, localizados na parte posterior do quadro com tampas plásticas
injetadas na cor preto, e pintura epóxi com acabamento liso. Sapatas niveladoras com
base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16" x 25 mm para
fixação.Com duas divisórisa internas na vertical. Medindo 1200x470x1600mm
DEVERÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA:
-Ficha ou Catálogo Técnico, com foto ilustrativa do produto contendo suas
características, matéria prima utilizada e suas respectivas bitolas, e todos os
processos de tratamento, soldagem, atendendo a pertinente normatização, assinada
pelo fabricante com firma reconhecida.
- Certificado de conformidade com as normas ABNT 13961/2010 e 13966/2008,
emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. (cópia autenticada)
- Licença de Operação Ambiental, que comprove que a empresa fabricante do móvel
está legalizada perante o órgão Estadual da sede da empresa para exercer sua
atividade de indústria de móveis, conforme Lei Federal 6.938/1981 art. 10,
regulamentada pelo Decreto 99.274/90 e resolução CONAMA nº 237/1997, (cópia
autenticada

UN 16,000 1.200,00 19.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS              
'Relação dos Itens do Processo / Licitação'

Item Material Descrição do Material Un.Med. Qtde do Item 

 (Período de  01/01/2013  a  18/06/2013)

Preço Unit. Máximo Preço Total

Página: 2/16

Processo / Ano: 110 / 2013 Licitação: 36/2013- PR

2 12-02-0027 Armário alto com 2 (duas) portas, divisão vertical e 3 (três) prateleiras em cada vão,
fabricado em MDF (placa de fibra de madeira de média densidade) BP (melamínico
de baixa pressão) de dupla face e MDF bruto revestido em fórmica (melamínico de
alta pressão). Tampo em MDF bruto 18 mm com revestimento em fórmica texturizada,
acabamento das bordas retas em ABS 2mm. Caixa, portas, costa e prateleiras do
móvel em MDF BP 15 mm. Bordas com acabamento em fita de PVC 0,5mm de
espessura na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e
termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt".
Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de
Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de
acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. Furação em toda extensão
da lateral para regulagem das prateleiras e pino para sustentação com 5mm de Ø
confeccionados em material plástico. Dobradiças em aço ZAMAK com abertura em
ângulo de 270?, proteção para remoção involuntária e ajuste da altura (+ 2mm / -
2mm ). Sistema de chaveamento composto por chave com capa plástica
escamoteável dupla face, rotação de 180º, cilindro com corpo 22mm de comprimento,
Ø de 17mm,abas para fixação e acabamento cromado. Trincos tipo gangorra, fixados
na parte interna, porta esquerda, lado superior e inferior direito. Puxador tipo haste em
barra de aço secção quadrada de 5/16" , com 330mm de comprimento e pinos
espaçadores confeccionados em tubo de aço com Ø e altura de 5 mm, com pintura
epóxi e acabamento liso e fixados por meio de parafusos métricos M4 x 26mm. Base
metálica de sustentação em tubo de aço SAE 1006 a 1008, secção transversal
retangular de 30x50mm,utilizado na posição vertical, com 03 furos para passagem de
fiação com Ø 35mm, localizados na parte posterior do quadro com tampas plásticas
injetadas na cor preto, e pintura epóxi com acabamento liso. Sapatas niveladoras com
base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16" x 25 mm para
fixação.Com duas divisórisa internas na vertical. Medindo 800x470x1600mm
DEVERÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA:
-Ficha ou Catálogo Técnico, com foto ilustrativa do produto contendo suas
características, matéria prima utilizada e suas respectivas bitolas, e todos os
processos de tratamento, soldagem, atendendo a pertinente normatização, assinada
pelo fabricante com firma reconhecida.
- Certificado de conformidade com as normas ABNT 13961/2010 e 13966/2008,
emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. (cópia autenticada)
- Licença de Operação Ambiental, que comprove que a empresa fabricante do móvel
está legalizada perante o órgão Estadual da sede da empresa para exercer sua
atividade de indústria de móveis, conforme Lei Federal 6.938/1981 art. 10,
regulamentada pelo Decreto 99.274/90 e resolução CONAMA nº 237/1997, (cópia
autenticada

UN 42,000 681,00 28.602,00
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3 12-02-0028 Escrivaninha com duas gavetas com chave - Tampo em chapa de madeira mdp
25mm de espessura produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e
eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação
conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado na cor
marfim, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira
aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Borda com acabamento
em perfil T 27 x 4,1mm em pvc na cor do revestimento. Guia de cabos confeccionado
em poliestireno injetado com ø interno de 60 mm na cor do revestimento.
Estrutura metálica com passagem para fiação confeccionada em aço sae 1006 a
1008, composta por,  base em tubo industrial secção retangular de 30x50x1,2mm,
parte superior em barra chata de 370mm x 1" x 5/16" de espessura, colunas em tubo
oblongo secção de 25x60 x 1,2mm. Torre vertical confeccionada em chapa de aço sae
1006 a 1008 de 1,2mm de espessura, em forma de paralelogramo regular, com
ângulos de 90/45 graus. Sistema de fixação ao tampo por meio de parafuso zincado,
fenda philips auto-atarrachante 4,2 x 25 mm cabeça chata. Fechamento do tubo da
base por meio de ponteiras em material plástico injetado na cor da estrutura. Sapatas
niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16" x  25
mm. Painel frontal no mesmo material do tampo com acabamento dos topos em fita
de pvc 0,5mm de espessura na cor do revestimento, fixado a estrutura metálica por
meio de tambor de giro de 15mm em aço zamak niquelado com parafuso cilíndrico ¼
x 2" allen e porca cilíndrica ¼  com tampas plásticas de acabamento. As estruturas
metálicas em aço receberão pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e
poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, na cor bege,
atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados
pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências
previstas nas normas da abnt. Dimensões 1200x750x740mm.
Gaveteiro fixo com duas gavetas medindo 400x458x270mm. Puxadores tipo alça
metálica na cor bege. Gavetas convencionais no mesmo material das laterais com 18
mm de espessura e fundo em chapa de madeira aglomerada 03 mm de espessura
com acabamento em pintura de alta resistência e secagem ultravioleta. Frentes das
gavetas no mesmo material do tampo revestidas na face externa em laminado termo
formável melamínico texturizado de alta pressão e face interna com filme melamínico
texturizado que, por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira
aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, sendo as bordas
horizontais arredondadas e as bordas verticais retas com acabamento em fita de pvc
2,0mm de espessura na cor do tampo, com resistência a impactos e termicamente
estável.  Corrediça de 450 mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada
com pintura epóxi na cor do revestimento, roldanas de nylon, fixadas por meio de
parafusos auto-atarrachantes 3,5 x 16 aacc philips.
DEVERÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA:
-Ficha ou Catálogo Técnico, com foto ilustrativa do produto contendo suas
características, matéria prima utilizada e suas respectivas bitolas, e todos os
processos de tratamento, soldagem, atendendo a pertinente normatização, assinada
pelo fabricante com firma reconhecida.
- Certificado de conformidade com as normas ABNT 13961/2010 e 13966/2008,
emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. (cópia autenticada)
- Licença de Operação Ambiental, que comprove que a empresa fabricante do móvel
está legalizada perante o órgão Estadual da sede da empresa para exercer sua
atividade de indústria de móveis, conforme Lei Federal 6.938/1981 art. 10,
regulamentada pelo Decreto 99.274/90 e resolução CONAMA nº 237/1997, (cópia
autenticada

UN 28,000 544,00 15.232,00
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4 12-02-0029 Escrivaninha sem gavetas - Tampo em chapa de madeira mdp 25mm de espessura
produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas
com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e
pressão, revestida com filme melamínico texturizado na cor marfim, que por efeito de
prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela
um corpo único e inseparável. Borda com acabamento em perfil T 27 x 4,1mm em pvc
na cor do revestimento. Guia de cabos confeccionado em poliestireno injetado com ø
interno de 60 mm na cor do revestimento.
Estrutura metálica com passagem para fiação confeccionada em aço sae 1006 a
1008, composta por,  base em tubo industrial secção retangular de 30x50x1,2mm,
parte superior em barra chata de 370mm x 1" x 5/16" de espessura, colunas em tubo
oblongo secção de 25x60 x 1,2mm. Torre vertical confeccionada em chapa de aço sae
1006 a 1008 de 1,2mm de espessura, em forma de paralelogramo regular, com
ângulos de 90/45 graus. Sistema de fixação ao tampo por meio de parafuso zincado,
fenda philips auto-atarrachante 4,2 x 25 mm cabeça chata. Fechamento do tubo da
base por meio de ponteiras em material plástico injetado na cor da estrutura. Sapatas
niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16" x  25
mm. Painel frontal no mesmo material do tampo com acabamento dos topos em fita
de pvc 0,5mm de espessura na cor do revestimento, fixado a estrutura metálica por
meio de tambor de giro de 15mm em aço zamak niquelado com parafuso cilíndrico ¼
x 2" allen e porca cilíndrica ¼  com tampas plásticas de acabamento. As estruturas
metálicas em aço receberão pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e
poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, na cor bege,
atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados
pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências
previstas nas normas da abnt.
Dimensões 1200x750x740mm.
DEVERÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA:
-Ficha ou Catálogo Técnico, com foto ilustrativa do produto contendo suas
características, matéria prima utilizada e suas respectivas bitolas, e todos os
processos de tratamento, soldagem, atendendo a pertinente normatização, assinada
pelo fabricante com firma reconhecida.
- Certificado de conformidade com as normas ABNT 13961/2010 e 13966/2008,
emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. (cópia autenticada)
- Licença de Operação Ambiental, que comprove que a empresa fabricante do móvel
está legalizada perante o órgão Estadual da sede da empresa para exercer sua
atividade de indústria de móveis, conforme Lei Federal 6.938/1981 art. 10,
regulamentada pelo Decreto 99.274/90 e resolução CONAMA nº 237/1997, (cópia
autenticada)

UN 4,000 435,00 1.740,00
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5 12-02-0030 Mesa de Reunião - Tampo e painel central confeccionados em chapa de madeira
aglomerada 25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de
madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética,
termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com
filme melamínico texturizado na cor marfim, que por efeito de prensagem a quente,
faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e
inseparável.
Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado
com 25mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço
usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento
confeccionadas em polietileno e 29mm Ø.
Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e
laterais e 0,5mm para o painel central na cor e padrão do revestimento com
resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo
processo "hot melt".
Estrutura metálica composta por:  base lateral conificada com corpo tubular de 3"
diâmetro e cone inferior com de 450mm de diâmetro confeccionada em chapa de aço
SAE 1006 \1008  de 1,2mm de espessura .
As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi
e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura,
atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados
pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências
previstas nas normas da ABNT .
Mesa oblonga de reunião 2100 x 1200 x 750mm
DEVERÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA:
-Ficha ou Catálogo Técnico, com foto ilustrativa do produto contendo suas
características, matéria prima utilizada e suas respectivas bitolas, e todos os
processos de tratamento, soldagem, atendendo a pertinente normatização, assinada
pelo fabricante com firma reconhecida.
- Licença de Operação Ambiental, que comprove que a empresa fabricante do móvel
está legalizada perante o órgão Estadual da sede da empresa para exercer sua
atividade de indústria de móveis, conforme Lei Federal 6.938/1981 art. 10,
regulamentada pelo Decreto 99.274/90 e resolução CONAMA nº 237/1997, (cópia
autenticada)

UN 1,000 1.250,00 1.250,00
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6 12-05-0135 Cadeira Giratória  Executiva: Assento em Compensado multilaminado 12 mm de
espessura; Espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média e
densidade de 45 à 50 Kg/m³; Carenagem do assento injetada em Polipropileno
copolímero; Encosto em Estrutura injetada em polipropileno copolímero; Espuma
injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade de 45 à 50
Kg/m³; Contra capa do encosto injetada em Polipropileno copolímero; Capa do
assento e do encosto em tecido de poliéster ou vinil, fixadas com grampos ao assento
de madeira e encosto de plástico; Apoia braços SL New PU, em polipropileno
copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, regulagem de altura com
botão, totalizando 7 posições e 85 mm de curso. Parte superior do apoio de braço em
Poliuretano. Chapa para fixação no assento com 2 furos oblongos, permitindo ajuste
horizontal por parafusos; Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço
com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado,
evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na
cor preta, apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de
diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que
facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares,
ou banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com
revestimentos vinílicos; Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico,
rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência,
sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás; Telescópico injetado em
polipropileno copolímero texturizado, dividido em 3 partes encaixadas, usado para
proteger a coluna; Mecanismo com sistema reclinador do encosto, de estrutura
monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo tendo
3° de inclinação e 2 furações para fixação do assen to com distância entre centros de
125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura
automática através de catraca, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa
injetada em polipropileno copolímero. Inclinação do encosto com 28º de curso
semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o
retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador; Os
componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco,
executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para
desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas
ambientais,  para dar melhor proteção contra corrosão e uma excelente ancoragem da
tinta; A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), isenta
de metais pesados, na cor cinza preta, com camada de 60 mícrons, onde todas as
peças são curadas em estufa, à temperatura de 200 °C.
DEVERÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA:
-Ficha ou Catálogo Técnico, com foto ilustrativa do produto contendo suas
características, matéria prima utilizada e suas respectivas bitolas, e todos os
processos de tratamento, soldagem, atendendo a pertinente normatização, assinada
pelo fabricante com firma reconhecida.
-Esta poltrona deverá estar em conformidade com as normas NR17 - Norma
Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia e NBR 13962 -
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovada através de Laudo
de Ensaio Acreditado pela Cgcre/Inmetro de acordo com a NBR ISSO/IEC 17025.
(cópia autenticada)
-Laudo Teor de Cinzas da Espuma, realizado dentro das normas da NBR 14961,
realizado por Laboratório de reconhecimento nacional. (cópia autenticada)
- Licença de Operação Ambiental, que comprove que a empresa fabricante do móvel
está legalizada perante o órgão Estadual da sede da empresa para exercer sua
atividade de indústria de móveis, conforme Lei Federal 6.938/1981 art. 10,
regulamentada pelo Decreto 99.274/90 e resolução CONAMA nº 237/1997, (cópia
autenticada)

UN 22,000 507,00 11.154,00
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7 12-05-0136 Cadeira Fixa
Cadeira executiva aproximação: Assento em Compensado multilaminado 12 mm de
espessura; Espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média e
densidade de 45 à 50 Kg/m³; Carenagem do assento injetada em Polipropileno
copolímero; Encosto em Estrutura injetada em polipropileno copolímero; Espuma
injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade de 45 à 50
Kg/m³; Contra capa do encosto injetada em Polipropileno copolímero; Mola suporte
em aço com 76,20 mm de largura, espessura 6,35 mm curvada e nervurada a frio
para maior resistência; Capa do assento e do encosto em tecido de polipropileno,
poliéster, couro ecológico, e fixadas com grampos ao assento de madeira e encosto
de plástico;
Estrutura de sustentação em tubo de aço industrial redondo 25,40 mm, parede 2,25
mm; Ponteiras e sapatas injetadas em polipropileno copolímero; Os componentes
metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco, executado em linha
automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com
posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais, para dar
melhor proteção contra corrosão e uma excelente ancoragem da tinta; A tinta utilizada
para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), isenta de metais pesados,
na cor preta, com camada de 60 mícrons, onde todas as peças são curadas em
estufa, à temperatura de 200 °C.
DEVERÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA:
-Ficha ou Catálogo Técnico, com foto ilustrativa do produto contendo suas
características, matéria prima utilizada e suas respectivas bitolas, e todos os
processos de tratamento, soldagem, atendendo a pertinente normatização, assinada
pelo fabricante com firma reconhecida.
-Esta poltrona deverá estar em conformidade com as normas NR17 - Norma
Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia e NBR 13962 -
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovada através de Laudo
de Ensaio Acreditado pela Cgcre/Inmetro de acordo com a NBR ISSO/IEC 17025.
(cópia autenticada)
-Laudo Teor de Cinzas da Espuma, realizado dentro das normas da NBR 14961,
realizado por Laboratório de reconhecimento nacional. (cópia autenticada)
- Licença de Operação Ambiental, que comprove que a empresa fabricante do móvel
está legalizada perante o órgão Estadual da sede da empresa para exercer sua
atividade de indústria de móveis, conforme Lei Federal 6.938/1981 art. 10,
regulamentada pelo Decreto 99.274/90 e resolução CONAMA nº 237/1997, (cópia
autenticada)

UN 62,000 294,00 18.228,00

8 12-05-0137 Colchonete Confeccionado com espuma expandida de 50mm densidade mínima 20,
revestido em couro sintético na cor azul Del Rey, com zíper e hilos para ventilação
nas laterais. medindo 1300mm de comprimento x 650mm de largura x 50mm de
altura.Deverá acompanhar a proposta os documentos abaixo:- Fichas técnica com
foto ilustrativa do produto ofertado contendo suas características, matéria prima
utilizada, atendendo a pertinente normatização, assinada pelo fabricante com firma
reconhecida.
- Licença de Operação Ambiental com data dentro da validade, que comprove que a
empresa fabricante está legalizada perante ao órgão Estadual da sede da empresa
para exercer atividade de industrial, conforme Lei Federal 6.938/1981 art 10 e
resolução CONAMA nº 237/1997.
-Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IBAMA com data dentro
da validade, que comprove que a empresa está legalizada, perante o órgão como
agente não poluidor, conforme Lei Federal 6938/1981 alterada Lei 10.165/2000.
- Laudo de Flamabilidade da Espuma realizado dentro das normas da NBR 9178.
- Laudo de Análise do revestimento realizado por Laboratório credenciado pelo
INMETRO de acordo com a NBR ISO/TEC 17026 dos seguintes ensaios: Ensaio de
resistência a Abrasão, Ensaio de Inflamabilidade Horizontal, Ensaio de Resistência ao
Rasgo, Ensaio de Resistência a Tração.

UN 250,000 229,00 57.250,00
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9 12-05-0138 Berço de madeira, com colchão. Medida do berço
aproximada de 1,33cm de comprimento x 0,63cm
de largura durável e resistente, , pintura na cor
 branco, revestido em lacca de alto brilho
(ótima resistência superficial à abrasão, a
riscos e agentes manchadores). Produzido em
 MDF de alta resistência,cabeceira arrendondada,
 estrado em madeira maciça, superfície e bordas
lisas e arredondadas. Para a segurança do bebê as
ripas devem ter a distância máxima de 6 cm,
grade móvel com altura regulável e travas de segurança, sistema de regulagem de
altura do colchão, rodizios com trava de segurança.
Colchão deve conter as seguintes especificações: espuma densidade 20, altura 14cm,
largura 60 cm, profundidade 1,30m, peso 5,00kg, suporta até 50kg, antiacaro,
antimofo, antialérgico, antifungo, revestimento em 100% poliéster, garantia mínima 3
meses.

UN 16,000 740,00 11.840,00

10 12-05-0139 Estante de Aço multiuso, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de
carbono,com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa
(anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com
camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo:
04 (quatro) colunas com abas de 3,5 cm e comprimento mínimo de 1,98 metros,
furação para regulagem das prateleiras em passos de 5,0 cm, confeccionadas em
chapa de aço nº 20 (0,90mm).
06 (seis) prateleiras confeccionadas em chapa de aço nº 24 (0,60mm), unidas as
colunas através de 08 parafusos com porcas.
Dimensões: Altura: 1,98 metros, Largura: 92 cm, Profundidade: 30 cm.
DEVERÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA:
-Ficha ou Catálogo Técnico, com foto ilustrativa do produto contendo suas
características, matéria prima utilizada e suas respectivas bitolas, e todos os
processos de tratamento, soldagem, atendendo a pertinente normatização, assinada
pelo fabricante com firma reconhecida.
-Laudo Técnico emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, referente aos
Ensaios em Tinta Aplicada comprovando:  Medição da Espessura da Camada de
Tinta em Substrato de Base Ferrosa, estabelecido pela Norma ASTM D 7091/05;
Determinação de Aderência, Estabelecidos pela norma ASTM 3359/09; Resistência a
Névoa Salina de acordo com a NBR 8094/83; Resistência a Corrosão por Exposição a
Atmosfera úmida Saturada para Materiais Metálicos, estabelecidos pela norma NBR
8095/83;
 (cópia autenticada)
- Licença de Operação Ambiental, que comprove que a empresa fabricante do móvel
está legalizada perante o órgão Estadual da sede da empresa para exercer sua
atividade de indústria de móveis, conforme Lei Federal 6.938/1981 art. 10,
regulamentada pelo Decreto 99.274/90 e resolução CONAMA nº 237/1997, (cópia
autenticada)

UN 14,000 165,00 2.310,00
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11 12-05-0140 Armário de Aço Guarda  Volume, com 20 portas - em chapa 24, medindo 1980mm de
altura, 1230mm de largura, 400mm de profundidade.
DEVERÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA:
-Ficha ou Catálogo Técnico, com foto ilustrativa do produto contendo suas
características, matéria prima utilizada e suas respectivas bitolas, e todos os
processos de tratamento, soldagem, atendendo a pertinente normatização, assinada
pelo fabricante com firma reconhecida.
-Laudo Técnico emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, referente aos
Ensaios em Tinta Aplicada comprovando:  Medição da Espessura da Camada de
Tinta em Substrato de Base Ferrosa, estabelecido pela Norma ASTM D 7091/05;
Determinação de Aderência, Estabelecidos pela norma ASTM 3359/09; Resistência a
Névoa Salina de acordo com a NBR 8094/83; Resistência a Corrosão por Exposição a
Atmosfera úmida Saturada para Materiais Metálicos, estabelecidos pela norma NBR
8095/83;
 (cópia autenticada)
- Licença de Operação Ambiental, que comprove que a empresa fabricante do móvel
está legalizada perante o órgão Estadual da sede da empresa para exercer sua
atividade de indústria de móveis, conforme Lei Federal 6.938/1981 art. 10,
regulamentada pelo Decreto 99.274/90 e resolução CONAMA nº 237/1997, (cópia
autenticada)

UN 18,000 1.071,00 19.278,00

12 12-05-0141 Armário para TV e DVD
Armário para TV 29" e DVD -estrutura e prateleira construção em aço - altura 1,77 cm
x largura 90cm x profundidade 59cm, para TVs até 42", com chave para maior
segurança, 4 portas com ventilação sendo, 2 portas nas parte superior com prateleira
para DVD e TV e 2 portas na parte inferior com 1 prateleira, pés com rodinhas, na cor
Bege( casca de ovo), chapa 24, pintura tratamento anti-corrosivo, fosfatizante, pintura
eletrostática a pó.
DEVERÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA:
-Ficha ou Catálogo Técnico, com foto ilustrativa do produto contendo suas
características, matéria prima utilizada e suas respectivas bitolas, e todos os
processos de tratamento, soldagem, atendendo a pertinente normatização, assinada
pelo fabricante com firma reconhecida.
-Laudo Técnico emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, referente aos
Ensaios em Tinta Aplicada comprovando:  Medição da Espessura da Camada de
Tinta em Substrato de Base Ferrosa, estabelecido pela Norma ASTM D 7091/05;
Determinação de Aderência, Estabelecidos pela norma ASTM 3359/09; Resistência a
Névoa Salina de acordo com a NBR 8094/83; Resistência a Corrosão por Exposição a
Atmosfera úmida Saturada para Materiais Metálicos, estabelecidos pela norma NBR
8095/83;
 (cópia autenticada)
- Licença de Operação Ambiental, que comprove que a empresa fabricante do móvel
está legalizada perante o órgão Estadual da sede da empresa para exercer sua
atividade de indústria de móveis, conforme Lei Federal 6.938/1981 art. 10,
regulamentada pelo Decreto 99.274/90 e resolução CONAMA nº 237/1997, (cópia
autenticada)

UN 1,000 1.490,00 1.490,00
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13 12-05-0142 Conjunto cadeira auditório 3 lugares
Com espaldar baixo, sem apóia-braços e espuma injetada. assento: compensado
multilaminado 12 mm de espessura média;espuma injetada anatomicamente com
densidade de 45 a 50 kg/m3 com espessura média de 45 mm; revestimento em vinil
(vnl); capa do assento sem costuras;assento com bordas protegidas por perfil de pvc
que proporciona melhor acabamento e estética, além de proteger a cadeira contra
impactos. encosto:estrutura injetada em polipropileno copolímero estruturado com
nervuras, bordas de ancoragem da cola e canal para grampos. espuma injetada
anatomicamente com densidade de 45 a 50 kg/m³ com espessura média de 40
mmrevestimento em vinil (vnl); contra capa do encosto injetada em polipropileno
copolímero. estrutura: base do pé em tubo de aço industrial sae 1010/1020 retangular
30x50mm com espessura da parede de 1,06 mm, unidos por solda do tipo mig ao
suporte lateral cônico, confeccionado em tubo de aço industrial sae 1010/1020
retangular 30x70mm com 1,2mm de espessura. estrutura da longarina em tubo de aço
industrial sae 1010/1020 quadrado 50 x 50 mm, parede 1,20 mm;,onde seus
componentes são unidos por solda do tipo mig, em chapas de aço sae 1020 fqd com
2,25mm e 4,76mm de espessura, formando um conjunto para posterior montagem por
encaixe cônico. suporte do encosto em tubo de aço industrial sae 1010/1020 oblongo
20 x 48 mm, parede 1,50 mm; sapatas injetadas em polipropileno copolímero na cor
preta, com engate no tubo para evitar que se soltem do mesmo.fixação do assento e
do encosto por parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na madeira;
parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com trava, na bitola ¼"x 20
fpp. os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de
zinco, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados
para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas
ambientais, para dar melhor proteção contra corrosão e uma excelente ancoragem da
tinta; a tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), isenta
de metais pesados, na cor preto, com camada de 60 mícrons, onde todas as peças
são curadas em estufa, à temperatura de 200 °c. ess a poltrona atende a 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 da longarina de 3 lugares: largura
da longarina: 1455 mm; profundidade da longarina: 540 mm; altura total da
longarina:820 mm; altura do encosto: 270 mm;largura do encosto: 365 mm;
profundidade do assento: 395 mm; largura do assento: 440 mm; altura do assento até
o piso 470 mm.
DEVERÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA:
-Ficha ou Catálogo Técnico, com foto ilustrativa do produto contendo suas
características, matéria prima utilizada e suas respectivas bitolas, e todos os
processos de tratamento, soldagem, atendendo a pertinente normatização, assinada
pelo fabricante com firma reconhecida.
-Laudo da Espuma, comprovando a densidade dentro das normas da ABNT NBR
13962, realizado por Laboratório de reconhecimento nacional. (cópia autenticada)
- Licença de Operação Ambiental, que comprove que a empresa fabricante do móvel
está legalizada perante o órgão Estadual da sede da empresa para exercer sua
atividade de indústria de móveis, conforme Lei Federal 6.938/1981 art. 10,
regulamentada pelo Decreto 99.274/90 e resolução CONAMA nº 237/1997, (cópia
autenticada)

UN 3,000 357,00 1.071,00
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14 12-05-0143 Carrinho de Bebê
Carro berço e passeio  ideal para bebês de até 17Kg, Sistema de fechamento com um
mão, Encosto regulável em 3 posições, Cabo reversível, Reversível e reclinável com
capota retrátil, confeccionado em tecido emborrachado
o Acolchoado removível e lavável, protetor frontal e bandeja porta-objetos removível e
fácil encaixe e travamento, cinto de segurança de 5 pontos, 4 rodas dianteiras
giratórias, 4 rodas traseiras fixas com duplo sistema de freios, Capota com teto solar
fixo e removível, Largura 55cm, altura 108cm, comprimento 86cm, peso 11Kg.
Aprovado pelo INMETRO

UN 27,000 460,00 12.420,00

15 12-05-0144 Cadeirão de refeição para Bebês até 18kg, desmontável, cinto de cinco pontos,
bandeja com regulagem de 4 posições, encosto reclinável em 3 posições, fácil de
abrir e fechar, sem necessidade de retirar a bandeja, compacto fechado, porta
objetos, trava de segurança, tubos oblongos.
Aprovado pelo INMETRO

UN 10,000 299,00 2.990,00

16 12-05-0145 Andador para bebê, base móvel ideal para crianças de até 70cm regulável em 3 níveis
de altura, bandeja de brinquedos certificada pela NBR 11768, sistema de 06 rodízios
deslizantes, fácil de montar e transportar,largura 62 cm, altura 54cm,comprimento
67cm, peso 4 kg , Aprovado pelo INMETRO

UN 5,000 152,00 760,00
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17 12-05-0146 Conjunto Pré-escolar Coletivo de Quatro Lugares.
Mesa: Tampo com cavidade côncava no para-peito para aluno, cantos redondos e
bordas usinadas, confeccionado em compensado laminado de madeira, revestida na
parte superior com fórmica texturizada fosca em quatro cores, sendo: verde escuro,
vermelho, azul  scuro e amarelo ouro e na parte inferior revestido em lâmina de
madeira lixada, tratada com seladora e verniz poliuretano.
Estrutura confeccionada em quatro pés duplos e paralelos em tubos de aço industrial
com costura de sae 1010/1020, seção redonda de 7/8" chapa 16, que são  nterligados
através do processo de soldagem mig em toda a estrutura.
Tratamento com banho desengraxante à quente por meio de imersão à 120ºc e
antiferruginoso de proteção fosfatizante.
Pintura com tinta epóxi pó texturizada, nas cores azul, verde, amarelo e vermelho,
híbrida, polimerizada em estufa à 180ºc, com espessura da película de 40 mícrons.
Sendo um pé de cada cor.
 ponteiras em polipropileno, injetadas, de fixação internas semi-esféricas, na mesma
cor e tonalidade da estrutura de cada pé.
 dimensões do tampo: parte concava (820x820mm); lateral maior 920mm: diagonal
1080mm: espessuara 18mm;  altura total da mesa  570mm
Cadeiras Coloridas - confeccionada em tubo de aço industrial seção circular ø 7/8",
com  tratamento com banho desengraxante à quente por meio de imersão a 120ºc e
antiferruginoso de proteção, os componentes metálicos são ligados entre si através de
solda pelo processo mig.
Acabamento com pintura em tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática e polimerizada em
estufa à 180ºc, espessura mínima da película de 40 mícrons, nas cores vermelha,
azul escuro, verde escuro e amarelo ouro.
Assento e encosto em forma de concha, confeccionados em polipropileno com 5mm
de espessura formato anatômico com 04 porcas sextavadas com rosca øm8, fixas na
hora da injeção, reforçada através de nervuras posicionadas próximo ao apoio lombar
e quadril garantindo resistência na flexão de encosto. Fixação na estrutura através de
parafuso phillps ø m8x28 cr.. Conchas nas cores vermelho ferrari, verde escuro, azul
escuro e amarelo ouro, sendo divididos em quantidades iguais.
DEVERÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA:
-Ficha ou Catálogo Técnico, com foto ilustrativa do produto contendo suas
características, matéria prima utilizada e suas respectivas bitolas, e todos os
processos de tratamento, soldagem, atendendo a pertinente normatização, assinada
pelo fabricante com firma reconhecida.
- Licença de Operação Ambiental, que comprove que a empresa fabricante do móvel
está legalizada perante o órgão Estadual da sede da empresa para exercer sua
atividade de indústria de móveis, conforme Lei Federal 6.938/1981 art. 10,
regulamentada pelo Decreto 99.274/90 e resolução CONAMA nº 237/1997, (cópia
autenticada

UN 16,000 850,00 13.600,00
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18 12-05-0148 Conjunto refeitório infantil, composto por uma mesa e dois bancos com estrutura
tubular monobloco em aço. Pés, longarinas e travessas em aço seção retangular
20x40mm 10110/1020, chapa 16. Todo o conjunto metálico unido entre si através de
solda , por processo mig; recebendo banho desengraxante, antioxidante, passivador e
fosfatisante; pintura com tinta epóxi-pó na cor azul, aplicada pelo processo de
deposição eletrostática com secagem em estufa a 180o, espessura da película 25 a
40 microns. Tampo e assento em aglomerado 25mm, revestido na face superior com
laminado melaminico de alta pressão (fórmica) na cor bege com espessura 0,8mm e
na face inferior com lâmina de madeira pintada com selador e verniz. A fixação dos
mesmos é feita através de parafusos aacp 4,8x19 zincado. Bordos longitudinais em
post-forming 90o, bordos transversais filetados com filete plástico ou fórmica, ambos
na mesma cor da face superior. Fechamento dos topos inferiores dos pés, com
ponteiras plásticas internas injetadas na cor preta, fixadas a estrutura através de
encaixe. Dimensões da mesa (2000x700x580mm); dimensões do banco
(1900x300x320mm)
DEVERÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA:
-Ficha ou Catálogo Técnico, com foto ilustrativa do produto contendo suas
características, matéria prima utilizada e suas respectivas bitolas, e todos os
processos de tratamento, soldagem, atendendo a pertinente normatização, assinada
pelo fabricante com firma reconhecida.
- Licença de Operação Ambiental, que comprove que a empresa fabricante do móvel
está legalizada perante o órgão Estadual da sede da empresa para exercer sua
atividade de indústria de móveis, conforme Lei Federal 6.938/1981 art. 10,
regulamentada pelo Decreto 99.274/90 e resolução CONAMA nº 237/1997, (cópia
autenticada

UN 15,000 1.680,00 25.200,00

19 12-05-0149 Conjunto refeitório adulto, composto por uma mesa e dois bancos com estrutura
tubular monobloco em aço. Pés, longarinas e travessas em aço seção retangular
20x40mm 10110/1020, chapa 16. Todo o conjunto metálico unido entre si através de
solda , por processo mig; recebendo banho desengraxante, antioxidante, passivador e
fosfatisante; pintura com tinta epóxi-pó na cor azul, aplicada pelo processo de
deposição eletrostática com secagem em estufa a 180o, espessura da película 25 a
40 microns. Tampo e assento em aglomerado 25mm, revestido na face superior com
laminado melaminico de alta pressão (fórmica) na cor bege com espessura 0,8mm e
na face inferior com lâmina de madeira pintada com selador e verniz. A fixação dos
mesmos é feita através de parafusos aacp 4,8x19 zincado. Bordos longitudinais em
post-forming 90o, bordos transversais filetados com filete plástico ou fórmica, ambos
na mesma cor da face superior. Fechamento dos topos inferiores dos pés, com
ponteiras plásticas internas injetadas na cor preta, fixadas a estrutura através de
encaixe. Dimensões da mesa (2000x700x720mm); dimensões do banco
(1900x300x420mm)
DEVERÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA:
-Ficha ou Catálogo Técnico, com foto ilustrativa do produto contendo suas
características, matéria prima utilizada e suas respectivas bitolas, e todos os
processos de tratamento, soldagem, atendendo a pertinente normatização, assinada
pelo fabricante com firma reconhecida.
- Licença de Operação Ambiental, que comprove que a empresa fabricante do móvel
está legalizada perante o órgão Estadual da sede da empresa para exercer sua
atividade de indústria de móveis, conforme Lei Federal 6.938/1981 art. 10,
regulamentada pelo Decreto 99.274/90 e resolução CONAMA nº 237/1997, (cópia
autenticada

UN 7,000 1.490,00 10.430,00
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20 12-05-0150 Conjunto escolar FNDE
Mesa Escolar -Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18 mm,
revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de
espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA,cantos arredondados (conforme
projeto). Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão -
BP, acabamento frost, na cor BRANCA.
Dimensões acabadas 450mm (largura) x 600mm (comprimento) x 18,8mm
(espessura), admitindo-se tolerância de até +2mm para largura e comprimento e +/-
3mm para espessura.
Topos transversais encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila)
com primer, na cor AZUL, coladas com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de
22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de até 2,5mm para espessura.
Estrutura composta de:
- Pés e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio,
com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm);
- Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com
costura, secção circular de Ø = 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm);
- Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção
circular de Ø = 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm).
Porta livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto
preferencialmente de 50% de matéria prima reciclada ou recuperada, podendo chegar
até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de
resistência e de uniformidade de cor e tonalidade devem ser preservadas no produto
produzido com matéria prima reciclada. Dimensões e design conforme projeto. No
molde do porta livros deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem,
apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do
componente injetado.
Fixação do tampo à estrutura através de parafusos para aglomerado, Ø 5,0mm,
comprimento 45mm, cabeça panela, fenda Phillips, rosca auto cortante.
Fixação do porta livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", Ø
4,0mm, comprimento 10mm.
Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", Ø
4,8mm, comprimento 12mm.
Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na
cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões e design conforme
projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser grafado o símbolo internacional
de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da
empresa fabricante do componente injetado.
Nas partes metálicas deverá ser aplicado tratamento anti-ferruginoso por fosfatização
- banhos sucessivos a quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e
passivador, intermediados por banhos complementares adequados.
Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática,
brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor
CINZA.
Cadeira Escolar- Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem
cargas, injetados, moldados anatomicamente pigmentados na cor AZUL, com
acabamento liso, brilhante. Dimensões e design conforme projeto. Nos moldes do
assento e do encosto deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem,
apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do
componente injetado.
Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado
anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com
espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência
legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e
design conforme projeto.
Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face
superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6mm de espessura, acabamento
texturizado, na cor AZUL. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira

UN 330,000 230,00 75.900,00
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texturizado, na cor AZUL. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira
faqueada de 0,7mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador,
seguido de verniz nitrocelulose ou poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura
acabada do assento mínima de 9,7mm e máxima de 11,8mm. Para a montagem do
assento em compensado moldado devem ser utilizados espaçadores injetados com
dimensões e design conforme projeto.
Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas
faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6mm de espessura, acabamento
texturizado, na cor AZUL. Bordos em selador seguido de verniz nitrocelulose ou
poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de9,7mm e máxima de 11,7mm.
Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7mm, em chapa
14 (1,9mm).
Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de "repuxo", Ø 4,8mm,
comprimento 12mm.
Ponteiras, sapatas e espaçadores do assento, em polipropileno copolímero virgem e
sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe e pino
expansor. Dimensões e design conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas
deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número
identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado.
Nas partes metálicas deverá ser aplicado tratamento anti-ferruginoso por fosfatização
- banhos sucessivos a quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e
passivador, intermediados por banhos complementares adequados.
Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática,
brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA.
DEVERÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA:
-Ficha ou Catálogo Técnico, com foto ilustrativa do produto contendo suas
características, matéria prima utilizada e suas respectivas bitolas, e todos os
processos de tratamento, soldagem, atendendo a pertinente normatização, assinada
pelo fabricante com firma reconhecida.
- Laudo de Aprovação do Protótipo, assinado, com
parecer conclusivo, cujas informações e dados:
- Emissão obrigatória por laboratório, acreditado pela CGCREINMETRO
(Coordenação Geral de Credenciamento do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial), previamente autorizado pelo FNDE, para
realização dos ensaios de resistência mecânica e estabilidade, constantes na ABNT
NBR14006/2008 - Móveis escolares
 (cópia autenticada)
- Licença de Operação Ambiental, que comprove que a empresa fabricante do móvel

21 12-05-0151 Nicho colorido para educação infantil ,confeccionados em MDF de 18mm, fundo em
MDF 15mm,e frente aberta, os nichos devem conter as seguintes medidas internas:
altura de 0,40cm, profundidade 0,40cm, largura de 40 cm, após a compra, fica a
critério da secretaria de educação decidir se usara os nichos na parede ou em
módulos de acordo com a necessidade de cada sala de aula, e a parte de pés devem
ser em estrutura metálica em tubo de aço 40x40mm pintura epóxi na cor alumínio
sapatas com regulagem de altura

UN 625,000 64,00 40.000,00

22 12-05-0152 Espelho para Sala de Aula; com 4mm de espessura, medindo 20mmx2,00m, Moldura
Resistente na cor Bege

UN 1,000 1.017,00 1.017,00

23 12-05-0153 Espelho para Sala de Aula; com 4mm de espessura, medindo 70mmx1,50m, Moldura
Resistente na cor Bege

UN 32,000 310,00 9.920,00

24 12-05-0154 Quadros de giz frente fórmica lousa na cor verde quadriculada com moldura, suporte
para apagador e giz em madeira maciça, medindo 1200x2000mm

UN 10,000 601,00 6.010,00

25 12-05-0155 Quadros Banco, borda e suporte para apagador   em alumínio, medindo 1200 x
2000mm

UN 1,000 290,00 290,00

26 12-05-0156 Balcão para pia com 02 portas e 04 gavetas com corrediças metálicas 450mm, caixa
da gaveta em MDP 15mm sem prateleira com 01 cuba em aço inox  para cozinha
medindo 1200x550x800mm confeccionado em MDF revestimento em fórmica Armário
Aéreo para cozinha com 03 portas com 01 prateleira em cada porta, medindo
1200x350x600mm, confeccionado em MDF

UN 1,000 520,00 520,00
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27 12-05-0157 Tanque de Fibra com armário para guardar material. UN 2,000 260,00 520,00
28 12-05-0158 Armário com rodízios portas com dobradiça de pressão, puxadores cromados,

prateleira interna, Tampo em MDF, medindo 70cm de altura, 35cm de largura, 39cm
de profundidade, 17,20 kg de peso.

UN 1,000 190,00 190,00

29 12-05-0159 Balcão para Banheiro com 02 portas e 02 gavetas com puxadores alça metálicas, com
prateleira com 01 cuba branca, confeccionado em MDF revestimento em fórmica, pés
reguláveis

UN 1,000 295,00 295,00

30 12-05-0160 Balcão para cozinha na cor branca,  com 1,20cm em MDF, 03 portas, com puxadores
, com pés reguláveis, com uma prateleira divisória. Tampo em MDF  revestido em
fórmica, pés reguláveis.

UN 1,000 355,00 355,00

31 12-05-0162 Suporte Base - Apoio para descanso dos pés ergonômico. UN 1,000 59,90 59,90
32 12-05-0163 Mesa Quadrada com 4 Cadeiras

Confeccionado em Poliuretano na cor branca, sem apoio de braços, suporta 50Kg.
UN 15,000 150,00 2.250,00

33 12-02-0031 Mesa retangular com 4 cadeiras para cozinha Mesa com tampo confeccionado em
compensado multilaminado de 18 mm de espessura de formato retangular medindo
2,20 cm x 1,00 cm, com bordas usinados e boleados, revestidos na face superior em
laminado melamínico do Tipo fórmica na cor MARFIM, face inferior com aplicação de
selador e verniz PU. Tampo fixada a estrutura através de parafusos
autoatarrachantes. Estrutura em tubo de aço industrial SAE 1008/1020, seção
20x40mm chapa 16.Acabamento com banho desengraxante a quente por meio de
imersão a 120ºC e;tratamento antiferruginoso de proteção fosfatizante. Montagem da
estrutura por meio de soldagem eletrônica MIG. Pintura com tinta texturizada,
polimerizada em estufa a 180ºC.

UN 1,000 750,00 750,00

TOTAL DO PROCESSO: 392.121,90

TOTAL: 392.121,90


