
Prefeitura Municipal de Angical do Piauí 
CNPJ 06554.752/0001-80 
Av. João Siqueira Paes, S/N - Centro 
Angical do Piauí 

CEP: 64-410-000 
EMAIL – pref.angicaldopi@gmail.com 

 

 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO 025 /2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 063/2022 

 
LOTE – I (MOBILIÁRIO) 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. 
Valor 

UNIT 
VALOR 
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Armário alto projetado com montante principal constituído de no 

mínimo 15 mm em partículas de madeira e resina prensada em camadas, 

sendo as partículas mais finas nas extremidades e as mais grossas no 

miolo, prensada a quente, com boa resistência específica, Medium 

Density Particleboard, as chapas possuem resistência à tração 

perpendicular N/mm² = 0,35, resistência à flexão estática N/mm² = 11,0 

resistência à tração superficial N/mm² = 1,00, revestida laminado 

melamínico de baixa pressão na cor branca nas duas faces, bordas em 

fita de PVC com espessura mínima de 0,45mm fundida às bordas dos 

tampos com um agente aderente (primer), indicado para a utilização de 

colas de fusão a quente EVA e PUR, a serem processados aclimatizados 

a uma temperatura ambiente normal (>18º C) respeitando a cor do tampo, 

Montantes colaterais fixos estruturais, de no mínimo 18 mm em 

partículas de madeira e resina prensada em camadas, sendo as partículas 

mais finas nas extremidades e as mais grossas no miolo, prensada a 

quente, com boa resistência específica, Medium Density Particleboard, 

as chapas possuem resistência à tração perpendicular N/mm² = 0,35, 

resistência à flexão estática N/mm² = 11,0 resistência à 

tração superficial N/mm² = 1,00, revestida 
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 laminado melamínico de baixa pressão na cor branca nas duas 

faces, bordas em fita de PVC com espessura mínima de 0,45 mm 

fundida às bordas dos tampos com um agente aderente (primer), 

indicado para a utilização de colas de fusão a quente EVA e PUR, 

a serem processados aclimatizados a uma temperatura ambiente 

normal (>18º C) respeitando a cor do tampo, dotado de 

dispositivo de repouso com espaçamento regular mínimo de 320 

mm, injetado polipropileno copolímero, pigmentada com corante 

Masterbatch na cor cinza/branco a base de polietileno aplicado a 

um percentual de 2% fundido a 160º Celsius, encaixado e travado 

por tração mecânica. Composição superior dupla anichado, 

dotado de células equivalentes de formato proporcional. 

Montante estabilizador com chapas de partículas de madeira, 

Médium Density Fiberboard, selecionadas de eucalipto e pinus 

reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e 

termo-estabilizadas sob pressão, com 6 mm de espessura, 

revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de 

melamínico com espessura de 0,2 mm na cor branca, texturizado, 

semi-fosco e antirreflexo, Fechamento frontal duplo constituído 

de no mínimo 15 mm de alta densidade relativa, fabricado com 

fibras de madeiras selecionadas de pinus ou eucalipto de 

reflorestamento. Estas fibras, aglutinadas com resina sintética 

termo fixa, se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, 

resultando em uma chapa maciça e muito resistente, com 

superfícies lisas em fibra de madeira e resina de composição 

homogênea tanto na superfície como em seu interior, prensada a 

quente em alta temperatura, em torno de 200º C, com boa 

resistência específica, Medium Density Fiberboard, as chapas 

possuem resistência à tração perpendicular N/mm² = 0,54, 

resistência à flexão estática N/mm² = 20,1 densidade mínima de 

N/mm² = 63,74, extremidades com acabamento reta com 

harmonização suave a proporcionar conforto ao toque e 

ergonomia, vértices agudos usinados em noventa graus de 

harmonização suave, revestidos por processo de termo 

laminação, com aplicação de adesivo 

de contato de alta performance de a base de 

    

mailto:pref.angicaldopi@gmail.com


Prefeitura Municipal de Angical do Piauí 
CNPJ 06554.752/0001-80 
Av. João Siqueira Paes, S/N - Centro 
Angical do Piauí 

CEP: 64-410-000 
EMAIL – pref.angicaldopi@gmail.com 

 

 

 
 água, prensagem a temperatura de fusão do adesivo laminado a 

base com auxilio do sistema de vácuo, findado ao refilamento 

da referida, em ambas as faces e entornos, disponível dezesseis 

cores a definir conforme projeto, articulada em dispositivo de 

giro com abertura 110º em liga metálica ferrosa dosada de 

carbono com tratamento desengrachante e proteção em níquel 

aplicado por processo eletrolítico. Montante estrutural primário 

executada em metalon de secção transversal retangular provido 

de dimensões 30 x 50 mm com parede de espessura de 0,90mm, 

medindo 490 mm, soldado com solda MIG com fio de 1 mm 

totalmente robotizado, acabamento da estrutura metálica com pé 

tratamento anti- ferruginoso kingstrip de fosfatização e pintura 

eletrostática epóxi pó pigmentada na cor cinza revestindo 

totalmente a superfície com película de aproximadamente 70 

mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, 

curada em estufa aquecida a 180º Celsius, Montante horizontal 

de no mínimo 15 mm em partículas de madeira e resina 

prensada em camadas, sendo as partículas mais finas nas 

extremidades e as mais grossas no miolo, prensada a quente, 

com boa resistência específica, Medium Density Particleboard, 

as chapas possuem resistência à tração perpendicular N/mm² = 

0,35, resistência à flexão estática N/mm² = 11,0 resistência à 

tração superficial N/mm² = 1,00, revestida laminado 

melamínico de baixa pressão na cor branca nas duas faces, 

bordas em fita de PVC com espessura mínima de 0,45 mm 

fundida às bordas dos tampos com um agente aderente (primer), 

indicado para a utilização de colas de fusão a quente EVA e 

PUR, a serem processados aclimatizados a uma temperatura 

ambiente normal (>18º C) respeitando a cor de duas faces, 

deslizante sobre sapatas de correção de desnível de piso, 

conjunto de 20 mm executado em fibra sintética de aplicação 

industrial de alta resistência específica dotada de fêmea de rosca 

negativa e parafuso de sina de cabeça sextavada em aço carbono 

de acabamento cromado dotado de protetor em fibra     sintética     

de     aplicação     industrial, 

instalação de componentes de montantes fixos 
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 em sistema parelho de dispositivo injetado em liga metálica 

aço carbono tipo AA com tratamento de correção de 

tenacidade e dureza excessiva na têmpera de acabamento 

metálico natural fosco, canilhos em madeira e parafusos 

com auto cortantes, fechadura cilíndrica de 22 mm com 

batedor e ferrolho, puxador injetado em polipropileno 

copolímero, pigmentada com corante Masterbatch 

respeitando a cor da matriz a base de polietileno aplicado a 

um percentual de 2% fundido a 160º Celsius, medindo 900 

x 450 x 1650 mm * Obrigatório apresentar catálogo técnico 

com todas as especificações da ambientação em 3D 
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Armário superior projetado sem portas Tampo - Constituído 

de no mínimo 15 mm de alta densidade relativa, fabricado 

com fibras de madeiras selecionadas de pinus ou eucalipto 

de reflorestamento. Estas fibras, aglutinadas com resina 

sintética termo fixa, se consolidam sob a ação conjunta de 

calor e pressão, resultando em uma chapa maciça e muito 

resistente, com superfícies lisas em fibra de madeira e resina 

de composição homogênea tanto na superfície como em seu 

interior, prensada a quente em alta temperatura, em torno de 

200º C, com boa resistência específica, Medium Density 

Fiberboard, as chapas possuem resistência à tração 

perpendicular N/mm² = 0,54, resistência à flexão estática 

N/mm² = 20,1 densidade mínima de N/mm² = 63,74, 

dobrado, bordas em fita de PVC com espessura mínima de 

0,45 mm fundida às bordas dos tampos com um agente 

aderente (primer), indicado para a utilização de colas de 

fusão a quente EVA e PUR, a serem processados 

aclimatizados a uma temperatura ambiente normal (>18º C) 

respeitando a cor do tampo. Tanto as bordas laterais, 

posterior e frontal recebem acabamento perfeito na mesma 

cor do laminado melamínico, medindo 900 x 

350 mm. Corpo: Formado por montantes colaterais fixos 

estruturais, de no mínimo 15 mm de alta densidade relativa, 

fabricado com fibras de madeiras selecionadas de pinus ou 

eucalipto de reflorestamento. Estas fibras, aglutinadas com 

resina sintética termo fixa, se consolidam sob a ação 

conjunta de calor e 

pressão, resultando em uma chapa maciça e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Unid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

R$ 

2.943,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

R$ 

17.66

0,10 

mailto:pref.angicaldopi@gmail.com


Prefeitura Municipal de Angical do Piauí 
CNPJ 06554.752/0001-80 
Av. João Siqueira Paes, S/N - Centro 
Angical do Piauí 

CEP: 64-410-000 
EMAIL – pref.angicaldopi@gmail.com 

 

 

 
 muito resistente, com superfícies lisas em fibra 

de madeira e resina de composição homogênea 

tanto na superfície como em seu interior, 

prensada a quente em alta temperatura, em torno 

de 200º C, com boa resistência específica, 

Medium Density Fiberboard, as chapas possuem 

resistência à tração perpendicular N/mm² = 0,54, 

resistência à flexão estática N/mm² = 20,1 

densidade mínima de N/mm² = 63,74, bordas em 

fita de PVC com espessura mínima de 0,40 mm 

fundida às bordas dos tampos com um agente 

aderente (primer), indicado para a utilização de 

colas de fusão a quente EVA e PUR, a serem 

processados aclimatizados a uma temperatura 

ambiente normal (>18º C) respeitando a cor do 

tampo. Montante estabilizador formado por 

montante fixo estrutural de no mínimo 15 mm 

de alta densidade relativa, fabricado com fibras 

de madeiras selecionadas de pinus ou eucalipto 

de reflorestamento. Estas fibras, aglutinadas 

com resina sintética termo fixa, se consolidam 

sob a ação conjunta de calor e pressão, 

resultando em uma chapa maciça e muito 

resistente, com superfícies lisas em fibra de 

madeira e resina de composição homogênea 

tanto na superfície como em seu interior, 

prensada a quente em alta temperatura, em torno 

de 200º C, com boa resistência específica, 

Medium Density Fiberboard, as chapas possuem 

resistência à tração perpendicular N/mm² = 0,54, 

resistência à flexão estática N/mm² = 20,1 

densidade mínima de N/mm² = 63,74, bordas em 

fita de PVC com espessura mínima de 0,40 mm 

fundida às bordas dos tampos com um agente 

aderente (primer), indicado para a utilização de 

colas de fusão a quente EVA e PUR, a serem 

processados aclimatizados a uma temperatura 

ambiente normal (>18º C) respeitando a cor do 

tampo, dotado de divisores verticais com 

espaçamento regular mínimo de 50 mm de no 

mínimo 15 mm de alta densidade relativa, 

fabricado com fibras de madeiras selecionadas 

de pinus ou eucalipto de reflorestamento. Estas 

fibras, aglutinadas com resina sintética termo 

fixa, se consolidam sob a ação conjunta de calor 

e pressão, resultando em uma chapa maciça e 

muito resistente, com superfícies lisas 

em fibra de madeira e resina de composição 
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 homogênea tanto na superfície como em seu interior, 

prensada a quente em alta temperatura, em torno de 

200º C, com boa resistência específica, Medium 

Density Fiberboard, as chapas possuem resistência à 

tração perpendicular N/mm² = 0,54, resistência à 

flexão estática N/mm² = 20,1 densidade mínima de 

N/mm² = 63,74, bordas em fita de PVC com espessura 

mínima de 0,40 mm fundida às bordas dos tampos com 

um agente aderente (primer), indicado para a utilização 

de colas de fusão a quente EVA e PUR, a serem 

processados aclimatizados a uma temperatura 

ambiente normal (>18º C) respeitando a cor do tampo. 

Fixado por faixas com borda chanfrada de engate 

rápido. Instalação de componentes de montantes fixos 

em sistema parelho de dispositivo injetado em liga 

metálica aço carbono tipo AA com tratamento de 

correção de tenacidade e dureza excessiva na têmpera, 

de acabamento metálico natural fosco, canilhos em 

madeira e parafusos com auto-atarachantes. Altura do 

conjunto de 400mm. Cor de mobiliário (branco). 

 

* Obrigatório apresentar catálogo técnico com todas as 

especificações do produto. 
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Armário alto projetado com montante principal 

constituído de no mínimo 15 mm em partículas de 

madeira e resina prensada em camadas, sendo as 

partículas mais finas nas extremidades e as mais 

grossas no miolo, prensada a quente, com boa 

resistência específica, Medium Density Particleboard, 

as chapas possuem resistência à tração perpendicular 

N/mm² = 0,35, resistência à flexão estática N/mm² = 

11,0 resistência à tração superficial N/mm² = 1,00, 

revestida laminado melamínico de baixa pressão na 

cor branca nas duas faces, bordas em fita de PVC com 

espessura mínima de 0,45mm fundida às bordas dos 

tampos com um agente aderente (primer), indicado 

para a utilização de colas de fusão a quente EVA e 

PUR, a serem processados aclimatizados a uma 

temperatura ambiente normal (>18º C) respeitando a 

cor do tampo, Montantes colaterais fixos estruturais, 

de no mínimo 18 mm em partículas de madeira e resina 

prensada 

em camadas, sendo as partículas mais finas nas 
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 extremidades e as mais grossas no miolo, prensada a 

quente, com boa resistência específica, Medium Density 

Particleboard, as chapas possuem resistência à tração 

perpendicular N/mm² = 0,35, resistência à flexão estática 

N/mm² = 11,0 resistência à tração superficial N/mm² = 

1,00, revestida laminado melamínico de baixa pressão na 

cor branca nas duas faces, bordas em fita de PVC com 

espessura mínima de 0,45 mm fundida às bordas dos 

tampos com um agente aderente (primer), indicado para 

a utilização de colas de fusão a quente EVA e PUR, a 

serem processados aclimatizados a uma temperatura 

ambiente normal (>18º C) respeitando a cor do tampo, 

dotado de dispositivo de repouso com espaçamento 

regular mínimo de 320 mm, injetado polipropileno 

copolímero, pigmentada com corante Masterbatch na cor 

cinza/branco a base de polietileno aplicado a um 

percentual de 2% fundido a 160º Celsius, encaixado e 

travado por tração mecânica. Montante estabilizador com 

chapas de partículas de madeira, Médium Density 

Fiberboard, selecionadas de eucalipto e pinus 

reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina 

sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 6 mm 

de espessura, revestido em ambas as faces com filme 

termo-prensado de melamínico com espessura de 0,2 

mm na cor branca, texturizado, semi-fosco e 

antirreflexo, Fechamento frontal duplo constituído de no 

mínimo 15 mm de alta densidade relativa, fabricado com 

fibras de madeiras selecionadas de pinus ou eucalipto de 

reflorestamento. Estas fibras, aglutinadas com resina 

sintética termo fixa, se consolidam sob a ação conjunta 

de calor e pressão, resultando em uma chapa maciça e 

muito resistente, com superfícies lisas em fibra de 

madeira e resina de composição homogênea tanto na 

superfície como em seu interior, prensada a quente em 

alta temperatura, em torno de 200º C, com boa resistência 

específica, Medium Density Fiberboard, as chapas 

possuem resistência à tração perpendicular N/mm² = 

0,54, resistência à flexão estática N/mm² = 20,1 

densidade mínima de N/mm² = 63,74, extremidades com 

acabamento reta com harmonização suave a 

proporcionar conforto ao toque e ergonomia, 
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 vértices agudos usinados em noventa graus de 

harmonização suave, revestidos por processo de termo 

laminação, com aplicação de adesivo de contato de alta 

performance de a base de água, prensagem a temperatura 

de fusão do adesivo laminado a base com auxilio do 

sistema de vácuo, findado ao refilamento da referida, em 

ambas as faces e entornos, disponível dezesseis cores a 

definir conforme projeto, articulada em dispositivo de 

giro com abertura 110º em liga metálica ferrosa dosada 

de carbono com tratamento desengrachante e proteção 

em níquel aplicado por processo eletrolítico. Montante 

estrutural primário executada em metalon de secção 

transversal retangular provido de dimensões 30 x 50 mm 

com parede de espessura de 0,90mm, medindo 490 mm, 

soldado com solda MIG com fio de 1 mm, totalmente 

robotizado, acabamento da estrutura metálica com pé 

tratamento anti- ferruginoso kingstrip de fosfatização e 

pintura eletrostática epóxi pó pigmentada na cor cinza 

revestindo totalmente a superfície com película de 

aproximadamente 70 mícrons com propriedades de 

resistência a agentes químicos, curada em estufa 

aquecida a 180º Celsius, Montantes horizontais de no 

mínimo 15 mm em partículas de madeira e resina 

prensada em camadas, sendo as partículas mais finas nas 

extremidades e as mais grossas no miolo, prensada a 

quente, com boa resistência específica, Medium Density 

Particleboard, as chapas possuem resistência à tração 

perpendicular N/mm² = 0,35, resistência à flexão estática 

N/mm² = 11,0 resistência à tração superficial N/mm² = 

1,00, revestida laminado melamínico de baixa pressão na 

cor branca nas duas faces, bordas em fita de PVC com 

espessura mínima de 0,45 mm fundida às bordas dos 

tampos com um agente aderente (primer), indicado para 

a utilização de colas de fusão a quente EVA e PUR, a 

serem processados aclimatizados a uma temperatura 

ambiente normal (>18º C) respeitando a cor de duas 

faces, deslizante sobre sapatas de correção de desnível de 

piso, conjunto de 20 mm executado em fibra sintética de 

aplicação industrial de alta resistência específica dotada 

de fêmea de rosca negativa e parafuso de sina 
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 de cabeça sextavada em aço carbono de acabamento cromado 

dotado de protetor em fibra sintética de aplicação industrial, 

instalação de componentes de montantes fixos em sistema 

parelho de dispositivo injetado em liga metálica aço carbono 

tipo AA com tratamento de correção de tenacidade e dureza 

excessiva na têmpera de acabamento metálico natural fosco, 

canilhos em madeira e parafusos com auto cortantes, fechadura 

cilíndrica de 22 mm com batedor e Ferrolho, puxador injetado 

em polipropileno copolímero, pigmentada com corante 

Masterbatch respeitando a cor da matriz a base de polietileno 

aplicado a um percentual de 2% fundido a 160º Celsius, 

medindo 900 x 450 x 1650 mm * Obrigatório apresentar 

catálogo técnico com todas as especificações da ambientação 

em 3D 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Armário baixo projetado com montante principal constituído de 

no mínimo 15 mm em partículas de madeira e resina prensada 

em camadas, sendo as partículas mais finas nas extremidades e 

as mais grossas no miolo, prensada a quente, com boa 

resistência específica, Medium Density Particleboard, as chapas 

possuem resistência à tração perpendicular N/mm² = 0,35, 

resistência à flexão estática N/mm² = 11,0 resistência à tração 

superficial N/mm² = 1,00, revestida laminado melamínico de 

baixa pressão na cor branca nas duas faces, bordas em fita de 

PVC com espessura mínima de 0,45mm fundida às bordas dos 

tampos com um agente aderente (primer), indicado para a 

utilização de colas de fusão a quente EVA e PUR, a serem 

processados aclimatizados a uma temperatura ambiente normal 

(>18º C) respeitando a cor do tampo, Montantes colaterais 

fixos estruturais, de no mínimo 18 mm em partículas de madeira 

e resina prensada em camadas, sendo as partículas mais finas 

nas extremidades e as mais grossas no miolo, prensada a 

quente, com boa resistência específica, Medium Density 

Particleboard, as chapas possuem resistência à tração 

perpendicular N/mm² = 0,35, resistência à flexão estática 

N/mm² = 11,0 resistência à tração superficial N/mm² = 1,00, 

revestida 

laminado melamínico de baixa pressão na cor 
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 branca nas duas faces, bordas em fita de PVC com 

espessura mínima de 0,45 mm fundida às bordas dos 

tampos com um agente aderente (primer), indicado para a 

utilização de colas de fusão a quente EVA e PUR, a serem 

processados aclimatizados a uma temperatura ambiente 

normal (>18º C) respeitando a cor do tampo, dotado de 

dispositivo de repouso com espaçamento regular mínimo 

de 320 mm, injetado polipropileno copolímero, 

pigmentada com corante Masterbatch na cor cinza/branco 

a base de polietileno aplicado a um percentual de 2% 

fundido a 160º Celsius, encaixado e travado por tração 

mecânica. Montante estabilizador com chapas de 

partículas de madeira, Médium Density Fiberboard, 

selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, 

aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-

estabilizadas sob pressão, com 6 mm de espessura, 

revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de 

melamínico com espessura de 0,2 mm na cor branca, 

texturizado, semi-fosco e antirreflexo, Fechamento frontal 

duplo constituído de no mínimo 15 mm de alta densidade 

relativa, fabricado com fibras de madeiras selecionadas de 

pinus ou eucalipto de reflorestamento. Estas fibras, 

aglutinadas com resina sintética termo fixa, se consolidam 

sob a ação conjunta de calor e pressão, resultando em uma 

chapa maciça e muito resistente, com superfícies lisas em 

fibra de madeira e resina de composição homogênea tanto 

na superfície como em seu interior, prensada a quente em 

alta temperatura, em torno de 200º C, com boa resistência 

específica, Medium Density Fiberboard, as chapas 

possuem resistência à tração perpendicular N/mm² = 0,54, 

resistência à flexão estática N/mm² = 20,1 densidade 

mínima de N/mm² = 63,74, extremidades com acabamento 

reta com harmonização suave a proporcionar conforto ao 

toque e ergonomia, vértices agudos usinados em noventa 

graus de harmonização suave, revestidos por processo de 

termo laminação, com aplicação de adesivo de contato de 

alta performance de a base de água, prensagem a 

temperatura de fusão do adesivo laminado a base com 

auxilio do sistema de  vácuo, findado ao refilamento da 

referida,   em   ambas   as   faces   e   entornos, 
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 disponível dezesseis cores a definir conforme projeto, 

articulada em dispositivo de giro com abertura 110º em 

liga metálica ferrosa dosada de carbono com tratamento 

desengrachante e proteção em níquel aplicado por 

processo eletrolítico. Montante estrutural primário 

executada em metalon de secção transversal retangular 

provido de dimensões 30 x 50 mm com parede de 

espessura de 0,90mm, medindo 490 mm, soldado com 

solda MIG com fio de 1 mm totalmente robotizado, 

acabamento da estrutura metálica com pé tratamento anti- 

ferruginoso kingstrip de fosfatização e pintura 

eletrostática epóxi pó pigmentada na cor cinza revestindo 

totalmente a superfície com película de aproximadamente 

70 mícrons com propriedades de resistência a agentes 

químicos, curada em estufa aquecida a 180º Celsius, 

Montante horizontal de no mínimo 15 mm em partículas 

de madeira e resina prensada em camadas, sendo as 

partículas mais finas nas extremidades e as mais grossas 

no miolo, prensada a quente, com boa resistência 

específica, Medium Density Particleboard, as chapas 

possuem resistência à tração perpendicular N/mm² = 0,35, 

resistência à flexão estática N/mm² = 11,0 resistência à 

tração superficial N/mm² = 1,00, revestida laminado 

melamínico de baixa pressão na cor branca nas duas faces, 

bordas em fita de PVC com espessura mínima de 0,45 mm 

fundida às bordas dos tampos com um agente aderente 

(primer), indicado para a utilização de colas de fusão a 

quente EVA e PUR, a serem processados aclimatizados a 

uma temperatura ambiente normal (>18º C) respeitando a 

cor de duas faces, deslizante sobre sapatas de correção de 

desnível de piso, conjunto de 20 mm executado em fibra 

sintética de aplicação industrial de alta resistência 

específica dotada de fêmea de rosca negativa e parafuso 

de sina de cabeça sextavada em aço carbono de 

acabamento cromado dotado de protetor em fibra sintética 

de aplicação industrial, instalação de componentes de 

montantes fixos em sistema parelho de dispositivo 

injetado em liga metálica aço carbono tipo AA com 

tratamento de correção de tenacidade e dureza 

excessiva na têmpera de acabamento metálico 
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 natural fosco, canilhos em madeira e parafusos com auto 

cortantes, fechadura cilíndrica de 22 mm com batedor e 

ferrolho, Puxador injetado em polipropileno copolímero, 

pigmentada com corante Masterbatch respeitando a cor da 

matriz a base de polietileno aplicado a um percentual de 2% 

fundido a 160º Celsius, medindo 900 x 450 x 750 mm * 

Obrigatório apresentar catálogo técnico com todas as 

especificações da ambientação em 3D 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 

Armário confeccionado em chapa de aço carbono chapa 24, 

com três prateleiras reguláveis com duas dobras com reforço 

central, acabamento das superfícies, pintada com tratamento 

antiferrugem á base de imersão em banhos de fosfato, 

kinstrip, acabamento em pintura através de sistema 

eletrostático epoxi pó, com espessura mínima de 50 

mícrons, fabricado por processo de solda MIG, uma 

prateleira fixa com reforço central, acabamento das 

superfícies, pintada com tratamento antiferrugem á base de 

imersão em banhos de fosfato, kinstrip, acabamento em 

pintura através de sistema eletrostático epoxi pó, com 

espessura mínima de 50 mícrons, polimerização em estufa 

a 210° C, fabricado por processo de solda MIG, duas 

portas altas em chapa de aço carbono chapa 24 acabamento 

das superfícies, pintada com tratamento antiferrugem á base 

de imersão em banhos de fosfato, kinstrip, acabamento em 

pintura através de sistema eletrostático epoxi pó, com 

espessura mínima de 50 mícrons, polimerização em estufa 

a 210° C, puxadores de extensão continua embutida à porta 

esquerda com acabamento vertical em perfil de 

polipropileno semi-rigido na aresta de interseção entre elas, 

sistema de fechamento com chave tipo yale, medida 

proposta 1950 x 920 x 300mm, garantia mínima de 24 

meses, onde o equipamento for instalado. A garantia deve 

cobrir mão de obra e peças de reposição. Em caso de envio 

de equipamentos para conserto em outra localidade, 

comprovação de assistência técnica disponível no local com 

previsão de atendimento em até vinte e quatro horas    após    

solicitação    da    administração 

pública, através de declaração do fabricante do 
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 objeto, especificamente do referente item cotado. 

Apresentação compulsória de catalogo técnico do produto 

ofertado conforme especificações descritas no item em 

exposição. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 

Armário projetado com montantes paralelos com colunas 

estruturais paralelas em tubo de aço carbono de secção 

quadrada de dimensões 25 x 25 de no mínimo 0,90mm com 

tratamento em imersão com fosfato Kinstrip 315 por 20 

minutos a 40° graus de temperatura, pintura em tinta epóxi 

revestindo totalmente a superfície com película de 

aproximadamente com 40 microns de espessura de tinta, 

sistema de cura da estrutura em forno de 220 ° de 

temperatura aproximadamente em 20 minutos, soldado por 

sol MIG com fio de 1mm, dotado de sapatas deslizantes com 

sistema roscável para regulagem de altura de correção de 

desnível de piso, montantes transversais paralelos 

equidistantes em tubo de aço carbono de secção quadrada de 

dimensões 25 x 25 de no mínimo 0,90mm com tratamento 

em imersão com fosfato Kinstrip 315 por 20 minutos a 40° 

graus de temperatura, pintura em tinta epóxi revestindo 

totalmente a superfície com película de aproximadamente 

com 40 microns de espessura de tinta, sistema de cura da 

estrutura em forno de 220 ° de temperatura 

aproximadamente em 20 minutos, soldado por sol MIG com 

fio de 1mm, tampo superior em madeira de no mínimo 25 

mm de alta densidade relativa, revestido em ambas a faces 

em laminado melamínico na cor preta, em partículas de 

madeira e resina prensada em camadas, sendo as partículas 

mais finas nas extremidades e as mais grossas no miolo, 

prensada a quente, com boa resistência específica, Medium 

Density Particleboard, as chapas possuem resistência à 

tração perpendicular N/mm² = 0,30, resistência à flexão 

estática N/mm² = 10,5 resistência à tração superficial 

N/mm² = 1,00, bordas em fita de PVC com espessura mínima 

de 0,45 mm fundida às bordas dos tampos com um agente 

aderente (primer), indicado para a utilização de colas de 

fusão a quente EVA e PUR , a serem processados 

aclimatizados a uma temperatura 

ambiente normal (>18º C) respeitando a cor das 
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 faces instaladas, paralelas a esta e equidistantes três 

montantes horizontais em madeira de no mínimo 25 mm de 

alta densidade relativa, revestido em ambas a faces em 

laminado melamínico na cor preta, em partículas de madeira 

e resina prensada em camadas, sendo as partículas mais 

finas nas extremidades e as mais grossas no miolo, prensada 

a quente, com boa resistência específica, Medium Density 

Particleboard, as chapas possuem resistência à tração 

perpendicular N/mm² = 0,30, resistência à flexão estática 

N/mm² = 10,5 resistência à tração superficial N/mm² = 1,00, 

bordas em fita de PVC com espessura mínima de 0,45 mm 

fundida às bordas dos tampos com um agente aderente 

(primer), indicado para a utilização de colas de fusão a 

quente EVA e PUR , a serem processados aclimatizados a 

uma temperatura ambiente normal (>18º C) respeitando a 

cor das faces instaladas, repousado sobre primeiros e 

segundo estágios módulos abertos assimétricos 

confeccionados na integra de no mínimo 15 mm em 

partículas de madeira e resina prensada em camadas, sendo 

as partículas mais finas nas extremidades e as mais grossas 

no miolo, prensadas a quente, com boa resistência 

específica, Medium Density Particleboard, as chapas 

possuem resistência à tração perpendicular N/mm² = 0,35, 

resistência à flexão estática N/mm² = 11,0 resistência à 

tração superficial N/mm² = 1,00, revestido em ambas as 

faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor 

madeirada, bordas em fita de PVC com espessura mínima de 

0,45 mm fundida às bordas dos tampos com um agente 

aderente (primer), indicado para a utilização de colas de 

fusão a quente EVA e PUR , a serem processados 

aclimatizados a uma temperatura ambiente normal (>18º C) 

respeitando a cor das faces instaladas, módulo arquivo de 

fechamento dobrado e montante horizontal de apoio, 

confeccionado na integra de no mínimo 

15 mm em partículas de madeira e resina prensada em 

camadas, sendo as partículas mais finas nas extremidades e 

as mais grossas no miolo, prensadas a quente, com boa 

resistência específica, Medium Density Particleboard, as 

chapas     possuem     resistência     à     tração 

perpendicular N/mm² = 0,35, resistência à 
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 flexão estática N/mm² = 11,0 resistência à tração superficial 

N/mm² = 1,00, revestido em ambas as faces em laminado 

melamínico de baixa pressão na cor madeirada, bordas em fita 

de PVC com espessura mínima de 0,45 mm fundida às bordas 

dos tampos com um agente aderente (primer), indicado para a 

utilização de colas de fusão a quente EVA e PUR , a serem 

processados aclimatizados a uma temperatura ambiente 

normal (>18º C) respeitando a cor das faces instaladas, 

repousada sobre montante horizontal em madeira de no 

mínimo 25 mm de alta densidade relativa, revestido em ambas 

a faces em laminado melamínico na cor preta, em partículas de 

madeira e resina prensada em camadas, sendo as partículas 

mais finas nas extremidades e as mais grossas no miolo, 

prensada a quente, com boa resistência específica, Medium 

Density Particleboard, as chapas possuem resistência à tração 

perpendicular N/mm² = 0,30, resistência à flexão estática 

N/mm² = 10,5 resistência à tração superficial N/mm² = 1,00, 

bordas em fita de PVC com espessura mínima de 0,45 mm 

fundida às bordas dos tampos com um agente aderente 

(primer), indicado para a utilização de colas de fusão a quente 

EVA e PUR , a serem processados aclimatizados a uma 

temperatura ambiente normal (>18º C) respeitando a cor das 

faces instaladas. Conjugando os montantes verticais tampo 

superior em madeira de no mínimo 25 mm de alta densidade 

relativa, revestido em ambas a faces em laminado melamínico 

na cor preta, em partículas de madeira e resina prensada em 

camadas, sendo as partículas mais finas nas extremidades e as 

mais grossas no miolo, prensada a quente, com boa resistência 

específica, Medium Density Particleboard, as chapas possuem 

resistência à tração perpendicular N/mm² = 0,30, resistência à 

flexão estática N/mm² = 10,5 resistência à tração superficial 

N/mm² = 1,00, bordas em fita de PVC com espessura mínima 

de 0,45 mm fundida às bordas dos tampos com um agente 

aderente (primer), indicado para a utilização de colas de fusão 

a quente EVA e PUR , a serem processados aclimatizados a 

uma temperatura ambiente normal (>18º C) respeitando a cor 

das 

faces instaladas, painel em madeira de no 

    

mailto:pref.angicaldopi@gmail.com


Prefeitura Municipal de Angical do Piauí 
CNPJ 06554.752/0001-80 
Av. João Siqueira Paes, S/N - Centro 
Angical do Piauí 

CEP: 64-410-000 
EMAIL – pref.angicaldopi@gmail.com 

 

 

 
 mínimo 25 mm de alta densidade relativa, revestido em ambas 

a faces em laminado melamínico na cor preta, em partículas de 

madeira e resina prensada em camadas, sendo as partículas mais 

finas nas extremidades e as mais grossas no miolo, prensada a 

quente, com boa resistência específica, Medium Density 

Particleboard, as chapas possuem resistência à tração 

perpendicular N/mm² = 0,30, resistência à flexão estática 

N/mm² = 10,5 resistência à tração superficial N/mm² = 1,00, 

bordas em fita de PVC com espessura mínima de 0,45 mm 

fundida às bordas dos tampos com um agente aderente (primer), 

indicado para a utilização de colas de fusão a quente EVA e 

PUR , a serem processados aclimatizados a uma temperatura 

ambiente normal (>18º C) respeitando a cor das faces instaladas, 

perpendicular ao conjunto vertical, tampo em madeira de no 

mínimo 25 mm de alta densidade relativa, revestido em ambas a 

faces em laminado melamínico na cor madeirada, em partículas 

de madeira e resina prensada em camadas, sendo as partículas 

mais finas nas extremidades e as mais grossas no miolo, 

prensada a quente, com boa resistência específica, Medium 

Density Particleboard, as chapas possuem resistência à tração 

perpendicular N/mm² = 0,30, resistência à flexão estática 

N/mm² = 10,5 resistência à tração superficial N/mm² = 1,00, 

bordas em fita de PVC com espessura mínima de 0,45 mm 

fundida às bordas dos tampos com um agente aderente (primer), 

indicado para a utilização de colas de fusão a quente EVA e 

PUR , a serem processados aclimatizados a uma temperatura 

ambiente normal (>18º C) respeitando a cor das faces instaladas, 

estrutura externa metálica com acabamento da estrutura 

metálica com pé- tratamento anti-ferruginoso kingstrip de 

fosfatização e pintura eletrostática epóxi pó pigmentada na cor 

preta revestindo totalmente a superfície com película de 

aproximadamente 70 mícrons com propriedades de resistência 

a agentes químicos, curada em estufa aquecida a 180º Celsius, 

dotada de faixa de reforço estrutural em madeira de no mínimo 

25 mm de alta densidade relativa, revestido em ambas a faces 

em laminado melamínico na cor preta, em 

partículas de madeira e resina prensada em 
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 camadas, sendo as partículas mais finas nas extremidades e as 

mais grossas no miolo, prensada a quente, com boa resistência 

específica, Medium Density Particleboard, as chapas possuem 

resistência à tração perpendicular N/mm² = 0,30, resistência à 

flexão estática N/mm² = 10,5 resistência à tração superficial 

N/mm² = 1,00, bordas em fita de PVC com espessura mínima 

de 0,45 mm fundida às bordas dos tampos com um agente 

aderente (primer), indicado para a utilização de colas de fusão 

a quente EVA e PUR , a serem processados aclimatizados a 

uma temperatura ambiente normal (>18º C) respeitando a cor 

das faces instaladas, montante estabilizador de no mínimo 15 

mm em partículas de madeira e resina prensada em camadas, 

sendo as partículas mais finas nas extremidades e as mais 

grossas no miolo, prensadas a quente, com boa resistência 

específica, Medium Density Particleboard, as chapas possuem 

resistência à tração perpendicular N/mm² = 0,35, resistência à 

flexão estática N/mm² = 11,0 resistência à tração superficial 

N/mm² = 1,00, revestido em ambas as faces em laminado 

melamínico de baixa pressão na cor preta, bordas em fita de 

PVC com espessura mínima de 0,45 mm fundida às bordas 

dos tampos com um agente aderente (primer), indicado para a 

utilização de colas de fusão a quente EVA e PUR , a serem 

processados aclimatizados a uma temperatura ambiente 

normal (>18º C) respeitando a cor das faces instaladas. 

deslizante sobre sapatas de correção de desnível de piso, 

conjunto de 20 mm executado em fibra sintética de aplicação 

industrial de alta resistência específica dotada de fêmea de 

rosca negativa e parafuso de sina de cabeça sextavada em aço 

carbono de acabamento cromado dotado de protetor em fibra 

sintética de aplicação industrial, instalação de componentes 

de montantes fixos em sistema parelho de dispositivo injetado 

em liga metálica aço carbono tipo AA com tratamento de 

correção de tenacidade e dureza excessiva na têmpera de 

acabamento metálico natural fosco, canilhos em madeira e 

parafusos com auto cortantes, fechadura cilíndrica de 22 mm 

com 

batedor   e   ferrolho,   Puxador   injetado   em 
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 polipropileno copolímero, pigmentada com corante 

Masterbatch respeitando a cor da matriz a base de polietileno 

aplicado a um percentual de 2% fundido a 160º Celsius. 

Medindo 2260 x 1800 x 1800mm. Obrigatório apresentar 

catálogo técnico com todas as especificações da ambientação 

em 3D. 
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Armário projetado com montantes paralelos com colunas 

estruturais paralelas em tubo de aço carbono de secção 

quadrada de dimensões 25 x 25 de no mínimo 0,90mm com 

tratamento em imersão com fosfato Kinstrip 315 por 20 

minutos a 40° graus de temperatura, pintura em tinta epóxi 

revestindo totalmente a superfície com película de 

aproximadamente com 40 microns de espessura de tinta, 

sistema de cura da estrutura em forno de 220 ° de temperatura 

aproximadamente em 20 minutos, soldado por sol MIG com 

fio de 1mm, dotado de sapatas deslizantes com sistema 

roscável para regulagem de altura de correção de desnível de 

piso, montantes transversais paralelos equidistantes em tubo 

de aço carbono de secção quadrada de dimensões 25 x 25 de 

no mínimo 0,90mm com tratamento em imersão com fosfato 

Kinstrip 315 por 20 minutos a 40° graus de temperatura, 

pintura em tinta epóxi revestindo totalmente a superfície com 

película de aproximadamente com 40 microns de espessura de 

tinta, sistema de cura da estrutura em forno de 220 ° de 

temperatura aproximadamente em 20 minutos, soldado por 

sol MIG com fio de 1mm, tampo superior em madeira de no 

mínimo 25 mm de alta densidade relativa, revestido em 

ambas a faces em laminado melamínico na cor preta, em 

partículas de madeira e resina prensada em camadas, sendo as 

partículas mais finas nas extremidades e as mais grossas no 

miolo, prensada a quente, com boa resistência específica, 

Medium Density Particleboard, as chapas possuem resistência 

à tração perpendicular N/mm² = 0,30, resistência à flexão 

estática N/mm² = 10,5 resistência à tração superficial N/mm² 

= 1,00, bordas em fita de PVC com espessura mínima de 0,45 

mm fundida às bordas dos tampos com um agente 

aderente (primer), indicado para a utilização de 
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 colas de fusão a quente EVA e PUR , a serem processados 

aclimatizados a uma temperatura ambiente normal (>18º C) 

respeitando a cor das faces instaladas, paralelas a esta e 

equidistantes dois montantes horizontais em madeira de no 

mínimo 25 mm de alta densidade relativa, revestido em ambas 

a faces em laminado melamínico na cor preta, em partículas 

de madeira e resina prensada em camadas, sendo as 

partículas mais finas nas extremidades e as mais grossas no 

miolo, prensada a quente, com boa resistência específica, 

Medium Density Particleboard, as chapas possuem resistência 

à tração perpendicular N/mm² = 0,30, resistência à flexão 

estática N/mm² = 10,5 resistência à tração superficial N/mm² 

= 1,00, bordas em fita de PVC com espessura mínima de 0,45 

mm fundida às bordas dos tampos com um agente aderente 

(primer), indicado para a utilização de colas de fusão a quente 

EVA e PUR , a serem processados aclimatizados a uma 

temperatura ambiente normal (>18º C) respeitando a cor das 

faces instaladas, repousado sobre primeiros estágio módulo 

aberto confeccionado na integra de no mínimo 15 mm em 

partículas de madeira e resina prensada em camadas, sendo 

as partículas mais finas nas extremidades e as mais grossas no 

miolo, prensadas a quente, com boa resistência específica, 

Medium Density Particleboard, as chapas possuem resistência 

à tração perpendicular N/mm² = 0,35, resistência à flexão 

estática N/mm² = 11,0 resistência à tração superficial N/mm² 

= 1,00, revestido em ambas as faces em laminado melamínico 

de baixa pressão na cor madeirada, bordas em fita de PVC com 

espessura mínima de 0,45 mm fundida às bordas dos tampos 

com um agente aderente (primer), indicado para a utilização 

de colas de fusão a quente EVA e PUR , a serem processados 

aclimatizados a uma temperatura ambiente normal (>18º C) 

respeitando a cor das faces instaladas, módulo aberto, 

confeccionado na integra de no mínimo 

15 mm em partículas de madeira e resina prensada em 

camadas, sendo as partículas mais finas nas extremidades e as 

mais grossas no miolo, prensadas a quente, com boa 

resistência específica, Medium Density Particleboard, as 

chapas     possuem     resistência     à     tração 
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 perpendicular N/mm² = 0,35, resistência à flexão estática 

N/mm² = 11,0 resistência à tração superficial N/mm² = 

1,00, revestido em ambas as faces em laminado 

melamínico de baixa pressão na cor madeirada, bordas em 

fita de PVC com espessura mínima de 0,45 mm fundida às 

bordas dos tampos com um agente aderente (primer), 

indicado para a utilização de colas de fusão a quente EVA 

e PUR , a serem processados aclimatizados a uma 

temperatura ambiente normal (>18º C) respeitando a cor 

das faces instaladas, repousada sobre montante horizontal 

em madeira de no mínimo 25 mm de alta densidade 

relativa, revestido em ambas a faces em laminado 

melamínico na cor preta, em partículas de madeira e resina 

prensada em camadas, sendo as partículas mais finas nas 

extremidades e as mais grossas no miolo, prensada a 

quente, com boa resistência específica, Medium Density 

Particleboard, as chapas possuem resistência à tração 

perpendicular N/mm² = 0,30, resistência à flexão estática 

N/mm² = 10,5 resistência à tração superficial N/mm² = 

1,00, bordas em fita de PVC com espessura mínima de 0,45 

mm fundida às bordas dos tampos com um agente aderente 

(primer), indicado para a utilização de colas de fusão a 

quente EVA e PUR , a serem processados aclimatizados a 

uma temperatura ambiente normal (>18º C) respeitando a 

cor das faces instaladas, compartilhando de colunas 

estruturais paralelas em tubo de aço carbono de secção 

quadrada de dimensões 25 x 25 de no mínimo 0,90mm 

com tratamento em imersão com fosfato Kinstrip 315 por 

20 minutos a 40° graus de temperatura, pintura em tinta 

epóxi revestindo totalmente a superfície com película de 

aproximadamente com 40 microns de espessura de tinta, 

sistema de cura da estrutura em forno de 220 ° de 

temperatura aproximadamente em 20 minutos, soldado 

por sol MIG com fio de 1mm, dotado de sapatas 

deslizantes com sistema roscável para regulagem de altura 

de correção de desnível de piso, montantes transversais 

paralelos equidistantes em tubo de aço carbono de secção 

quadrada de dimensões 25 x 25 de no mínimo 0,90mm 

com tratamento em imersão   com 

fosfato Kinstrip 315 por 20 minutos a 40° graus 
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 de temperatura, pintura em tinta epóxi revestindo 

totalmente a superfície com película de aproximadamente 

com 40 microns de espessura de tinta, sistema de cura da 

estrutura em forno de 220 ° de temperatura 

aproximadamente em 20 minutos, soldado por sol MIG 

com fio de 1mm, tampo superior em madeira de no 

mínimo 25 mm de alta densidade relativa, revestido em 

ambas a faces em laminado melamínico na cor preta, em 

partículas de madeira e resina prensada em camadas, 

sendo as partículas mais finas nas extremidades e as mais 

grossas no miolo, prensada a quente, com boa resistência 

específica, Medium Density Particleboard, as chapas 

possuem resistência à tração perpendicular N/mm² = 0,30, 

resistência à flexão estática N/mm² = 10,5 resistência à 

tração superficial N/mm² = 1,00, bordas em fita de PVC 

com espessura mínima de 0,45 mm fundida às bordas dos 

tampos com um agente aderente (primer), indicado para a 

utilização de colas de fusão a quente EVA e PUR , a serem 

processados aclimatizados a uma temperatura ambiente 

normal (>18º C) respeitando a cor das faces instaladas, 

paralela a esta e equidistante montante horizontal em 

madeira de no mínimo 25 mm de alta densidade relativa, 

revestido em ambas a faces em laminado melamínico na 

cor preta, em partículas de madeira e resina prensada em 

camadas, sendo as partículas mais finas nas extremidades 

e as mais grossas no miolo, prensada a quente, com boa 

resistência específica, Medium Density Particleboard, as 

chapas possuem resistência à tração perpendicular N/mm² 

= 0,30, resistência à flexão estática N/mm² = 10,5 

resistência à tração superficial N/mm² = 1,00, bordas em 

fita de PVC com espessura mínima de 0,45 mm fundida às 

bordas dos tampos com um agente aderente (primer), 

indicado para a utilização de colas de fusão a quente EVA 

e PUR , a serem processados aclimatizados a uma 

temperatura ambiente normal (>18º C) respeitando a cor 

das faces instaladas, repousado sobre primeiros estágio 

módulo fechado confeccionado na integra de no mínimo 

15 mm em partículas de madeira e resina prensada em 

camadas, sendo 

as partículas mais finas nas extremidades e as 
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 mais grossas no miolo, prensadas a quente, com boa 

resistência específica, Medium Density Particleboard, as 

chapas possuem resistência à tração perpendicular N/mm² 

= 0,35, resistência à flexão estática N/mm² = 11,0 

resistência à tração superficial N/mm² = 1,00, revestido 

em ambas as faces em laminado melamínico de baixa 

pressão na cor madeirada, bordas em fita de PVC com 

espessura mínima de 0,45 mm fundida às bordas dos 

tampos com um agente aderente (primer), indicado para a 

utilização de colas de fusão a quente EVA e PUR , a serem 

processados aclimatizados a uma temperatura ambiente 

normal (>18º C) respeitando a cor das faces instaladas. 

Conjugando os montantes verticais tampo superior em 

madeira de no mínimo 25 mm de alta densidade relativa, 

revestido em ambas a faces em laminado melamínico na 

cor preta, em partículas de madeira e resina prensada em 

camadas, sendo as partículas mais finas nas extremidades 

e as mais grossas no miolo, prensada a quente, com boa 

resistência específica, Medium Density Particleboard, as 

chapas possuem resistência à tração perpendicular N/mm² 

= 0,30, resistência à flexão estática N/mm² = 10,5 

resistência à tração superficial N/mm² = 1,00, bordas em 

fita de PVC com espessura mínima de 0,45 mm fundida às 

bordas dos tampos com um agente aderente (primer), 

indicado para a utilização de colas de fusão a quente EVA 

e PUR , a serem processados aclimatizados a uma 

temperatura ambiente normal (>18º C) respeitando a cor 

das faces instaladas, painel em madeira de no mínimo 25 

mm de alta densidade relativa, revestido em ambas a faces 

em laminado melamínico na cor preta, em partículas de 

madeira e resina prensada em camadas, sendo as partículas 

mais finas nas extremidades e as mais grossas no miolo, 

prensada a quente, com boa resistência específica, 

Medium Density Particleboard, as chapas possuem 

resistência à tração perpendicular N/mm² = 0,30, 

resistência à flexão estática N/mm² = 10,5 resistência à 

tração superficial N/mm² = 1,00, bordas em fita de PVC 

com espessura mínima de 0,45 mm fundida às bordas dos 

tampos com um agente 

aderente (primer), indicado para a utilização de 
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 colas de fusão a quente EVA e PUR , a serem processados 

aclimatizados a uma temperatura ambiente normal (>18º C) 

respeitando a cor das faces instaladas, perpendicular ao conjunto 

vertical, tampo em madeira de no mínimo 25 mm de alta 

densidade relativa, revestido em ambas a faces em laminado 

melamínico na cor madeirada, em partículas de madeira e resina 

prensada em camadas, sendo as partículas mais finas nas 

extremidades e as mais grossas no miolo, prensada a quente, 

com boa resistência específica, Medium Density Particleboard, 

as chapas possuem resistência à tração perpendicular N/mm² = 

0,30, resistência à flexão estática N/mm² = 10,5 resistência à 

tração superficial N/mm² = 1,00, bordas em fita de PVC com 

espessura mínima de 0,45 mm fundida às bordas dos tampos 

com um agente aderente (primer), indicado para a utilização de 

colas de fusão a quente EVA e PUR , a serem processados 

aclimatizados a uma temperatura ambiente normal (>18º C) 

respeitando a cor das faces instaladas, estrutura externa metálica 

com acabamento da estrutura metálica com pé- tratamento anti-

ferruginoso kingstrip de fosfatização e pintura eletrostática 

epóxi pó pigmentada na cor preta revestindo totalmente a 

superfície com película de aproximadamente 70 mícrons com 

propriedades de resistência a agentes químicos, curada em 

estufa aquecida a 180º Celsius, dotada de faixa de reforço 

estrutural em madeira de no mínimo 25 mm de alta densidade 

relativa, revestido em ambas a faces em laminado melamínico 

na cor preta, em partículas de madeira e resina prensada em 

camadas, sendo as partículas mais finas nas extremidades e as 

mais grossas no miolo, prensada a quente, com boa resistência 

específica, Medium Density Particleboard, as chapas possuem 

resistência à tração perpendicular N/mm² = 0,30, resistência à 

flexão estática N/mm² = 10,5 resistência à tração superficial 

N/mm² = 1,00, bordas em fita de PVC com espessura mínima de 

0,45 mm fundida às bordas dos tampos com um agente aderente 

(primer), indicado para a utilização de colas de fusão a quente 

EVA e PUR , a serem processados aclimatizados a uma 

temperatura 

ambiente normal (>18º C) respeitando a cor das 
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 faces instaladas, montante estabilizador de no mínimo 15 mm 

em partículas de madeira e resina prensada em camadas, 

sendo as partículas mais finas nas extremidades e as mais 

grossas no miolo, prensadas a quente, com boa resistência 

específica, Medium Density Particleboard, as chapas possuem 

resistência à tração perpendicular N/mm² = 0,35, resistência à 

flexão estática N/mm² = 11,0 resistência à tração superficial 

N/mm² = 1,00, revestido em ambas as faces em laminado 

melamínico de baixa pressão na cor preta, bordas em fita de 

PVC com espessura mínima de 0,45 mm fundida às bordas 

dos tampos com um agente aderente (primer), indicado para a 

utilização de colas de fusão a quente EVA e PUR , a serem 

processados aclimatizados a uma temperatura ambiente 

normal (>18º C) respeitando a cor das faces instaladas. 

deslizante sobre sapatas de correção de desnível de piso, 

conjunto de 20 mm executado em fibra sintética de aplicação 

industrial de alta resistência específica dotada de fêmea de 

rosca negativa e parafuso de sina de cabeça sextavada em aço 

carbono de acabamento cromado dotado de protetor em fibra 

sintética de aplicação industrial, instalação de componentes 

de montantes fixos em sistema parelho de dispositivo injetado 

em liga metálica aço carbono tipo AA com tratamento de 

correção de tenacidade e dureza excessiva na têmpera de 

acabamento metálico natural fosco, canilhos em madeira e 

parafusos com auto cortantes, fechadura cilíndrica de 22 mm 

com batedor e ferrolho, Puxador injetado em polipropileno 

copolímero, pigmentada com corante Masterbatch 

respeitando a cor da matriz a base de polietileno aplicado a 

um percentual de 2% fundido a 160º Celsius. Reproduzidos 

em equivalencia e dimensão idêntica. Medindo 3005 x 1440 x 

1500mm. Obrigatório apresentar catálogo técnico com todas 

as especificações da ambientação em 3D. 
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Arquivo de aço com 4 gavetas para pastas suspensas, 

confeccionado em chapa de aço nº 

24 com puxador. Composto por: a) Base – 

reforçada em  aço 24;Acabamento das superfícies,

  pintada  com tratamento 

 

Unid. 

 

30 

 

 R$ 

1.080,22 

 

R$ 

32.406,

60 
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 antiferrugem á base de imersão em banhos de fosfato, kinstrip, 

acabamento em pintura através de sistema eletrostático epoxi pó, 

com espessura mínima de 50 mícrons, polimerização em estufa 

a 210° C. Cor cinza. Gavetas: com fundo fechado e lateral com 

sustentador de fichas, todas com as mesmas dimensões, ocupando 

todo o espaço útil da caixa, com sistema deslizantes em trilho 

telescópico blindado com esferas lubrificadas, amortecedor 

contra impactos e ruídos, dispositivo de fechamento total, sistema 

de fechamento de gavetas simultâneas, dispositivo de 

identificação com suporte para destacado ao quadrante superior 

esquerdo oposto ao sistema de segurança frontal, puxadores de 

extensão continua embutida à tampa com acabamento horizontal 

em perfil de polipropileno semi- rigido na aresta superior, 

acabamento das superfícies, pintada com tratamento antiferrugem 

á base de imersão em banhos de fosfato, kinstrip, acabamento em 

pintura através de sistema eletrostático epoxi pó, com espessura 

mínima de 50 mícrons, polimerização em estufa a 210° C, 

fabricado por processo de solda MIG, medida proposta: 1335mm 

X 460mm X 600mm, cor cinza, garantia mínima de 24 meses, 

onde o equipamento for instalado. A garantia deve cobrir mão de 

obra e peças de reposição. Em caso de envio de equipamentos 

para conserto em outra localidade, comprovação de assistência 

técnica disponível no local com previsão de atendimento em até 

vinte e quatro horas após solicitação da administração pública, 

através de declaração do fabricante do objeto, especificamente do 

referente item cotado. Apresentação compulsória de catalogo 

técnico do produto ofertado conforme especificações descritas no 

item em exposição. 
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Armário médio projetado constituído de no mínimo 15 mm em 

partículas de madeira e resina prensada em camadas, sendo as 

partículas mais finas nas extremidades e as mais grossas no 

miolo, prensada a quente, com boa resistência específica, 

Medium Density Particleboard, as chapas possuem resistência à 

tração perpendicular N/mm² = 0,35, resistência 

 

 

 
Unid. 

 

 

 
20 

 

 

 
R$ 

1.078.68 

 

 

 
R$21.57

3,60 
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 à flexão estática N/mm² = 11,0 resistência à 

tração superficial N/mm² = 1,00, revestida 

laminado melamínico de baixa pressão na cor 

branca nas duas faces, bordas em fita de PVC 

com espessura mínima de 0,45mm fundida às 

bordas dos tampos com um agente aderente 

(primer), indicado para a utilização de colas de 

fusão a quente EVA e PUR, a serem processados 

aclimatizados a uma temperatura ambiente 

normal (>18º C) respeitando a cor do tampo, 

Montantes colaterais fixos estruturais, de no 

mínimo 18 mm em partículas de madeira e 

resina prensada em camadas, sendo as partículas 

mais finas nas extremidades e as mais grossas 

no miolo, prensada a quente, com boa 

resistência específica, Medium Density 

Particleboard, as chapas possuem resistência à 

tração perpendicular N/mm² = 0,35, resistência 

à flexão estática N/mm² = 11,0 resistência à 

tração superficial N/mm² = 1,00, revestida 

laminado melamínico de baixa pressão na cor 

branca nas duas faces, bordas em fita de PVC 

com espessura mínima de 0,45 mm fundida às 

bordas dos tampos com um agente aderente 

(primer), indicado para a utilização de colas de 

fusão a quente EVA e PUR, a serem processados 

aclimatizados a uma temperatura ambiente 

normal (>18º C) respeitando a cor do tampo. 

Montante estabilizador com chapas de partículas 

de madeira, Médium Density Fiberboard, 

selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, 

aglutinadas e consolidadas com resina sintética 

e termo-estabilizadas sob pressão, com 6 mm de 

espessura, revestido em ambas as faces com 

filme termo-prensado de melamínico com 

espessura de 0,2 mm na cor branca, texturizado, 

semi-fosco e antirreflexo, frontal constituído de 

no mínimo 15 mm de alta densidade relativa, 

fabricado com fibras de madeiras selecionadas 

de pinus ou eucalipto de reflorestamento. Estas 

fibras, aglutinadas com resina sintética termo 

fixa, se consolidam sob a ação conjunta de calor 

e pressão, resultando em uma chapa maciça e 

muito resistente, com superfícies lisas em fibra 

de madeira e resina de composição homogênea 

tanto na superfície como em seu interior, 

prensada a quente em alta temperatura, em torno 

de 200º C, com boa 

resistência     específica,     Medium     Density 
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 Fiberboard, as chapas possuem resistência à 

tração perpendicular N/mm² = 0,54, resistência 

à flexão estática N/mm² = 20,1 densidade 

mínima de N/mm² = 63,74, extremidades com 

acabamento reta com harmonização suave a 

proporcionar conforto ao toque e ergonomia, 

vértices agudos usinados em noventa graus de 

harmonização suave, revestidos por processo de 

termo laminação, com aplicação de adesivo de 

contato de alta performance de a base de água, 

prensagem a temperatura de fusão do adesivo 

laminado a base com auxilio do sistema de 

vácuo, findado ao refilamento da referida, em 

ambas as faces e entornos, disponível dezesseis 

cores a definir conforme projeto. Composto por 

chave com capa plástica, trilhos de 

deslocamento parcial estampado em aço carbono 

sistema de tratamento da estrutura em imersão 

com fosfato Kinstrip 315 por 20 minutos a 40° 

graus de temperatura, pintura em tinta epóxi 

revestindo totalmente a superfície com película 

de aproximadamente com 40 microns de 

espessura de tinta, sistema de cura da estrutura 

em forno de 220 ° de temperatura 

aproximadamente em 

20 minutos, dotado de roldana de giro livre 

fixada por eixo blindado, suporte em aço 

carbono, sistema de tratamento da estrutura em 

imersão com fosfato Kinstrip 315 por 20 

minutos a 40° graus de temperatura, pintura em 

tinta epóxi revestindo totalmente a superfície 

com película de aproximadamente com 40 

microns de espessura de tinta, sistema de cura da 

estrutura em forno de 220 ° de temperatura 

aproximadamente em 20 minutos para 

disposição perfiladas de pastas de arquivo, 

deslizante sobre sapatas de correção de desnível 

de piso, conjunto de 20 mm executado em fibra 

sintética de aplicação industrial de alta 

resistência específica dotada de fêmea de rosca 

negativa e parafuso de sina de cabeça sextavada 

em aço carbono de acabamento cromado dotado 

de protetor em fibra sintética de aplicação 

industrial, instalação de componentes de 

montantes fixos em sistema parelho de 

dispositivo injetado em liga metálica aço 

carbono tipo AA com tratamento de correção de 

tenacidade e dureza excessiva na 

têmpera de acabamento metálico natural fosco, 
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 canilhos em madeira e parafusos com auto cortantes, 

fechadura cilíndrica de 22 mm, puxador injetado em 

polipropileno copolímero, pigmentada com corante 

Masterbatch respeitando a cor da matriz a base de 

polietileno aplicado a um percentual de 2% fundido a 160º 

Celsius, medindo 480 x 450 x 1320 mm * Obrigatório 

apresentar catálogo técnico com todas as especificações da 

ambientação em 3D 
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Mesa reta projetada para trabalho com tampo constituído 

de no mínimo 15 mm de alta densidade relativa, fabricado 

com fibras de madeiras selecionadas de pinus ou eucalipto 

de reflorestamento. Estas fibras, aglutinadas com resina 

sintética termo fixa, se consolidam sob a ação conjunta de 

calor e pressão, resultando em uma chapa maciça e muito 

resistente, com superfícies lisas em fibra de madeira e 

resina de composição homogênea tanto na superfície como 

em seu interior, prensada a quente em alta temperatura, em 

torno de 200º C, com boa resistência específica, Medium 

Density Fiberboard, as chapas possuem resistência à 

tração perpendicular N/mm² = 0,54, resistência à flexão 

estática N/mm² = 20,1 densidade mínima de N/mm² = 

63,74, extremidades com acabamento convexo a 

proporcionar maior conforto ao toque e ergonomia, 

vértices usinados em vinte graus de harmonização nas 

arestas das mesmas, face superior e entornos revestidos 

por processo de termo laminação, com aplicação de 

adesivo de contato de alta performance, a base de água, 

prensagem a temperatura de fusão do adesivo laminado a 

base com auxilio do sistema de vácuo, findado ao 

refilamento da referida, disponíveis dezesseis cores a 

definir conforme projeto, face negativa revestida laminado 

melamínico de baixa pressão na cor branca. Montante 

estabilizador de no mínimo 15 mm em partículas de 

madeira e resina prensada em camadas, sendo as partículas 

mais finas nas extremidades e as mais grossas no miolo, 

prensadas a quente, com boa resistência específica, 

Medium Density Particleboard, as chapas     possuem     

resistência     à     tração 

perpendicular N/mm² = 0,35, resistência à 
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 flexão estática N/mm² = 11,0 resistência à tração superficial 

N/mm² = 1,00, bordas em fita de PVC com espessura mínima 

de 0,45 mm fundida às bordas dos tampos com um agente 

aderente (primer), indicado para a utilização de colas de fusão 

a quente EVA e PUR, a ser processados aclimatizados a uma 

temperatura ambiente normal (>18º C) respeitando a cor do 

tampo. Estrutura metálica com travessa lateral de fixação para 

o tampo executada em metalon de secção transversal 

retangular provido de dimensões 20 x 30 mm com parede de 

espessura de 1,2 mm, medindo 450 mm, dotadas de ponteira 

de encaixe interno confeccionadas em polipropileno 

copolímero, pigmentada com corante Masterbatch na cor cinza 

a base de polietileno aplicado a um percentual de 2% fundido 

a 160º Celsius, encaixado e travado a estrutura por tração 

mecânica, apoiada por coluna perpendicular, executada em 

metalon de secção transversal retangular 30 x 50 mm com 

parede de espessura de 1,2mm, medindo 650 mm, 

sobrepostas à base principal executada em metalon de secção 

transversal retangular provido de dimensões 30 x 50 mm com 

parede de espessura de 1,2mm, medindo 490 mm, soldado 

com solda MIG com fio de 1 mm, totalmente robotizado, 

acabamento da estrutura metálica com pé tratamento anti-

ferruginoso, kingstrip de fosfatização e pintura eletrostática 

epóxi pó pigmentada na cor cinza revestindo totalmente a 

superfície com película de aproximadamente 70 mícrons com 

propriedades de resistência a agentes químicos, curada em 

estufa aquecida a 180º Celsius, Pés com ponteiras em 

polipropileno copolímero, pigmentada com corante 

Masterbatch na cor cinza a base de polietileno aplicado a um 

percentual de 2% fundido a 160º Celsius, toque levemente 

rugoso, dotado de face deslizante bipartida em polígonos 

retângulos paralelos para diminuição de atrito com o piso, 

instalação de componentes de montantes fixos em sistema 

parelho de dispositivo injetado em liga metálica aço carbono 

tipo AA com tratamento de correção de tenacidade e dureza 

excessiva na têmpera de acabamento metálico natural fosco 

com auto cortantes fechadura cilíndrica de 22 
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 mm, medindo 1000 x 600 x 750mm. * Obrigatório 

apresentar catálogo técnico com todas as especificações da 

ambientação em 3D 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Mesa reta projetada para trabalho com tampo constituído 

de no mínimo 15 mm de alta densidade relativa, fabricado 

com fibras de madeiras selecionadas de pinus ou eucalipto 

de reflorestamento. Estas fibras, aglutinadas com resina 

sintética termo fixa, se consolidam sob a ação conjunta de 

calor e pressão, resultando em uma chapa maciça e muito 

resistente, com superfícies lisas em fibra de madeira e 

resina de composição homogênea tanto na superfície como 

em seu interior, prensada a quente em alta temperatura, em 

torno de 200º C, com boa resistência específica, Medium 

Density Fiberboard, as chapas possuem resistência à 

tração perpendicular N/mm² = 0,54, resistência à flexão 

estática N/mm² = 20,1 densidade mínima de N/mm² = 

63,74, extremidades com acabamento convexo a 

proporcionar maior conforto ao toque e ergonomia, 

vértices usinados em vinte graus de harmonização nas 

arestas das mesmas, face superior e entornos revestidos 

por processo de termo laminação, com aplicação de 

adesivo de contato de alta performance, a base de água, 

prensagem a temperatura de fusão do adesivo laminado a 

base com auxilio do sistema de vácuo, findado ao 

refilamento da referida, disponíveis dezesseis cores a 

definir conforme projeto, face negativa revestida laminado 

melamínico de baixa pressão na cor branca. Montante 

estabilizador de no mínimo 15 mm em partículas de 

madeira e resina prensada em camadas, sendo as partículas 

mais finas nas extremidades e as mais grossas no miolo, 

prensadas a quente, com boa resistência específica, 

Medium Density Particleboard, as chapas possuem 

resistência à tração perpendicular N/mm² = 0,35, 

resistência à flexão estática N/mm² = 11,0 resistência à 

tração superficial N/mm² = 1,00, bordas em fita de PVC 

com espessura mínima de 0,45 mm fundida às bordas dos 

tampos com um agente aderente (primer), indicado para a 

utilização de colas de fusão a  quente EVA e  PUR, a  

ser 

processados aclimatizados a uma temperatura 
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 ambiente normal (>18º C) respeitando a cor do tampo. 

Estrutura metálica com travessa lateral de fixação para o 

tampo executada em metalon de secção transversal 

retangular provido de dimensões 20 x 30 mm com parede de 

espessura de 1,2 mm, medindo 450 mm, dotadas de ponteira 

de encaixe interno confeccionadas em polipropileno 

copolímero, pigmentada com corante Masterbatch na cor 

cinza a base de polietileno aplicado a um percentual de 2% 

fundido a 160º Celsius, encaixado e travado a estrutura por 

tração mecânica, apoiada por coluna perpendicular, 

executada em metalon de secção transversal retangular 30 x 

50 mm com parede de espessura de 1,2mm, medindo 650 

mm, sobrepostas à base principal executada em metalon de 

secção transversal retangular provido de dimensões 30 x 50 

mm com parede de espessura de 1,2mm, medindo 490 mm, 

soldado com solda MIG com fio de 1 mm, totalmente 

robotizado, acabamento da estrutura metálica com pé 

tratamento anti-ferruginoso, kingstrip de fosfatização e 

pintura eletrostática epóxi pó pigmentada na cor cinza 

revestindo totalmente a superfície com película de 

aproximadamente 70 mícrons com propriedades de 

resistência a agentes químicos, curada em estufa aquecida a 

180º Celsius, Pés com ponteiras em polipropileno 

copolímero, pigmentada com corante Masterbatch na cor 

cinza a base de polietileno aplicado a um percentual de 2% 

fundido a 160º Celsius, toque levemente rugoso, dotado de 

face deslizante bipartida em polígonos retângulos paralelos 

para diminuição de atrito com o piso, instalação de 

componentes de montantes fixos em sistema parelho de 

dispositivo injetado em liga metálica aço carbono tipo AA 

com tratamento de correção de tenacidade e dureza 

excessiva na têmpera de acabamento metálico natural fosco 

com auto cortantes fechadura cilíndrica de 22 mm, medindo 

1200 x 600 x 750mm. * Obrigatório apresentar catálogo 

técnico com todas as especificações da ambientação em 3D 
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Mesa reta projetada para trabalho com tampo 

constituído de no mínimo 15 mm de alta densidade 

relativa, fabricado com fibras de 
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 madeiras selecionadas de pinus ou eucalipto de 

reflorestamento. Estas fibras, aglutinadas com resina sintética 

termo fixa, se consolidam sob a ação conjunta de calor e 

pressão, resultando em uma chapa maciça e muito resistente, 

com superfícies lisas em fibra de madeira e resina de 

composição homogênea tanto na superfície como em seu 

interior, prensada a quente em alta temperatura, em torno de 

200º C, com boa resistência específica, Medium Density 

Fiberboard, as chapas possuem resistência à tração 

perpendicular N/mm² = 0,54, resistência à flexão estática 

N/mm² = 20,1 densidade mínima de N/mm² = 63,74, 

extremidades com acabamento convexo a proporcionar maior 

conforto ao toque e ergonomia, vértices usinados em vinte 

graus de harmonização nas arestas das mesmas, face superior 

e entornos revestidos por processo de termo laminação, com 

aplicação de adesivo de contato de alta performance, a base 

de água, prensagem a temperatura de fusão do adesivo 

laminado a base com auxilio do sistema de vácuo, findado ao 

refilamento da referida, disponíveis dezesseis cores a definir 

conforme projeto, face negativa revestida laminado 

melamínico de baixa pressão na cor branca. Montante 

estabilizador de no mínimo 15 mm em partículas de madeira 

e resina prensada em camadas, sendo as partículas mais finas 

nas extremidades e as mais grossas no miolo, prensadas a 

quente, com boa resistência específica, Medium Density 

Particleboard, as chapas possuem resistência à tração 

perpendicular N/mm² = 0,35, resistência à flexão estática 

N/mm² = 11,0 resistência à tração superficial N/mm² = 1,00, 

bordas em fita de PVC com espessura mínima de 0,45 mm 

fundida às bordas dos tampos com um agente aderente 

(primer), indicado para a utilização de colas de fusão a quente 

EVA e PUR, a ser processados aclimatizados a uma 

temperatura ambiente normal (>18º C) respeitando a cor do 

tampo. Estrutura metálica com travessa lateral de fixação para 

o tampo executada em metalon de secção transversal 

retangular provido de dimensões 20 x 30 mm com parede de 

espessura de 1,2 mm, medindo 450 mm, 

dotadas   de   ponteira   de   encaixe    interno 
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 confeccionadas em polipropileno copolímero, pigmentada 

com corante Masterbatch na cor cinza a base de polietileno 

aplicado a um percentual de 2% fundido a 160º Celsius, 

encaixado e travado a estrutura por tração mecânica, apoiada 

por coluna perpendicular, executada em metalon de secção 

transversal retangular 30 x 50 mm com parede de espessura 

de 1,2mm, medindo 650 mm, sobrepostas à base principal 

executada em metalon de secção transversal retangular 

provido de dimensões 30 x 50 mm com parede de espessura 

de 1,2mm, medindo 490 mm, soldado com solda MIG com 

fio de 1 mm, totalmente robotizado, acabamento da estrutura 

metálica com pé tratamento anti-ferruginoso, kingstrip de 

fosfatização e pintura eletrostática epóxi pó pigmentada na cor 

cinza revestindo totalmente a superfície com película de 

aproximadamente 70 mícrons com propriedades de 

resistência a agentes químicos, curada em estufa aquecida a 

180º Celsius, Pés com ponteiras em polipropileno copolímero, 

pigmentada com corante Masterbatch na cor cinza a base de 

polietileno aplicado a um percentual de 2% fundido a 160º 

Celsius, toque levemente rugoso, dotado de face deslizante 

bipartida em polígonos retângulos paralelos para diminuição 

de atrito com o piso, instalação de componentes de montantes 

fixos em sistema parelho de dispositivo injetado em liga 

metálica aço carbono tipo AA com tratamento de correção de 

tenacidade e dureza excessiva na têmpera de acabamento 

metálico natural fosco com auto cortantes fechadura cilíndrica 

de 22 mm, medindo 1500 x 600 x 750mm. * Obrigatório 

apresentar catálogo técnico com todas as especificações da 

ambientação em 3D 
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Mesa reta projetada para trabalho com tampo constituído de 

no mínimo 15 mm de alta densidade relativa, fabricado com 

fibras de madeiras selecionadas de pinus ou eucalipto de 

reflorestamento. Estas fibras, aglutinadas com resina sintética 

termo fixa, se consolidam sob a ação conjunta de calor e 

pressão, resultando em uma chapa maciça e muito resistente, 

com superfícies lisas em fibra de madeira e resina de 

composição homogênea tanto na superfície 
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 como em seu interior, prensada a quente em alta 

temperatura, em torno de 200º C, com boa resistência 

específica, Medium Density Fiberboard, as chapas possuem 

resistência à tração perpendicular N/mm² = 0,54, resistência 

à flexão estática N/mm² = 20,1 densidade mínima de N/mm² 

= 63,74, extremidades com acabamento convexo a 

proporcionar maior conforto ao toque e ergonomia, vértices 

usinados em vinte graus de harmonização nas arestas das 

mesmas, face superior e entornos revestidos por processo de 

termo laminação, com aplicação de adesivo de contato de 

alta performance, a base de água, prensagem a temperatura 

de fusão do adesivo laminado a base com auxílio do sistema 

de vácuo, findado ao refilamento da referida, disponíveis 

dezesseis cores a definir conforme projeto, face negativa 

revestida laminado melamínico de baixa pressão na cor 

branca. Montante estabilizador de no mínimo 15 mm em 

partículas de madeira e resina prensada em camadas, sendo 

as partículas mais finas nas extremidades e as mais grossas 

no miolo, prensadas a quente, com boa resistência 

específica, Medium Density Particleboard, as chapas 

possuem resistência à tração perpendicular N/mm² = 0,35, 

resistência à flexão estática N/mm² = 11,0 resistência à 

tração superficial N/mm² = 1,00, bordas em fita de PVC com 

espessura mínima de 0,45 mm fundida às bordas dos tampos 

com um agente aderente (primer), indicado para a utilização 

de colas de fusão a quente EVA e PUR, a ser processados 

aclimatizados a uma temperatura ambiente normal (>18º C) 

respeitando a cor do tampo, montante estrutural de no 

mínimo 15 mm em partículas de madeira e resina prensada 

em camadas, sendo as partículas mais finas nas 

extremidades e as mais grossas no miolo, prensadas a 

quente, com boa resistência específica, Medium Density 

Particleboard, as chapas possuem resistência à tração 

perpendicular N/mm² = 0,35, resistência à flexão estática 

N/mm² = 11,0 resistência à tração superficial N/mm² = 1,00, 

bordas em fita de PVC com espessura mínima de 0,45 mm 

fundida às bordas dos tampos com um agente 

aderente (primer), indicado para a utilização de 
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 colas de fusão a quente EVA e PUR, a ser processados 

aclimatizados a uma temperatura ambiente normal (>18º C) 

respeitando a cor do tampo, instalação de componentes de 

montantes fixos em sistema parelho de dispositivo injetado 

em liga metálica aço carbono tipo AA com tratamento de 

correção de tenacidade e dureza excessiva na têmpera de 

acabamento metálico natural fosco com auto cortantes, pino e 

tambor em material metálico não ferroso zamac, medindo 

1200 x 600 x 750mm. * Obrigatório apresentar catálogo 

técnico com todas as especificações da ambientação em 3D 
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Mesa reta projetada para trabalho com tampo constituído de 

no mínimo 15 mm de alta densidade relativa, fabricado com 

fibras de madeiras selecionadas de pinus ou eucalipto de 

reflorestamento. Estas fibras, aglutinadas com resina sintética 

termo fixa, se consolidam sob a ação conjunta de calor e 

pressão, resultando em uma chapa maciça e muito resistente, 

com superfícies lisas em fibra de madeira e resina de 

composição homogênea tanto na superfície como em seu 

interior, prensada a quente em alta temperatura, em torno de 

200º C, com boa resistência específica, Medium Density 

Fiberboard, as chapas possuem resistência à tração 

perpendicular N/mm² = 0,54, resistência à flexão estática 

N/mm² = 20,1 densidade mínima de N/mm² = 63,74, 

extremidades com acabamento convexo a proporcionar maior 

conforto ao toque e ergonomia, vértices usinados em vinte 

graus de harmonização nas arestas das mesmas, face superior 

e entornos revestidos por processo de termo laminação, com 

aplicação de adesivo de contato de alta performance, a base 

de água, prensagem a temperatura de fusão do adesivo 

laminado a base com auxílio do sistema de vácuo, findado ao 

refilamento da referida, disponíveis dezesseis cores a definir 

conforme projeto, face negativa revestida laminado 

melamínico de baixa pressão na cor branca. Montante 

estabilizador de no mínimo 15 mm em partículas de madeira 

e resina prensada em camadas, sendo as partículas mais 

finas nas 

extremidades e as mais grossas no miolo, 
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 prensadas a quente, com boa resistência específica, Medium 

Density Particleboard, as chapas possuem resistência à 

tração perpendicular N/mm² = 0,35, resistência à flexão 

estática N/mm² = 11,0 resistência à tração superficial 

N/mm² = 1,00, bordas em fita de PVC com espessura mínima 

de 0,45 mm fundida às bordas dos tampos com um agente 

aderente (primer), indicado para a utilização de colas de 

fusão a quente EVA e PUR, a ser processados aclimatizados 

a uma temperatura ambiente normal (>18º C) respeitando a 

cor do tampo, montante estrutural de no mínimo 15 mm em 

partículas de madeira e resina prensada em camadas, sendo 

as partículas mais finas nas extremidades e as mais grossas 

no miolo, prensadas a quente, com boa resistência 

específica, Medium Density Particleboard, as chapas 

possuem resistência à tração perpendicular N/mm² = 0,35, 

resistência à flexão estática N/mm² = 11,0 resistência à 

tração superficial N/mm² = 1,00, bordas em fita de PVC com 

espessura mínima de 0,45 mm fundida às bordas dos tampos 

com um agente aderente (primer), indicado para a utilização 

de colas de fusão a quente EVA e PUR, a ser processados 

aclimatizados a uma temperatura ambiente normal (>18º C) 

respeitando a cor do tampo, instalação de componentes de 

montantes fixos em sistema parelho de dispositivo injetado 

em liga metálica aço carbono tipo AA com tratamento de 

correção de tenacidade e dureza excessiva na têmpera de 

acabamento metálico natural fosco com auto cortantes, pino 

e tambor em material metálico não ferroso zamac, medindo 

1500 x 600 x 750mm. * Obrigatório apresentar catálogo 

técnico com todas as especificações da ambientação em 3D 
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Cadeira montada sobre longarina com três lugares 

confeccionada com assento confeccionado em 

termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta 

pressão, de formato anatômico, com 05 pares de orifícios 

retangulares oblíquos de medida 10 x 30 mm para melhorar 

a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, 

medindo 464 x 430 mm, 

encosto     manufaturado     em     termoplástico 
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 polipropileno injetado em alta pressão, de formato 

anatômico com apoio lombar, com quatro pares de orifícios 

retangulares oblíquos de medida 10 x 30 mm para melhorar 

a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, 

medindo 455 x 270 mm, montada sobre longarina 

confeccionada em metalon de secção retangular 30 x 50 mm 

parede 20, soldada por solda MIG com fio de 1 mm, 

Tratamento anticorrosivo KINSTRIP mergulhado em 

tanque de fosfato. Pintura em tinta epóxi revestindo 

totalmente a superfície com película de aproximadamente 

com 70 microns de espessura de tinta, na cor preta, sistema 

de cura da estrutura em forno de 220 ° de temperatura 

aproximadamente em 20 minutos, ponteiras em 

polipropileno copolímero, pigmentada com corante 

Masterbatch na cor preta a base de polietileno aplicado a um 

percentual de 2% fundido a 160º Celsius, encaixado e 

travado a estrutura por tração mecânica, Pés com ponteiras 

em polipropileno copolímero, pigmentada com corante 

Masterbatch na cor preta a base de polietileno aplicado a um 

percentual de 2% fundido a 160º Celsius, toque levemente 

rugoso, dotado de face deslizante bipartida em polígonos 

retângulos paralelos para diminuição de atrito com o piso, 

medindo: 1480 x 870 x 425 mm. garantia de 02 anos. * 

Obrigatório apresentar catálogo técnico com todas 

especificações do produto. 
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Cadeira montada sobre longarina com três lugares 

confeccionada em espaldar baixo com assento estruturada 

em madeira multilaminada conformada anatomicamente 

sob pressão em alta temperatura, estofada em espuma 

injetada, livre de CFC revestida em tecido contra capa em 

tnt preto com acabamento de bordas em perfil de PVC na 

cor preta, encosto estruturado em madeira multilaminada 

conformada anatomicamente sob pressão em alta 

temperatura, estofada em espuma injetada, livre de CFC 

revestida em tecido, contra capa em vinil preto com 

acabamento de bordas em perfil de PVC na cor preta, 

montada sobre longarina confeccionada em metalon de 

secção retangular 30 x 50 mm parede 20, soldada por solda 

MIG 

com fio de 1 mm, Tratamento anticorrosivo 
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 KINSTRIP mergulhado em tanque de fosfato. pintura em 

tinta epóxi revestindo totalmente a superfície com película 

de aproximadamente com 70 microns de espessura de tinta, 

na cor preta, sistema de cura da estrutura em forno de 220 ° 

de temperatura aproximadamente em 20 minutos, ponteiras 

em polipropileno copolímero, pigmentada com corante 

Masterbatch na cor preta a base de polietileno aplicado a um 

percentual de 2% fundido a 160º Celsius, encaixado e 

travado a estrutura por tração mecânica, Pés com ponteiras 

em polipropileno copolímero, pigmentada com corante 

Masterbatch na cor preta a base de polietileno aplicado a um 

percentual de 2% fundido a 160º Celsius, toque levemente 

rugoso, dotado de face deslizante bipartida em polígonos 

retângulos paralelos para diminuição de atrito com o piso. 

medindo: 1520 x 840 x 500 mm. garantia de 02 anos. * 

Obrigatório apresentar catálogo técnico com todas 

especificações do produto. 
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Cadeira giratória espaldar tipo executivo, encosto moldados 

anatomicamente estruturado em compensado 

multilaminado, conformado em alta temperatura sob 

pressão, resinado e prensado, à partir de madeiras oriundas 

de manejos sustentáveis, apresentando lâminas com 

espessura máxima de 1,5 mm cada, implicando em uma 

espessura do compensado de no mínimo 12 mm, estofada 

com espuma injetada, anatômica em poliuretano, livre de 

CFC com no mínimo 80 mm de espessura, revestido em 

tecido courino, contra encosto estafado em espuma 

laminada de 5 mm, revestido em courino, dotado de 

acabamento em perfil francis, assento moldados 

anatomicamente estruturado em compensado 

multilaminado, conformado em alta temperatura sob 

pressão, resinado e prensado, à partir de madeiras oriundas 

de manejos sustentáveis, apresentando lâminas com 

espessura máxima de 1,5 mm cada, implicando em uma 

espessura do compensado de no mínimo 12 mm, estofada 

com espuma injetada, anatômica em poliuretano, livre de 

CFC com no mínimo 80 mm de espessura, revestido em 

tecido courino, contra assento revestido    em 
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 TNT e contra encosto revestido em vinil. Braço digitador em 

aço carbono carenado em polipropileno rígido, apoio de braço 

em poliutretano texturizado. Coluna a gás confeccionada em 

aço SAE 1020 tubular. Haste central pressurizada propiciando 

suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de 

regulagem de 90 mm acionada por alavanca independente, 

confeccionada em aço SAE 1045, com conificação para 

receptação do curso do pistão através de cone Morse. 

Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base penta, 

giratória constituída em aço carbono com tratamento 

antiferruginoso kinstrip e pintura eletrostática epóxi pó na cor 

preta, hastes equidistantes, reforçadas com aletas estruturais. 

Rodízios de duplo giro, corpo e rodas com diâmetro 60 mm, 

injetadas em fibra sintética de uso industrial, medindo 680 x 

960 x 550 mm. garantia de 02 anos. * Obrigatório apresentar 

catálogo técnico com todas especificações do produto. 
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Cadeira fixa empilhável de uso múltiplo, em ambientes 

corporativos, residenciais ou de coletividade, para uso em área 

interna, ao abrigo das intempéries, espaldar dotado de 

curvatura que proporciona correto apoio do usuário, encosto 

provido de diversos orifícios para ventilação das costas do 

usuário, possibilitando a perspiração, manufaturado 

totalmente em polipropileno copolímero injetado em alta 

pressão, pigmentado, material virgem, na cor branca, 

dispensada de braços, medindo 400 x 390 x 440mm. Resiste 

a uma carga estática de até 154 kg, certificada pelo Inmetro. 

* Obrigatório apresentar catálogo do fabricante com todas as 

especificações técnicas, 
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Cadeira espaldar alto tipo presidente, encosto moldados 

anatomicamente estruturado em compensado multilaminado, 

conformado em alta temperatura sob pressão, resinado e 

prensado, à partir de madeiras oriundas de manejos 

sustentáveis, apresentando lâminas com espessura máxima de 

1,5 mm cada, implicando em uma espessura do compensado 

de no mínimo 12 mm, estofada com espuma 
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 injetada, anatômica em poliuretano, livre de CFC com no 

mínimo 80 mm de espessura, revestido em tecido courino, 

contra encosto estafado em espuma laminada de 5 mm, 

revestido em courino, dotado de acabamento em perfil 

francis, assento moldados anatomicamente estruturado em 

compensado multilaminado, conformado em alta 

temperatura sob pressão, resinado e prensado, à partir de 

madeiras oriundas de manejos sustentáveis, apresentando 

lâminas com espessura máxima de 1,5 mm cada, 

implicando em uma espessura do compensado de no 

mínimo 12 mm, estofada com espuma injetada, anatômica 

em poliuretano, livre de CFC com no mínimo 80 mm de 

espessura, revestido em tecido courino, contra assento 

revestido encosto e contra encosto revestido em tnt, apoio 

de braço constituído em alma de aço carbono injetado em 

poliuretano texturizado na cor preto. Coluna a gás 

confeccionada em aço SAE 1020 tubular. Haste central 

pressurizada propiciando suavidade de amortecimento 

sem o uso de molas, curso de regulagem de 90 mm 

acionada por alavanca independente, confeccionada em 

aço SAE 1045, com conificação para receptação do curso 

do pistão através de cone Morse. Resistência a esforços de 

pressão de até 300N. Base penta, giratória constituída em 

aço carbono com tratamento antiferruginoso kinstrip e 

pintura eletrostática epóxi pó na cor preta, hastes 

equidistantes, reforçadas com aletas estruturais. Rodízios 

de duplo giro, corpo e rodas com diâmetro 60 mm, 

injetadas em fibra sintética de uso industrial, medindo 590 

x 1200 x 470 mm. garantia de 02 anos. * Obrigatório 

apresentar catálogo técnico com todas especificações do 

produto. 
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Cadeira presidente telada com apoio de cabeça. Cadeira de 

escritório giratória Operacional, no mínimo do tipo B, com 

braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962 com, no 

mínimo, espaldar alto e apoio de cabeça; Ajustes e 

movimentos independentes para altura do assento, 

rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do 

assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, 

inclinação do encosto, altura, 

inclinação e profundidade (avanço e retrocesso 
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 - antero posterior) do apoio de cabeça. Encosto: 

em tela flexível à base de poliéster, estruturado 

em quadro injetado em resina termoplástico da 

alto desempenho, polipropileno com adição de 

fibra de vidro, material de excelente tenacidade 

e ótima resistência mecânica, além de ser 100% 

reciclável. O encosto em tela flexível, com 

células abertas e permeáveis ao ar, facilita a 

perspiração, que é a troca térmica do usuário 

com o ambiente, aumentando o fator conforto. 

Outro fator importante proporcionado pelo uso 

de tela flexível no revestimento do encosto é que 

este material não proporciona pontos de tensão, 

distribuindo o peso do usuário aplicado ao 

encosto de melhor maneira, pois a deflação da 

tela age como se este material se moldasse ao 

corpo do usuário. Encosto com dupla curvatura 

(transversal e sagital) para acomodação da 

região lombar, sendo interligado ao mecanismo 

através de uma lâmina em chapa de aço, com 

espessura mínima de 6,5 mm e largura mínima 

de 50 mm, com acabamento em pintura 

eletrostática à pó e com acabamento através de 

coluna injetada no mesmo material 

termoplástico em alta pressão, com textura 

suave, não corrugado (sanfonado), sendo que 

não ficam aparentes e nem acessíveis ao usuário 

os parafusos de fixação. Largura predominante 

mínima da capa da coluna do encosto de 70 mm. 

Encosto provido de regulagem de altura através 

de cremalheira interna (automático, sem o uso 

de botões ou manípulos de rosqueamento), com, 

no mínimo, 05 pontos de parada e curso vertical 

de 65 mm, no mínimo. Espaldar operacional, de 

encosto alto, cuja extensão vertical mínima é de 

560 mm e largura útil mínima do encosto na 

região do apoio lombar é de, no mínimo, 450 

mm. Apoio de cabeça estrutura em quadro 

injetado em resina de Engenharia com 

revestimento em tela, articulado, que permite 

ajustes em altura e inclinação. Assento: 

estruturado em chassi de polipropileno injetado 

com aletas de reforços estruturais ou em 

compensado multilaminado anatômico de 

espessura mínima de 12 mm, estofamento em 

espuma flexível de poliuretano injetada moldada 

com espessura mínima predominante de 35 mm, 

dotado de carenagem 

de contracapa para o assento injetada em 
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 polipropileno que proteja todo o contra assento 

e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de 

assento através de parafusos e porcas garras com 

rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil 

de bordos de PVC para acabamento e ou fixação 

da contracapa de assento. Revestimento do 

assento em tecido tipo crepe, em poliéster, ou 

em laminado sintético espalmado sobre malha 

em cor a definir de acordo com a cartela do 

fabricante. Largura e profundidade de superfície 

mínimas de 460 mm (medição conforme 

metodologia proposta pela ABNT NBR 13962). 

Ajuste de altura do assento com curso mínimo 

vertical de 100 mm com medição realizada 

conforme proposto pela ABNT NBR 13962. 

Inclinação do assento fixa ou regulável, 

possibilitando posicionamento entre 0 e -7 

graus em relação à horizontal. Revestimento do 

assento em tecido tipo crepe, em poliéster, ou 

em laminado sintético espalmado sobre malha 

em cor a definir de acordo com a cartela do 

fabricante. Mecanismo: mecanismo operacional 

do tipo contato permanente que possibilite, no 

mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de 

altura do encosto e ajuste de inclinação do 

encosto, de maneira independente entre si. 

Plataforma do assento com, no mínimo, oferta 

de furação mais espaçada conforme padrão 

nacional (160 x 200 mm), plataformas com 

furação universal serão aceitas, porém não 

serão aceitas plataformas com furação menos 

espaçadas (apenas 125 x 125 m). Tal plataforma 

deve ser executada em chapa de aço carbono 

estampada com espessura mínima de 2,65 mm e 

fundida aos demais elementos através de solda 

do tipo MIG/MAG ou eletrofusão. Suporte do 

encosto do mecanismo articulado com mola de 

retorno automático que proporcione o contato 

permanente quando o mesmo estiver destravado 

e sistema de frenagem por freio fricção, e o 

usuário deve ser capaz de travar o encosto em 

qualquer posição ao longo do curso angular de 

inclinação de 20 graus (mínimo). Suporte do 

encosto deverá obrigatoriamente ser provido de 

carenagem plástica de proteção e acabamento 

injetada em polipropileno    porém    não    ser    

corrugada 

(sanfonada),   para   preservar   segurança   do 
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 usuário contra elementos ocos, coforme já 

especificado supra quando do detalhamento do 

encosto e contra encosto. Elementos metálicos 

do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou 

expostos devem apresentar tratamento de 

superfície por meio de pintura eletrostática à pó, 

com tratamento anti ferruginoso e posterior cura 

e polimerização em estufa. Base giratória arcada 

de cinco hastes em material injetado a base de 

nylon com fibra de vidro com diâmetro externo 

mínimo total de 590 mm. Coluna à gás para 

ajuste milimétrico da altura do assento e 

amortecimento ao sentar em conformidade com 

DIN 4550 mínimo classe 3 e curso mínimo de 

variação vertical de 100 mm. Rodízios de duplo 

giro, tipo “H” com dimensionais conforme o 

preconizado pelos requisitos aplicáveis da 

ABNT NBR 13962/06, com eixo vertical de, no 

mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para 

fixação do rodízio à base sem o uso de bucha 

plástica ou solda. Braços com regulagem de 

altura, com estrutural vertical manufaturado em 

resina de engenharia do tipo nylon com fibra de 

vidro ou polipropileno com fibra de vidro ou 

alumínio injetado ou ainda em aço carbono 

conformado com pintura eletrostática. 

Carenagem do braço injetada em polipropileno. 

O apoia braço deve ser injetado em 

termoplástico ou termofixo PU com dimensões 

mínimas de 70 mm de largura e 240 mm de 

comprimento, além de apresentar distância 

interna regulável entre os mesmos de, no 

mínimo, de 430 a 490 mm, curso mínimo de 

regulagem de altura conforme Nora ABNT 

NBR 13962 Ajuste de altura dos braços 

acionado por botão, frontal ou lateral, com mola 

de auto retorno, permitindo o ajuste em, no 

mínimo, 5 pontos de parada. Certificações de 

evidência mínima da qualidade e compromisso 

ambiental: 

 

- Laudo Ergonômico em conformidade com 

requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da NR- 

17, Portaria MTPS 3.751 de 1990 do Ministério 

do Trabalho e Emprego, emitido por 

Profissional arrolado em Conselho de Classe, 

devidamente habilitado, conforme Resolução 

CONFEA    437    de    1999,    com    imagens, 

descrições do produto suas funcionalidades 
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 presentes no laudo/relatório da avaliação. Não 

serão aceitos laudos genéricos, sem 

identificação detalhada do produto objeto da 

análise. Os laudos/relatórios devem vir 

acompanhados da devida ART do serviço, com 

comprovante de quitação Guia e documento 

CREA do Profissional de Classe que realizou a 

avaliação ergonômica no produto. 

- Relatórios de ensaio, emitidos por 

laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, 

comprovando as características das espumas, 

constando os seguintes índices de performance: 

 

- Fadiga dinâmica da espuma flexível de 

poliuretano com perda de espessura média entre 

as forças de 25%, 40% e 65% de, no máximo, 

4%, conforme ABNT NBR 9177/2015. 

 

- Resistência média ao rasgamento no mínimo 

500 N/m - método utilizado: ABNT NBR 

8516/2015. 

 

- Densidade mínima de 50 kg/m3 - método 

utilizado: ABNT NBR 8537/2015. 

 

- Resiliência mínima de 60% - método 

utilizado: ABNT NBR 8619/2015. 

 

- Deformação permanente média à Compressão 

a 90% de, no máximo, 8% - método utilizado 

ABNT NBR 8797/2015. 

 

- Teor de Cinzas de, no máximo, 0,20%, 

conforme ABNT NBR 14961/2019. 

 

- Isenta de Clorofluorcarbono. 

 

- Evidência da resistência à corrosão do 

processo de pintura, através de relatório de 

ensaio, emitido por laboratório acreditado pela 

Cgcre/Inmetro, demonstrando conformidade 

com exposição à névoa salina, conforme ABNT 

NBR 8094:1983 por, pelo menos, 500 horas, 

com avaliação de corrosão Ri0 (ABNT NBR 

ISO 4628-3:2015) e empolamento d0/t0 

conforme ABNT NBR 5841:2015. 

- Relatórios de ensaio, emitidos por 

laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, 

comprovando as características do material de 
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 revestimento, constando os seguintes índices de 

performance: 

- gramatura mínima do tecido crepe poliéster 

de 270 g/m2 conforme ABNT NBR 

10591:2008; 

 

- percentual mínimo de alongamento de 30% e 

força média nominal de ruptura de 100 daN para 

ambos os sentidos testados sob tração conforme 

ABNT NBR 11912:2016; 
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Cadeira giratória com assento em madeira de 

12mm, compensado multilaminado de alta 

resistência , moldada a alta temperatura sob 

pressão, indeformável em formato anatômico 

estofada em espuma injetada moldada em 

poliuretano flexível de alta resistência com 

densidade entre 45 a 50kg/m2, encosto em 

madeira de 12mm, compensado multilaminado 

de alta resistência, moldada a alta temperatura 

sob pressão, indeformável em formato 

anatômico estofada em espuma injetada moldada 

em poliuretano flexível de alta resistência com 

densidade entre 45 a 50kg/m2, carga suportável 

pela cadeira de no mínimo de 115kg, 

acabamento do encosto com estrutural e capa em 

polipropileno de alta resistência, assento 

medindo 430 mm de largura por 410 mm de 

profundidade, encosto medindo 360 mm de 

largura por 260 mm de profundidade revestida 

em tecido100% polipropileno com acabamento 

em perfil Francis 12,5mm, conjunto de 

sustentação do assento e encosto é constituído 

de uma estrutura em formato de “L” fixada ao 

mecanismo por meio de um knob 5/16”. Assento 

fixado ao mecanismo por 4 parafusos ¼”x3/4” 

sextavados. Encosto fixado à extremidade 

oposta do L através de 2 parafusos Philips cabeça 

panela ¼”x1” alojados em peça para 

acoplamento produzida em polipropileno 

injetado. Mecanismo une ao pistão por encaixe 

na base de cinco pernas dotadas rodízios de 

duplo giro, mecanismo executado em chapa de 

aço 1010/1020 com espessura de 2.65mm, com 

tratamento em imersão com fosfato Kinstrip 315 

por 20 minutos a 40° graus de temperatura, 

pintura em tinta epóxi revestindo totalmente a 

superfície 

com película de aproximadamente com 40 
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 microns de espessura de tinta, sistema de cura da 

estrutura em forno de 220 ° de temperatura 

aproximadamente em 20 minutos. Base penta 

constituída em chapa 1010/1020 com espessura 

de 1,20mm conformada. com tratamento em 

imersão com fosfato Kinstrip 315 por 20 

minutos a 40° graus de temperatura, pintura em 

tinta epóxi revestindo totalmente a superfície 

com película de aproximadamente com 40 

microns de espessura de tinta, sistema de cura da 

estrutura em forno de 220 ° de temperatura 

aproximadamente em 20 minutos, protegida por 

carenagem injetada em polipropileno com 

acabamento texturizado. O pistão a gás dotado 

de curso linear de 110 mm comprimento sendo 

seu comprimento mínimo de 290 mm e máximo 

de 400mm. protegida por carenagem injetada 

em polipropileno com acabamento texturizado, 

medindo 520 x 900 x 500 mm. garantia de 02 

anos. * Obrigatório apresentar catálogo técnico 

com todas especificações do produto. 
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Cadeira fixa com estrutura manufaturada em aço 

carbono com tubo de secção oblonga com 

tratamento em imersão com fosfato Kinstrip 315 

por 20 minutos a 40° graus de temperatura, 

pintura em tinta epóxi revestindo totalmente a 

superfície com película de aproximadamente 

com 40 microns de espessura de tinta, sistema 

de cura da estrutura em forno de 220 ° de 

temperatura aproximadamente em 20 minutos, 

soldado por sol mig com fio de 1mm com 

medidas mínimas de 16 x 30 chapa 1,2 mm, com 

travessas sob o assento em tubos de seção 

cilíndrica com medidas 3/4 na chapa 18 

(1,2mm), com tratamento em imersão com 

fosfato Kinstrip 315 por 20 minutos a 40° graus 

de temperatura, pintura em tinta epóxi revestindo 

totalmente a superfície com película de 

aproximadamente com 40 microns de espessura 

de tinta, sistema de cura da estrutura em forno 

de 220 ° de temperatura aproximadamente em 

20 minutos, ponteiras polipropileno copolímero, 

pigmentada com corante Masterbatch na cor 

preta a base de polietileno aplicado a um 

percentual de 2% fundido a 160º Celsius, 

encaixado e travado a 

estrutura por tração mecânica confeccionada 
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R$ 281,55 
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 com assento confeccionado em termoplástico 

polipropileno copolímero injetado em alta 

pressão, de formato anatômico, com 05 pares 

de orifícios retangulares oblíquos de medida 10 

x 30 mm para melhorar a troca térmica com o 

ambiente e facilitar a assepsia, medindo 464 x 

430 mm, encosto manufaturado em 

termoplástico polipropileno injetado em alta 

pressão, de formato anatômico com apoio 

lombar, com quatro pares de orifícios 

retangulares oblíquos de medida 10 x 30 mm 

para melhorar a troca térmica com o ambiente e 

facilitar a assepsia, medindo 455 x 270 mm. 

Carga suportável pela cadeira de no mínimo 115 

kg, medindo 540 x 820 x 470 mm. garantia de 02 

anos. * Obrigatório apresentar catálogo técnico 

com todas especificações do produto. 
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Cadeira espaldar médio tipo diretor, encosto 

moldados anatomicamente estruturado em 

compensado multilaminado, conformado em 

alta temperatura sob pressão, resinado e 

prensado, à partir de madeiras oriundas de 

manejos sustentáveis, apresentando lâminas com 

espessura máxima de 1,5 mm cada, implicando 

em uma espessura do compensado de no mínimo 

12 mm, estofada com espuma injetada, 

anatômica em poliuretano, livre de CFC com no 

mínimo 80 mm de espessura, revestido em 

tecido courino com detalhes de linhas paralelas 

executadas em duplo coser, contra encosto 

estafado em espuma laminada de 5 mm, 

revestido em courino, dotado de acabamento em 

perfil francis, assento moldados 

anatomicamente estruturado em compensado 

multilaminado, conformado em alta temperatura 

sob pressão, resinado e prensado, à partir de 

madeiras oriundas de manejos sustentáveis, 

apresentando lâminas com espessura máxima de 

1,5 mm cada, implicando em uma espessura do 

compensado de no mínimo 12 mm, estofada 

com espuma injetada, anatômica em 

poliuretano, livre de CFC com no mínimo 80 

mm de espessura, revestido em tecido, contra 

assento revestido encosto e contra encosto 

revestido em tnt, apoio de braço constituído em 

alma de aço carbono injetado em poliuretano 

texturizado na 

cor preto. Coluna a gás confeccionada em aço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unid. 
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R$ 606,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
R$ 6.061,10 
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 SAE 1020 tubular. Haste central pressurizada 

propiciando suavidade de amortecimento sem o 

uso de molas, curso de regulagem de 90 mm 

acionada por alavanca independente, 

confeccionada em aço SAE 1045, com 

conificação para receptação do curso do pistão 

através de cone Morse. Resistência a esforços de 

pressão de até 300N. Base penta, giratória 

constituída em aço carbono com tratamento 

antiferruginoso kinstrip e pintura eletrostática 

epóxi pó na cor preta, hastes equidistantes, 

reforçadas com aletas estruturais. Rodízios de 

duplo giro, corpo e rodas com diâmetro 60 mm, 

injetadas em fibra sintética de uso industrial, 

medindo 590 x 1050 x 490 mm. garantia de 02 

anos. * Obrigatório apresentar catálogo técnico 

com todas especificações do produto. 
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Cadeira fixa com estrutura em tubo de aço 

carbono de 7/8 na chapa 16 (1,5mm) com 

tratamento em imersão com fosfato Kinstrip 315 

por 20 minutos a 40° graus de temperatura, 

pintura em tinta epóxi revestindo totalmente a 

superfície com película de aproximadamente 

com 40 microns de espessura de tinta, sistema 

de cura da estrutura em forno de 220 ° de 

temperatura aproximadamente em 20 minutos, 

soldado por sol mig com fio de 1mm, ponteiras 

ponteiras polipropileno copolímero, 

pigmentada com corante Masterbatch na cor 

preta a base de polietileno aplicado a um 

percentual de 2% fundido a 160º Celsius, 

encaixado e travado a estrutura por tração 

mecânica na medida 7/8, assento em madeira de 

no mínimo 10 mm, compensado multilaminado 

de alta resistência conformado em alta 

temperatura sob pressão, indeformável em 

formato anatômico, estofada em espuma 

injetada moldada em poliuretano flexível de alta 

resistência com densidade entre 45 a 50 kg/m2, 

revestida em tecido100 % polipropileno, 

aplicação de adesivo AM HE 1133 na aplicação 

do tecido, espuma assento 270 mm e carga 

suportável pela cadeira de no mínimo 115 kg, 

encosto em madeira de no mínimo 10 mm, 

compensado multilaminado de alta resistência 

conformado em alta temperatura   sob   pressão,   

indeformável   em 

formato   anatômico,   estofada   em   espuma 
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R$ 250,76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
R$ 50.152,00 
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 injetada moldada em poliuretano flexível de alta 

resistência com densidade entre 45 a 50 kg/m2, 

espuma do encosto 220 mm, carga suportável 

pela cadeira de no mínimo 115 kg, acabamento 

do encosto com estrutural e capa em 

polipropileno de alta resistência com 

acabamento de toque texturizado, assento 

medindo 430 mm de largura por 410 mm de 

profundidade, encosto medindo 360 mm de 

largura por 260 mm de profundidade revestida 

em tecido100 % polipropileno, aplicação de 

adesivo AM HE 1133 na aplicação do tecido, 

acabamento do assento em perfil Francis 

12,5mm, garantia de 02 anos. Medindo 440 x 

860 x 470 mm * Obrigatório apresentar catálogo 

técnico com todas especificações do produto. 
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Cadeira fixa empilhável de uso múltiplo, em 

ambientes corporativos, residenciais ou de 

coletividade, para uso em área interna, ao 

abrigo das intempéries, espaldar dotado de 

curvatura que proporciona correto apoio do 

usuário, encosto provido de diversos orifícios 

para ventilação das costas do usuário, 

possibilitando a perspiração, dotada de apoio 

de braços manufaturado totalmente em 

polipropileno copolímero injetado em alta 

pressão, pigmentado, material virgem, na cor 

branca, medindo 420 x 420 x 370mm. Resiste a 

uma carga estática de até 154 kg, certificada 

pelo Inmetro. 

* Obrigatório apresentar catálogo do fabricante 

com todas as especificações técnicas, 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unid. 

 

 

 

 

 

 

 

 
200 

 

 

 

 

 

 

 

 
R$ 96,35 

 

 

 

 

 

 

 

 
R$ 19.270,00 
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Cadeira fixa com estrutura em tubo de aço 

carbono de secção quadrada de dimensões 20 x 

20 de no mínimo 0,90mm com tratamento em 

imersão com fosfato Kinstrip 315 por 20 

minutos a 40° graus de temperatura, pintura em 

tinta epóxi revestindo totalmente a superfície 

com película de aproximadamente com 40 

microns de espessura de tinta, sistema de cura da 

estrutura em forno de 220 ° de temperatura 

aproximadamente em 20 minutos, soldado por 

sol mig com fio de 1mm, ponteiras ponteiras 

polipropileno copolímero, pigmentada com 

corante Masterbatch na cor preta a base de 

polietileno aplicado a um percentual de 2% 
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R$ 329,47 

 

 

 

 

 

 
R$ 164.735,00 
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 fundido a 160º Celsius, encaixado e travado a 

estrutura por tração mecânica interna, assento 

confeccionado em termoplástico polipropileno 

copolímero injetado em alta pressão, de formato 

anatômico com curvatura na extremidade frontal 

de função negativa à circulação vascular do 

usuário, acabamento ligeiramente aboleado e 

superfície lisa para melhor acomodação do 

usuário e facilitar a assepsia, medindo 400 x 380 

mm, apoio subsequente confeccionado aço 

carbono maciço com textura helicoidal de 

reforço à torção fincado ao estrutural principal 

com tratamento em imersão com fosfato 

Kinstrip 315 por 20 minutos a 40° graus de 

temperatura, pintura em tinta epóxi revestindo 

totalmente a superfície com película de 

aproximadamente com 40 microns de espessura 

de tinta, sistema de cura da estrutura em forno 

de 220 ° de temperatura aproximadamente em 

20 minutos, soldado por sol mig com fio de 

1mm, encosto confeccionado em termoplástico 

polipropileno copolímero injetado em alta 

pressão, de formato anatômico, com 

acabamento ligeiramente aboleado e superfície 

lisa para melhor acomodação do usuário e 

facilitar a assepsia, medindo 396 x 200 mm, 

apoio confeccionado em termoplástico 

polipropileno copolímero injetado em alta 

pressão, de formato anatômico, com 

acabamento ligeiramente aboleado e superfície 

lisa para melhor acomodação do usuário e 

facilitar a assepsia, dotado de estrutura em aço 

carbono de sessão quadrada de dimensões 20 x 

20 de no mínimo 0,90mm com tratamento em 

imersão com fosfato Kinstrip 315 por 20 

minutos a 40° graus de temperatura, pintura em 

tinta epóxi revestindo totalmente a superfície 

com película de aproximadamente com 40 

microns de espessura de tinta, sistema de cura da 

estrutura em forno de 220 ° de temperatura 

aproximadamente em 20 minutos, soldado por 

solda mig com fio de 1mm, garantia de 02 anos. 

Medindo 400 x 830 x 380 mm. 

 

* Obrigatório apresentar catálogo técnico com 

todas especificações do produto. 

    

27 CJA-03 CONJUNTO ALUNO 3 – 1 MESA + 

1 CADEIRA DESCRIÇÃO: Conjunto para 

Unid. 100 R$ 631,15 R$ 63.115,00 
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 crianças com altura compreendida entre 1,19 e 

1,42m, composto de uma mesa e uma cadeira. - 

Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, 

revestido na face superior de laminado 

melamínico de alta pressão e na face inferior 

em chapa de balanceamento, montado sobre 

estrutura tubular de aço, contendo porta-livros 

em plástico injetado. - Cadeira individual 

empilhável com assento e encosto em 

polipropileno injetado ou em compensado 

anatômico moldado, montado sobre estrutura 

tubular de aço. 

• DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA 

• Largura: 600 mm; • Profundidade: 450 mm; • 

Altura: 594 mm; • Espessura: 19,4 mm; • 

Tolerância: até + 2 mm para largura e 

profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 

mm para altura, peso no mínimo 10,00 kg. 

 

•CARACTERÍSTICAS DA MESA • Tampo 

em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, 

revestido na face superior em laminado 

melamínico de alta pressão, 0,8 mm de 

espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, 

cantos arredondados. Revestimento na face 

inferior em chapa de balanceamento (contra-

placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas 

garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 

mm. 

 

• Topos encabeçados com fita de bordo 

termoplástica extrudada, confeccionada em 

PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) 

ou PE (polietileno), com "primer" na face de 

colagem, acabamento de superfície texturizado, 

na cor amarela, colada com adesivo 

"HotMelting". 

 

• Estrutura composta de: - Montantes verticais 

e travessa longitudinal confeccionados em tubo 

de aço carbono laminado a frio, com costura, 

secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 

16 (1,5 mm). - Travessa superior confeccionada 

em tubo de aço carbono laminado a frio, com 

costura, curvado em formato de “C”, com 

secção circular, diâmetro de 31,75mm ( 1 1/4) 

em chapa 16 (1,5 mm). -Pés confeccionados em 

tubo de aço carbono laminado a frio, com 

costura, secção circular, diâmetro de 38 mm (1 

    

mailto:pref.angicaldopi@gmail.com


Prefeitura Municipal de Angical do Piauí 
CNPJ 06554.752/0001-80 
Av. João Siqueira Paes, S/N - Centro 
Angical do Piauí 

CEP: 64-410-000 
EMAIL – pref.angicaldopi@gmail.com 

 

 

 
 1/2”), em chapa 16 (1,5mm). 

 

• Porta-livros em polipropileno copolímero 

isento de cargas minerais, composto 

preferencialmente de 50% de matéria-prima 

reciclada ou recuperada, podendo chegar até 

100%, injetado na cor cinza. 

 

• Fixação do tampo à estrutura através de 06 

porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6 

mm) e 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro 

de 6 mm), comprimento 47 mm cabeça panela, 

fenda Phillips. 

 

• Fixação do porta-livros à travessa 

longitudinal através de rebites de “repuxo”, 

diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. 

 

• Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos 

pés através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 

4,8mm, comprimento 12 mm. 

 

• Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, 

isento de cargas minerais, injetadas na cor 

amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. 

• Nas partes metálicas deve ser aplicado 

tratamento antiferruginoso. • Pintura dos 

elementos metálicos em tinta em pó híbrida 

Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, 

polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 

micrometros na cor cinza. 

 

• DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA 

CADEIRA: Largura do assento: 400 mm; 

 

• Profundidade do assento: 310 mm; 

 

• Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; 

 

• Largura do encosto: 396 mm; 

 

• Altura do encosto: 198 mm; • Espessura do 

encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; • Altura do assento 

ao chão: 350 mm; • Tolerância: até + 2 mm para 

largura e profundidade, +/- 1mm para espessura 

e +/- 10mm para altura do assento ao chão, 

cadeira com peso mínimo de 4,0kg. 

 

•CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA: 

Assento e encosto em polipropileno copolímero 

virgem isento de cargas minerais, injetados na 
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 cor amarela. 

 

• 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. 

 

• Quando fabricado em compensado, o assento 

deve receber revestimento na face superior de 

laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 

0,8mm de espessura, acabamento texturizado, 

na cor amarela. Revestimento da face inferior 

em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com 

acabamento em selador, seguido de verniz 

poliuretano, inclusive nos bordos. • Quando 

fabricado em compensado, o encosto deve 

receber revestimento nas duas faces de laminado 

melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de 

espessura, acabamento texturizado, na cor 

amarela. Bordos com acabamento em selador 

seguido de verniz poliuretano. 

 

• Estrutura em tubo de aço carbono laminado a 

frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em 

chapa 14 (1,9mm). 

 

• Fixação do assento e encosto injetados à 

estrutura através de rebites de “repuxo”, 

diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. • 

Fixação do assento em compensado moldado à 

estrutura através de rebites de 

“repuxo”,diâmetro de 4,8mm, comprimento 

19mm. 

 

• Fixação do encosto em compensado moldado 

à estrutura através de rebites de 

“repuxo”,diâmetro de 4,8mm, comprimento 

22mm. 

 

• Ponteiras e sapatas, em polipropileno 

copolímero virgem, isento de cargas minerais, 

injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura 

através de encaixe e pino expansor. 51 

 

• Nas partes metálicas deve ser aplicado 

tratamento anti-ferruginoso. 

• Pintura dos elementos metálicos em tinta em 

pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, 

brilhante, polimerizada em estufa, espessura 
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 mínima 40 micrometros, na cor cinza. 

 

• GARANTIA Mínima de dois anos a partir da 

data da entrega, contra defeitos de fabricação. 
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CONJUNTO PROFESSOR – 1 MESA + 1 

CADEIRA 

Conjunto para professor composto de uma 

mesa e uma cadeira. Mesa com tampo em MDP 

ou MDF, revestido na face superior de 

laminado melamínico de alta pressão e na face 

inferior com chapa de balanceamento, painel 

frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas 

faces em laminado melamínico de baixa 

pressão (BP), montado sobre estrutura tubular 

de aço. Cadeira empilhável, com assento e 

encosto em polipropileno injetado ou em 

compensado anatômico moldado, montados 

sobre estrutura tubular de aço. Dimensões e 

tolerâncias da mesa Largura: 1200 mm; 

Profundidade: 650 mm; Altura: 760 mm; 

Espessura: 19,4 mm; Tolerância: até + 2 mm 

para largura e profundidade, +/- 1 mm  para 

espessura e  +/- 10  mm para altura. 

Características da mesa. Tampo em MDP ou 

MDF, com espessura de 18mm, revestido na 

face superior em laminado melamínico de alta 

pressão, 0,8mm de espessura, acabamento 

texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. 

Revestimento na face inferior em chapa de 

balanceamento (contra placa fenólica) de 

0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca 

métrica M6 e comprimento 10mm. Painel 

frontal em MDP ou MDF, com espessura de 

18mm, revestido nas duas faces em laminado 

melamínico de baixa pressão – BP, acabamento 

frost, na cor cinza. Dimensões acabadas de 

1117mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm 

(espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 

2mm para largura e altura e +/- 0,6mm para 

espessura. Topos encabeçados com fita de 

bordo termoplástica extrudada, confeccionada 

em PVC  (cloreto   de  polivinila),  PP 

(polipropileno)  ou  PE  (polietileno),  com 

"primer" na face de colagem, acabamento de 

superfície texturizado, na cor cinza, colada com 

adesivo "Hot Melting". Estrutura composta de: 

Montantes verticais e travessa longitudinal 

confeccionados em tubo de aço carbono 

laminado a frio, com costura, secção semi- 

oblonga de 25mm x 60mm, em chapa 16 (1,5 

mm). Travessa superior confeccionada em tubo 

de aço carbono laminado a frio, com costura, 

curvado em formato de “C”, com secção 

circular, diâmetro 31,75mm (1 1/4”), em chapa 
16 (1,5mm). Pés confeccionados em tubo de 
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R$ 588,58 
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 aço carbono laminado a frio, com costura, 

secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2”), em 

chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à 

estrutura através de 06 porcas garra rosca 

métrica M6 (diâmetro de 6mm); 06 parafusos 

rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), 

comprimento 47mm, cabeça panela, fenda 

Phillips. Fixação do painel à estrutura através de 

parafusos auto-atarraxantes 3/16” x 5/8”, 

zincados. Aletas de fixação do painel 

confeccionadas em chapa de aço carbono em 

chapa 14 (1,9 mm). Fixação das sapatas (frontal 

e posterior) aos pés através de rebites de 

“repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 

12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno 

copolímero virgem isento de cargas minerais, 

injetadas na cor cinza. Nas partes metálicas deve 

ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura 

dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida 

Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, 

polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 

micrometros na cor cinza. Dimensões e 

tolerâncias da cadeira Largura do assento: 400 

mm; Profundidade do assento: 430 mm; 

Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; Largura 

do encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 

mm; Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; 

Altura do assento ao chão: 460 mm; Tolerância: 

até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 

1mm para espessura e +/- 10mm para altura do 

assento ao chão. Características da cadeira. 

Assento e encosto em polipropileno copolímero 

virgem isento de cargas minerais, injetados na 

cor cinza. 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. Quando fabricado em 

compensado, o assento deve receber 

revestimento na face superior de laminado 

melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8 mm 

de espessura, acabamento texturizado, na cor 

cinza. Revestimento da face inferior em lâmina 

de madeira faqueada de 0,7mm, com 

acabamento em selador, seguido de verniz 

poliuretano, inclusive nos bordos. Quando 

fabricado em compensado, o encosto deve 

receber revestimento nas duas faces de laminado 

melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8mm 

de espessura, acabamento texturizado, na cor 

cinza. Bordos revestidos com selador seguido de 

verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço 

carbono laminado a frio, com costura, 

diâmetro de 20,7mm, em 
chapa   14 (1,9mm).   Fixação   do assento   e 
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 encosto injetados à estrutura através de rebites 

de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 

12mm. Fixação do assento em compensado 

moldado à estrutura através de rebites de 

repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 

19mm. Fixação do encosto em compensado 

moldado à estrutura através de rebites de 

repuxo, diâmetro 4,8mm, comprimento 22mm. 

Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero 

virgem isento de cargas minerais, injetadas na 

cor cinza, fixadas à estrutura através de encaixe 

e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser 

aplicado tratamento antiferruginoso, pintura dos 

elementos metálicos em tinta em pó híbrida 

Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, 

polimerizada em estufa, espessura mínima 40 

micrometros, na cor cinza. Garantia mínima de 

dois anos a partir da data da entrega, contra 

defeitos de fabricação. 
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Conjunto de mesa e cadeira composta por uma 

mesa infantil de formato quadrado em MDP de 

15mm acabamento em forming plast branco 

aplicado a alta temperatura relativa associada a 

aplicação de adesivo a base d'água, aderida a 

peça por sucção a vácuo, estrutura metálica em 

tubo de aço carbono de secção circular, 

espessura de parede de no mínimo 1,20 mm. 

Apresenta tratamento de superfície por meio de 

pintura a pó, através do processo de deposição 

eletrostática, passando pelos processos de 

desengraxe, estabilização, tratamento 

antiferruginoso e posterior secagem em estufa a 

200 – 250 ºC, na cor cinza. A estrutura dispõe de 

sapatas para atrito com o piso manufaturadas em 

polipropileno copolímero injetadas em alta 

pressão, respeitando a cor do tampo. quatro 

cadeiras infantis confeccionadas em tubo de aço 

carbono de secção circular, com diâmetro 

externo mínimo de 22,22 mm e espessura de 

parede de, no mínimo, 1,20 mm. Apresenta 

tratamento de superfície por meio de pintura a 

pó, através do processo de deposição 

eletrostática, passando pelos processos de 

desengraxe, estabilização, tratamento 

antiferruginoso e posterior secagem em estufa a 

200 – 250 ºC, na cor cinza. A estrutura dispõe de 

sapatas para atrito com o piso manufaturadas 

em polipropileno copolímero 

injetadas em alta pressão, assento e encosto em 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unid. 
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R$ 531,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 26.563,00 
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 madeira multi-laminada de conformada 

anatômicamente a alta temperatura, 

acabamento em forming plast colorido aplicado 

a alta temperatura relativa associada a aplicação 

de adesivo a base d'água, aderida a peça por 

sucção a vácuo. * Obrigatório apresentar 

catálogo técnico com todas especificações do 

produto. 
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Conjunto para refeitório infantil composto por 

uma mesa com tampo confeccionado em MDP 

de 15mm revestido em laminado melamínico de 

baixa pressão na cor branca, acabamento em fita 

de ABS respeitando a cor do tampo, estrutura 

metálica em metalon soldado com solda MIG, 

acabamento de pintura epóxi na cor preta. Dois 

bancos onfeccionado em MDP de 18mm 

revestido em laminado melamínico de baixa 

pressão na cor branca, acabamento em fita de 

ABS respeitando a cor do tampo, estrutura 

metálica em metalon soldado com solda MIG, 

acabamento de pintura epóxi na cor preta. 

 

*Obrigatório apresentar catálogo com 

dimensões em 2D. 

 

*Garantia de fábrica de 2 anos contra defeitos de 

fabricação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 946,79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 18.935,80 
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• CONJUNTO ALUNO CJA-06 – MESA: 

Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 

18mm, revestido na face superior em laminado 

melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, 

acabamento texturizado, na cor CINZA (ver 

referências), cantos arredondados (conforme 

projeto). Revestimento na face inferior em 

chapa de balanceamento (contra placa fenólica) 

de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca 

métrica M6 e comprimento 10mm (ver 

detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 

600mm (largura) x 450mm (profundidade) x 

19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de 

até + 2mm para largura e profundidade e de +/- 

1mm para espessura, peso no mínimo 10,6 kg. 

Topos encabeçados com fita de bordo 

termoplástica extrudada, confeccionada em 

PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unid. 
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R$ 650,87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
R$ 260.348,00 
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 ou PE (polietileno), com “primer” na face de 

colagem, acabamento de superfície texturizado, 

na cor AZUL (ver referências), colada com 

adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 

22mm (largura) x 3mm (espessura), com 

tolerância de +/- 0,5mm para espessura. 

Centralizar ponto de início e término de 

aplicação da fita de bordo no ponto central e do 

lado oposto à borda de contato com o usuário. 

O ponto de encontro da fita de bordo não deve 

apresentar espaços ou descolamentos que 

facilitem seu arrancamento. 

• ESTRUTURA COMPOSTA DE: Montantes 

verticais 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, curvado em 

formato de “C”, com secção circular, diâmetro 

de 31,75mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5mm); Pés 

confeccionados em tubo de aço carbono 

laminado a frio, com costura, secção circular, 

diâmetro de 38mm (1 1/2”), em chapa 16 

(1,5mm). Porta-livros em polipropileno 

copolímero isento de cargas minerais, composto 

preferencialmente de 50% de matéria-prima 

reciclada ou recuperada, podendo chegar até 

100%, injetado na cor CINZA (ver referências),. 

As características funcionais, dimensionais, de 

resistência e de uniformidade de cor devem ser 

preservadas no produto produzido com matéria-

prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na 

tonalidade (da cor CINZA), a critério da 

SEMEC. Dimensões, design e acabamento 

conforme projeto. No molde do porta-livros 

deve ser gravado o símbolo internacional de 

reciclagem, apresentando o número 

identificador do polímero, datador de lotes 

indicando mês e ano de fabricação, a 

identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme 

indicado no projeto) e o nome da empresa 

fabricante do componente injetado. Obs. 1: O 

nome do fabricante do componente deve ser 

obrigatoriamente grafado por extenso, 

acompanhado ou não de sua própria logomarca. 

Fixação do tampo à estrutura através de:   06 
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 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 

6mm); 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro 

de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância 

de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. 

Obs. 2: A definição dos processos de montagem 

e do torque de aperto dos parafusos que fixam o 

tampo à estrutura deve considerar, que após o 

aperto, não deve haver vazio entre a superfície 

da porca garra e o laminado de alta pressão. É 

permitida a utilização de mastique elástico ou 

outro produto polimérico na região situada entre 

a superfície da porca garra e o laminado de alta 

pressão. Fixação do porta- livros à travessa 

longitudinal através de rebites de “repuxo”, 

diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. 

Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés 

através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 

4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e 

sapatas em polipropileno copolímero virgem, 

isento de cargas minerais, injetadas na cor 

AZUL (ver referências). Dimensões, design e 

acabamento conforme projeto. Nos moldes das 

ponteiras e sapatas, deve ser gravado o símbolo 

internacional de reciclagem, apresentando o 

número identificador do polímero, datador de 

lotes indicando mês e ano de fabricação, a 

identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme 

indicado no projeto) e o nome da empresa 

fabricante do componente injetado. 

 

Obs. 3: Nas partes metálicas deve ser aplicado 

tratamento antiferruginoso que assegure 

resistência à corrosão em câmara de névoa 

salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos 

elementos metálicos em tinta em pó híbrida 

Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, 

polimerizada em estufa, espessura mínima de 

40 micrometros na cor CINZA (ver referências). 

 

• CJA-06 – CADEIRA: Assento e encosto em 

polipropileno copolímero virgem, isento de 

cargas minerais, injetados na cor AZUL (ver 

referências). Dimensões, design e acabamento 

conforme projeto. Nos moldes do assento e do 

encosto,    deve    ser    gravado    o    símbolo 

internacional de reciclagem, apresentando o 
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 número identificador do polímero, datador de 

lotes indicando mês e ano de fabricação, a 

identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme 

indicado no projeto) e o nome da empresa 

fabricante do componente injetado, cadeira com 

peso mínimo de 4,8kg. 

Obs. 1: O nome do fabricante do componente 

deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, 

acompanhado ou não de sua própria logomarca. 

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, de 0,6mm 

a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, 

na cor AZUL (ver referências). Revestimento da 

face inferior em lâmina de madeira faqueada de 

0,7mm, da espécie Eucalyptus grandis, com 

acabamento em selador, seguido de verniz 

poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura 

acabada do assento mínima de 9,7mm e máxima 

de 12mm. O assento em compensado moldado 

deve trazer gravado de forma indelével, por meio 

de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de 

verniz, na face inferior, datador de lotes 

indicando mês e ano de fabricação, a 

identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme 

indicado no projeto) e o nome do fabricante do 

componente. 

 

Obs. 2: O nome do fabricante do componente 

deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, 

acompanhado ou não de sua própria logomarca. 

Quando fabricado em compensado, o encosto 

deve receber revestimento nas duas faces de 

laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm 

a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, 

na cor AZUL (ver referências). Bordos 

revestidos com selador seguido de verniz   

poliuretano.   Espessura   acabada   do 

encosto   mínima   de   9,6mm   e   máxima   de 
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 12,1mm. O encosto em compensado moldado 

deve trazer gravado de forma indelével, por meio 

de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de 

verniz, no topo inferior, o nome do fabricante do 

componente. 

Obs. 3: O nome do fabricante do componente 

deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, 

acompanhado ou não de sua própria logomarca. 

Estrutura em tubo de aço carbono laminado a 

frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em 

chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto 

injetados à estrutura através de rebites de 

“repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 

12mm. Fixação do assento em compensado 

moldado à estrutura através de rebites de 

repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 

19mm. Fixação do encosto em compensado 

moldado à estrutura através de rebites de 

repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 

22mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno 

copolímero virgem, isento de cargas minerais, 

injetadas na cor AZUL (ver referências), 

fixadas à estrutura através de encaixe e pino 

expansor. Dimensões, design e acabamento 

conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e 

sapatas deve ser gravado o símbolo internacional 

de reciclagem, apresentando o número 

identificador do polímero, a identificação 

“modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no 

projeto) e o nome da empresa fabricante do 

componente injetado. 

 

Obs. 4: O nome do fabricante do componente 

deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, 

acompanhado ou não de sua própria logomarca. 

Nas partes metálicas deve ser aplicado 

tratamento antiferruginoso que assegure 

resistência à corrosão em câmara de névoa 

salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos 

elementos metálicos em tinta em pó híbrida 

Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, 

polimerizada em estufa, espessura mínima 40 

micrometros, na cor CINZA (ver referências). 

 

 

3. As cores dos materiais deverão respeitar 

aquelas definidas na Tabela de referências 
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 de cores abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE 

COATED 

 
(**) RAL - RATIONELLE 

ARBEITSGRUNDLAGEN FÜR DIE 

PRAKTIKER DES LACK. 
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CONJUNTO   ALUNO   CJA-04   –   Mesa: 

Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 

18mm, revestido na face superior em laminado 

melamínico    de    alta   pressão,    0,8mm   de 

 
Unid. 

 
300 

 
R$ 628,14 

 
R$ 188.442,00 

Componente ou 
insumo 

Cor Referência 

Laminado de alta 

pressão para 

revestimento da 

face superior do 
tampo. 

 
 

CINZA 

 
PANTONE 
(*) 

428 C 

Laminado de alta 

pressão para 

revestimento da 

face frontal e 

posterior do 

encosto e da face 

superior do 
assento. 

 

 

 
AZUL 

 

 
PANTONE 
(*) 

654 C 

 

Fita de bordo 

 

AZUL 

PANTONE 
(*) 

287 C 

Componentes 

injetados: 

Assento e 
encosto. 

 
AZUL 

PANTONE 
(*) 

287 C 

Componentes 

injetados: 

Ponteiras e 
sapatas. 

 
AZUL 

PANTONE 
(*) 

287 C 

Componentes 

injetados: Porta- 
livros. 

 

CINZA 

PANTONE 
(*) 

425 C 

Pintura dos 

elementos 
metálicos. 

 

CINZA 
RAL(**) 

7040 

Identificação do 

padrão 

dimensional na 

estrutura da 
mesa. 

AZUL 

(sobre 

fundo 

cinza) 

 
PANTONE 
(*) 

287 C 

Identificação do 

padrão 

dimensional no 

encosto da 
cadeira. 

BRANCA 

(sobre 

fundo 

azul) 

 
 

--- 
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 espessura, acabamento texturizado, na cor 

CINZA (ver referências), cantos arredondados 

(conforme projeto). Revestimento na face 

inferior em chapa de balanceamento (contra 

placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas 

garra com rosca métrica M6 e comprimento 

10mm (ver detalhamento no projeto). 

Dimensões acabadas 600mm (largura) x 450mm 

(profundidade) x 19,4mm (espessura), 

admitindo-se tolerância de até + 2mm para 

largura e profundidade e de +/- 1mm para 

espessura, peso no mínimo 10,3 kg. 

Topos encabeçados com fita de bordo 

termoplástica extrudada, confeccionada em 

PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) 

ou PE (polietileno), com “primer” na face de 

colagem, acabamento de superfície texturizado, 

na cor VERMELHA (ver referências), colada 

com adesivo "HotMelting". Resistência ao 

arrancamento mínima de 70N (ver condições de 

fabricação). Dimensões nominais de 22mm 

(largura) x 3mm (espessura), com tolerância de 

+/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de 

início e término de aplicação da fita de bordo no 

ponto central e do lado oposto à borda de contato 

com o usuário. O ponto de encontro da fita de 

bordo não deve apresentar espaços ou 

descolamentos que facilitem seu arrancamento. 

 

Estrutura composta de: Montantes verticais 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, curvado em formato de “C”, com 

secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4”), 

em chapa 16 (1,5mm); Pés confeccionados em 

tubo de aço carbono laminado a frio, com 

costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 

1/2”), em chapa 16 (1,5mm). 

 

Porta-livros em polipropileno copolímero 

isento de cargas minerais, composto 

preferencialmente de 50% de matéria-prima 

reciclada ou recuperada, podendo chegar até 

100%, injetado na cor CINZA (ver referências). 

As características funcionais, dimensionais, de 

resistência e de uniformidade de cor devem ser 
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 preservadas no produto produzido com matéria-

prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na 

tonalidade (da cor CINZA), a critério da 

SEMEC. Dimensões, design e acabamento 

conforme projeto. No molde do porta-livros 

deve ser gravado o símbolo internacional de 

reciclagem, apresentando o número 

identificador do polímero, datador de lotes 

indicando mês e ano de fabricação, a 

identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme 

indicado no projeto) e o nome da empresa 

fabricante do componente injetado. 

Obs. 1: Fixação do tampo à estrutura através 

de: 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro 

de 6mm); 06 parafusos rosca métrica M6 

(diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com 

tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda 

Phillips. Obs. 2: A definição dos processos de 

montagem e do torque de aperto dos parafusos 

que fixam o tampo à estrutura deve considerar, 

que após o aperto, não deve haver vazio entre a 

superfície da porca garra e o laminado de alta 

pressão. É permitida a utilização de mastique 

elástico ou outro produto polimérico na região 

situada entre a superfície da porca garra e o 

laminado de alta pressão. Fixação do porta-

livros à travessa longitudinal através de rebites 

de “repuxo”, diâmetro de 4,0mm, comprimento 

10mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) 

aos pés através de rebites de “repuxo”, diâmetro 

de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e 

sapatas em polipropileno copolímero virgem, 

isento de cargas minerais, injetadas na cor 

VERMELHA (ver referências). Dimensões, 

design e acabamento conforme projeto. Nos 

moldes das ponteiras e sapatas, deve ser gravado 

o símbolo internacional de reciclagem, 

apresentando o número identificador do 

polímero, datador de lotes indicando mês e ano 

de fabricação, a identificação “modelo FDE- 

FNDE” (conforme indicado no projeto) e o 

nome da empresa fabricante do componente 

injetado. 

 

Obs. 3: Nas partes metálicas deve ser aplicado 

tratamento antiferruginoso que assegure 

resistência à corrosão em câmara de névoa 

salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos 
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 elementos metálicos em tinta em pó híbrida 

Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, 

polimerizada em estufa, espessura mínima de 

40 micrometros na cor CINZA (ver referências). 

• CJA-04 – Cadeira: Assento e encosto em 

polipropileno copolímero virgem, isento de 

cargas minerais, injetados na cor VERMELHA 

(ver referências). Dimensões, design e 

acabamento conforme projeto. Nos moldes do 

assento e do encosto deve ser gravado o símbolo 

internacional de reciclagem, apresentando o 

número identificador do polímero, datador de 

lotes indicando mês e ano de fabricação, a 

identificação “modelo FDE- FNDE” (conforme 

indicado no projeto) e o nome da empresa 

fabricante do componente injetado, cadeira com 

peso mínimo de 4,2kg. 

 

Obs. 1: 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, de 0,6mm 

a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, 

na cor VERMELHA (ver referências). 

Revestimento da face inferior em lâmina de 

madeira faqueada de 0,7mm, da espécie 

Eucalyptus grandis, com acabamento em 

selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive 

nos bordos. Espessura acabada do assento 

mínima de 9,7mm e máxima de 12mm. O 

assento em compensado deve trazer gravado de 

forma indelével, por meio de carimbo ou 

gravação a fogo sob a camada de verniz, na face 

inferior, datador de lotes indicando mês e ano de 

fabricação, a identifi- cação "modelo FDE-

FNDE" (conforme indicado no projeto) e o 

nome do fabricante do componente. 

 

Obs. 2: O nome do fabricante do componente 
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 deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, 

acompanhado ou não de sua própria logomarca. 

Quando fabricado em compensado, o encosto 

deve receber revestimento nas duas faces de 

laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm 

a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, 

na cor VERMELHA (ver referências). Bordos 

revestidos com selador seguido de verniz 

poliuretano. Espessura acabada do encosto 

mínima de 9,6mm e máxima de 12,1mm. O 

encosto em compensado moldado deve trazer 

gravado de forma indelével, por meio de 

carimbo ou gravação a fogo sob a camada de 

verniz, no topo inferior, o nome do fabricante do 

componente. 

Obs. 3: Estrutura em tubo de aço carbono 

laminado a frio, com costura, diâmetro de 

20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do 

assento e encosto injetados à estrutura através de 

rebites de “repuxo”, diâmetro de 

4,8mm,comprimento12mm. Fixação do assento 

em compensado moldado à estrutura através de 

rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, 

comprimento 19mm. Fixação do encosto em 

compensado moldado à estrutura através de 

rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, 

comprimento 22mm. Ponteiras e sapatas em 

polipropileno copolímero virgem, isento de 

cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA 

(ver referências), fixadas à estrutura através de 

encaixe e pino expansor. Dimensões, design e 

acabamento conforme projeto. Nos moldes das 

ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo 

internacional de reciclagem. 

 

apresentando o número identificador do 

polímero, a identificação “modelo FDE- FNDE” 

(conforme indicado no projeto) e o nome da 

empresa fabricante do componente injetado. 

 

Obs. 4: Nas partes metálicas deve ser aplicado 

tratamento antiferruginoso que assegure 

resistência à corrosão em câmara de névoa 

salina de no mínimo 300 horas. 

Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó 

híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, 
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 polimerizada em estufa, espessura mínima 40 

micrometros, na cor CINZA (ver referências). 

As cores dos materiais deverão respeitar 

aquelas definidas na Tabela de referências de 

cores abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE 

    

Componente 
ou insumo 

Cor 
 

Referência 

Laminado de 

alta pressão 

para 

revestimento 

da  face 

superior do 

tampo. 

 

 

CINZA 

 

 

PANTONE 
(*) 428 C 

Laminado de 

alta pressão 

para 

revestimento 

da  face 

frontal e 

posterior do 

encosto e da 

face superior 

do assento. 

 

 

 

 
VERMELHA 

 

 

 

 
PANTONE 
(*) 193 C 

 

Fita de bordo 

 

VERMELHA 

 

PANTONE 
(*) 186 C 

Componentes 

injetados: 

Assento e 
encosto. 

 
VERMELHA 

 
PANTONE 

(*) 186 C 

Componentes 

injetados: 

Ponteiras e 
sapatas. 

 
VERMELHA 

 
PANTONE 

(*) 186 C 

Componentes 

injetados: 

Porta-livros. 

 

CINZA 

 

PANTONE 
(*) 425 C 

Pintura dos 

elementos 

metálicos 

 

CINZA 
RAL(**) 

7040 

Identificação 

do padrão 

dimensional 

na estrutura 

da mesa. 

 

VERMELHA 

(sobre fundo 

cinza) 

 
 

PANTONE 
(*) 186 C 

Identificação 

do padrão 

dimensional 

no encosto da 
cadeira. 

 

BRANCA 

(sobre fundo 

vermelho) 

 
 

--- 

 

mailto:pref.angicaldopi@gmail.com


Prefeitura Municipal de Angical do Piauí 
CNPJ 06554.752/0001-80 
Av. João Siqueira Paes, S/N - Centro 
Angical do Piauí 

CEP: 64-410-000 
EMAIL – pref.angicaldopi@gmail.com 

 

 

 
 COATED 

 
(**) RAL - RATIONELLE 

ARBEITSGRUNDLAGEN FÜR DIE 

PRAKTIKER DES LACK 
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Estação de trabalho projetada. com tampo 

constituído de no mínimo 15 mm em partículas 

de madeira e resina prensada em camadas, sendo 

as partículas mais finas nas extremidades e as 

mais grossas no miolo, prensadas a quente, com 

boa resistência específica, Medium Density 

Particleboard, as chapas possuem resistência à 

tração perpendicular N/mm² = 0,35, resistência 

à flexão estática N/mm² = 11,0 resistência à 

tração superficial N/mm² = 1,00, bordas em fita 

de PVC com espessura mínima de 0,45 mm 

fundida às bordas dos tampos com um agente 

aderente (primer), indicado para a utilização de 

colas de fusão a quente EVA e PUR, a ser 

processados aclimatizados a uma temperatura 

ambiente normal (>18º C) respeitando a cor do 

tampo. Montante estabilizador de no mínimo 15 

mm em partículas de madeira e resina prensada 

em camadas, sendo as partículas mais finas nas 

extremidades e as mais grossas no miolo, 

prensadas a quente, com boa resistência 

específica, Medium Density Particleboard, as 

chapas possuem resistência à tração 

perpendicular N/mm² = 0,35, resistência à 

flexão estática N/mm² = 11,0 resistência à tração 

superficial N/mm² = 1,00, bordas em fita de PVC 

com espessura mínima de 0,45 mm fundida às 

bordas dos tampos com um agente aderente 

(primer), indicado para a utilização de colas de 

fusão a quente EVA e PUR, a ser processados 

aclimatizados a uma temperatura ambiente 

normal (>18º C) respeitando a cor do tampo, 

gaveteiro fixo com duas gavetas executado em 

madeira de no mínimo 15 mm em partículas de 

madeira e resina prensada em camadas, sendo as 

partículas mais finas nas extremidades e as mais 

grossas no miolo, prensada a quente, com boa 

resistência específica, Medium Density 

Particleboard, as chapas possuem resistência à 

tração perpendicular N/mm² = 0,35, resistência 

à flexão estática N/mm² = 11,0 resistência 

à 

tração superficial N/mm² = 1,00, bordas em fita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unid. 
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R$ 606,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
R$ 12.125,20 
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 de PVC com espessura mínima de 0,45 mm 

fundida às bordas dos tampos com um agente 

aderente (primer), indicado para a utilização de 

colas de fusão a quente EVA e PUR, a serem 

processados aclimatizados a uma temperatura 

ambiente normal (>18º C) respeitando a cor das 

faces aparentes. Sistema de fixação composto 

por dispositivo de giro confeccionado em 

material metálico aço carbono tipo AA com 

tratamento na têmpera, de toque suave 

acabamento metálico natural fosco 15 mm de ø, 

sistema de chaveamento com aplicação lateral, 

travamento lateral das gavetas 

simultaneamente, frontal de no mínimo 15 mm 

em partículas de madeira e resina prensada em 

camadas, sendo as partículas mais finas nas 

extremidades e as mais grossas no miolo, 

prensadas a quente, com boa resistência 

específica, Medium Density Particleboard, as 

chapas possuem resistência à tração 

perpendicular N/mm² = 0,35, resistência à 

flexão estática N/mm² = 11,0 resistência à tração 

superficial N/mm² = 1,00, bordas em fita de PVC 

com espessura mínima de 0,45 mm fundida às 

bordas dos tampos com um agente aderente 

(primer), indicado para a utilização de colas de 

fusão a quente EVA e PUR, a ser processados 

aclimatizados a uma temperatura ambiente 

normal (>18º C) respeitando a cor do tampo. 

Composto por chave com capa plástica, trilhos 

de deslocamento parcial estampado em aço 

carbono sistema de tratamento da estrutura em 

imersão com fosfato Kinstrip 315 por 20 

minutos a 40° graus de temperatura, pintura em 

tinta epóxi revestindo totalmente a superfície 

com película de aproximadamente com 40 

microns de espessura de tinta, sistema de cura da 

estrutura em forno de 220 ° de temperatura 

aproximadamente em 20 minutos, dotado de 

roldana de giro livre fixada por eixo blindado, 

Fixação do tampo à estrutura metálica através de 

dispositivo de giro confeccionado em material 

metálico aço carbono tipo AA com tratamento na 

têmpera, de toque suave acabamento metálico 

natural fosco. Estrutura metálica com travessa 

lateral de fixação para o tampo executada em 

metalon de secção transversal retangular 

provido de dimensões 20 

x 30 mm com parede de espessura de 1,2 mm, 
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 medindo 450 mm, dotadas de ponteira de 

encaixe interno confeccionadas em 

polipropileno copolímero, pigmentada com 

corante Masterbatch na cor cinza a base de 

polietileno aplicado a um percentual de 2% 

fundido a 160º Celsius, encaixado e travado a 

estrutura por tração mecânica, apoiada por 

coluna perpendicular, executada em metalon de 

secção transversal retangular 30 x 50 mm com 

parede de espessura de 1,2mm, medindo 650 

mm, sobrepostas à base principal executada em 

metalon de secção transversal retangular 

provido de dimensões 30 x 50 mm com parede 

de espessura de 1,2mm, medindo 490 mm, 

soldado com solda MIG com fio de 1 mm, 

totalmente robotizado, estrutura tubular em aço 

carbono de secção circular de 50 mm de 

diâmetro, acabamento da estrutura metálica 

com pé tratamento anti-ferruginoso, kingstrip de 

fosfatização e pintura eletrostática epóxi pó 

pigmentada na cor cinza revestindo totalmente 

a superfície com película de aproximadamente 

70 mícrons com propriedades de resistência a 

agentes químicos, curada em estufa aquecida a 

180º Celsius, Pés com ponteiras em 

polipropileno copolímero, pigmentada com 

corante Masterbatch na cor cinza a base de 

polietileno aplicado a um percentual de 2% 

fundido a 160º Celsius, toque levemente 

rugoso, dotado de face deslizante bipartida em 

polígonos retângulos paralelos para diminuição 

de atrito com o piso, instalação de componentes 

de montantes fixos em sistema parelho de 

dispositivo injetado em liga metálica aço 

carbono tipo AA com tratamento de correção de 

tenacidade e dureza excessiva na têmpera de 

acabamento metálico natural fosco com auto 

cortantes fechadura cilíndrica de 22 mm, 

puxador injetado em polipropileno copolímero, 

pigmentada com corante Masterbatch 

respeitando a cor da matriz a base de polietileno 

aplicado a um percentual de 2% fundido a 160º 

Celsius, Medida: 1200 x 1300 x 600 X 750 mm 

Cor de mobiliário. * Obrigatório apresentar 

catálogo técnico com todas as especificações da 

ambientação em 3D 

    

34 Gavetas executado em madeira de no mínimo 

15 mm em partículas de madeira e resina 

Unid. 40 R$ 156,76 R$ 6.270,40 
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 prensada em camadas, sendo as partículas mais 

finas nas extremidades e as mais grossas no 

miolo, prensada a quente, com boa resistência 

específica, Medium Density Particleboard, as 

chapas possuem resistência à tração 

perpendicular N/mm² = 0,35, resistência à 

flexão estática N/mm² = 11,0 resistência à tração 

superficial N/mm² = 1,00, bordas em fita de PVC 

com espessura mínima de 0,45 mm fundida às 

bordas dos tampos com um agente aderente 

(primer), indicado para a utilização de colas de 

fusão a quente EVA e PUR, a serem processados 

aclimatizados a uma temperatura ambiente 

normal (>18º C) respeitando a cor das faces 

aparentes, medidas 390 x 215 x 390mm, Sistema 

de fixação composto por dispositivo de giro 

confeccionado em material metálico aço 

carbono tipo AA com tratamento na têmpera, de 

toque suave acabamento metálico natural fosco 

15 mm de ø, sistema de chaveamento com 

aplicação lateral, travamento lateral das gavetas 

simultaneamente, frontal constituído de no 

mínimo 15 mm em partículas de madeira e 

resina prensada em camadas, sendo as partículas 

mais finas nas extremidades e as mais grossas 

no miolo, prensada a quente, com boa 

resistência específica, Medium Density 

Particleboard, as chapas possuem resistência à 

tração perpendicular N/mm² = 0,35, resistência 

à flexão estática N/mm² = 11,0 resistência à 

tração superficial N/mm² = 1,00, bordas em fita 

de PVC com espessura mínima de 0,45 mm 

fundida às bordas dos tampos com um agente 

aderente (primer), indicado para a utilização de 

colas de fusão a quente EVA e PUR, a serem 

processados aclimatizados a uma temperatura 

ambiente normal (>18º C) respeitando a cor do 

tampo. Composto por chave com capa plástica, 

trilhos de deslocamento parcial estampado em 

aço carbono sistema de tratamento da estrutura 

em imersão com fosfato Kinstrip 315 por 20 

minutos a 40° graus de temperatura, pintura em 

tinta epóxi revestindo totalmente a superfície 

com película de aproximadamente com 40 

microns de espessura de tinta, sistema de cura da 

estrutura em forno de 220 ° de temperatura 

aproximadamente em 20 minutos, dotado de 

roldana de giro livre fixada por eixo blindado. 

* Obrigatório apresentar catálogo técnico com 
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 todas as especificações da ambientação em 3D     
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Gavetas executado em madeira de no mínimo 

15 mm em partículas de madeira e resina 

prensada em camadas, sendo as partículas mais 

finas nas extremidades e as mais grossas no 

miolo, prensada a quente, com boa resistência 

específica, Medium Density Particleboard, as 

chapas possuem resistência à tração 

perpendicular N/mm² = 0,35, resistência à 

flexão estática N/mm² = 11,0 resistência à tração 

superficial N/mm² = 1,00, bordas em fita de PVC 

com espessura mínima de 0,45 mm fundida às 

bordas dos tampos com um agente aderente 

(primer), indicado para a utilização de colas de 

fusão a quente EVA e PUR, a serem processados 

aclimatizados a uma temperatura ambiente 

normal (>18º C) respeitando a cor das faces 

aparentes, medidas 390 x 310 x 390mm, Sistema 

de fixação composto por dispositivo de giro 

confeccionado em material metálico aço 

carbono tipo AA com tratamento na têmpera, de 

toque suave acabamento metálico natural fosco 

15 mm de ø, sistema de chaveamento com 

aplicação lateral, travamento lateral das gavetas 

simultaneamente, frontal constituído de no 

mínimo 15 mm em partículas de madeira e 

resina prensada em camadas, sendo as partículas 

mais finas nas extremidades e as mais grossas 

no miolo, prensada a quente, com boa 

resistência específica, Medium Density 

Particleboard, as chapas possuem resistência à 

tração perpendicular N/mm² = 0,35, resistência 

à flexão estática N/mm² = 11,0 resistência à 

tração superficial N/mm² = 1,00, bordas em fita 

de PVC com espessura mínima de 0,45 mm 

fundida às bordas dos tampos com um agente 

aderente (primer), indicado para a utilização de 

colas de fusão a quente EVA e PUR, a serem 

processados aclimatizados a uma temperatura 

ambiente normal (>18º C) respeitando a cor do 

tampo. Composto por chave com capa plástica, 

trilhos de deslocamento parcial estampado em 

aço carbono sistema de tratamento da estrutura 

em imersão com fosfato Kinstrip 315 por 20 

minutos a 40° graus de temperatura, pintura em 

tinta epóxi revestindo totalmente a superfície 

com película de aproximadamente com 40 

microns de espessura de tinta, sistema de cura 
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R$ 224.47 
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 da estrutura em forno de 220 ° de temperatura 

aproximadamente em 20 minutos, dotado de 

roldana de giro livre fixada por eixo blindado. 

* Obrigatório apresentar catálogo técnico com 

todas as especificações da ambientação em 3D 
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Mesa projetada para reunião com tampo 

constituído de no mínimo 15 mm em partículas 

de madeira e resina prensada em camadas, 

sendo as partículas mais finas nas extremidades 

e as mais grossas no miolo, prensada a quente, 

com boa resistência específica, Medium 

Density Particleboard, as chapas possuem 

resistência à tração perpendicular N/mm² = 

0,35, resistência à flexão estática N/mm² = 11,0 

resistência à tração superficial N/mm² = 1,00, 

bordas em fita de PVC com espessura mínima 

de 0,45mm fundida às bordas dos tampos com 

um agente aderente (primer), indicado para a 

utilização de colas de fusão a quente EVA e 

PUR, a serem processados aclimatizados a uma 

temperatura ambiente normal (>18º C) 

respeitando a cor do tampo, face negativa 

revestida laminado melamínico de baixa 

pressão na cor branca. Montante estabilizador 

de no mínimo 15 mm em partículas de madeira 

e resina prensada em camadas, sendo as 

partículas mais finas nas extremidades e as 

mais grossas no miolo, prensada a quente, com 

boa resistência específica, Medium Density 

Particleboard, as chapas possuem resistência à 

tração perpendicular N/mm² = 0,35, resistência 

à flexão estática N/mm² = 11,0 resistência à 

tração superficial N/mm² = 1,00, bordas em fita 

de PVC com espessura mínima de 0,45mm 

fundida às bordas dos tampos com um agente 

aderente (primer), indicado para a utilização de 

colas de fusão a quente EVA e PUR, a serem 

processados aclimatizados a uma temperatura 

ambiente normal (>18º C) respeitando a cor do 

tampo. Fixação do tampo à estrutura metálica 

através de dispositivo de giro confeccionado em 

material metálico aço carbono tipo AA com 

tratamento na têmpera, de toque suave 

acabamento metálico natural fosco. Estrutura 

metálica com travessa lateral de fixação para o 

tampo executada em metalon de secção 

transversal retangular provido de dimensões 20 

x 30 mm com parede de espessura de 1,2 mm, 
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R$ 621,37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 12.427,40 
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 medindo 820 mm, dotadas de ponteira de 

encaixe interno confeccionadas em 

polipropileno copolímero, pigmentada com 

corante Masterbatch na cor cinza a base de 

polietileno aplicado a um percentual de 2% 

fundido a 160º Celsius, encaixado e travado a 

estrutura por tração mecânica, apoiada por duas 

colunas perpendiculares, executadas em metalon 

de secção transversal retangular 30 x 50 mm 

com parede de espessura de 0,90mm, paralelas 

entre si, separadas a uma distâncias simétrica em 

ambas às extremidades de fixação a 20 mm, 

medindo 650 mm, sobrepostas à base principal 

executada em metalon de secção transversal 

retangular provido de dimensões 30 x 50 mm 

com parede de espessura de 0,90mm, medindo 

900 mm, soldado com solda MIG com fio de 1 

mm totalmente robotizado, acabamento da 

estrutura metálica com pé tratamento anti- 

ferruginoso kingstrip de fosfatização e pintura 

eletrostática epóxi pó pigmentada na cor cinza 

revestindo totalmente a superfície com película 

de aproximadamente 70mícrons com 

propriedades de resistência a agentes químicos, 

curada em estufa aquecida a 180º Celsius, Pés 

com ponteiras em polipropileno copolímero, 

pigmentada com corante Masterbatch na cor 

cinza a base de polietileno aplicado a um 

percentual de 2% fundido a 160º Celsius, toque 

levemente rugoso, dotado de face deslizante 

bipartida em polígonos retângulos paralelos para 

diminuição de atrito com o piso, instalação de 

componentes de montantes fixos em sistema 

parelho de dispositivo injetado em liga metálica 

aço carbono tipo AA com tratamento de correção 

de tenacidade e dureza excessiva na têmpera de 

acabamento metálico natural fosco com auto 

cortantes, medindo 2000 x 1000 x 750 mm * 

Obrigatório apresentar catálogo técnico com 

todas as especificações da ambientação em 3D 

    

 

 

37 

Mesa empilhável de uso múltiplo, em 

ambientes corporativos, residenciais ou de 

coletividade, para uso em área interna, ao abrigo 

das intempéries, composição tipo monobloco, 

área útil quadrada, manufaturado totalmente    

em    polipropileno    copolímero 

injetado em alta pressão, pigmentado, material 

 

 

Unid. 
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R$ 171,88 

 

 

R$ 8.594,00 
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 virgem, na cor branca, medindo 720 x 720 x 

720mm. 

* Obrigatório apresentar catálogo do fabricante 

com todas as especificações técnicas, 
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Mesa circular com tampo constituído de no 

mínimo 15 mm em partículas de madeira e 

resina prensada em camadas, sendo as partículas 

mais finas nas extremidades e as mais grossas 

no miolo, prensada a quente, com boa 

resistência específica, Medium Density 

Particleboard, as chapas possuem resistência à 

tração perpendicular N/mm² = 0,35, resistência 

à flexão estática N/mm² = 11,0 resistência à 

tração superficial N/mm² = 1,00, bordas em fita 

de PVC com espessura mínima de 0,45 mm 

fundida às bordas dos tampos com um agente 

aderente (primer), indicado para a utilização de 

colas de fusão a quente EVA e PUR, a serem 

processados aclimatizados a uma temperatura 

ambiente normal (>18º C) respeitando a cor do 

tampo, face negativa revestida laminado 

melamínico de baixa pressão na cor branca. 

Estruturas metálicas com travessa lateral de 

fixação para o tampo executada em metalon de 

secção transversal retangular provido de 

dimensões 20 x 30 mm com parede de espessura 

de 1,2 mm, dotadas de ponteira de encaixe 

interno confeccionadas em polipropileno 

copolímero, pigmentada com corante 

Masterbatch na cor cinza a base de polietileno 

aplicado a um percentual de 2% fundido a 160º 

Celsius, encaixado e travado a estrutura por 

tração mecânica, apoiada por coluna 

perpendiculares única em estrutura tubular em 

aço carbono de secção circular de 

50 mm de diâmetro, parede de espessura de 

2,00mm, solda MIG com fio de 1 mm 

totalmente robotizado Sistema de tratamento da 

estrutura em imersão com fosfato Kinstrip 315 

por 20 minutos a 40° graus de temperatura, 

pintura em tinta epóxi revestindo totalmente a 

superfície com película de aproximadamente 

com 40 microns de espessura de tinta, sistema 

de cura da estrutura em forno de 220 ° de 

temperatura aproximadamente em 20 minutos. 

Deslizante sobre sapatas de correção de desnível 

de piso. Medida. 1200x1200x750mm. 

* Obrigatório apresentar catálogo técnico com 
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R$ 594,08 
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 todas as especificações da ambientação em 3D     
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Modulo simples comportando um único 

operador fabricado de no mínimo 15 mm em 

partículas de madeira e resina prensada em 

camadas, sendo as partículas mais finas nas 

extremidades e as mais grossas no miolo, 

prensada a quente, com boa resistência 

específica, Medium Density Particleboard, as 

chapas possuem resistência à tração 

perpendicular N/mm² = 0,35, resistência à 

flexão estática N/mm² = 11,0 resistência à tração 

superficial N/mm² = 1,00, bordas em fita de PVC 

com espessura mínima de 0,45mm fundida às 

bordas dos tampos com um agente aderente 

(primer), indicado para a utilização de colas de 

fusão a quente EVA e PUR, a serem processados 

aclimatizados a uma temperatura ambiente 

normal (>18º C) respeitando a cor do tampo, 

medindo 1170 x 600 mm. Um montante 

estrutural de no mínimo 15 mm em partículas de 

madeira e resina prensada em camadas, sendo as 

partículas mais finas nas extremidades e as mais 

grossas no miolo, prensada a quente, com boa 

resistência específica, Medium Density 

Particleboard, as chapas possuem resistência à 

tração perpendicular N/mm² = 0,35, resistência 

à flexão estática N/mm² = 11,0 resistência à 

tração superficial N/mm² = 1,00, bordas em fita 

de PVC com espessura mínima de 0,45mm 

fundida às bordas dos tampos com um agente 

aderente (primer), indicado para a utilização de 

colas de fusão a quente EVA e PUR, a serem 

processados aclimatizados a uma temperatura 

ambiente normal (>18º C) respeitando a cor do 

tampo, montantes laterais de no mínimo 15 mm 

em partículas de madeira e resina prensada em 

camadas, sendo as partículas mais finas nas 

extremidades e as mais grossas no miolo, 

prensada a quente, com boa resistência 

específica, Medium Density Particleboard, as 

chapas possuem resistência à tração 

perpendicular N/mm² = 0,35, resistência à 

flexão estática N/mm² = 11,0 resistência à tração 

superficial N/mm² = 1,00, bordas em fita de PVC 

com espessura mínima de 0,45mm fundida às 

bordas dos tampos com um agente aderente 

(primer), indicado para a utilização de 

colas de fusão a quente EVA e PUR, a serem 
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R$ 617,93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 6.179,30 
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 processados aclimatizados a uma temperatura 

ambiente normal (>18º C) respeitando a cor do 

tampo, sapatas niveladoras fixadas na área 

inferior para apoio do chão, furações não 

passantes, a fixação entre as partes é realizada 

através de dispositivos de montagem tipo girofix 

e cavilhas. medindo 1200 x 800 x 1250 mm. 

*Obrigatório apresentar catálogo técnico com 

todas especificações do produto. *Obrigatório 

apresentar catálogo com dimensões em 2D. 

*Garantia de fábrica de 2 anos contra defeitos de 

fabricação. 
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Quadro em madeira, compensado 

multilaminado 10 mm, revestido em laminado 

melamínico de alta pressão branco brilhante tipo 

lousa 1 mm, fixada com cola de contato. 

“Bordas em cantoneira de alumínio 1,2” 

rebitado. Suporte para fixação em chapa 20, 

fixada no compensado através de parafusos 

autoatarraxantes cabeça panela, Ø = 4,0mm, 14 

mm Dimensões de 3000 x 1200 mm, garantia de 

02 anos. 

* Obrigatório apresentar catálogo técnico com 

todas especificações do produto. 

 

 

 

 

 

 
Unid. 
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R$ 719,04 

 

 

 

 

 

 
R$ 35.952,00 
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Quadro de aviso, com base estrutural em chapa 

de madeira sobreposta fabricada sobe processo 

de colagem e pressão com espessura mínima de 

10mm, revestido em material aderente de fácil 

perfuração, fixado por processo de colagem com 

produto de contato. “Bordas em cantoneira de 

alumínio 1,2” rebitado. Suporte para fixação em 

chapa 20, fixada no compensado através de 

parafusos auto atarraxantes cabeça panela, nas 

dimensões Ø = 4,0mm, 14 mm Dimensões de 

800 x 1000 mm, garantia de 02 anos. 

* Obrigatório apresentar catálogo técnico com 

todas especificações do produto. 

 

 

 

 

 

 

Unid. 
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R$ 323,92 

 

 

 

 

 

 

R$ 6.478,40 
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Sofá reto de 01 lugar (poltrona) com braços 

laterais fechados e estofados, com estrutura do 

sofá do tipo trapezoidal em tubo de aço carbono 

de seção redonda com diâmetro de 19,05 mm e 

espessura de parede de no mínimo 1,90 mm, 

sendo as travessas estruturais de 

assento no mesmo tubo. Tratamento em pintura 

 

 

Unid. 
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R$ 2.815,45 

 

 

R$ 16.892,70 
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 eletrostática à pó de cor preta com elementos 

ligados entre si através de parafusos e/ou de 

solda do tipo Metal Inert Gas. Assento, encosto 

e braços laterais formados através de peças 

individuais a partir de espumas flexíveis de 

poliuretano, expandida, cuja densidade nominal 

é de 30 ± 5 kg/m3, com espessura final de 140 

mm para o assento e de 80 mm para o encosto e 

braços. Chassis estruturais de assento, encosto 

e braços de compensados multilaminados com 

espessura mínima de 10 mm. Revestimento 

modelado com costuras laterais ou perimetrais, 

em crepe de poliéster gramatura mínima de 250 

g/m2 cor preta. Dimensões nominais (tolerância 

de ± 5%): Profundidade útil do assento (medida 

da borda frontal do assento até a intersecção com 

o encosto): 480 mm. Profundidade total do sofá: 

670 mm. Altura total: 770 mm. Altura do assento 

ao piso: 420 mm. Altura da borda superior do 

encosto em relação ao assento: 350 mm. Largura 

total do sofá: 770 mm. Largura útil interna entre 

braços: 610 mm. Certificações de evidência 

mínima da qualidade e compromisso ambiental: 

 

- Laudo Ergonômico em conformidade com 

requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da NR- 

17, Portaria MTPS 3.751 de 1990 do Ministério 

do Trabalho e Emprego, emitido por 

Profissional arrolado em Conselho de Classe, 

devidamente habilitado, conforme Resolução 

CONFEA 437 de 1999, com imagens, descrições 

do produto suas funcionalidades presentes no 

laudo/relatório da avaliação. Não serão aceitos 

laudos genéricos, sem identificação detalhada 

do produto objeto da análise. Os 

laudos/relatórios devem vir acompanhados da 

devida ART do serviço, com comprovante de 

quitação Guia e documento CREA do 

Profissional de Classe que realizou a avaliação 

ergonômica no produto. 

 

- Certificado de Regularidade no Cadastro 

Técnico Federal do IBAMA para Atividades 

Potencialmente Poluidoras dentro da validade 

em nome do fabricante do mobiliário; 

 

- Relatório de ensaio comprovando espuma 

isenta de CFCs por método de cromatografia 

gasosa acoplada a espectrômetro de massa ou 
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 outro procedimento de igual eficácia, emitido 

por laboratório acreditado pelo Inmetro; 

- Evidência da resistência à corrosão do 

processo de pintura, através de relatório de 

ensaio, emitido por laboratório acreditado pela 

Cgcre/Inmetro, demonstrando conformidade 

com exposição à névoa salina, conforme ABNT 

NBR 8094:1983 por, pelo menos, 500 horas, 

com avaliação de corrosão Ri0 (ABNT NBR 

ISO 4628-3:2015) e empolamento d0/t0 

conforme ABNT NBR 5841:2015; 

 

- Relatório de ensaio emitido por laboratório 

acreditado pela Cgcre/Inmetro, evidenciando 

Grau de aderência Gr0 para a película de tinta, 

conforme Norma ABNT NBR 11003:2009; 

 

- Relatório de ensaio emitido por laboratório 

acreditado pela Cgcre/Inmetro, evidenciando 

espessura de película de tinta conforme ABNT 

NBR 10443:2008 de mínimo 60 e 90 μm 

(micrômetros). 
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Sofá reto de 02 lugares com braços laterais 

fechados e estofados, com estrutura do sofá do 

tipo trapezoidal em tubo de aço carbono de seção 

redonda com diâmetro de 19,05 mm e espessura 

de parede de no mínimo 1,90 mm, sendo as 

travessas estruturais de assento no mesmo tubo. 

Tratamento em pintura eletrostática à pó de cor 

preta com elementos ligados entre si através de 

parafusos e/ou de solda do tipo Metal Inert Gas. 

Assento, encosto e braços laterais formados 

através de peças individuais a partir de espumas 

flexíveis de poliuretano, expandida, cuja 

densidade nominal é de 30 ± 5 kg/m3, com 

espessura final de 140 mm para o assento e de 

80 mm para o encosto e braços. Chassis 

estruturais de assento, encosto e braços de 

compensados multilaminados com espessura 

mínima de 10 mm. Revestimento modelado com 

costuras laterais ou perimetrais, em crepe de 

poliéster gramatura mínima de 250 g/m2 cor 

preta. Dimensões nominais (tolerância de ± 

5%): Profundidade útil do assento (medida da 

borda frontal do assento até a intersecção com o 

encosto): 480 mm. Profundidade total do sofá: 

670 mm. Altura 

total: 770 mm. Altura do assento ao piso: 420 
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R$ 4.438,55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 8.877,10 
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 mm. Altura da borda superior do encosto em 

relação ao assento: 350 mm. Largura total do 

sofá: 1500 mm. Largura útil interna entre 

braços: 1340 mm.Certificações de evidência 

mínima da qualidade e compromisso ambiental: 

- Laudo Ergonômico em conformidade com 

requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da NR- 

17, Portaria MTPS 3.751 de 1990 do Ministério 

do Trabalho e Emprego, emitido por 

Profissional arrolado em Conselho de Classe, 

devidamente habilitado, conforme Resolução 

CONFEA 437 de 1999, com imagens, descrições 

do produto suas funcionalidades presentes no 

laudo/relatório da avaliação. Não serão aceitos 

laudos genéricos, sem identificação detalhada 

do produto objeto da análise. Os 

laudos/relatórios devem vir acompanhados da 

devida ART do serviço, com comprovante de 

quitação Guia e documento CREA do 

Profissional de Classe que realizou a avaliação 

ergonômica no produto. 

 

- Certificado de Regularidade no Cadastro 

Técnico Federal do IBAMA para Atividades 

Potencialmente Poluidoras dentro da validade 

em nome do fabricante do mobiliário; 

 

- Relatório de ensaio comprovando espuma 

isenta de CFCs por método de cromatografia 

gasosa acoplada a espectrômetro de massa ou 

outro procedimento de igual eficácia, emitido 

por laboratório acreditado pelo Inmetro; 

 

- Evidência da resistência à corrosão do 

processo de pintura, através de relatório de 

ensaio, emitido por laboratório acreditado pela 

Cgcre/Inmetro, demonstrando conformidade 

com exposição à névoa salina, conforme ABNT 

NBR 8094:1983 por, pelo menos, 500 horas, 

com avaliação de corrosão Ri0 (ABNT NBR 

ISO 4628-3:2015) e empolamento d0/t0 

conforme ABNT NBR 5841:2015; 

 

- Relatório de ensaio emitido por laboratório 

acreditado pela Cgcre/Inmetro, evidenciando 

Grau de aderência Gr0 para a película de tinta, 

conforme Norma ABNT NBR 11003:2009; 

 

- Relatório de ensaio emitido por laboratório 
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 acreditado pela Cgcre/Inmetro, evidenciando 

espessura de película de tinta conforme ABNT 

NBR 10443:2008 de mínimo 60 e 90 μm 

(micrômetros). 

    

VALOR TOTAL DO LOTE I R$1.557.093,24 

 

 

LOTE – II (MOBILIÁRIO) 

 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

 

UNID. 

 

QTD. 
V. 

UNITÁRIO 

VALOR 

 

TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Armário superior projetado fechado com portas 

de giro Tampo - Constituído de no mínimo 15 

mm de alta densidade relativa, fabricado com 

fibras de madeiras selecionadas de pinus ou 

eucalipto de reflorestamento. Estas fibras, 

aglutinadas com resina sintética termo fixa, se 

consolidam sob a ação conjunta de calor e 

pressão, resultando em uma chapa maciça e 

muito resistente, com superfícies lisas em fibra 

de madeira e resina de composição homogênea 

tanto na superfície como em seu interior, 

prensada a quente em alta temperatura, em torno 

de 200º C, com boa resistência específica, 

Medium Density Fiberboard, as chapas possuem 

resistência à tração perpendicular N/mm² = 0,54, 

resistência à flexão estática N/mm² = 20,1 

densidade mínima de N/mm² = 63,74, dobrado, 

bordas em fita de PVC com espessura mínima de 

0,45 mm fundida às bordas dos tampos com um 

agente aderente (primer), indicado para a 

utilização de colas de fusão a quente EVA e 

PUR, a serem processados aclimatizados a uma 

temperatura ambiente normal (>18º C) 

respeitando a cor do tampo. Tanto as bordas 

laterais, posterior e frontal recebem acabamento 

perfeito na mesma cor do laminado 

melamínico, medindo 800 x 

350 mm. Corpo: Formado por montantes 

colaterais fixos estruturais, de no mínimo 15 mm 

de alta densidade relativa, fabricado com fibras 

de madeiras selecionadas de pinus ou eucalipto 

de reflorestamento. Estas fibras, aglutinadas com 

resina sintética termo fixa, se consolidam sob a 

ação conjunta de calor e 

pressão, resultando em uma chapa maciça e 
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R$ 2.906,67 
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 muito resistente, com superfícies lisas em fibra 

de madeira e resina de composição homogênea 

tanto na superfície como em seu interior, 

prensada a quente em alta temperatura, em torno 

de 200º C, com boa resistência específica, 

Medium Density Fiberboard, as chapas 

possuem resistência à tração perpendicular 

N/mm² = 0,54, resistência à flexão estática 

N/mm² = 20,1 densidade mínima de N/mm² = 

63,74, bordas em fita de PVC com espessura 

mínima de 0,40 mm fundida às bordas dos 

tampos com um agente aderente (primer), 

indicado para a utilização de colas de fusão a 

quente EVA e PUR, a serem processados 

aclimatizados a uma temperatura ambiente 

normal (>18º C) respeitando a cor do tampo. 

Montante estabilizador formado por montante 

fixo estrutural de no mínimo 15 mm de alta 

densidade relativa, fabricado com fibras de 

madeiras selecionadas de pinus ou eucalipto de 

reflorestamento. Estas fibras, aglutinadas com 

resina sintética termo fixa, se consolidam sob a 

ação conjunta de calor e pressão, resultando em 

uma chapa maciça e muito resistente, com 

superfícies lisas em fibra de madeira e resina de 

composição homogênea tanto na superfície como 

em seu interior, prensada a quente em alta 

temperatura, em torno de 200º C, com boa 

resistência específica, Medium Density 

Fiberboard, as chapas possuem resistência à 

tração perpendicular N/mm² = 0,54, resistência 

à flexão estática N/mm² = 20,1 densidade 

mínima de N/mm² = 63,74, bordas em fita de 

PVC com espessura mínima de 0,40 mm fundida 

às bordas dos tampos com um agente aderente 

(primer), indicado para a utilização de colas de 

fusão a quente EVA e PUR, a serem processados 

aclimatizados a uma temperatura ambiente 

normal (>18º C) respeitando a cor do tampo, 

dotado de dispositivo de repouso com 

espaçamento regular mínimo de 320 mm, 

injetado em ligada metálica não ferrosa de 

acabamento metálico brilhante, 

perpendicularmente montante de no mínimo 15 

mm de alta densidade relativa, fabricado com 

fibras de madeiras selecionadas de pinus ou 

eucalipto de reflorestamento. Estas fibras, 

aglutinadas com resina sintética termo fixa, se 

consolidam sob a ação conjunta de calor e 
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 pressão, resultando em uma chapa maciça e 

muito resistente, com superfícies lisas em fibra 

de madeira e resina de composição homogênea 

tanto na superfície como em seu interior, 

prensada a quente em alta temperatura, em torno 

de 200º C, com boa resistência específica, 

Medium Density Fiberboard, as chapas possuem 

resistência à tração perpendicular N/mm² = 0,54, 

resistência à flexão estática N/mm² = 20,1 

densidade mínima de N/mm² = 63,74, bordas em 

fita de PVC com espessura mínima de 0,40 mm 

fundida às bordas dos tampos com um agente 

aderente (primer), indicado para a utilização de 

colas de fusão a quente EVA e PUR, a serem 

processados aclimatizados a uma temperatura 

ambiente normal (>18º C) respeitando a cor do 

tampo. Fechamento frontal dobrado de no 

mínimo 15 mm de alta densidade relativa, 

fabricado com fibras de madeiras selecionadas 

de pinus ou eucalipto de reflorestamento. Estas 

fibras, aglutinadas com resina sintética termo 

fixa, se consolidam sob a ação conjunta de calor 

e pressão, resultando em uma chapa maciça e 

muito resistente, com superfícies lisas em fibra 

de madeira e resina de composição homogênea 

tanto na superfície como em seu interior, 

prensada a quente em alta temperatura, em torno 

de 200º C, com boa resistência específica, 

Medium Density Fiberboard, as chapas possuem 

resistência à tração perpendicular N/mm² = 0,54, 

resistência à flexão estática N/mm² = 20,1 

densidade mínima de N/mm² = 63,74, bordas em 

fita de PVC com espessura mínima de 0,40 mm 

fundida às bordas dos tampos com um agente 

aderente (primer), indicado para a utilização de 

colas de fusão a quente EVA e PUR, a serem 

processados aclimatizados a uma temperatura 

ambiente normal (>18º C) respeitando a cor do 

tampo, articulada em dispositivo de giro com 

abertura 110º em liga metálica ferrosa dosada de 

carbono com tratamento desengrachante e 

proteção em níquel aplicado por processo 

eletrolítico. Puxador injetado em liga metálica 

não ferrosa zamak com acabamento de toque 

suave na cor aluminizada, fechamento com 

chave e ferrolho de travamento na parte 

superior e inferior do 

armário. Fixado por faixas com borda chanfrada 
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 de engate rápido. Instalação de componentes de 

montantes fixos em sistema parelho de 

dispositivo injetado em liga metálica aço 

carbono tipo AA com tratamento de correção de 

tenacidade e dureza excessiva na têmpera, de 

acabamento metálico natural fosco, canilhos em 

madeira e parafusos com auto-atarachantes. 

Altura do conjunto de 600mm. Montante 

horizontal de no mínimo 15 mm de alta densidade 

relativa, fabricado com fibras de madeiras 

selecionadas de pinus ou eucalipto de 

reflorestamento. Estas fibras, aglutinadas com 

resina sintética termo fixa, se consolidam sob a 

ação conjunta de calor e pressão, resultando em 

uma chapa maciça e muito resistente, com 

superfícies lisas em fibra de madeira e resina de 

composição homogênea tanto na superfície como 

em seu interior, prensada a quente em alta 

temperatura, em torno de 200º C, com boa 

resistência específica, Medium Density 

Fiberboard, as chapas possuem resistência à 

tração perpendicular N/mm² = 0,54, resistência 

à flexão estática N/mm² = 20,1 densidade 

mínima de N/mm² = 63,74, bordas em fita de 

PVC com espessura mínima de 0,40 mm fundida 

às bordas dos tampos com um agente aderente 

(primer), indicado para a utilização de colas de 

fusão a quente EVA e PUR, a serem processados 

aclimatizados a uma temperatura ambiente 

normal (>18º C) respeitando a cor do tampo. Cor 

de mobiliário (branco; preto/madeirado) 

* Obrigatório apresentar catálogo técnico com 

todas as especificações do produto. 

    

 

 

 

 

 

 
2 

Armário confeccionado em chapa de aço 

carbono chapa 24, com três prateleiras reguláveis 

com duas dobras com reforço central, 

acabamento das superfícies, pintada com 

tratamento antiferrugem á base de imersão em 

banhos de fosfato, kinstrip, acabamento em 

pintura através de sistema eletrostático epoxi pó, 

com espessura mínima de 50 mícrons, fabricado 

por processo de solda MIG, uma prateleira fixa 

com reforço central, acabamento das superfícies, 

pintada com tratamento antiferrugem á base de 

imersão em banhos de fosfato, kinstrip, 

acabamento em pintura através 

de sistema eletrostático epoxi pó, com espessura 
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R$ 951,85 

 

 

 

 

 

 
R$ 9.518,50 
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 mínima de 50 mícrons, polimerização em estufa 

a 210° C, fabricado por processo de solda MIG, 

duas portas altas com vidro cristal e chapa de aço 

carbono chapa 24 acabamento das superfícies, 

pintada com tratamento antiferrugem á base de 

imersão em banhos de fosfato, kinstrip, 

acabamento em pintura através de sistema 

eletrostático epoxi pó, com espessura mínima de 

50 mícrons, polimerização em estufa a 210° C, 

puxadores de extensão continua embutida à porta 

esquerda com acabamento vertical em perfil de 

polipropileno semi-rigido na aresta de interseção 

entre elas, sistema de fechamento com chave tipo 

yale, medida proposta 1600 x 750 x 350mm, 

garantia mínima de 24 meses, onde o 

equipamento for instalado. A garantia deve 

cobrir mão de obra e peças de reposição. Em caso 

de envio de equipamentos para conserto em outra 

localidade, comprovação de assistência técnica 

disponível no local com previsão de atendimento 

em até vinte e quatro horas após solicitação da 

administração pública, através de declaração do 

fabricante do objeto, especificamente do 

referente item cotado. Apresentação compulsória 

de catalogo técnico do produto ofertado 

conforme especificações descritas no item em 

exposição. 

    

 

 

 

 

 
3 

Armário vitrine com 02 (duas) portas, com 

estrutura em aço, cantoneira de 1”x 1/8” de 

espessura com cantos arredondados; teto e fundo 

em chapa de aço 24; laterais, portas de vidro em 

4mm de espessura aproximadamente e com 3 

prateleiras de aço; prateleiras, reguláveis; porta 

com fechadura tipo yale; pés guarnecidos com 

ponteiros de borracha, pintado com esmalte 

sintético após tratamento antiferruginoso e 

secada em estufa, com dimensões 

1.60x0.35x0.70. 
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R$ 1.305,07 

 

 

 

 

 
R$ 13.050,70 

 

 

 

 
4 

Bancada de trabalho modulada em madeira de no 

mínimo 18 mm de alta densidade relativa, 

revestido em ambas a faces em laminado 

melamínico texturizado, em partículas de 

madeira e resina prensada em camadas, sendo 

as partículas mais finas nas extremidades e as 

mais grossas no miolo, prensada a quente, com 

boa resistência específica, Medium Density 

Particleboard, as chapas possuem resistência à 

tração perpendicular N/mm² = 0,35, resistência 

 

 

 

 
Unid. 
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R$ 3.702,56 

 

 

 

 
R$ 18.512,80 
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 à flexão estática N/mm² = 11,0 resistência à 

tração superficial N/mm² = 1,00, bordas em fita 

de PVC com espessura mínima de 1,00 mm 

fundida às bordas dos tampos com um agente 

aderente (primer), indicado para a utilização de 

colas de fusão a quente EVA e PUR, a serem 

processados aclimatizados a uma temperatura 

ambiente normal (>18º C) respeitando a cor do 

tampo. Montantes colaterais em madeira de no 

mínimo 18 mm de alta densidade relativa, 

revestido em ambas a faces em laminado 

melamínico texturizado, em partículas de 

madeira e resina prensada em camadas, sendo 

as partículas mais finas nas extremidades e as 

mais grossas no miolo, prensada a quente, com 

boa resistência específica, Medium Density 

Particleboard, as chapas possuem resistência à 

tração perpendicular N/mm² = 0,35, resistência 

à flexão estática N/mm² = 11,0 resistência à 

tração superficial N/mm² = 1,00, bordas em fita 

de PVC com espessura mínima de 1,00 mm 

fundida às bordas dos tampos com um agente 

aderente (primer), indicado para a utilização de 

colas de fusão a quente EVA e PUR, a serem 

processados aclimatizados a uma temperatura 

ambiente normal (>18º C) respeitando a cor das 

faces instaladas perpendicularmente as 

extremidades da base inferior do tampo 

principal, Deslizante sobre sapatas de correção 

de desnível de piso, em metal cromado com base 

de polipropileno injetado, dimensões 35 mm x 

3/8" x 1" com chapa de fixação de 26 mm x 35 

mm x 3/8. Medida: 2000 x 1000 x 650 mm, 

gaveteiro fixo com uma gaveta executado em 

madeira de no mínimo 18 mm em partículas de 

madeira e resina prensada em camadas, sendo as 

partículas mais finas nas extremidades e as mais 

grossas no miolo, prensada a quente, com boa 

resistência específica, Medium Density 

Particleboard, as chapas possuem resistência à 

tração perpendicular N/mm² = 0,35, resistência 

à flexão estática N/mm² = 11,0 resistência à 

tração superficial N/mm² = 1,00, bordas em fita 

de PVC com espessura mínima de 0,45 mm 

fundida às bordas dos tampos com um agente 

aderente (primer), indicado para a utilização de 

colas de fusão a quente EVA e PUR, a serem 

processados aclimatizados a uma temperatura 

ambiente normal (>18º C) respeitando a cor das 
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 faces aparentes, trilhos de deslocamento total 

estampado em aço carbono com acabamento 

brilhante protegida em cromo por processo 

eletrolítico, dotado de esferas com sistema auto 

lubrificante blindado, com resistência mecânica 

unitária de no mínimo 45 kg, montantes 

conjuminado ao principal montantes colaterais 

fixos estruturais, de no mínimo 18 mm em 

partículas de madeira e resina prensada em 

camadas, sendo as partículas mais finas nas 

extremidades e as mais grossas no miolo, 

prensada a quente, com boa resistência 

específica, Medium Density Particleboard, as 

chapas possuem resistência à tração 

perpendicular N/mm² = 0,35, resistência à flexão 

estática N/mm² = 11,0 resistência à tração 

superficial N/mm² = 1,00, bordas em fita de PVC 

com espessura mínima de 1,00 mm fundida às 

bordas dos tampos com um agente aderente 

(primer), indicado para a utilização de colas de 

fusão a quente EVA e PUR, a serem processados 

aclimatizados a uma temperatura ambiente 

normal (>18º C) respeitando a cor do tampo, 

dotado de dispositivo de repouso com 

espaçamento regular mínimo de 320 mm, 

injetado em ligada metálica não ferrosa de 

acabamento metálico brilhante, Montantes 

estabilizadores de no mínimo 18 mm em 

partículas de madeira e resina prensada em 

Camadas, sendo as partículas mais finas nas 

extremidades e as mais grossas no miolo, 

prensada a quente, com boa resistência 

específica, Medium Density Particleboard, as 

chapas possuem resistência à tração 

perpendicular N/mm² = 0,35, resistência à flexão 

estática N/mm² = 11,0 resistência à tração 

superficial N/mm² = 1,00, bordas em fita de PVC 

com espessura mínima de 1,00 mm fundida às 

bordas dos tampos com um agente aderente 

(primer), indicado para a utilização de colas de 

fusão a quente EVA e PUR, a serem processados 

aclimatizados a uma temperatura ambiente 

normal (>18º C) respeitando a cor das faces 

aparentes. Perpendicular à base inferior do tampo 

principal agregando função de acabamento, 

puxador moldado aço inox de toque liso de 

acabamento semi-brilho, fechamento com chave 

e ferrolho de travamento 

na base do armário, instalação de componentes 
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 de montantes fixos em sistema parelho de 

dispositivo injetado em liga metálica aço 

carbono tipo AA com tratamento de correção de 

tenacidade e dureza excessiva na têmpera, de 

acabamento metálico natural fosco, canilhos em 

madeira e parafusos com auto-atarachantes. * 

Obrigatório apresentar catálogo com 

ambientação em 3D. a uma temperatura 

ambiente normal (>18º C) respeitando a cor das 

faces aparentes. Perpendicular à base inferior do 

tampo principal agregando função de 

acabamento, puxador moldado aço inox de 

toque liso de acabamento semi-brilho, 

fechamento com chave e ferrolho de travamento 

na base do armário, instalação de componentes 

de montantes fixos em sistema parelho de 

dispositivo injetado em liga metálica aço 

carbono tipo AA com tratamento de correção de 

tenacidade e dureza excessiva na têmpera, de 

acabamento metálico natural fosco, canilhos em 

madeira e parafusos com auto-atarachantes. * 

Obrigatório apresentar catálogo com 

ambientação em 3D. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 

Cama beliche confeccionada com colunas em 

metalon de secção retangular provido de 

dimensões 30 x 50 mm com parede de espessura 

de 1,2mm, montantes transversais e longitudinais 

em metalon de secção retangular provido de 

dimensões 30 x 50 mm com parede de espessura 

de 1,2mm, travessas estruturais em metalon de 

secção retangular provido de dimensões 30 x 30 

mm com parede de espessura de 1,2mm, repousa 

sobre travessas estruturais estrado único em MDP 

de 15mm cru fendido em processo industrial de 

dimensão idêntica, escada lateral em metalon de 

secção retangular provido de dimensões 30 x 30 

mm com parede de espessura de 1,2mm, dotado 

colchão de espuma densidade D28, revestido em 

napa na cor azul, medindo 140 x 880 x 1880mm. 

*Obrigatório apresentar catálogo técnico com 

todas especificações do produto. 
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R$ 3.947,09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
R$ 39.470,90 

 
6 

Berço em tubo de aço circular pintado na cor 

branca com coxim em napa azul. confeccionada 

em   tubo    redondo    de    7/8”    parede    com 

acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na 

 
Unid. 

 
10 

 
R$ 528,47 

 
R$ 5.284,70 
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 cor branca. deslizante por sapata injetada em 

polipropileno, A garantia deve cobrir mão de 

obra e peças de reposição. Em caso de envio de 

equipamentos para conserto em outra 

localidade, comprovação de assistência técnica 

disponível no local com previsão de 

atendimento em até vinte e quatro horas após 

solicitação da administração pública, através de 

declaração do fabricante do objeto, 

especificamente do referente item cotado. 

Apresentação compulsória de catalogo técnico 

do produto ofertado conforme especificações 

descritas no item em exposição. *Obrigatório 

apresentar catálogo técnico com todas 

especificações do produto. 

    

 

 

 

 

 

 

 
7 

Biombo Duplo c/rodízios, c/lona e 

confeccionado em aço esmaltado tubular, com 

estrutura em acabamento de pintura através de 

sistema eletrostático epoxi pó. A garantia deve 

cobrir mão de obra e peças de reposição. Em caso 

de envio de equipamentos para conserto em outra 

localidade, comprovação de assistência técnica 

disponível no local com previsão de atendimento 

em até vinte e quatro horas após solicitação da 

administração pública, através de declaração do 

fabricante do objeto, especificamente do 

referente item cotado. Apresentação compulsória 

de catalogo técnico do produto ofertado 

conforme especificações descritas no item em 

exposição. 

 

 

 

 

 

 

 
Unid. 
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R$ 402,62 

 

 

 

 

 

 

 
R$ 8.052,40 

 

 

 

 

 

 

 
8 

Braçadeira para injeção com altura regulável, 

esmaltada e cocha em Aço Inox, c/ acabamento 

em pintura através de sistema eletrostático epoxi 

pó. A garantia deve cobrir mão de obra e peças 

de reposição. Em caso de envio de equipamentos 

para conserto em outra localidade, comprovação 

de assistência técnica disponível no local com 

previsão de atendimento em até vinte e quatro 

horas após solicitação da administração pública, 

através de declaração do fabricante do objeto, 

especificamente do referente item cotado. 

Apresentação compulsória de catalogo técnico 

do produto ofertado conforme especificações 

descritas no item em exposição. 
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R$ 292,13 

 

 

 

 

 

 

 
R$ 5.842,60 

9 Cadeira montada sobre longarina com três 

lugares   confeccionada   espaldar   médio   com 

Unid. 10 R$ 1.956,42 R$ 19.564,20 
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 assento estruturada em madeira multilaminada 

conformada anatomicamente sob pressão em 

alta temperatura, estofada em espuma injetada, 

livre de CFC revestida em tecido contra capa em 

vinil preto com acabamento de bordas em perfil 

de PVC na cor preta, encosto diretor médio 

estruturado em madeira multilaminada 

conformada anatomicamente sob pressão em 

alta temperatura, estofada em espuma injetada, 

livre de CFC revestida em tecido, contra capa em 

vinil preto com acabamento de bordas em perfil 

de PVC na cor preta, apoio de braço injetado em 

poliuretano texturizado com alma de aço, 

montada sobre longarina confeccionada em 

metalon de secção retangular 30 x 50 mm parede 

20, soldada por solda MIG com fio de 1 mm, 

Tratamento anticorrosivo KINSTRIP 

mergulhado em tanque de fosfato. pintura em 

tinta epóxi revestindo totalmente a superfície 

com película de aproximadamente com 70 

microns de espessura de tinta, na cor preta, 

sistema de cura da estrutura em forno de 220 ° de 

temperatura aproximadamente em 20 minutos, 

ponteiras em polipropileno copolímero, 

pigmentada com corante Masterbatch na cor 

preta a base de polietileno aplicado a um 

percentual de 2% fundido a 160º Celsius, 

encaixado e travado a estrutura por tração 

mecânica, Pés com ponteiras em polipropileno 

copolímero, pigmentada com corante 

Masterbatch na cor preta a base de polietileno 

aplicado a um percentual de 2% fundido a 160º 

Celsius, toque levemente rugoso, dotado de face 

deslizante bipartida em polígonos retângulos 

paralelos para diminuição de atrito com o piso. 

medindo 1860 x 980 x 560 mm. garantia de 02 

anos. * Obrigatório apresentar catálogo técnico 

com todas especificações do produto 

    

 

 

 

10 

Cadeira espaldar médio tipo interlocutor, encosto 

moldados anatomicamente estruturado em 

compensado multilaminado, conformado em alta 

temperatura sob pressão, resinado e prensado, à 

partir de madeiras oriundas de manejos 

sustentáveis, apresentando lâminas com 

espessura máxima de 1,5 mm cada, implicando 

em uma espessura do compensado 

de no mínimo 12 mm, estofada com espuma 

 

 

 

Unid. 
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R$ 488,77 

 

 

 

R$ 14.663,10 
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 injetada, anatômica em poliuretano, livre de CFC 

com no mínimo 80 mm de espessura, revestido 

em tecido courino com detalhes de linhas 

paralelas executadas em duplo coser, contra 

encosto estafado em espuma laminada de 

5 mm, revestido em courino, dotado de 

acabamento em perfil francis, assento moldados 

anatomicamente estruturado em compensado 

multilaminado, conformado em alta temperatura 

sob pressão, resinado e prensado, à partir de 

madeiras oriundas de manejos sustentáveis, 

apresentando lâminas com espessura máxima de 

1,5 mm cada, implicando em uma espessura do 

compensado de no mínimo 12 mm, estofada com 

espuma injetada, anatômica em poliuretano, 

livre de CFC com no mínimo 80 mm de 

espessura, revestido em tecido courino, contra 

assento revestido encosto e contra encosto 

revestido em tnt, apoio de braço constituído em 

alma de aço carbono injetado em poliuretano 

texturizado na cor preto, montada sobre estrutura 

em tubo de aço carbono de 7/8 na chapa 16 

(1,5mm) com tratamento em imersão com fosfato 

Kinstrip 315 por 20 minutos a 40° graus de 

temperatura, pintura em tinta epóxi revestindo 

totalmente a superfície com película de 

aproximadamente com 40 microns de espessura 

de tinta, sistema de cura da estrutura em forno 

de 220 ° de temperatura aproximadamente em 20 

minutos, soldado por sol mig com fio de 1mm, 

ponteiras ponteiras polipropileno copolímero, 

pigmentada com corante Masterbatch na cor 

preta a base de polietileno aplicado a um 

percentual de 2% fundido a 160º Celsius, 

encaixado e travado a estrutura por tração 

mecânica na medida 7/8, na cor preta, medindo 

470 x 980 x 490 mm. garantia de 02 anos. * 

Obrigatório apresentar catálogo técnico com 

todas especificações do produto. 

    

 

 

 
11 

Cadeira de banho confeccionado em tubo de aço 

industrial acabamento em pintura eletrostática 

epóxi pó na cor branca, com assento aberto em 

polipropileno, deslizante em rodízios. A garantia 

deve cobrir mão de obra e peças de reposição. 

Em caso de envio de equipamentos para conserto 

em outra localidade, comprovação 

de assistência técnica disponível no local com 
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R$ 587,67 

 

 

 
R$ 5.876,70 
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 previsão de atendimento em até vinte e quatro 

horas após solicitação da administração pública, 

através de declaração do fabricante do objeto, 

especificamente do referente item cotado. 

Apresentação compulsória de catalogo técnico 

do produto ofertado conforme especificações 

descritas no item em exposição. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Cadeira espaldar médio tipo diretor, encosto 

moldados anatomicamente estruturado em 

compensado multilaminado, conformado em alta 

temperatura sob pressão, resinado e prensado, à 

partir de madeiras oriundas de manejos 

sustentáveis, apresentando lâminas com 

espessura máxima de 1,5 mm cada, implicando 

em uma espessura do compensado de no mínimo 

12 mm, estofada com espuma injetada, 

anatômica em poliuretano, livre de CFC com no 

mínimo 80 mm de espessura, revestido em tecido 

courino com detalhes de linhas paralelas 

executadas em duplo coser, contra encosto 

estafado em espuma laminada de 

5 mm, revestido em courino, dotado de 

acabamento em perfil francis, assento moldados 

anatomicamente estruturado em compensado 

multilaminado, conformado em alta temperatura 

sob pressão, resinado e prensado, à partir de 

madeiras oriundas de manejos sustentáveis, 

apresentando lâminas com espessura máxima de 

1,5 mm cada, implicando em uma espessura do 

compensado de no mínimo 12 mm, estofada com 

espuma injetada, anatômica em poliuretano, 

livre de CFC com no mínimo 80 mm de 

espessura, revestido em tecido, contra assento 

revestido encosto e contra encosto revestido em 

tnt, apoio de braço constituído em alma de aço 

carbono injetado em poliuretano texturizado na 

cor preto. Coluna a gás confeccionada em aço 

SAE 1020 tubular. Haste central pressurizada 

propiciando suavidade de amortecimento sem o 

uso de molas, curso de regulagem de 90 mm 

acionada por alavanca independente, 

confeccionada em aço SAE 1045, com 

conificação para receptação do curso do pistão 

através de cone Morse. Resistência a esforços de 

pressão de até 300N. Base penta, giratória 

constituída em aço carbono com tratamento 

antiferruginoso kinstrip e pintura 

eletrostática epóxi pó na cor preta, hastes 
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R$ 1.136,21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 11.362,10 
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 equidistantes, reforçadas com aletas estruturais. 

Rodízios de duplo giro, corpo e rodas com 

diâmetro 60 mm, injetadas em fibra sintética de 

uso industrial, medindo 590 x 1050 x 490 mm. 

garantia de 02 anos. * Obrigatório apresentar 

catálogo técnico com todas especificações do 

produto. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 

Cadeira para acompanhante estruturada em tubo 

de aço redondo com acabamento em pintura 

eletrostática epóxi pó na cor branca, dotada de 

deslizantes em nylon, assento e encosto 

estruturado em madeira multilaminada de 12mm, 

estofado em espuma laminada revestido em 

courino na cor azul, banco de apoio em tubo de 

aço redondo com acabamento em pintura 

eletrostática epóxi pó na cor branca, dotada de 

deslizantes em nylon, A garantia deve cobrir mão 

de obra e peças de reposição. Em caso de envio 

de equipamentos para conserto em outra 

localidade, comprovação de assistência técnica 

disponível no local com previsão de atendimento 

em até vinte e quatro horas após solicitação da 

administração pública, através de declaração do 

fabricante do objeto, especificamente do 

referente item cotado. Apresentação compulsória 

de catalogo técnico do produto ofertado 

conforme especificações descritas no item em 

exposição. 
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R$ 995,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
R$ 9.952,80 
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Cadeira para coleta de sangue estruturada em 

tubo de aço redondo com acabamento em 

pintura eletrostática epóxi pó na cor branca, 

estrutura do encosto dotado de hastes para apoio 

de braço e bandeja auxiliar, estrutura fixa com 

coluna e base penta dotada de deslizantes em 

nylon, assento e encosto estruturado em madeira 

multilaminada de 12mm, estofado em espuma 

laminada revestido em courino na cor azul, A 

garantia deve cobrir mão de obra e peças de 

reposição. Em caso de envio de equipamentos 

para conserto em outra localidade, comprovação 

de assistência técnica disponível no local com 

previsão de atendimento em até vinte e quatro 

horas após solicitação da administração pública, 

através de declaração do fabricante do objeto, 

especificamente do referente item cotado. 

Apresentação compulsória de catalogo técnico 

do produto ofertado conforme especificações 
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R$ 2.229,66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
R$ 11.148,30 
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 descritas no item em exposição.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15 

Cama Hospitalar Fowler Manual, com grades 

laterais e rodízios cabeceira e peseira em tubo 

redondo de 1 ¼, c/ acabamento em pintura 

através de sistema eletrostático epoxi pó e 

Laterais em logarinas de chapa 14 dobrada, 

estrado em chapa de aço 18 perfurada e 

articulação por duas maninvelas cromadas com 

Pés com rodízio de 3" DIM: 1,90x90x65 com par 

de grades. Sem colchão. A garantia deve cobrir 

mão de obra e peças de reposição. Em caso de 

envio de equipamentos para conserto em outra 

localidade, comprovação de assistência técnica 

disponível no local com previsão de atendimento 

em até vinte e quatro horas após solicitação da 

administração pública, através de declaração do 

fabricante do objeto, especificamente do 

referente item cotado. Apresentação compulsória 

de catalogo técnico do produto ofertado 

conforme especificações descritas no item em 

exposição. 
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R$ 3.964,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

R$ 39.644,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 

Cama hospitalar com grades laterais, cabeceira 

e peseira em tubo redondo de 1 ¼, c/ acabamento 

em pintura através de sistema eletrostático epoxi 

pó e Laterais em logarinas de chapa 14 dobrada, 

estrado em chapa de aço 18 perfurada e cabeceira 

móvel, com pés com deslizantes em nylon, dim. 

1,90x90x65 com par de grades. Sem colchão. A 

garantia deve cobrir mão de obra e peças de 

reposição. Em caso de envio de equipamentos 

para conserto em outra localidade, comprovação 

de assistência técnica disponível no local com 

previsão de atendimento em até vinte e quatro 

horas após solicitação da administração pública, 

através de declaração do fabricante do objeto, 

especificamente do referente item cotado. 

Apresentação compulsória de catalogo técnico 

do produto ofertado conforme especificações 

descritas no item em exposição. 
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R$ 1.756,88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
R$ 26.353,20 

 

 

17 

Carro curativo com duas prateleiras, 

confeccionado com estrutura em aço tubular com 

acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na 

cor branca, prateleiras em chapa de aço com 

acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na 

cor branca, dotada de rodízios de duplo 

giro sendo dois livres e dois com trava, A 

 

 

Unid. 
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R$ 502,13 

 

 

R$ 5.021,30 
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 garantia deve cobrir mão de obra e peças de 

reposição. Em caso de envio de equipamentos 

para conserto em outra localidade, comprovação 

de assistência técnica disponível no local com 

previsão de atendimento em até vinte e quatro 

horas após solicitação da administração pública, 

através de declaração do fabricante do objeto, 

especificamente do referente item cotado. 

Apresentação compulsória de catalogo técnico 

do produto ofertado conforme especificações 

descritas no item em exposição. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
18 

Carro curativo com duas prateleiras, balde e 

bacia, confeccionado com estrutura em aço inox 

tubular, prateleiras em chapa de aço inox, dotada 

de rodízios de duplo giro sendo dois livres e dois 

com trava, estrutura de apoio para bacia e aço 

inox. A garantia deve cobrir mão de obra e peças 

de reposição. Em caso de envio de equipamentos 

para conserto em outra localidade, comprovação 

de assistência técnica disponível no local com 

previsão de atendimento em até vinte e quatro 

horas após solicitação da administração pública, 

através de declaração do fabricante do objeto, 

especificamente do referente item cotado. 

Apresentação compulsória de catalogo técnico 

do produto ofertado conforme especificações 

descritas no item em exposição. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unid. 
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R$ 1.557,73 

 

 

 

 

 

 

 

 
R$ 15.577,30 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 

Carro maca com rodas com grades laterais e 

rodízios cabeceira tubo redondo de 1 ¼”, com 

acabamento em pintura através de sistema 

eletrostático epóxi pó, com rodízio de 3", 

estofado com espuma laminada, revestida em 

courino na cor preta. A garantia deve cobrir mão 

de obra e peças de reposição. Em caso de envio 

de equipamentos para conserto em outra 

localidade, comprovação de assistência técnica 

disponível no local com previsão de 

atendimento em até vinte e quatro horas após 

solicitação da administração pública, através de 

declaração do fabricante do objeto, 

especificamente do referente item cotado. 

Apresentação compulsória de catalogo técnico 

do produto ofertado conforme especificações 

descritas no item em exposição. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unid. 
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R$ 1.426,32 

 

 

 

 

 

 

 

 
R$ 14.263,20 

20 Carro para transporte de roupas com tampa, 

confeccionado em chapa de aço com 

Unid. 10 R$ 2.066,78 R$ 20.667,80 
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 acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na 

cor branca, para-choque em perfil de PVC 180º 

na cor cinza, rodízios semi-rígido. A garantia 

deve cobrir mão de obra e peças de reposição. 

Em caso de envio de equipamentos para conserto 

em outra localidade, comprovação de assistência 

técnica disponível no local com previsão de 

atendimento em até vinte e quatro horas após 

solicitação da administração pública, através de 

declaração do fabricante do objeto, 

especificamente do referente item cotado. 

Apresentação compulsória de catalogo técnico 

do produto ofertado conforme especificações 

descritas no item em exposição. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
21 

Carro de reposição fechado com duas portas, 

confeccionado em chapa de aço com acabamento 

em pintura eletrostática epóxi pó na cor branca, 

dotado de duas prateleiras em aço, para-choque 

em perfil de PVC 180º na cor cinza, rodízios 

semi-rígido. A garantia deve cobrir mão de obra 

e peças de reposição. Em caso de envio de 

equipamentos para conserto em outra localidade, 

comprovação de assistência técnica disponível 

no local com previsão de atendimento em até 

vinte e quatro horas após solicitação da 

administração pública, através de declaração do 

fabricante do objeto, especificamente do 

referente item cotado. Apresentação compulsória 

de catalogo técnico do produto ofertado 

conforme especificações descritas no item em 

exposição. 
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R$ 6.942,13 

 

 

 

 

 

 

 

 
R$ 55.537,04 

 

 

 

 

 

 

 
 

22 

Conexão curva 90º sem pé em madeira de no 

mínimo 15 mm em partículas de madeira e resina 

prensada em camadas, sendo as partículas mais 

finas nas extremidades e as mais grossas no 

miolo, prensada a quente, com boa resistência 

específica, Medium Density Particleboard, as 

chapas possuem resistência à tração 

perpendicular N/mm² = 0,35, resistência à flexão 

estática N/mm² = 11,0 resistência à tração 

superficial N/mm² = 1,00, bordas em fita de PVC 

com espessura mínima de 0,45 mm fundida às 

bordas dos tampos com um agente aderente 

(primer), indicado para a utilização de colas de 

fusão a quente EVA e PUR, a serem processados 

aclimatizados a uma temperatura ambiente 

normal (>18º C) respeitando a cor das 

faces aparentes, fixada aos tampos através de 
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R$ 133,68 

 

 

 

 

 

 

 
 

R$ 5.347,20 
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 placas metálicas e parafusos. medindo 600 x 15 

x 600mm. * Obrigatório apresentar catálogo 

técnico com todas as especificações da 

ambientação em 3D 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 

Conjunto de mesa hexagonal e seis cadeiras. 

composta por seis mesas coloridas trapezoidais 

em MDF cru de 15mm com acabamento total e 

indivisível em forming plast de cores variadas 

aplicado a alta temperatura relativa associada a 

aplicação de adesivo a base d'água, aderida a 

peça por sucção a vácuo, fixada à estrutura por 

dispositivo em aço de rosca invertida e parafuso 

sextavado, não sendo permitido fixação de 

parafuso algum direto ao tampo ou arrebites de 

repuxo, medindo 600 x 400mm, sob tampo 

confeccionado em MDF de 6mm com 

acabamento em pintura prime de proteção a 

umidade moderada, estrutura metálica em tubo 

de aço carbono de secção quadrada 20 x 20, 

espessura de parede de, no mínimo, 0,90 mm. 

Apresenta tratamento de superfície por meio de 

pintura a pó, através do processo de deposição 

eletrostática, passando pelos processos de 

desengraxe, estabilização, tratamento 

antiferruginoso e posterior secagem em estufa a 

200 – 250 ºC, na cor cinza. A estrutura dispõe de 

sapatas para atrito com o piso manufaturadas em 

polipropileno copolímero injetadas em alta 

pressão, respeitando a cor do tampo, medindo 

600 x 600 x 400mm, junção central injetada em 

polipropileno na cor bege com divisores para 

acondicionamento de material coletivo, medindo 

355 x 400mm, 06 cadeiras tamanho infantil, 

confeccionado em tubo de aço carbono de secção 

circular, com diâmetro externo mínimo de 22,22 

mm e espessura de parede de, no mínimo, 0,90 

mm. Apresenta tratamento de superfície por meio 

de pintura a pó, através do processo de deposição 

eletrostática, passando pelos processos de 

desengraxe, estabilização, tratamento 

antiferruginoso e posterior secagem em estufa a 

200 – 250 ºC, na cor cinza. A estrutura dispõe de 

sapatas para atrito com o piso manufaturadas em 

polipropileno copolímero injetadas em alta 

pressão, assento confeccionado em termoplástico 

polipropileno copolímero injetado em alta 

pressão, de formato anatômico com curvatura na 

extremidade frontal de função negativa à 

circulação vascular do usuário, acabamento 

ligeiramente aboleado e superfície lisa para 

melhor acomodação do usuário e facilitar a 

assepsia, medindo 320 x 315mm, apoio 

subsequente confeccionado aço 

carbono maciço com textura helicoidal de reforço 

à torção fincado ao estrutural principal 
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R$ 2.010,54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
R$ 60.316,20 
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 com tratamento em imersão com fosfato 

Kinstrip 315 por 20 minutos a 40° graus de 

temperatura, pintura em tinta epóxi revestindo 

totalmente a superfície com película de 

aproximadamente com 40 microns de espessura 

de tinta, sistema de cura da estrutura em forno 

de 220 ° de temperatura aproximadamente em 

20 minutos, soldado por sol mig com fio de 1mm, 

encosto confeccionado em termoplástico 

polipropileno copolímero injetado em alta 

pressão, de formato anatômico, com acabamento 

ligeiramente aboleado e superfície lisa para 

melhor acomodação do usuário e facilitar a 

assepsia, medindo 330 x 170mm apoio 

confeccionado em termoplástico polipropileno 

copolímero injetado em alta pressão, de formato 

anatômico, com acabamento ligeiramente 

aboleado e superfície lisa para melhor 

acomodação do usuário e facilitar a assepsia, 

dotado de estrutura em aço carbono de sessão 

quadrada de dimensões 20 x 20 de no mínimo 

0,90mm com tratamento em imersão com fosfato 

Kinstrip 315 por 20 minutos a 40° graus de 

temperatura, pintura em tinta epóxi revestindo 

totalmente a superfície com película de 

aproximadamente com 40 microns de espessura 

de tinta, sistema de cura da estrutura em forno 

de 220 ° de temperatura aproximadamente em 20 

minutos, soldado por solda mig com fio de 1mm, 

garantia de 02 anos, medindo 330 x 685 x 

315mm. 

* Obrigatório apresentar catálogo técnico com 

todas especificações do produto. 
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Mesa de Exame Clinico c/Leito estofado, 

confeccionado em aço esmaltado tubular, c/ 

acabamento em pintura através de sistema 

eletrostático epóxi pó, Dim. 1.90x0.55x0.80. A 

garantia deve cobrir mão de obra e peças de 

reposição. Em caso de envio de equipamentos 

para conserto em outra localidade, comprovação 

de assistência técnica disponível no local com 

previsão de atendimento em até vinte e quatro 

horas após solicitação da administração pública, 

através de declaração do fabricante do objeto, 

especificamente do referente item cotado. 

Apresentação compulsória de catalogo técnico 

do produto ofertado conforme especificações 

descritas no item em exposição. 

 

 

 

 

 

 

 
Unid. 
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R$ 1018,55 

 

 

 

 

 

 

 
R$ 10.185,50 
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Escadinha de Ferro com 02 degraus, 

confeccionado em aço esmaltado tubular, c/ 

acabamento   em pintura   através   de   sistema 

eletrostático    epóxi    pó,    dotada    de    borra 

 
Unid. 

 
20 

 
R$ 200,47 

 
R$ 4.009,40 
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 antiderrapante nos degraus. A garantia deve 

cobrir mão de obra e peças de reposição. Em caso 

de envio de equipamentos para conserto em outra 

localidade, comprovação de assistência técnica 

disponível no local com previsão de atendimento 

em até vinte e quatro horas após solicitação da 

administração pública, através de declaração do 

fabricante do objeto, especificamente do 

referente item cotado. Apresentação compulsória 

de catalogo técnico do produto ofertado 

conforme especificações descritas no item em 

exposição. 
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Estante totalmente desmontável em aço, com seis 

prateleiras com padrão de ergonomia atendendo 

as normas de qualidade definidas pela ABNT 

(NBR 13961), prateleira com reforço central, 

acabamento das superfícies, pintada com 

tratamento antiferrugem á base de imersão em 

banhos de fosfato, kinstrip, acabamento em 

pintura através de sistema eletrostático epoxi pó, 

com espessura mínima de 60 mícrons, 

polimerização em estufa a 210° C, conforme 

figura e capacidade de carga de cada prateleira 

uniformemente distribuída de 50kgs e regulagem 

do vão entre prateleiras de 50 em 50 mm. 

Estrutura composta por quatro colunas em chapa 

de aço tipo cantoneira perfurada com abas de 

50x30mm em chapa de 20 acabamento das 

superfícies, pintada com tratamento 

antiferrugem á base de imersão em banhos de 

fosfato, kinstrip, acabamento em pintura através 

de sistema eletrostático epoxi pó, com espessura 

mínima de 60 mícrons, polimerização em estufa 

a 210° C, medida proposta 1980 x 920 x 300mm, 

travas longitudinais em aço instaladas na face 

posterior posterior, seis prateleiras em chapa 24 

com reforço acabamento das superfícies, pintada 

com tratamento antiferrugem á base de imersão 

em banhos de fosfato, kinstrip, acabamento em 

pintura através de sistema eletrostático epoxi pó, 

com espessura mínima de 60 mícrons, 

polimerização em estufa a 210° C,; quatros 

sapatas injetadas em polipropileno rígido 

texturizada; Conjunto unido e estruturado por 

dispositivo roscável em liga metálico-ferroso 

fêmea 5/16” p/ 9/16”, garantia    mínima    de   24   

meses,   onde   o 

equipamento for instalado. A garantia deve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Unid. 
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R$517,61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

R$ 36.232,70 
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 cobrir mão de obra e peças de reposição. Em caso 

de envio de equipamentos para conserto em outra 

localidade, comprovação de assistência técnica 

disponível no local com previsão de atendimento 

em até vinte e quatro horas após solicitação da 

administração pública, através de declaração do 

fabricante do objeto, especificamente do 

referente item cotado. Apresentação compulsória 

de catalogo técnico do produto ofertado 

conforme especificações descritas no item em 

exposição. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 

Estante para Biblioteca c/6 Bandejas de faces 

simples, coluna em chapa 18 e bandeja em chapa 

24, bandeja com reforço, acabamento das 

superfícies, pintada com tratamento 

antiferrugem á base de imersão em banhos de 

fosfato, kinstrip, acabamento em pintura através 

de sistema eletrostático epoxi pó, Medindo 

198x0.92x0.28 cm. A garantia deve cobrir mão 

de obra e peças de reposição. Em caso de envio 

de equipamentos para conserto em outra 

localidade, comprovação de assistência técnica 

disponível no local com previsão de 

atendimento em até vinte e quatro horas após 

solicitação da administração pública, através de 

declaração do fabricante do objeto, 

especificamente do referente item cotado. 

Apresentação compulsória de catalogo técnico 

do produto ofertado conforme especificações 

descritas no item em exposição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unid. 
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R$ 869,47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
R$ 17.389,40 
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Mesa auxiliar esmaltada confeccionada com 

estrutura em tubo redondo de 7/8”, duas 

prateleiras em chapa de aço com três dobras para 

evitar extremidade cortante, sapata deslizante em 

nylon. A garantia deve cobrir mão de obra e 

peças de reposição. Em caso de envio de 

equipamentos para conserto em outra localidade, 

comprovação de assistência técnica disponível 

no local com previsão de atendimento em até 

vinte e quatro horas após solicitação da 

administração pública, através de declaração do 

fabricante do objeto, especificamente do 

referente item cotado. Apresentação compulsória 

de catalogo técnico do produto ofertado 

conforme especificações descritas no item em 

exposição. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Unid. 
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R$ 716,57 

 

 

 

 

 

 

 
 

R$ 14.331,40 
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Mesa de alimentação confeccionada com 

estrutura em tubo redondo com acabamento em 

pintura eletrostática na cor branca, dotado de 

rodízios de duplo giro de 50mm, regulagem de 

altura da bandeja em aço inoxidável. Tampo em 

MDP de 15mm na cor branca. A garantia deve 

cobrir mão de obra e peças de reposição. Em caso 

de envio de equipamentos para conserto em outra 

localidade, comprovação de assistência técnica 

disponível no local com previsão de atendimento 

em até vinte e quatro horas após solicitação da 

administração pública, através de declaração do 

fabricante do objeto, especificamente do 

referente item cotado. Apresentação compulsória 

de catalogo técnico do produto ofertado 

conforme especificações descritas no item em 

exposição. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unid. 
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R$ 525,24 

 

 

 

 

 

 

 

 
R$ 5.252,40 
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Mesa de mayo confeccionada com estrutura em 

tubo redondo com acabamento em pintura 

eletrostática na cor branca, dotado de rodízios 

de duplo giro de 50mm, regulagem de altura da 

bandeja em aço inoxidável. A garantia deve 

cobrir mão de obra e peças de reposição. Em caso 

de envio de equipamentos para conserto em outra 

localidade, comprovação de assistência técnica 

disponível no local com previsão de atendimento 

em até vinte e quatro horas após solicitação da 

administração pública, através de declaração do 

fabricante do objeto, especificamente do 

referente item cotado. Apresentação compulsória 

de catalogo técnico do produto ofertado 

conforme especificações descritas no item em 

exposição. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Unid. 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 

 

 

 

 

 

 

 
 

R$ 433,32 

 

 

 

 

 

 

 
 

R$ 4.333,20 
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Mesa individual acessível para pessoa em 

cadeira de rodas (PCR), com tampo em MDP ou 

MDF, revestido na face superior em laminado 

melamínico e na face inferior em chapa de 

balanceamento, montado sobre estrutura tubular 

de aço. Tampo em MDP ou MDF, com espessura 

de 18mm, revestido na face superior em 

laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de 

espessura, acabamento texturizado, na cor 

CINZA (ver referências), cantos arredondados 

(conforme projeto). Revestimento na face 

inferior em chapa de balanceamento (contra 

placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas    

garra    com   rosca    métrica    M6    e 

comprimento 10 mm (ver detalhamento no 

 

 

 

 

 

 
 

Unid. 
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R$ 799,88 

 

 

 

 

 

 
 

R$ 7.998,80 
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 projeto). Dimensões acabadas 900mm (largura) 

x 600mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), 

admitindo-se tolerância de até +2mm para 

largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. 

Topos encabeçados com fita de bordo 

termoplástica extrudada, confeccionada em PVC 

(cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE 

(polietileno), com "primer" na face de colagem, 

acabamento de superfície texturizado, na cor 

AZUL (ver referências), colada com adesivo 

"Hot Melting". Resistência ao arrancamento 

mínima de 70N (ver fabricação). Dimensões 

nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), 

com tolerância de 

+/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de 

início e término de aplicação da fita de bordo no 

ponto central e do lado oposto à borda de contato 

com o usuário. O ponto de encontro da fita de 

bordo não deve apresentar espaços ou 

deslocamentos que facilitem seu arrancamento. 

Estrutura composta de: - Montantes verticais 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, curvado em formato de "C", com secção 

circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4”), em 

chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo 

de aço carbono laminado a frio, com costura, 

secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2”), em 

chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à 

estrutura através de: - 06 porcas garra rosca 

métrica M6 (diâmetro de 6mm); - 06 parafusos 

rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), 

comprimento 47mm (com tolerância de +/- 

2mm), cabeça panela, fenda Phillips. Fixação das 

sapatas (frontal e posterior) aos pés através de 

rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, 

comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em 

polipropileno copolímero virgem, isento de 

cargas minerais, injetadas na cor AZUL (ver 

referências), fixadas à estrutura através de 

encaixe. Dimensões, design e acabamento 

conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e 

sapatas deve ser gravado o símbolo internacional 

de reciclagem, apresentando o número 

identificador do polímero, datador de 

lotes indicando mês e ano de fabricação, a 
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 identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme 

indicado no projeto), e o nome da empresa 

fabricante do componente injetado. Obs. 1: O 

nome do fabricante do componente deve ser 

obrigatoriamente grafado por extenso, 

acompanhado ou não de sua própria logomarca. 

Nas partes metálicas deve ser aplicado 

tratamento antiferruginoso que assegure 

resistência à corrosão em câmara de névoa salina 

de no mínimo 300 horas. O grau de 

enferrujamento deve ser de F0 e o grau de 

empolamento deve ser de d0/t0. Pintura dos 

elementos metálicos em tinta em pó híbrida 

Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, 

polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 

micrometros na cor cinza. A mesa acessível para 

pessoa em cadeira de rodas deve ser identificada 

com o Símbolo Internacional de Acesso (SIA) 

impressa por tampografia na estrutura da mesa, 

lateral direita, face externa, conforme projeto 

gráfico e aplicação. Para impressão em 

tampografia devem ser utilizadas tintas 

compatíveis com o substrato em que forem 

aplicadas de modo que, depois de curadas e secas, 

estas impressões tenham fixação permanente, 

não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e 

impossíveis de serem riscadas com as unhas. 

Obs.1: O arquivo digital referente à arte do 

Símbolo Internacional de Acesso (SIA) será 

fornecido ao vencedor pelo FNDE. Obs.2: A 

amostra da mesa deve ser apresentada com o 

Símbolo Internacional de Acesso (SIA) 

tampografado. Asseguradas as condições de 

montagem dos móveis, sem prejuízo da 

funcionalidade destes ou de seus componentes, 

serão admitidas tolerâncias conforme 

estabelecido a seguir: - Tolerâncias dimensionais 

indicadas nos projetos e/ou nas especificações; - 

Mais ou menos (+/-) 3mm para partes estruturais, 

quando as tolerâncias não estiverem indicadas 

nos projetos ou nas especificações; - Mais ou 

menos (+/-)1mm para furações e raios, e 1º para 

ângulos, quando as tolerâncias não estiverem 

indicadas nos projetos ou nas especificações; - 

Mais ou menos (+/-) 1,5mm para componentes 

injetados, quando as tolerâncias não estiverem 

indicadas no projeto ou nas especificações. 

Obs.: Nos componentes 

plásticos,     as     variações     decorrentes     das 
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 contrações dos materiais devem ser 

dimensionadas de modo a atender as tolerâncias 

especificadas no item acima. Sem prejuízo das 

tolerâncias citadas acima, serão admitidas 

tolerâncias normativas de fabricação para os 

seguintes materiais: laminado fenol melamínico 

e chapas de MDP e MDF. Espessuras de chapa de 

aço e bitolas construtivas de tubos devem seguir 

tolerâncias normativas conforme Normas ABNT. 

Etiqueta autoadesiva vinílica ou de alumínio com 

informações impressas de forma permanente, do 

tamanho mínimo de 80mm x 40mm, a ser fixada 

na parte inferior do tampo, contendo: - Nome do 

fornecedor; - Nome do fabricante; - Logomarca 

do fabricante; - Endereço / telefone do 

fornecedor; - Data de fabricação (mês/ano); - 

Código do produto; - Garantia de 24 (vinte e 

quatro) meses após a data da entrega; - Incluir 

também a seguinte frase acompanhada do 

Símbolo Internacional de Acesso: “Este móvel é 

acessível”. A representação gráfica do Símbolo 

Internacional de Acesso deve atender o 

estabelecido na ABNT NBR 9050:2015 - 

Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços 

e equipamentos urbanos, adotando-se uma das 

seguintes formas de representação e 

considerando as seguintes opções de cores: > 

Pictograma branco sobre fundo azul (referência 

PANTONE(*) 2925 C); 

> Pictograma branco sobre fundo preto; > 

Pictograma preto sobre fundo branco. 

MANUAL   DE   USO   E   CONSERVAÇÃO 

Impressão colorida (4 x 4 cores), em formato 210 

x 297mm (A4), 01 página frente e verso, em 

papel reciclado de gramatura mínima 75g/m2 

em um dos seguintes processos: laser color / 

eletrostática em cores (xerox) / off set 

quadricromia. Fornecer o manual em envelope 

do mesmo papel, fixado com fita adesiva do lado 

externo da embalagem, na parte superior do 

tampo da mesa. O envelope deve conter na parte 

externa os seguintes dizeres: “CONTÉM 

MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO”. 

Fornecer um manual para cada mesa. Obs.1: O 

arquivo digital do manual (arte final) será 

fornecido ao vencedor pelo FNDE. Obs.2: A 

amostra deve ser apresentada acompanhada da 

amostra do Manual de Uso e Conservação 

impresso     no     sistema     adotado     para     o 
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 fornecimento dos lotes, no papel e envelope 

especificados. EMBALAGEM Recobrir cada 

tampo com papelão ondulado, manta de 

polietileno expandido ou plástico bolha, de 

gramatura adequada às características do 

produto, dobrando a parte excedente e fixando 

com cordões de sisal, ráfia ou fitilho de 

polipropileno. Proteger os pés com papel crepe 

sem goma, ou com tubetes de espuma. Embalar 

as mesas individualmente. Após, a mesa deverá 

ser envolvida com filme termoencolhível. Este 

filme deverá ser resistente o suficiente para 

evitar o rompimento da embalagem, proteger 

contra poeira e umidade, e garantir integridade 

física do mobiliário durante o manuseio, 

transporte e estocagem. Não será admitida a 

embalagem de partes do produto antes da 

montagem, quando esta acarretar dificuldade de 

sua remoção. Não será admitida a embalagem de 

partes dos produtos com materiais de difícil 

remoção, tais como filmes finos para embalar 

alimentos. Rotulagem da embalagem - devem 

constar do lado externo de cada volume, rótulos 

de fácil leitura com identificação do fabricante e 

do fornecedor, código do produto e orientações 

sobre manuseio, transporte e estocagem. Não 

deverão ser utilizadas fitas adesivas em contato 

direto com o produto. Obs.1: A amostra da mesa 

deve ser entregue embalada e rotulada como 

especificado, e acompanhada do “MANUAL DE 

USO E CONSERVAÇÃO”. 

GARANTIA Mínima de dois anos a partir da 

data da entrega, contra defeitos de fabricação, 
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Modulo duplo comportando um único operador 

por tampo fabricado de no mínimo 15 mm em 

partículas de madeira e resina prensada em 

camadas, sendo as partículas mais finas nas 

extremidades e as mais grossas no miolo, 

prensada a quente, com boa resistência 

específica, Medium Density Particleboard, as 

chapas possuem resistência à tração 

perpendicular N/mm² = 0,35, resistência à flexão 

estática N/mm² = 11,0 resistência à tração 

superficial N/mm² = 1,00, bordas em fita de PVC 

com espessura mínima de 0,45mm fundida às 

bordas dos tampos com um agente 

aderente (primer), indicado para a utilização de 
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R$ 1053,66 

 

 

 

 

 

 
R$ 10.536,60 
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 colas de fusão a quente EVA e PUR, a serem 

processados aclimatizados a uma temperatura 

ambiente normal (>18º C) respeitando a cor do 

tampo, medindo 1170 x 600 mm. Um montante 

estrutural alto de no mínimo 15 mm em partículas 

de madeira e resina prensada em camadas, sendo 

as partículas mais finas nas extremidades e as 

mais grossas no miolo, prensada a quente, com 

boa resistência específica, Medium Density 

Particleboard, as chapas possuem resistência à 

tração perpendicular N/mm² = 0,35, resistência à 

flexão estática N/mm² = 11,0 resistência à tração 

superficial N/mm² = 1,00, bordas em fita de PVC 

com espessura mínima de 0,45mm fundida às 

bordas dos tampos com um agente aderente 

(primer), indicado para a utilização de colas de 

fusão a quente EVA e PUR, a serem processados 

aclimatizados a uma temperatura ambiente 

normal (>18º C) respeitando a cor do tampo, 

montantes laterais de no mínimo 15 mm em 

partículas de madeira e resina prensada em 

camadas, sendo as partículas mais finas nas 

extremidades e as mais grossas no miolo, 

prensada a quente, com boa resistência 

específica, Medium Density Particleboard, as 

chapas possuem resistência à tração 

perpendicular N/mm² = 0,35, resistência à flexão 

estática N/mm² = 11,0 resistência à tração 

superficial N/mm² = 1,00, bordas em fita de PVC 

com espessura mínima de 0,45mm fundida às 

bordas dos tampos com um agente aderente 

(primer), indicado para a utilização de colas de 

fusão a quente EVA e PUR, a serem processados 

aclimatizados a uma temperatura ambiente 

normal (>18º C) respeitando a cor do tampo, 

sapatas niveladoras fixadas na área inferior para 

apoio do chão, furações não passantes, a fixação 

entre as partes é realizada através de dispositivos 

de montagem tipo girofix e cavilhas. medindo 

1200 x 800 x 1250 mm. 

*Obrigatório apresentar catálogo técnico com 

todas especificações do produto. *Obrigatório 

apresentar catálogo com dimensões em 2D. 

*Garantia de fábrica de 2 anos contra defeitos 

de fabricação. 

    

33 Porta saco hamper confeccionado em tudo de Unid. 10 R$ 319,69 R$ 3.196,90 
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 aço redondo ¾”, com acabamento em pintura 

eletrostática epóxi pó na cor branca, saco 

confeccionado em algodão cru, deslizante em 

rodízios de duplo giro na cor preta. A garantia 

deve cobrir mão de obra e peças de reposição. 

Em caso de envio de equipamentos para conserto 

em outra localidade, comprovação de assistência 

técnica disponível no local com previsão de 

atendimento em até vinte e quatro horas após 

solicitação da administração pública, através de 

declaração do fabricante do objeto, 

especificamente do referente item cotado. 

Apresentação compulsória de catalogo técnico 

do produto ofertado conforme especificações 

descritas no item em exposição. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

Armário roupeiro confeccionado em chapa de 

aço carbono chapa 24, com dose portas 

pequenas, puxadores de extensão continua 

embutida à porta com acabamento vertical em 

perfil de polipropileno semi-rigido, sistema de 

fechamento com porta cadeado, acabamento das 

superfícies, pintada com tratamento 

antiferrugem á base de imersão em banhos de 

fosfato, kinstrip, acabamento em pintura através 

de sistema eletrostático epoxi pó, com espessura 

mínima de 50 mícrons, polimerização em estufa 

a 210° C, fabricado por processo de solda MIG, 

cabideiro interno tipo tubo, medida proposta 

1950 x 900 x 400mm, dotado de sapatas 

deslizantes com sistema roscável para 

regulagem de altura de correção de desnível de 

piso, sistema de ventilação estampado na parte 

frontal superior da porta com quatro fendas, 

garantia mínima de 24 meses, onde o 

equipamento for instalado. A garantia deve 

cobrir mão de obra e peças de reposição. Em caso 

de envio de equipamentos para conserto em outra 

localidade, comprovação de assistência técnica 

disponível no local com previsão de atendimento 

em até vinte e quatro horas após solicitação da 

administração pública, através de declaração do 

fabricante do objeto, especificamente do 

referente item cotado. Apresentação compulsória 

de catalogo técnico do produto ofertado 

conforme especificações descritas no item em 

exposição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 1.651,46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 16.514,60 

35 Carro móvel para manuseio de equipamentos de 

informática e eletroeletrônicos diversos, 

Unid. 40 R$ 195,24 R$ 7.809,60 
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 formados em parede de no mínimo 15 mm em 

partículas de madeira e resina prensada em 

camadas, sendo as partículas mais finas nas 

extremidades e as mais grossas no miolo, 

prensada a quente, com boa resistência 

específica, Medium Density Particleboard, as 

chapas possuem resistência à tração 

perpendicular N/mm² = 0,35, resistência à flexão 

estática N/mm² = 11,0 resistência à tração 

superficial N/mm² = 1,00, bordas em fita de PVC 

com espessura mínima de 0,45mm fundida às 

bordas dos tampos com um agente aderente 

(primer), indicado para a utilização de colas de 

fusão a quente EVA e PUR, a serem processados 

aclimatizados a uma temperatura ambiente 

normal (>18º C) respeitando a cor do tampo, 

dotadas de montantes de apoio duplo fixo de no 

mínimo 15 mm em partículas de madeira e resina 

prensada em camadas, sendo as partículas mais 

finas nas extremidades e as mais grossas no 

miolo, prensada a quente, com boa resistência 

específica, Medium Density Particleboard, as 

chapas possuem resistência à tração 

perpendicular N/mm² = 0,35, resistência à flexão 

estática N/mm² = 11,0 resistência à tração 

superficial N/mm² = 1,00, bordas em fita de PVC 

com espessura mínima de 0,45mm fundida às 

bordas dos tampos com um agente aderente 

(primer), indicado para a utilização de colas de 

fusão a quente EVA e PUR, a serem processados 

aclimatizados a uma temperatura ambiente 

normal (>18º C) respeitando a cor do tampo, 

medindo 260 x 400 mm. Sistema de fixação 

composto por dispositivo de giro confeccionado 

em material metálico aço carbono tipo AA com 

tratamento de correção de tenacidade e dureza 

excessiva na têmpera, de toque suave 

acabamento metálico natural fosco 15 mm de ø, 

rosca positiva de montagem rápida m6 rosca 

métrica em material metálico aço carbono tipo 

AA com tratamento de correção de tenacidade e 

dureza excessiva na têmpera, de toque suave 

acabamento metálico natural fosco. Altura do 

conjunto de aproximadamente 450mm. 

Deslizante sobre rodízios de giro duplo com 

roldanas injetadas em resina de polipropileno de 

uso industrial. 

* Obrigatório apresentar catálogo técnico com 
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 todas as especificações da ambientação em 3D.     

 

 

 

 

 

 

 
36 

Suporte de Soro Fixo confeccionado em aço 

esmaltado tubular, com regulagem de altura, 

dotado de três ganchos, acabamento em pintura 

através de sistema eletrostático epóxi pó. A 

garantia deve cobrir mão de obra e peças de 

reposição. Em caso de envio de equipamentos 

para conserto em outra localidade, comprovação 

de assistência técnica disponível no local com 

previsão de atendimento em até vinte e quatro 

horas após solicitação da administração pública, 

através de declaração do fabricante do objeto, 

especificamente do referente item cotado. 

Apresentação compulsória de catalogo técnico 

do produto ofertado conforme especificações 

descritas no item em exposição. 

 

 

 

 

 

 

 
Unid. 

 

 

 

 

 

 

 
20 

 

 

 

 

 

 

 
R$ 192,66 

 

 

 

 

 

 

 
R$ 3.853,20 

VALOR TOTAL DO LOTE II R$ 585.737,89 
 

 

 

LOTE – III (EQUIPAMENTOS – COTA RESERVADA PARA ME/EPP) 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. V. UNITÁRIO 
VALOR 

TOTAL 

 

 

 

 

 
1 

Caixa de som amplificada 360w, potência de 

120w RMS, alto falante: 1x 12”, tweeter: 1x 3”, 

uma entrada P10 e uma entrada P2, alimentação 

por fonte 15v DC, confeccionada em madeira e 

plástico, voltagem: 110v~220v, peso Líquido de 

12,18Kg, medindo (AxLxC): 60x35x29cm, 

microfone Frequência de 50-15Khz, 

impedância de 600 ohm *, sensibilidade de - 

53dB + 3dB, cabo de 5m, material combinado de 

metal e plástico, dimensões,180 x 50³mm, 

obrigatório apresentar catálogo do fabricante. 

 

 

 

 

 
Unid. 

 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 

 
R$ 940,31 

 

 

 

 

 
R$ 9.403,10 

 

 
2 

Conjunto de cesto para coleta seletiva com 04 

cestos e suporte metálico 

Conjunto para coleta seletiva com 04 cestos, 

capacidade individual de cada cesto de 50 litros. 

Cesto e a tampa injetados em polipropileno com 

proteção UV, haste de 

 

 
Unid. 

 

 
20 

 

 
R$ 805,12 

 

 
R$ 16.102,40 
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 fixação da tampa no corpo é em PEAD na cor 

preta, dotado de apagador de cigarros em aço 

inox instalado a borda de acesso ao interior do 

cesto, fechadura com chave. Estrutura metálica 

é confeccionada em aço carbono 1020 

galvanizado, medindo 1215 x 1765 x 540mm 

(AxLxP). 

* Obrigatório apresentar catálogo técnico com 

todas as especificações . 

    

 

 

 

 

3 

Fogão Doméstico com 04 bocas e forno, 

acabamento na cor branca, tampa do forno e 

trempes em vidro, classificação de mesa A, 

classificação de forno C, uso de gás GLP, 

potência (Kw): 9,6, pressão do gás - Kpa: 

2,8kpa, volume do forno de 56 litros, dimensões 

aproximadas altura 83 Cm x Largura: 50,7 Cm 

x Profundidade: 59,8 Cm, Peso: 20 Kg. 

obrigatório apresentar catálogo do fabricante. 

 

 

 

 

Unid. 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

R$ 792,27 

 

 

 

 

R$ 7.922,70 

 

 

4 

Fogão semi-industrial com 04 bocas com forno, 

estruturado em aço cantoneira de 40 x 40 mm, 

acabamento em pintura eletrostática epóxi pó 

na cor preta, dotado de forno a gás, trempes em 

aço fundido. *Obrigatório apresentar catálogo 

do fabricante. 

 

 

Unid. 

 

 

10 

 

 

R$ 2.372,39 

 

 

R$ 23.723,90 

 

 

 

 
5 

Forno micro-ondas 30 litros, Micro-ondas 

Philco PMS32 30 Litros, teclas fáceis, opções 

descongelar por peso/tempo, cozinhar por peso, 

função potência, função meu menu, função meu 

alarme, função reaquecer, capacidade para 30 

litros, trava de segurança, cordão elétrico 

emborrachado, potência 1400W, garantia de 

01(um) ano. * Obrigatório apresentar catálogo 

do fabricante. 

 

 

 

 
Unid. 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 
R$ 790,18 

 

 

 

 
R$7.901,80 

 

 

 

 

 
6 

Freezer horizontal com duas tampas dupla ação, 

conserva alimentos congelados e resfriados, 

gabinete interno em aço galvanizado com cantos 

arredondados, gabinete externo pintado a pó na 

cor branca, dreno frontal com tampa para 

limpeza, capacidade bruta de 325 litros, utiliza 

gás R134A, deslizante por rodízios rotativos de 

duplo giro, temperatura: - 22°C a 3,5°C, tampas 

balanceadas, termostato lateral, 937 x 1003 x 

650 mm. 

. * Obrigatório apresentar catálogo do 

fabricante. 

 

 

 

 

 
Unid. 

 

 

 

 

 
15 

 

 

 

 

 
R$ 2.995,02 

 

 

 

 

 
R$44.925,30  

7 Lavabo fixo com 02 pias estruturado em tubo Unid. 10 R$ 844,10 R$ 8.441,00 
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 de aço industrial, fechado em chapa de aço com 

acabamento em pintura eletrostática epóxi pó 

na cor branca e cantoneira em alumínio pintadas 

na cor branca cravadas com arrebites de repuxo, 

dotado de duas pias plástica 36 x 28cm e 

saboneteira embutida com capacidade mínima 

para 5000ml, bandeja removível para 

acondicionamento de produtos de reposição com 

capacidade de carga para dez quilogramas, 

acabamento inferior de proteção e apoio às pias, 

barreira superior estruturada em tubo industrial 

e chapa de aço, fixado ao piso por quatro pontos 

com parafuso sextavado. Toda estrutura fixa 

soldada com solda MIG e acabamento em 

pintura eletrostática epóxi pó, medindo 860 x 

1610 x 360mm. Obrigatório apresentar catálogo 

do fabricante. 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

8 

Lavabo Móvel com 02 pias e mangueiras para 

entrada e água limpa e saída de água servida 

Corpo em aço acabamento total em pintura 

epóxi pó na cor branca, com dois reservatórios 

de 50 litros 01(um) para água limpa e 01(um) 

para água servida, apoiado por carrinho em 

metalon com rodízios em silicone transparente. 

Dotado de 02(duas) pias em plástico 36 x 28cm, 

02(duas)torneiras plásticas, 01(um) dispenser 

para sabonete líquido 900ml em plástico, 

01(um) dispenser para papel toalha 500fls em 

plástico, rodízios em silicone transparente sendo 

dois livres e dois com trava. Dimensões 475 x 

475 x 1500mm (Largura x Profundidade x 

altura). Obrigatório apresentar catálogo do 

fabricante. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Unid. 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 

 

 

 

 

 

 

 
 

R$ 1.249,07 

 

 

 

 

 

 

 
 

R$ 12.490,70 

 

 

 

 
9 

Liquidificador industrial para triturar alimentos 

com adição de líquidos, possui conjunto 

mancal/hélice em aço inoxidável, base de 

alumínio polido, dimensões 615 x 230 x 230mm, 

peso bruto 11.7kg, potência do motor 1/2CV, 

rotação 3500RPM, consumo de 0.37KW/H, 127 

OU 220 V, capacidade nominal de 4litros. 

Obrigatório apresentar catálogo do fabricante. 

 

 

 

 
Unid. 

 

 

 

 
15 

 

 

 

 
R$ 1.495,00 

 

 

 

 
R$ 22.425,00 

 

10 

Refrigerador duplex - tecnologia Cyclo Defrost, 

capacidade nominal de 462 litros, capacidade do 

freezer 115 litros, capacidade do refrigerador 

347 litros, consumo 58,1 kwh, com 

duas portas, dotado de 4 prateleiras internas 

 

Unid. 

 

5 

 

R$ 3.625,80 

 

R$ 18.129,00 
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 reguláveis e removíveis, porta com cesta porta 

ovos, prateleiras, separador de garrafas, freezer 

dotado de prateleira, degelo automático, 

iluminação interna, pés niveladores com 

rodízios, frequência 60 hz, dimensões 1.865 x 

702 x 733 mm (AxLxP), Classificação 

energética A, garantia12 meses, Obrigatório 

apresentar catálogo do fabricante. 

    

 

 

 

 

 

11 

Frigobar com capacidade nominal de 120 litros, 

Prateleira inferior da porta para garrafas, 

controle de temperatura, compartimento Flex 

Box, forma de gelo IceCover, tampa do 

compartimento, Flex Box reversível para 

prateleira extra, 880 x 495 x 540 mm, pés 

niveladores frontais, 3 anos de garantia contra 

corrosão na porta e no gabinete, certificado pelo 

Inmetro nível A de consumo de energia, 

Compartimento Cold Drink, porta-latas com 

capacidade para 8 latas, * Obrigatório apresentar 

catálogo do fabricante. 

 

 

 

 

 

Unid. 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

R$ 2.550,76 

 

 

 

 

 

R$ 25.507,60 

 

 

 

 

12 

Ventilador de coluna 50cm de diâmetro, com 3 

forças distintas de vento, distribuídas em 3 

velocidades, modos 1: Silêncio / Dormir. 2: Eco 

Fresh, até 20% de economia de energia 3: Turbo, 

força máxima de vento. Dotado 6 pás para 

máxima força do vento. 4 posições de 

inclinação, inclusive para o chão. Fácil 

montagem e desmontagem em apenas um 

clique. Grade segura e removível para limpeza. 

Consumo (kW/h/mês) 4,29. 

 

 

 

 

 

 

 

Unid. 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

R$ 410,10 

 

 

 

 

R$ 8.202,00 

VALOR TOTAL DO LOTE III 
R$205.174,50 
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