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Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00001 ARMARIO PROFESSOR COM BASE ELEVADA - AMPLA CONCORRÊNCIA

Média Total

00016

ARMARIO PROFESSOR COM BASE ELEVADA ARMÁRIO
PROFESSOR COM BASE ELEVADA
Armário confeccionado em chapa de aço galvanizado
composto de 02 (duas) laterais, 01 (um) fundo e 02 (dois)
tampos (superior e inferior) com espessura de 0,50mm, 01
(um) quadro frontal soldado, confeccionado em chapa de
aço galvanizada 1,2501 (uma) base confeccionado em
chapa inox com espessura de 1,20mm composta de 01(um)
corpo, 01 (um) rodapé e 04(quatro) pés unidos pelo
processo de solda, possui sapatas reguláveis para correção
de pequenos desníveis. 04 (quatro) prateleiras com dobra
quadrupla na parte frontal para reforço, fixadas ao corpo do
armário através de encaixe tipo unha em passos de 125 mm,
confeccionadas em chapa aço com espessura de 0,50mm
com dobras nas laterais que permitam o encaixe sem a
utilização de parafusos ou rebites. 02 (duas) portas
(esquerda - direita) confeccionadas em chapa aço 0,50mm,
com dobra “V” para reforço na aresta oposta a dobradiça e
perfurações na parte frontal em forma de quadrados de
5x5mm para ventilação interna. Cada porta contém 03 (três)
dobradiças internas e 02 (dois) batentes de borracha para
fechamento silencioso sob leve pressão. Porta direita contém
01 (uma) fechadura embutida para móveis de aço com
rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves, possui
fechamento triplo. Área de entrada de no mínimo 1770mm de
altura x 810mm de largura e área interna total de 1830mm de
altura x 900 mm de largura x 425 mm de profundidade.
Acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa
(antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema
eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras.
Montagem através de rebites e prateleiras encaixadas.
Dimensões: Altura: 206cm, Largura: 90cm, Profundidade:
45cm.
Apresentar junto a proposta comercial, documentos abaixo
relacionados, que garantem a qualidade e durabilidade do
mobiliário.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO,
atestando que os produtos resistem a no mínimo 10 ciclos
(240 horas) de exposição ao dióxido de enxofre, de acordo
com a ABNT NBR 8096/1983, com avaliações pela ABNT
NBR 5841/2015 e ABNT NBR ISO 4628-3/2015, não podendo
ocorrer, pontos de corrosão vermelha ou destacamento da
pintura na superficie da amostra.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os
produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual
ou superior a 0,5g/m².
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO,
atestando que os produtos resistem a no mínimo 2400 hs, à
corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada, de
acordo com a NBR 8095/2015, não podendo ocorrer, pontos
de corrosão vermelha ou destacamento da pintura na
superfície da amostra.
Laudo especifico para cada item, emitido por médico do
trabalho, atestando que os produtos possuem
características compatíveis com a NR-17.
LAUDO NBR 8094/83 / Névoa Salina avaliação NBR ISO
4628-3: Ri0; NBR 5841: d0/t0 e ASTM D714: nº10 – isento de
bolhas), com duração igual ou superior a 720 horas.
LAUDO INMETRO ASTM D 3359/17 com resultado igual ao

172,0000UND00057674 4.097,990 704.854,28
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grau 5a / Em casos avarias acidentais a tinta não destaca da
superfície em que está aplicada.

172,0000 704.854,28Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00002  ARMARIO PROFESSOR COM BASE ELEVADA - RESERVA DE COTA

Média Total

00025

ARMARIO PROFESSOR COM BASE ELEVADA ARMÁRIO
PROFESSOR COM BASE ELEVADA
Armário confeccionado em chapa de aço galvanizado
composto de 02 (duas) laterais, 01 (um) fundo e 02 (dois)
tampos (superior e inferior) com espessura de 0,50mm, 01
(um) quadro frontal soldado, confeccionado em chapa de
aço galvanizada 1,2501 (uma) base confeccionado em
chapa inox com espessura de 1,20mm composta de 01(um)
corpo, 01 (um) rodapé e 04(quatro) pés unidos pelo
processo de solda, possui sapatas reguláveis para correção
de pequenos desníveis. 04 (quatro) prateleiras com dobra
quadrupla na parte frontal para reforço, fixadas ao corpo do
armário através de encaixe tipo unha em passos de 125 mm,
confeccionadas em chapa aço com espessura de 0,50mm
com dobras nas laterais que permitam o encaixe sem a
utilização de parafusos ou rebites. 02 (duas) portas
(esquerda - direita) confeccionadas em chapa aço 0,50mm,
com dobra “V” para reforço na aresta oposta a dobradiça e
perfurações na parte frontal em forma de quadrados de
5x5mm para ventilação interna. Cada porta contém 03 (três)
dobradiças internas e 02 (dois) batentes de borracha para
fechamento silencioso sob leve pressão. Porta direita contém
01 (uma) fechadura embutida para móveis de aço com
rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves, possui
fechamento triplo. Área de entrada de no mínimo 1770mm de
altura x 810mm de largura e área interna total de 1830mm de
altura x 900 mm de largura x 425 mm de profundidade.
Acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa
(antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema
eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras.
Montagem através de rebites e prateleiras encaixadas.
Dimensões: Altura: 206cm, Largura: 90cm, Profundidade:
45cm.
Apresentar junto a proposta comercial, documentos abaixo
relacionados, que garantem a qualidade e durabilidade do
mobiliário.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO,
atestando que os produtos resistem a no mínimo 10 ciclos
(240 horas) de exposição ao dióxido de enxofre, de acordo
com a ABNT NBR 8096/1983, com avaliações pela ABNT
NBR 5841/2015 e ABNT NBR ISO 4628-3/2015, não podendo
ocorrer, pontos de corrosão vermelha ou destacamento da
pintura na superficie da amostra.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os
produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual
ou superior a 0,5g/m².
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO,
atestando que os produtos resistem a no mínimo 2400 hs, à
corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada, de
acordo com a NBR 8095/2015, não podendo ocorrer, pontos
de corrosão vermelha ou destacamento da pintura na
superfície da amostra.
Laudo especifico para cada item, emitido por médico do
trabalho, atestando que os produtos possuem
características compatíveis com a NR-17.

58,0000UND00057674 4.097,990 237.683,42
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LAUDO NBR 8094/83 / Névoa Salina avaliação NBR ISO
4628-3: Ri0; NBR 5841: d0/t0 e ASTM D714: nº10 – isento de
bolhas), com duração igual ou superior a 720 horas.
LAUDO INMETRO ASTM D 3359/17 com resultado igual ao
grau 5a / Em casos avarias acidentais a tinta não destaca da
superfície em que está aplicada.

58,0000 237.683,42Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00003 CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOPLASTICA

Média Total

00010

CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOPLASTICA
CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOPLÁSTICA
COMPOSTO DE MESA E 4 CADEIRAS – TAMANHO INFANTIL.
Mesa com tampo liso confeccionado em resina termoplástica
de alto impacto medindo 800mm x800mm, para uso coletivo e
não individual, borda medindo 30mm, altura tampo/chão
590mm. Base da mesa formada por um tubo único,  medindo
20mm x 20mm fabricada pelo processo de conformação
mecânica por dobramento, resultando em um único ponto de
solda unindo as extremidades do mesmo tudo,  e uma barra
de sustentação horizontal confeccionada em tubo 20mm x
20mm, pés em tubo redondo de 1,5 polegadas, protegidos
por sapadas arredondadas evitando o atrito com o chão,
marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no
encosto das cadeiras e no tampo da mesa.
Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem,
fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca do
fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no encosto.
Assento com medidas mínimas 340mm x 340mm, altura
assento/chão 349mm aproximadamente, fixado por
parafusos. Encosto com medidas mínimas 340mm x 330mm
com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado
por meio de parafusos, interligação ao encosto em tubo
oblongo medindo 16mm x 30mm coberto pelo encosto,
Estrutura reforçada com 02 colunas laterais e pés em
material plástico evitando corrosão e desgaste. Uma barra
horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x
30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das
colunas que liga a base do assento aos pés. Toda a
estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial
tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e
longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG.

8,0000UND00057672 2.799,000 22.392,00

8,0000 22.392,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00004 CONJUNTO BI TRAPEZIO ADULTO - AMPLA CONCORRÊNCIA

Média Total

00008

CONJUNTO BI TRAPEZIO ADULTO CONJUNTO BI-TRAPÉZIO
ADULTO.
Mesa com tampo de superfície lisa e não texturizada em
formato de Bi-Trapézio confeccionado em resina
termoplástica ABS (dotado de nervuras transversais e
longitudinais para reforço à tração na parte inferior) com
encaixes laterais em ABS para fixação dos tampos em grupo
de estudos, e porta copos, medindo 660mm x 440mm x
435mm, possibilitando a formação de círculos com 6 ou 22
mesas, porta lápis, fixadas a estrutura através de 04
parafusos autoatarrachantes invisíveis, injetado em resina
termoplásticaABS, altura tampo ao chão 760mm, marca do
fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no encosto e

463,0000UND00057670 1.382,000 639.866,00
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no tampo da mesa. Sob tampo confeccionado em resina
termoplástica de alto impacto, fechado nas partes traseira e
laterais com orifícios para ventilação, medindo 620mm X
85,0mm, com 330mm de profundidade. Base do tampo
formada por 01 tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com
espessura mínima de 1,5mm e 02 tubos retangulares
medindo 20mm x 30mm, 02 colunas verticais laterais unindo o
tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com
espessura mínima de 1,2mm.  Basedos pés em tubo oblongo
medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma
de arco com raio medindo no máximo 800,0mm. Uma barra de
sustentação do sob tampo em tudo oblongo de 16mm x 30mm
com 1,5mm de espessura fixadas entre as colunas. Suporte
para mochila escamoteavel possibilitando ficar invisível
quando não estiver sendo utilizado confeccionado em
polipropileno.Sapatas calandradas antiderrapantes
envolvendo totalmente as extremidades dos tubos que
compõem os pés, desempenhando a função de proteção da
pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato
dos pés em arco, medindo aproximadamente 162mm x 55mm
x 52mm e 100mm x 55mm x 52mm com tolerância de +/-
1,00mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser
injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por
meios de rebites.
Cadeira com assento e encosto em polipropileno.
Assento medindo 400mm x 460mm, com espessura mínima
de 4mm, fixado por parafusos, (+/-5mm).
Altura assento ao chão aproximadamente 460mm.
Encosto medindo 400mm x 300mm, espessura mínima de
4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira,
com marca injetada, fixados por meios de parafusos,
(+/-5mm).
Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas
laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste,
sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com
espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de
11mm, com alojamento para passagem do tubo de
interligação com o assento com 125mm de profundidade e
espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao tubo de forma
única e invisível através de pino metálico roscado.
Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo no mínimo 2
aletas na base menor e 3 aletas na base maior com
espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades
contendo ponteiras para proteção, medindo 160mm x 45mm e
75mm x 45mm. Medida do pé 480mm x 40mm a 45mm nas
extremidades.
Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo
16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma
das colunas que liga a base do assento aos pés.

463,0000 639.866,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00005 CONJUNTO BI TRAPEZIO ADULTO - RESERVA DE COTA

Média Total

00020

CONJUNTO BI TRAPEZIO ADULTO CONJUNTO BI-TRAPÉZIO
ADULTO.
Mesa com tampo de superfície lisa e não texturizada em
formato de Bi-Trapézio confeccionado em resina
termoplástica ABS (dotado de nervuras transversais e
longitudinais para reforço à tração na parte inferior) com

155,0000UND00057670 1.382,000 214.210,00
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encaixes laterais em ABS para fixação dos tampos em grupo
de estudos, e porta copos, medindo 660mm x 440mm x
435mm, possibilitando a formação de círculos com 6 ou 22
mesas, porta lápis, fixadas a estrutura através de 04
parafusos autoatarrachantes invisíveis, injetado em resina
termoplásticaABS, altura tampo ao chão 760mm, marca do
fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no encosto e
no tampo da mesa. Sob tampo confeccionado em resina
termoplástica de alto impacto, fechado nas partes traseira e
laterais com orifícios para ventilação, medindo 620mm X
85,0mm, com 330mm de profundidade. Base do tampo
formada por 01 tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com
espessura mínima de 1,5mm e 02 tubos retangulares
medindo 20mm x 30mm, 02 colunas verticais laterais unindo o
tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com
espessura mínima de 1,2mm.  Basedos pés em tubo oblongo
medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma
de arco com raio medindo no máximo 800,0mm. Uma barra de
sustentação do sob tampo em tudo oblongo de 16mm x 30mm
com 1,5mm de espessura fixadas entre as colunas. Suporte
para mochila escamoteavel possibilitando ficar invisível
quando não estiver sendo utilizado confeccionado em
polipropileno.Sapatas calandradas antiderrapantes
envolvendo totalmente as extremidades dos tubos que
compõem os pés, desempenhando a função de proteção da
pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato
dos pés em arco, medindo aproximadamente 162mm x 55mm
x 52mm e 100mm x 55mm x 52mm com tolerância de +/-
1,00mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser
injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por
meios de rebites.
Cadeira com assento e encosto em polipropileno.
Assento medindo 400mm x 460mm, com espessura mínima
de 4mm, fixado por parafusos, (+/-5mm).
Altura assento ao chão aproximadamente 460mm.
Encosto medindo 400mm x 300mm, espessura mínima de
4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira,
com marca injetada, fixados por meios de parafusos,
(+/-5mm).
Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas
laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste,
sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com
espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de
11mm, com alojamento para passagem do tubo de
interligação com o assento com 125mm de profundidade e
espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao tubo de forma
única e invisível através de pino metálico roscado.
Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo no mínimo 2
aletas na base menor e 3 aletas na base maior com
espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades
contendo ponteiras para proteção, medindo 160mm x 45mm e
75mm x 45mm. Medida do pé 480mm x 40mm a 45mm nas
extremidades.
Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo
16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma
das colunas que liga a base do assento aos pés.

155,0000 214.210,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00006 CONJUNTO BI TRAPEZIO TAMANHO INFANTIL

Média Total
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00007

CONJUNTO BI TRAPEZIO TAMANHO INFANTIL CONJUNTO
BI-TRAPÉZIO - TAMANHO INFANTIL.
Mesa com tampo de superfície lisa e não texturizada em
formato de Bi-Trapézio confeccionado em resina
termoplástica ABS (dotado de nervuras transversais e
longitudinais para reforço à tração na parte inferior) com
encaixes laterais em ABS para fixação dos tampos em grupo
de estudos, e porta copos, medindo 660mm x 440mm x
435mm, possibilitando a formação de círculos com 6 ou 22
mesas, porta lápis, fixadas a estrutura através de 04
parafusos autoatarrachantes invisíveis, injetado em resina
termoplástica ABS, altura tampo ao chão 590mm, marca do
fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no encosto e
no tampo da mesa. Sob tampo  confeccionado em resina
termoplástica de alto impacto, fechado nas partes traseira e
laterais com orifícios para ventilação, medindo 620mm X
85,0mm, com 330mm de  profundidade. Base do tampo
formada por 01 tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com
espessura mínima de 1,5mm e 02 tubos retangulares
medindo 20mm x 30mm, 02 colunas verticais laterais unindo o
tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com
espessura mínima de 1,2mm.  Basedos pés em tubos
oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em
forma de arco com raio medindo no máximo 800,0mm. Uma
barra de sustentação do sob tampo em tudo oblongo de
16mm x 30mm com 1,5mm de espessura fixadas entre as
colunas. Suporte para mochila escamoteavel possibilitando
ficar invisível quando não estiver sendo utilizado
confeccionado em polipropileno.Sapatas calandradas
antiderrapantes envolvendo totalmente as extremidades dos
tubos que compõem os pés, desempenhando a função de
proteção da pintura, aumentando a durabilidade,
acompanham o formato dos pés em arco, medindo
aproximadamente 156mm x 55mm x 52mm e 95mm x 47mm x
52mm com tolerância de +/- 1,00mm, fabricadas em
polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do
tampo.

Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem,
fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca do
fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no encosto.
Assento com medidas mínimas 370mm x 400mm e medidas
máximas 405mm x 465mm, fixado por parafuso, altura
assento/chão 349mm aproximadamente sem orifícios.
Encosto com medidas mínimas 403mm x 364mm, sem orifícios
e com puxador para facilitar o carregamento da cadeira,
fixado por parafuso.  Base do assento e interligação ao
encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm com espessura de
1,5mm coberto pelo encosto, uma barra horizontal para
sustentação sob o assento em tubo 5/8. Estrutura reforçada
pés e 02 colunas laterais em material plástico evitando
corrosão e desgaste. Uma barra horizontal de reforço em
tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de
1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do
assento aos pés.

60,0000UND00057669 1.125,000 67.500,00

60,0000 67.500,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00007 CONJUNTO BI TRAPEZIO TAMANHO MEDIO

Média Total

00006 CONJUNTO BI TRAPEZIO TAMANHO MEDIO CONJUNTO 50,0000UND00057668 1.159,000 57.950,00
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BI-TRAPÉZIO TAMANHO MÉDIO.
MESA com tampo de superfície lisa e não texturizada em
formato de Bi-Trapézio confeccionado em resina
termoplástica ABS (dotado de nervuras transversais e
longitudinais para reforço à tração na parte inferior) com
encaixes laterais em ABS para fixação dos tampos em grupo
de estudos, e porta copos, medindo 660mm x 440mm x
435mm, possibilitando a formação de círculos com 6 ou 22
mesas, porta lápis, fixadas a estrutura através de 04
parafusos invisíveis, injetado em resina termoplásticaABS,
altura tampo ao chão 640mm, marca do fabricante injetada
em auto-relevo deverá estar no encosto e no tampo da
mesa. Sob tampo confeccionado em resina termoplástica de
alto impacto, fechado nas partes traseira e laterais com
orifícios para ventilação, medindo 620mm X 85,0mm, com
330mm de profundidade. Base do tampo formada por 01 tubo
oblongo medindo 16mm x 30mm e 02 tubos retangulares
medindo 20mm x 30mm, 02 colunas verticais laterais unindo o
tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm.
Basedos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm em
forma de arco com raio medindo no máximo 800,0mm. Uma
barra de sustentação do sob tampo em tudo oblongo de
16mm x 30mm fixadas entre as colunas. Suporte para
mochila escamoteavel possibilitando ficar invisível quando
não estiver sendo utilizado confeccionado em polipropileno.
Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as
extremidades dos tubos que compõem os pés,
desempenhando a função de proteção da pintura,
aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés
em arco, medindo aproximadamente 162mm x 53mm e 100mm
x 53mm, com tolerância de +/- 2,00mm, fabricadas em
polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do
tampo e presa à estrutura por meios de parafusos.
Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem,
fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca do
fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no encosto.
Assento com medidas mínimas 370mm x 400mm e medidas
máximas 405mm x 465mm, fixado por parafuso, altura
assento/chão 384mm aproximadamente sem orifícios.
Encosto com medidas mínimas 403mm x 364mm, sem orifícios
e com puxador para facilitar o carregamento da cadeira,
fixado por parafuso.  Base do assento e interligação ao
encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm com espessura de
1,5mm coberto pelo encosto, uma barra horizontal para
sustentação sob o assento em tubo 5/8. Estrutura reforçada
pés e 02 colunas laterais em material plástico evitando
corrosão e desgaste. Uma barra horizontal de reforço em
tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de
1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do
assento aos pés.

50,0000 57.950,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00008 CONJUNTO MERENDA COM 04 LUGARES COM CADEIRA SUPERVISOR

Média Total

00004

CONJUNTO MERENDA COM 04 LUGARES COM CADEIRA
SUPERVISOR CONJUNTO MERENDA COM 04 LUGARES COM
CADEIRA SUPERVISOR.
Mesa com tampo confeccionado em compensado
multilaminado de 30 mm com bordas em PVC em todo seu
perímetro, fixada à estrutura através parafusos. Medindo

10,0000UND00057666 7.362,000 73.620,00
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1830 x 960 mm, com 04 cavidades com aproximadamente
290 x 230 mm.
Assentos embutidos em resina termoplástica injetada com
área útil de 290 x 230 mm, com 4 mm de espessura,
possuindo coluna entre pernas da criança com mínimo de
30mm, encosto com altura de aproximadamente 260mm,
altura entre o assento e o tampo de aproximadamente 160
mm, espaço mínimo para as perna de aproximadamente
120mm de altura 100mm de largura. Um cinto de segurança
em nylon em cada assento. O assento deverá possuir
acabamento arredondado para não machucar as pernas das
crianças. Lado posterior da mesa em forma de arco com
1000 mm de área, permitindo o fácil acesso do usuário em
todos os pontos da mesa. Altura tampo/chão 760 mm.
Estrutura de sustentação do tampo formada por tubos
oblongo 20x48 mm, moldado conforme a curvatura do tampo,
tubos 50 por 30 mm nas extremidades da parte interna do
tampo, 4 colunas, sendo 2 em cada lateral, em tubos de aço
industrial retangular 80 por 40 mm fazendo a interligação da
estrutura do tampo aos pés, 1 barra de sustentação entre as
colunas laterais em tubo retangular medindo 50 x 30mm. Pés
duplos em formato de SKI confeccionados em tubo 50 por 25
mm. Sapatas dianteiras medindo 50 x 50mm e traseira
medindo 50 x 200mm, antiderrapantes e também com a
função de proteção da pintura. 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
epóxi pó. O mobiliário não deverá trazer nenhum risco para
os bebês.
Cadeira giratória para supervisor com assento e encosto em
resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção
termoplástico. Assento medindo 400mm x 460mm (+/-5%),
sem orifícios fixados por meios de parafusos. Encosto
medindo 400mm x 315mm (+/-5%), sem orifícios e com
puxador para facilitar o carregamento da cadeira, com marca
injetada em auto-relevo, fixado por parafuso. Base do
assento e interligação ao encosto em tubo 16mm x 30mm
com 1,5 de espessura, base do assento confeccionado por
duas barras medindo16mm x 30mm com 1,5 de espessura,
sustentados por mecanismo de alta resistência fixo com
regulagem de altura a gás. Estrutura metálica 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
epóxi pó. Altura da regulagem assento ao chão: Máxima de
500mm e mínima de 370mm aproximadamente.

10,0000 73.620,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00009 CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - AMPLA CONCORRÊNCIA

Média Total

00009

CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR
CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR.
Mesa com tampo medindo 1200mm de comprimento por
800mm de largura, sendo uma extremidade reta e a outra
oval injetado em resina ABS. Espessura da superfície do
tampo 6mm, bordasmedindo30mm sem emendas e com
espessura de 3,5,mm. Altura tampo/chão 760mm, marca do
fabricante injetada em alto-relevo. Painel frontal

46,0000UND00057671 3.379,000 155.434,00
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confeccionado em compensado multilaminado 15 mm,
revestidos em fórmica, fixado a estrutura através de
parafusos. Base do tampo da mesa formada por 01 tubo
quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo,
fabricada pelo processo de conformação mecânica por
dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa resultando
em um único ponto de solda unindo as extremidades do
mesmo tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50mm
x30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25mm
x 25mm e toda a extensão da mesa.  02 colunas verticais
laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo
77mm x 40mm com espessura mínima de 1,2mm. Base dos
pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura
de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em
tubo oblongo medindo 20mm x 48mm fixadas entre as
colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo
as extremidades dos tubos que compõem os pés,
desempenhando a função de proteção da pintura,
aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés
em arco, medindo aproximadamente 162mm x 53mm,
fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na
mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de
parafusos. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de
aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos
para proteção e longevidade da estrutura e soldado através
do sistema MIG.
Cadeira com assento e encosto, confeccionados em resina
plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção
termoplástico.
Assento medindo 400mm x 460mm (+/-5%), sem orifícios
fixados por meios de parafusos.
Altura assento/chão 460mm.
Encosto medindo 400mm x 315mm (+/-5%), sem orifícios e
com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, com
marca injetada em auto-relevo, fixado por parafuso.
Tubo de aço industrial medindo 16mm x 30mm, encaixando a
base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases
laterais do encosto, não ficando o tubo exposto.
Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas
laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste,
sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com
espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de
11mm, com alojamento para passagem do tubo de
interligação com o assento com 125mm de profundidade e
espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao tubo de forma
única e invisível através de pino metálico roscado.
Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo no mínimo 2
aletas na base menor e 3 aletas na base maior com
espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades
contendo ponteiras para proteção, medindo 160mm x 45mm e
75mm x 45mm. Medida do pé 480mm x 40mm a 45mm nas
extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo
oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm
fixada entre uma das colunas que liga a base do assento
aos pés.

46,0000 155.434,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00010 CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - RESERVA DE COTA

Média Total

00021
CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR
CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR.

16,0000UND00057671 3.379,000 54.064,00

Pag. 9



06/10/2022 16:41:41

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

FUNDO DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUI

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçuí/ES
CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000
Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

Pregão Presencial Nº 000100/2022 - Processo Nº 005501/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM

TERMO DE REFERÊNCIA (LOTE)

Mesa com tampo medindo 1200mm de comprimento por
800mm de largura, sendo uma extremidade reta e a outra
oval injetado em resina ABS. Espessura da superfície do
tampo 6mm, bordasmedindo30mm sem emendas e com
espessura de 3,5,mm. Altura tampo/chão 760mm, marca do
fabricante injetada em alto-relevo. Painel frontal
confeccionado em compensado multilaminado 15 mm,
revestidos em fórmica, fixado a estrutura através de
parafusos. Base do tampo da mesa formada por 01 tubo
quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo,
fabricada pelo processo de conformação mecânica por
dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa resultando
em um único ponto de solda unindo as extremidades do
mesmo tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50mm
x30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25mm
x 25mm e toda a extensão da mesa.  02 colunas verticais
laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo
77mm x 40mm com espessura mínima de 1,2mm. Base dos
pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura
de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em
tubo oblongo medindo 20mm x 48mm fixadas entre as
colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo
as extremidades dos tubos que compõem os pés,
desempenhando a função de proteção da pintura,
aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés
em arco, medindo aproximadamente 162mm x 53mm,
fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na
mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de
parafusos. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de
aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos
para proteção e longevidade da estrutura e soldado através
do sistema MIG.
Cadeira com assento e encosto, confeccionados em resina
plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção
termoplástico.
Assento medindo 400mm x 460mm (+/-5%), sem orifícios
fixados por meios de parafusos.
Altura assento/chão 460mm.
Encosto medindo 400mm x 315mm (+/-5%), sem orifícios e
com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, com
marca injetada em auto-relevo, fixado por parafuso.
Tubo de aço industrial medindo 16mm x 30mm, encaixando a
base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases
laterais do encosto, não ficando o tubo exposto.
Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas
laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste,
sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com
espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de
11mm, com alojamento para passagem do tubo de
interligação com o assento com 125mm de profundidade e
espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao tubo de forma
única e invisível através de pino metálico roscado.
Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo no mínimo 2
aletas na base menor e 3 aletas na base maior com
espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades
contendo ponteiras para proteção, medindo 160mm x 45mm e
75mm x 45mm. Medida do pé 480mm x 40mm a 45mm nas
extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo
oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm
fixada entre uma das colunas que liga a base do assento
aos pés.
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16,0000 54.064,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00011 CONJUNTO REFEITORIO COMPOSTO DE MESA COM 12 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL - AMPLA CONCORRÊNCIA

Média Total

00002

CONJUNTO REFEITORIO COMPOSTO DE MESA COM 12
CADEIRAS TAMANHO INFANTIL CONJUNTO REFEITÓRIO
COMPOSTO DE MESA COM 12 CADEIRAS – TAMANHO
INFANTIL.
Mesa com tampo oval, medindo 2400mmx800mm
confeccionado em resina termoplástica de alto impacto
virgem, isento de cargas minerais, superfície com espessura
mínima de 6mm micro texturizado, bordas duplas com
espessura de 3,5mm e borda interna 1,8mm conectadas por
nervuras em todo contorno, altura da borda sem emendas
com no mínimo 30mm brilhante. Marca injetada no tampo.
Fixado a estrutura por meios de parafusos. Altura
tampo/chão 590mm. Base do tampo da mesa formada por 01
tubo quadrado medindo  25mm x 25mm posicionado sob o
tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica
por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa
resultando em um único ponto de solda unindo as
extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação em
tubo 50mm x 30mm e uma barra confeccionada em tubo
quadrado 25mm x 25mm em toda a extensão da mesa.  02
colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos
oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de
1,5mm, marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá
estar no encosto e no tampo da mesa Base dos pés em
tubos oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de
1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo
oblongo medindo 20mm x 48mm fixadas entre as colunas.
Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo totalmente
as extremidades dos tubos que compõem os pés,
desempenhando a função de proteção da pintura,
aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés
em arco, medindo aproximadamente 163mm x 55mm x 52mm
com tolerância de +/- 1,00mm, fabricadas em polipropileno
virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e
presa à estrutura por meios de parafusos.
Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem
interligados, fabricados pelo processo de injeção
termoplástico, marca injetada em alto-relevo deverá estar no
encosto.
Assento medindo 340mm x 340mm (+/-5mm), fixado à
estrutura por parafusos.
Altura assento/chão 349mm.
Encosto medindo 335mm x 300mm (+/-5mm), com puxador
para facilitar o carregamento da cadeira, fixado à estrutura
por parafusos.
Tubo de aço industrial medindo 16mm x 30mm, encaixando a
base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases
laterais do encosto, não ficando o tubo exposto.
Estrutura reforçada com pés e 02 colunas laterais em
material plástico evitando corrosão e desgaste, sendo cada
coluna é formada por duas bases paralelas com espessura
8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com
alojamento para passagem do tubo de interligação com o
assento com 125mm de profundidade e espessura de 3 mm.
Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível
através de pino metálico roscado.
Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo aletas na

16,0000UND00057664 7.673,000 122.768,00

Pag. 11



06/10/2022 16:41:41

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

FUNDO DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUI

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçuí/ES
CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000
Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

Pregão Presencial Nº 000100/2022 - Processo Nº 005501/2022 - MENOR PREÇO POR ITEM

TERMO DE REFERÊNCIA (LOTE)

base menor e na base maior com espessura 2,5mm para
reforço. Em suas extremidades contendo ponteiras para
proteção.

16,0000 122.768,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00012 CONJUNTO REFEITORIO COMPOSTO DE MESA COM 12 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL - RESERVA DE COTA

Média Total

00018

CONJUNTO REFEITORIO COMPOSTO DE MESA COM 12
CADEIRAS TAMANHO INFANTIL CONJUNTO REFEITÓRIO
COMPOSTO DE MESA COM 12 CADEIRAS – TAMANHO
INFANTIL.
Mesa com tampo oval, medindo 2400mmx800mm
confeccionado em resina termoplástica de alto impacto
virgem, isento de cargas minerais, superfície com espessura
mínima de 6mm micro texturizado, bordas duplas com
espessura de 3,5mm e borda interna 1,8mm conectadas por
nervuras em todo contorno, altura da borda sem emendas
com no mínimo 30mm brilhante. Marca injetada no tampo.
Fixado a estrutura por meios de parafusos. Altura
tampo/chão 590mm. Base do tampo da mesa formada por 01
tubo quadrado medindo  25mm x 25mm posicionado sob o
tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica
por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa
resultando em um único ponto de solda unindo as
extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação em
tubo 50mm x 30mm e uma barra confeccionada em tubo
quadrado 25mm x 25mm em toda a extensão da mesa.  02
colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos
oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de
1,5mm, marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá
estar no encosto e no tampo da mesa Base dos pés em
tubos oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de
1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo
oblongo medindo 20mm x 48mm fixadas entre as colunas.
Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo totalmente
as extremidades dos tubos que compõem os pés,
desempenhando a função de proteção da pintura,
aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés
em arco, medindo aproximadamente 163mm x 55mm x 52mm
com tolerância de +/- 1,00mm, fabricadas em polipropileno
virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e
presa à estrutura por meios de parafusos.
Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem
interligados, fabricados pelo processo de injeção
termoplástico, marca injetada em alto-relevo deverá estar no
encosto.
Assento medindo 340mm x 340mm (+/-5mm), fixado à
estrutura por parafusos.
Altura assento/chão 349mm.
Encosto medindo 335mm x 300mm (+/-5mm), com puxador
para facilitar o carregamento da cadeira, fixado à estrutura
por parafusos.
Tubo de aço industrial medindo 16mm x 30mm, encaixando a
base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases
laterais do encosto, não ficando o tubo exposto.
Estrutura reforçada com pés e 02 colunas laterais em
material plástico evitando corrosão e desgaste, sendo cada
coluna é formada por duas bases paralelas com espessura

6,0000UND00057664 7.673,000 46.038,00
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8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com
alojamento para passagem do tubo de interligação com o
assento com 125mm de profundidade e espessura de 3 mm.
Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível
através de pino metálico roscado.
Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo aletas na
base menor e na base maior com espessura 2,5mm para
reforço. Em suas extremidades contendo ponteiras para
proteção.

6,0000 46.038,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00013 CONJUNTO REFEITORIO MESA COM 08 CADEIRAS TAMANHO ADULTO - AMPLA CONCORRÊNCIA

Média Total

00003

CONJUNTO REFEITORIO MESA COM 08 CADEIRAS
TAMANHO ADULTO CONJUNTO REFEITÓRIO MESA COM 08
CADEIRAS – TAMANHO ADULTO.

Mesa com tampo oval medindo 2400mmx800mmx760mm
confeccionado em resina termoplástica de alto impacto
virgem, isento de cargas minerais, superfície com espessura
mínima de 6mm micro texturizado, bordas duplas com
espessura de 3,5mm e borda interna 1,8mm conectadas por
nervuras em todo contorno, altura da borda sem emendas
com no mínimo 30mm brilhante. Marca injetada no tampo.
Fixado a estrutura por meios de parafusos. Altura
tampo/chão 760mm. Base do tampo da mesa formada por 01
tubo quadrado medindo  25mm x 25mm posicionado sob o
tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica
por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa
resultando em um único ponto de solda unindo as
extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação em
tubo 50mm x30mm e uma barra confeccionada em tubo
quadrado 25mm x 25mm e toda a extensão da mesa.  02
colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos
oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de
1,2mm, marca do fabricante injetada em auto-relevo no tampo
da mesa.  Basedos pés em tubo oblongo medindo 20mm x
48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma
barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20mm x
48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas
antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que
compõem os pés, desempenhando a função de proteção da
pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato
dos pés em arco, medindo aproximadamente  162mm x 53mm
com tolerância de +/- 2,00mm, fabricadas em polipropileno
virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e
presa à estrutura por meios de parafuso.
Cadeira com assento e encosto, confeccionados em resina
plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção
termoplástico.
Assento medindo 400mm x 460mm (+/-5%), sem orifícios
fixados por meios de parafusos.
Altura assento/chão 460mm.
Encosto medindo 400mm x 315mm (+/-5%), sem orifícios e
com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, com
marca injetada em auto-relevo, fixado por parafuso.
Tubo de aço industrial medindo 16mm x 30mm, encaixando a
base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases

31,0000UND00057665 10.118,000 313.658,00
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laterais do encosto, não ficando o tubo exposto.
Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas
laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste,
sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com
espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de
11mm, com alojamento para passagem do tubo de
interligação com o assento com 125mm de profundidade e
espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao tubo de forma
única e invisível através de pino metálico roscado.
Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo no mínimo 2
aletas na base menor e 3 aletas na base maior com
espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades
contendo ponteiras para proteção, medindo 160mm x 45mm e
75mm x 45mm. Medida do pé 480mm x 40mm a 45mm nas
extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo
oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm
fixada entre uma das colunas que liga a base do assento
aos pés.

31,0000 313.658,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00014 CONJUNTO REFEITORIO MESA COM 08 CADEIRAS TAMANHO ADULTO - RESERVA DE COTAS

Média Total

00019

CONJUNTO REFEITORIO MESA COM 08 CADEIRAS
TAMANHO ADULTO CONJUNTO REFEITÓRIO MESA COM 08
CADEIRAS – TAMANHO ADULTO.

Mesa com tampo oval medindo 2400mmx800mmx760mm
confeccionado em resina termoplástica de alto impacto
virgem, isento de cargas minerais, superfície com espessura
mínima de 6mm micro texturizado, bordas duplas com
espessura de 3,5mm e borda interna 1,8mm conectadas por
nervuras em todo contorno, altura da borda sem emendas
com no mínimo 30mm brilhante. Marca injetada no tampo.
Fixado a estrutura por meios de parafusos. Altura
tampo/chão 760mm. Base do tampo da mesa formada por 01
tubo quadrado medindo  25mm x 25mm posicionado sob o
tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica
por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa
resultando em um único ponto de solda unindo as
extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação em
tubo 50mm x30mm e uma barra confeccionada em tubo
quadrado 25mm x 25mm e toda a extensão da mesa.  02
colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos
oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de
1,2mm, marca do fabricante injetada em auto-relevo no tampo
da mesa.  Basedos pés em tubo oblongo medindo 20mm x
48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma
barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20mm x
48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas
antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que
compõem os pés, desempenhando a função de proteção da
pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato
dos pés em arco, medindo aproximadamente  162mm x 53mm
com tolerância de +/- 2,00mm, fabricadas em polipropileno
virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e
presa à estrutura por meios de parafuso.
Cadeira com assento e encosto, confeccionados em resina
plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção
termoplástico.
Assento medindo 400mm x 460mm (+/-5%), sem orifícios

11,0000UND00057665 10.118,000 111.298,00
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fixados por meios de parafusos.
Altura assento/chão 460mm.
Encosto medindo 400mm x 315mm (+/-5%), sem orifícios e
com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, com
marca injetada em auto-relevo, fixado por parafuso.
Tubo de aço industrial medindo 16mm x 30mm, encaixando a
base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases
laterais do encosto, não ficando o tubo exposto.
Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas
laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste,
sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com
espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de
11mm, com alojamento para passagem do tubo de
interligação com o assento com 125mm de profundidade e
espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao tubo de forma
única e invisível através de pino metálico roscado.
Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo no mínimo 2
aletas na base menor e 3 aletas na base maior com
espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades
contendo ponteiras para proteção, medindo 160mm x 45mm e
75mm x 45mm. Medida do pé 480mm x 40mm a 45mm nas
extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo
oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm
fixada entre uma das colunas que liga a base do assento
aos pés.

11,0000 111.298,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00015 CONJUNTO TRAPEZIO EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO - AMPLA CONCORRÊNCIA

Média Total

00001

CONJUNTO TRAPEZIO EM RESINA PLASTICA DE ALTO
IMPACTO CONJUNTO TRAPÉZIO EM RESINA PLÁSTICA DE
ALTO IMPACTO.
CONJUNTO COMPOSTO DE 06 MESAS, 06CADEIRAS E 1
MESA CENTRAL – TAMANHO INFANTIL

Mesa em formato trapézio, para uso coletivo e não individual,
possibilitando a formação de grupos de estudo com 6 mesas;
06 cadeiras e uma mesa central. Mesa em formato trapézio,
formado por uma mesa e uma cadeira, tampo da mesa
confeccionado em resina termoplástica ABS medindo 660mm
x 240mm x 440mm com 390mm de profundidade dotado de
nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração
na parte inferior. Estrutura do tampo da mesa formado por 02
tubos em aço industrial retangulares medindo 30mm x 20mm
e um tubo oblongo medindo 30mm x 16mm. Uma barra em
tubo oblongo medindo 30mm x 16mm fixada na parte frontal
entre uma das colunas laterais. Estrutura reforçada com pés
e 02 colunas laterais em material plástico evitando corrosão
e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases
paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com
espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo
de interligação com a base da mesa com 125mm de
profundidade e espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao
tubo de forma única e invisível através de pino metálico
roscado.
Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo aletas na
base menor e na base maior com espessura 2,5mm para
reforço. Em suas extremidades contendo ponteiras para
proteção.
Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem

55,0000UND00057663 6.328,000 348.040,00
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interligados, fabricados pelo processo de injeção
termoplástico, marca injetada em alto-relevo deverá estar no
encosto.
Assento medindo 340mm x 340mm (+/-5mm), fixado à
estrutura por parafusos.
Altura assento/chão 349mm.
Encosto medindo 335mm x 300mm (+/-5mm), com puxador
para facilitar o carregamento da cadeira, fixado à estrutura
por parafusos.
Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo
16mm x 30mm com espessura de 1,5mm. Base do assento e
interligação ao encosto em tubo oblongo medindo 16mm x
30mm coberto pelo encosto. Uma barra horizontal de reforço
em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de
1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do
assento aos pés. Base dos pés em tubo oblongo medindo
20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco
com raio medindo no máximo 800,0mm. Sapatas calandradas
antiderrapantes envolvendo as extremidades,
desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo
contra ferrugem, medindo 162mm x 53mm e 100mm x 52mm
com tolerância de +/- 2,00mm, injetadas em polipropileno
virgem e presa à estrutura por de parafusos. Estrutura
metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por
conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade
da estrutura e soldado através do sistema MIG.
Mesa central sextavada, tampo injetado em polipropileno e
fixado a estrutura através de 03 parafusos invisíveis, cada
lado medindo 235mm (medida interna). Tampa injetada em
resina plástica na cor Bege, com sete cavidades permitindo a
divisão dos materiais, sendo 06 cavidades cada um com
porta copos ao lado, com 4mm de espessura. Estrutura
composta por 03 tubos de aço industrial 7/8, formando dos
pés. 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 epóxi pó.

55,0000 348.040,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00016 CONJUNTO TRAPEZIO EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO - RESERVA DE COTAS

Média Total

00017

CONJUNTO TRAPEZIO EM RESINA PLASTICA DE ALTO
IMPACTO CONJUNTO TRAPÉZIO EM RESINA PLÁSTICA DE
ALTO IMPACTO.
CONJUNTO COMPOSTO DE 06 MESAS, 06CADEIRAS E 1
MESA CENTRAL – TAMANHO INFANTIL

Mesa em formato trapézio, para uso coletivo e não individual,
possibilitando a formação de grupos de estudo com 6 mesas;
06 cadeiras e uma mesa central. Mesa em formato trapézio,
formado por uma mesa e uma cadeira, tampo da mesa
confeccionado em resina termoplástica ABS medindo 660mm
x 240mm x 440mm com 390mm de profundidade dotado de
nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração
na parte inferior. Estrutura do tampo da mesa formado por 02
tubos em aço industrial retangulares medindo 30mm x 20mm
e um tubo oblongo medindo 30mm x 16mm. Uma barra em
tubo oblongo medindo 30mm x 16mm fixada na parte frontal
entre uma das colunas laterais. Estrutura reforçada com pés
e 02 colunas laterais em material plástico evitando corrosão

19,0000UND00057663 6.328,000 120.232,00
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e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases
paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com
espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo
de interligação com a base da mesa com 125mm de
profundidade e espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao
tubo de forma única e invisível através de pino metálico
roscado.
Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo aletas na
base menor e na base maior com espessura 2,5mm para
reforço. Em suas extremidades contendo ponteiras para
proteção.
Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem
interligados, fabricados pelo processo de injeção
termoplástico, marca injetada em alto-relevo deverá estar no
encosto.
Assento medindo 340mm x 340mm (+/-5mm), fixado à
estrutura por parafusos.
Altura assento/chão 349mm.
Encosto medindo 335mm x 300mm (+/-5mm), com puxador
para facilitar o carregamento da cadeira, fixado à estrutura
por parafusos.
Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo
16mm x 30mm com espessura de 1,5mm. Base do assento e
interligação ao encosto em tubo oblongo medindo 16mm x
30mm coberto pelo encosto. Uma barra horizontal de reforço
em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de
1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do
assento aos pés. Base dos pés em tubo oblongo medindo
20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco
com raio medindo no máximo 800,0mm. Sapatas calandradas
antiderrapantes envolvendo as extremidades,
desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo
contra ferrugem, medindo 162mm x 53mm e 100mm x 52mm
com tolerância de +/- 2,00mm, injetadas em polipropileno
virgem e presa à estrutura por de parafusos. Estrutura
metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por
conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade
da estrutura e soldado através do sistema MIG.
Mesa central sextavada, tampo injetado em polipropileno e
fixado a estrutura através de 03 parafusos invisíveis, cada
lado medindo 235mm (medida interna). Tampa injetada em
resina plástica na cor Bege, com sete cavidades permitindo a
divisão dos materiais, sendo 06 cavidades cada um com
porta copos ao lado, com 4mm de espessura. Estrutura
composta por 03 tubos de aço industrial 7/8, formando dos
pés. 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 epóxi pó.

19,0000 120.232,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00017 ESTANTE EM PERFIL DE AÇO COM 3 PRATELEIRAS 16LTS - AMPLA CONCORRÊNCIA

Média Total

00014

ESTANTE EM PERFIL DE AÇO COM 3 PRATELEIRAS 16LTS
Composto por 3 prateleiras, sendo as prateleiras em tubo de
aço redondo 5/8, com inclinação de 17º aproximadamente.
Estrutura lateral em tubo de aço redondo 7/8, com rodízios
para facilitar o seu deslocamento nas salas, medindo 71cm
de comprimento x 50cm de largura x 100cm de altura.
Composta por 9 caixas tipo gaveta, injetada em polipropileno,

43,0000UND00057662 2.337,000 100.491,00
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coloridas. As caixas são arredondadas nas bordas para
evitar pontas cortantes. Capacidade das caixas: 16 litros.
Dimensões das caixas: 520mm de comprimento x 170mm de
largura x 170mm de altura.

43,0000 100.491,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00018 ESTANTE EM PERFIL DE AÇO COM 3 PRATELEIRAS 16LTS - RESERVA DE COTAS

Média Total

00023

ESTANTE EM PERFIL DE AÇO COM 3 PRATELEIRAS 16LTS
Composto por 3 prateleiras, sendo as prateleiras em tubo de
aço redondo 5/8, com inclinação de 17º aproximadamente.
Estrutura lateral em tubo de aço redondo 7/8, com rodízios
para facilitar o seu deslocamento nas salas, medindo 71cm
de comprimento x 50cm de largura x 100cm de altura.
Composta por 9 caixas tipo gaveta, injetada em polipropileno,
coloridas. As caixas são arredondadas nas bordas para
evitar pontas cortantes. Capacidade das caixas: 16 litros.
Dimensões das caixas: 520mm de comprimento x 170mm de
largura x 170mm de altura.

14,0000UND00057662 2.337,000 32.718,00

14,0000 32.718,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00019 ESTANTE FACE DUPLA COM ACABAMENTO - AMPLA CONCORRÊNCIA

Média Total

00015

ESTANTE FACE DUPLA COM ACABAMENTO ESTANTE FACE
DUPLA COM ACABAMENTO – 7010/7011 Estante face dupla
totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de
carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com
acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa
(anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema
eletrostático a pó. Contendo: 01 (uma) base em formato
retangular, fechada, confeccionada em chapa no 20
(0,90mm), com altura de 17,5 cm; 01 (um) reforço interno em
“Omega” confeccionado em chapa no 20 (0,90mm) e soldado
na extensão da mesma; 02 (dois) anteparos laterais
soldados a base e fixados nas laterais da estante através de
06 (seis) parafusos 3/8” de cada lado. 01 (uma) travessa
superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa no 20
(0,90mm) e dobrado em forma de “U” com altura de 7,0cm; 02
(dois) anteparos laterais em chapa no 16 (1,50mm) soldados
a travessa e fixado nas laterais da estante através de 06
(seis) parafusos 3/8” de cada lado. 02 (duas) Laterais de
sustentação, com altura de 2,0 (dois) metros e largura de 58
cm, confeccionadas em chapa no 18 (1,20mm). Cada lateral
deverá possuir 09 (nove) linhas retas de 04 (quatro) fendas
cada, com dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de
largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 17,5
cm. 08 (oito) prateleiras com dimensões de 93 cm de
comprimento e 23,5 cm de profundidade, confeccionadas em
chapa no 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que
permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de
encaixe (sem parafusos) Dimensões: Altura: 2,0 (dois)
metros, Largura: 1,0 (um) metro, Profundidade: 58 cm.
Acompanham a estante, acabamento lateral de fechamento
duplo, totalmente confeccionada em chapa no 20 de aço de
baixo teor de carbono (0,90mm), sem arestas cortantes e
rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento
químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura
através de sistema eletrostático a pó. Contendo: 09 (nove)
linhas retas de 04 (quatro) fendas cada, com dimensões de
2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, unidos as laterais da

112,0000UND00057673 5.329,510 596.905,12
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estante nas extremidades através de 04 (quatro) parafusos
1/4” x 1/2” com porcas. Dimensões: Altura: 2,0 (dois) metros,
Largura: 58 cm, Profundidade: 3,5 cm.

112,0000 596.905,12Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00020  ESTANTE FACE DUPLA COM ACABAMENTO - RESERVA DE COTAS

Média Total

00024

ESTANTE FACE DUPLA COM ACABAMENTO ESTANTE FACE
DUPLA COM ACABAMENTO – 7010/7011 Estante face dupla
totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de
carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com
acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa
(anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema
eletrostático a pó. Contendo: 01 (uma) base em formato
retangular, fechada, confeccionada em chapa no 20
(0,90mm), com altura de 17,5 cm; 01 (um) reforço interno em
“Omega” confeccionado em chapa no 20 (0,90mm) e soldado
na extensão da mesma; 02 (dois) anteparos laterais
soldados a base e fixados nas laterais da estante através de
06 (seis) parafusos 3/8” de cada lado. 01 (uma) travessa
superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa no 20
(0,90mm) e dobrado em forma de “U” com altura de 7,0cm; 02
(dois) anteparos laterais em chapa no 16 (1,50mm) soldados
a travessa e fixado nas laterais da estante através de 06
(seis) parafusos 3/8” de cada lado. 02 (duas) Laterais de
sustentação, com altura de 2,0 (dois) metros e largura de 58
cm, confeccionadas em chapa no 18 (1,20mm). Cada lateral
deverá possuir 09 (nove) linhas retas de 04 (quatro) fendas
cada, com dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de
largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 17,5
cm. 08 (oito) prateleiras com dimensões de 93 cm de
comprimento e 23,5 cm de profundidade, confeccionadas em
chapa no 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que
permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de
encaixe (sem parafusos) Dimensões: Altura: 2,0 (dois)
metros, Largura: 1,0 (um) metro, Profundidade: 58 cm.
Acompanham a estante, acabamento lateral de fechamento
duplo, totalmente confeccionada em chapa no 20 de aço de
baixo teor de carbono (0,90mm), sem arestas cortantes e
rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento
químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura
através de sistema eletrostático a pó. Contendo: 09 (nove)
linhas retas de 04 (quatro) fendas cada, com dimensões de
2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, unidos as laterais da
estante nas extremidades através de 04 (quatro) parafusos
1/4” x 1/2” com porcas. Dimensões: Altura: 2,0 (dois) metros,
Largura: 58 cm, Profundidade: 3,5 cm.

38,0000UND00057673 5.329,510 202.521,38

38,0000 202.521,38Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00021 MESA PARA CADEIRANTE COM REGULAGEM DE ALTURA

Média Total

00005

MESA PARA CADEIRANTE COM REGULAGEM DE ALTURA
MESA PARA CADEIRANTE COM REGULAGEM DE ALTURA.
Mesa com regulagem de altura com tampo em compensado
multilaminado de 30 mm, revestida em fórmica (diversas
cores), com bordas em PVC, medindo 900 mm x 640 mm,
com cavidade “meia – lua”, medindo aproximadamente 590
mm x 550 mm. Estrutura em tubo de aço industrial retangular
com base do tampo em tubo 20 x 30 x 1,2 mm, com duas

8,0000UND00057667 2.326,000 18.608,00
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barras de sustentação em tubo 20 x 20 x 1,2 mm. Coluna
Superior em tubo oblongo 29 x 58 x 1,5 soldados a base do
tampo, com 4 regulagens de altura a cada 30mm. Colunas
Inferiores em tubo oblongo 40 x 77 x 1,2 soldados aos pés
em tubo oblongo 20 x 48 x 1,2 em forma de arco com raio
máximo de 800mm. Sapatas calandradas antiderrapantes
envolvendo as extremidades, desempenhando a função de
proteção da pintura prevenindo contra ferrugem,
acompanham o formato dos pés em arco, injetadas em
polipropileno virgem, presa à estrutura por parafusos.
Ponteiras Interna e externa para permitir o deslizamento das
colunas, e mecanismo de regulagem de altura através de 02
botões confeccionados em resina plástica. 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 epóxi pó.

8,0000 18.608,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00022 QUADRO BRANCO DE 1 METRO

Média Total

00013

QUADRO BRANCO DE 1 METRO Quadro branco medindo 100
x 90cm, confeccionado em compensado multilaminado de
15mm extraídos de madeiras reflorestadas, proporciona
maior estabilidade e resistência, o que diferencia da chapa
de madeira desfibrada. Revestido em fórmica branca para
pilot que fornece ao produto boa resistência á umidade e a
manchas devido a sua superfície não ser porosa; grande
resistência aos riscos oriundos do uso no dia-a-dia, além de
não reter sujeira e inibir a proliferação de fungos e bactéria e
ser de fácil manutenção. Com moldura em alumínio em toda
extensão e porta-pilot com 7cm de largura, comportando
também apagadores ao longo da base do quadro.

30,0000UND00057661 552,000 16.560,00

30,0000 16.560,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00023 QUADRO BRANCO DE 2 METROS

Média Total

00012

QUADRO BRANCO DE 2 METROS Quadro branco medindo
200 x 120cm, confeccionado em compensado multilaminado
de 15mm extraídos de madeiras reflorestadas,proporciona
maior estabilidade e resistência, o que diferencia da chapa
de madeira desfibrada. Revestido em fómica branca para
pilot que fornece ao produto boa resistência á umidade e a
manchas devido a sua superfície não ser porosa; grande
resistência aos riscos oriundos do uso no dia-a-dia, além de
não reter sujeitar e inibir a proliferação de fungos e bactéria
e ser de fácilmanutenção. Com moldura em alumínio em toda
extensão e porta-pilot com 7cm de largura, comportando
também apagadores ao longo da base do quadro.

30,0000UND00057660 1.111,000 33.330,00

30,0000 33.330,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00024 QUADRO BRANCO DE 3 METROS - AMPLA CONCORRÊNCIA

Média Total

00011
QUADRO BRANCO DE 3 METROS Quadro branco medindo
300 x 120cm, confeccionado em compensado multilaminado
de 15mm extraídos de madeiras reflorestadas, proporciona

94,0000UND00057659 1.665,000 156.510,00
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maior estabilidade e resistência, o que diferencia da chapa
de madeira desficrada. Revestido em fórmica branca para
pilot que fornece ao produto boa resistência á umidade e a
manchas devido a sua superfície não ser porosa; grande
resistência aos riscos oriundos do uso no dia-a-dia, além de
não reter sujeira e inibir a proliferação de fungos e bactéria e
ser de fácil manutenção. Com moldura em alumínio em toda
extensão e porta-pilot com 7cm de largura, comportando
também apagadores ao longo da base do quadro.

94,0000 156.510,00Total do Lote:

Item Especificação QuantidadeUnd.Código

Lote 00025 QUADRO BRANCO DE 3 METROS - RESERVA DE COTAS

Média Total

00022

QUADRO BRANCO DE 3 METROS Quadro branco medindo
300 x 120cm, confeccionado em compensado multilaminado
de 15mm extraídos de madeiras reflorestadas, proporciona
maior estabilidade e resistência, o que diferencia da chapa
de madeira desficrada. Revestido em fórmica branca para
pilot que fornece ao produto boa resistência á umidade e a
manchas devido a sua superfície não ser porosa; grande
resistência aos riscos oriundos do uso no dia-a-dia, além de
não reter sujeira e inibir a proliferação de fungos e bactéria e
ser de fácil manutenção. Com moldura em alumínio em toda
extensão e porta-pilot com 7cm de largura, comportando
também apagadores ao longo da base do quadro.

31,0000UND00057659 1.665,000 51.615,00

31,0000 51.615,00Total do Lote:

1.576,0000 4.498.866,20Total dos Lotes:
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