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00001

ARMARIO ALTO EM AÇO NA COR AZUL 2 portas e 5
prateleiras - descrição: armários altos em aço, dim
198x090x040cm, todo em chapa 22, com 02 portas de
abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores
estampados nas portas no sentido vertical, com
acabamento em pvc, contendo 05 prateleiras móveis
com regulagem de altura do tipo cremalheira, com
fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó.

9,0000UND00055339 1.290,000 11.610,00

00002

ARMARIO ALTO EM AÇO NA COR CINZA 2 portas e 5
prateleiras - descrição: armários altos em aço, dim
198x090x040cm, todo em chapa 22, com 02 portas de
abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores
estampados nas portas no sentido vertical, com
acabamento em pvc, contendo 05 prateleiras móveis
com regulagem de altura do tipo cremalheira, com
fechadura cilíndrica e pintura eletrostática A PÓ.

27,0000UND00055340 1.100,000 29.700,00

00003

CONJUNTO OITAVADO INFANTIL composto de 08
cadeiras, 08 carteiras e uma mesa central formando um
círculo colorido tipo flor. cadeiras e carteiras
fabricadas com estrutura metálica em tubo 3/4 parede
0,90 mm com reforço nos pés das carteiras. todos os
metais são soldados com solda especial mig. carteira
com gradil porta livros de ferro ¼ redondo. tampo da
carteira no tamanho 560x300x340mm, confeccionado
em mdf 15mm revestido em fórmica colorida lisa
brilhante em formato trapezoidal para unir-se
perfeitamente com a mesa central oitavada de
710x710mm também em mdf 15mm revestida em
fórmica branca. bordas das mesas arredondadas,
acabamento em perfil de pvc tipo t na cor preta.
requadro da mesa central confeccionado em tubo
20x20mm e pés palito confeccionados em tubo
30x30mm.  as cadeiras confeccionadas em
compensado multilaminado de 10mm semi-anatômico.
assento de tamanho 300x300mm e encosto
300x160mm, revestidos em fórmica lisa brilhante 0,8mm
possuindo oito cores. assento e encosto das cadeiras
fixadas com rebites de alumínio na estrutura. as
carteiras com altura total de 580mm e as cadeiras
medindo 320mm de altura do chão até o assento.
acabamento das carteiras e das cadeiras com
ponteiras em polipropileno de alta resistência tipo bola.
as estruturas metálicas recebem tratamento
anti-ferrugem e pintura epóxi pó poliéster. total do
diâmetro da mesa oitavada infantil 1400mm.

4,0000UND00055341 4.100,000 16.400,00

00004

BANCO LAPIS REDONDO dimensões (a x l x c): 0,82m
x 0,57m x 1,6m banco anatômico, confortável,
decorativo.
Lápis de plásticos. Estrutura metálica com tratamento
antiferrugem e acabamentos plásticos.

4,0000UND00055342 1.600,000 6.400,00

00005

CADEIRA EXECUTIVA base giratória preta - descrição:
base giratória na cor preta, com 5 rodízios e 3 pontos
de regulagem de altura a gás, com mola externa,
acento e encosto anatômico, espuma anatômica
injetada 50mm, braço tipo t com gatilho de regulagem;
garantia no mínimo 12 ( doze) meses.

12,0000UND00055343 690,000 8.280,00

00006

CONJUNTO DE MESA RETANGULAR COM DEZ
CADEIRAS Mesa: altura 60 cm largura 193 cm
profundidade 60 cm / cadeira: altura 60 cm largura 26
cm profundidade 30,5 cm. Tampo em mdf

3,0000UND00055344 2.190,000 6.570,00
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00007

MESA ESCRITORIO 3 GAVETAS 15 MM cor cinza -
tamanho 1,60 x 0,70 x 0,75 - descrição: tampo e perfil
15mm cinza e pés cinza, medida 1,60x0,70x0,75cm,
saia e lateral dos pés azul; com sapatas niveladoras;
com gaveteiro de 3 gavetas em aço com trancas
simultâneas; pés metalon 0,30 x ,050, cinza com pintura
époxi e tratamento anti ferrugem; garantia mínima de 12
meses.

6,0000UND00055345 850,000 5.100,00

00008

CONJUNTO REFEITORIO EM FORMICA adulto -
descrição: mesa retangular tampo - em compensado de
15 mm revestido em fórmica com acabamento em pvc,
medindo para o tamanho adulto 2,40 x 0,70 x 0,75;
tamanho da superfície do tampo ao chão: 75 cm
estrutura - em tubos de aço industrial 50 x 30 mm para
sustentação do tampo e mais quatro tubos 50 x 30 para
os pés com ponteiras de acabamento. ponteiras -
antiderrapantes e também com a função de proteção
da pintura em formato retangular.  Conjunto de mesa
acompanhada com dois bancos.
Banco para refeitório branco - em compensado de 15
mm revestido em fórmica com acabamento em pvc.
Medindo 2,40 x 0,30 (altura do assento ao chão: adulto:
45 cm) estrutura - em tubos de aço industrial 50 x 30
mm para sustentação do tampo e mais quatro tubos 50
x 30 para os pés com ponteiras de acabamento.
ponteiras - antiderrapantes e também com a função de
proteção da pintura em formato retangular. toda a
estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial
tratados por conjuntos de banhos químicos para
proteção e longevidade da estrutura, interligados por
solda mig e pintados através do sistema eletrostático
epóxi pó. Garantia de 12 (doze) meses.

8,0000UND00055346 2.450,000 19.600,00

73,0000 103.660,00Total Geral:
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