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00001

MESA DE TRABALHO M6 mesa de trabalho com o
tampo reto medindo 1,20x0,60mt e 15mm de espessura
confeccionado em madeira, revestido com laminado
melamínico, com as bordas revestidas em pvc de
encaixe, com um gaveteiro fixo de 2 gavetas com
puxadores e chaves com tranca simultânea,
confeccionado no mesmo material do tampo, com os
pés metalon na vertical, uma na horizonta na parte
superior e um tubo longo na parte inferior, com 4
sapatilhas de regulagem de altura em cada extremidade
dos pés, com tratamento antiferrugem e pintados pelo
sistema eletrostático. Dim: 1,20x60x75cm

4,0000UND00053447 330,000 1.320,00

00002

MESA REDONDA ADULTO 100 CM M7 (modelo
proinfancia) será fornecida uma mesa circular em
revestimento melanínico texturizado, tampo em 28mm
com bordas arredondadas em perfil de pvc 180° e
acabamento em fita de pvc, estrutura em aço com
tratamento anti ferrugem e pintura epóxi, o tampo
possui diâmetro de 1m de altura de 71cm.

1,0000UND00053448 380,000 380,00

00003

MESA DE REUNIAO 8 LUGARES (200 X 80 CM) n5
modelo proinfancia serão fornedidas mesas de reinião
oval, medindo 2000x1000x750mm, com tampo em
melamina na cor platina, com 25mm de espessura,
bordas arredondadas em perfil de pvc preto, 180°,
sobre estrutura metálica tubular composta por
travessas passa-cabos, com garras nas extremidades
e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço e
laterais com colunas duplas e apoio, tipo “mão
francesa”, em tubos de aço redondos, com pés
horizontais em tubos de aço oblongo com ponteiras em
poliestireno injetado na cor preta e sapatas
niveladoras. Bandeira central em melamina platina com
altura final de 50cm, com bordas arredondadas em
perfil de pvc 180º, na curca e acabamento em fita de
pvc, nos demais lados, na cor preta estrutura em aço
na cor preta, com tratamento antiferrugem de
decapagem e fosfatização, seguido  pelo processo de
pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com
poliéster em pó, com secagem em estufa.

1,0000UND00053449 890,000 890,00

00004

CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO C7 poltronas fixas
com braços, espaldar médio, assento e encosto em
compensado multilaminado anatômico, espuma de
poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com
apoio dorso lombar, com capa de polipropileno
anti-alérgico em alta resistência a propagação de
rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe
5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço,
pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo,
revestimento em tecido fogo retardante, na cor preta,
encosto fixo, revestimento em  tecido fogo retardante,
na cor azul. Braços fixos e apoia braços em
poliuretano. Medidas: 580mm de largura x 580 mm de
profundidade x 900/1000 mm de altura. Obs: as
poltronas devem ter a certificação da abnt 13.1962 e
ter garantia de 5 (cinco) anos.

10,0000UND00053450 365,000 3.650,00

00005

QUADRO BRANCO 0,90x1,20m-qb ( modelo proinfancia
) quadros brancos tipo lousa magnética, vertical ou
horizontal com moldura flip ( abertura frontal ) em
alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de
20x19mm profundidade própria para facilitartrocas do

9,0000UND00052155 185,000 1.665,00
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conteúdo interno; fundo do quadro confeccionado em
eucatex, 10mm. dimensões: altura 90cm largura 120

00006

ROUPEIRO DE AÇO 03 CORPOS E 12 PORTAS AM2
(modelo proinfancia) serão fornecidos
roupeiros em aço na cor cristal, confeccionados em
chapa de aço “22” (0,75mm). Os roupeiros em aço
serão constituídos por 12 portas; as portas devem
possuir venezianas para arejamento e possuir pitão
para cadeado; não serão aceitas ondulações,
ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento
dos roupeiros; deverão ser tratados  contra oxidação
com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na
cor platina com secagem em estufa; após o processo
acima descrito o produto deve seguir para uma estufa
de alta temperatura para receber a pintura pelo
processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a
superfície do produto com 50 micra espessura de tinta,
no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar
arrombamentos com abertura 135°, pés removíveis com
sapatas plásticas niveladoras 3/8. Dimensões: altura
1945 mm
Largura: 900mm

4,0000UND00053452 1.230,000 4.920,00

00007

MESA COLETIVA QUADRADA CRIANÇAS DE 04 A 06
ANOS M3 (modelo proinfancia) serão fornecidas
mesas confeccionadas em tubo industrial de ¼ com
soldagem eletrônica mig, pintura eletrostática com
tratamento anti-ferruginoso na cor branca, tampo em
mdf revestido em laminado melaminico verde citrino
(referencia 111), encabeçado com fitas de bordo de
poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta
colado com adesivo “hot melting” medidas: altura da
mesa 60 cm
Tampo da mesa quadrada para 04 lugares 80cm x
80cm

3,0000UND00053453 737,800 2.213,40

00008

CADEIRA COM BRAÇO RODINHAS E ALTURA
REGULAVEL C6 (modelo proinfancia) serão fornecidas
cadeiras giratórias com braços, espaldar médio,
assento e encosto em compensado multilaminado
antômico, espuma de poliuretano injetada em densidade
de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de
polipropileno antialérgico em alta resistência a
propagação de rasgos além de baixa deformação.
Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290
g/m, mecanismo relax com bloqueio  e regulagem
permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura
em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na
altura, rodízio duplos em nylon, revestimento
em tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com
alma de aço e apoia braços em poliuretano com
regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de
largura x 580mm de profundidade x 900/1000 mm de
altura. Obs: as poltronas devem ter a certificação da
abnt 13.962 e ter garantia de 5(cinco) anos.

4,0000UND00053454 460,000 1.840,00

00009

CADEIRA DE REFEIÇAO PARA ADULTOS C8 (modelo
proinfancia) cadeira fixa empilhavel, injetada em
poliuretano para uso adulto. Estrutura fixa, quatro pés
em tubo de aço oval 16x30, com sapatas deslizantes
em nylon. Acabamento da estrutura com tratamento de
fosfatização e pintura eletrostática empilhamento
máximo recomendado: seis unidades. Revestimento:

4,0000UND00053455 240,000 960,00
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polipropileno

00010

ESTERILIZADOR 06 MAMADEIRAS MICRO-ONDAS ES
(modelo proinfancia) elimina todas as bactérias nocivas
ao bebê, esteriliza em apenas 7 minutos até 6
mamadeiras dimensões: altura 18.0 cm largura: 20.0 cm
peso do produto: 0.51 kg idade recomendada: de 0
meses a 2 anos.

3,0000UND00053456 209,000 627,00

00011

MULTIPROCESSADOR - 1 VELOCIDADE mt (modelo
proinfancia) capacidade (em litros): 1000 ml conteúdo
da embalagem: 1 base (motor); 4 copos de 450 ml; 4
anéis coloridos para personalizar os copos; 4 tampas
para armazenar ; 1 copo 200 ml; 2 tampas para
polvilhar; 1 lamina plana ; 1 lamina dupla; 1 jarra (1 litro);
1 filtro; 1 pilão; 1 tampa; 1 sobretampa. Cor: preto/prata.
Funções:  corta, mói, tritura, mistura, além de preparar
sucos, vitaminas, purês e omeletes. Garantia do
fornecedor: 3 meses material lâmina: inox Velocidades:
1 velocidade

1,0000UND00053457 390,000 390,00

00012
LIQUIDIFICADOR 02 VELOCIDADES lq2, (modelo
proinfancia) liquidificador com 2 velocidades com
função pulsar / capacidade para triturar gelo.

3,0000UND00053458 123,000 369,00

47,0000 19.224,40Total Geral:

Pag. 3


	Page 1
	Page 2
	Page 3

